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CONVENr:;ii.O COLETIVA DE TRABALHO

2003/2004
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ENTIDADES CULTURAIS, RECREATIVAS,
DE ASSISTP'NCIA SOCIAL, DE ORIENTAc;:AO E FORMAc;:AO PROFISSIONAL
NO ESTADO DO PARANA - SENALBA-PR, com sede na rua 13 de maio n° 8 3 5 
Curitiba-PR, de um lado e de outro 0 SINDICA TO DOS CLUBES ESPORTIVOS,
DE CULTURA FlsICA, E H1PICOS DO ESTADO DO PARANA - SINDICLUBES
PR, com sede na rua Marechal Deodoro n° 51 - conjunto 1408 - 14 0 andar 
Curitiba-PR, por seus respectiuos e legais representantes que esta
subscrevem, com fundamento no inciso XXVI, do artigo 'r da Constitui¢o
Federal enos artigos 611 ao 625, da Consolida¢o das Leis do Trabalho, ap6s

cumpndas que foram as Jormalidades legais em vigor, celebram a presenle
CONVENc;:Ao COLETIVA

DE TRABALHO, regendo-se pelas c/ausu las e

condi¢es que se seguem:
CLAUSVLA 01

V1G~NCIA

o prazo

de vigencia desta Conven¢o Coletiva de Trabalho e de 12 (doze)
meses, iniciando em 1 0 de novembro de 2003 e Jindando em 3 1 de outubro de

2004.

CLAUSVLA 02

REAJUSTE SALARlAL

o

reajus te salanal da categoria profissional na data base, sera de 14%
(quatorze por centoj a incidir sobre os s alcirios uigentes em 31 de outubro de
2003.

Paragrafo Onico - Este reajus te engloba e extingue todos as interesses d e
atualiza¢o do peri09-0 revisado, sendo facultado a Entidade 0 d esconto das

antecipa¢es legais, conuencionais ou esponUineas efetuadas no periodo.
CLAUSVLA 03
Fixa~ao

PlSO SALARlAL

do salario normativo para a categoria projiss ional de R$ 300, 00

{trezentos reais}.
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AuxtuO CRECHE

crAUSUIA 04

as empregadores pagariio vale creche para s uas empregadas miies, no valor
de R$ 44,00 (quarenta e quatro reais), p or fillw de qualquer natureza, com
idade ate seis meses, inclusive, de acordo com as paragrafos primeiro e
segundo do artigo 389 da CL T.

Paragrafo Ortico - 0 vale creche serti devido
comprova¢.o e do gozo da licen9Q. gestat;Q.o.
cLAUSULA 05

independentemente

de

EMPREGADO COMlSSlONADO

Ao empregado, que recebe excIus ivamente comissOes, ficn assegurando 0 piso
salanal da categoria profissional, quando 0 valor daquelas nao aangir 0 valor
deste.
crAUSUIA 06

O~O PELO PERiODO DE FEIuAS

o empregado poderQ. manifestar sua opr;ao preferenciaI em rela¢o ao periodo

de gozo de /erias individuals quando da elabora¢o da respectivQ escala pela
Entidade que, na medida do possivei, atendenl ao pedido, sendo ressalvado 0
direito preuisto no artigo 136, da Consolida¢o das Leis do Traballw,
CLAUSUIA 07

FEIuAS COLETlVA OU INDIVIDUAlS

o in/cio das f erias coJetivas ou individuais, nao poderiio coincidir com sabados, domingos ou
f eriados.
cLAUSULA 08

Auxtuo FUNERAL

Oco"endo 0 falecimento do empregado a Entidade envidara esfon;os no
sentido de conceder auxllio funeral d sua familia, em valor a ser estipulado
p elo empregador dentro de sua disponibilidade.
J

crAUSUIA 09

o

SVBSTITVl~O EM CARGO SUPERIOR

empregado que ocupar cargo superior, em subs titui¢o, fara jus a salario
igual ao do substituido, durante 0 periodo da subs titui¢ o, desde que esta s eja
s uperior a 14 (quatorze) dias consecutivos no mes, exceto 0 p eriodo referente a
f erius do substituido. Havendo vacdncia do cargo nao s e carncienzara a
substitui¢o_

,
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CLAUSUlA 10

UN/FORMES E EPrs

Sempre que exigidos, por for9fl de Lei ou delibera¢o do empregador, os
uniformes e EPfs serda fomecidos gratuitamente e substituidos por desgaste
de usa normal. Ocorrendo negligencia do empregado na guarda au usa do

unifonne ou EPrs, a reposi9do dos mesmos podera ser cobrada .
CLAUSUM 11

LOCAL PARA REFE/¢ES

As Entidades com mais de 10 (dez) empregados destinanio local, com boas

condi96es de higiene, para refei¢es e lanches de seus empr-egados, sendo
opcionai aD empregador, 0 fomecimento de alimenta¢.o, total au parcial, sem
que isso venha constituir qualquer acrescimo ao salario, nele ndo p roduzindo

reflexos.
cLAUSUlA 12

SEGURO DE VIDA

A criterio de cada Entidade, podera seT contratado seguro de vida em grupo,
em favor do empregado, mediante anuencia previa, por escrito, do mesmo,
sendo decidido entre as partes 0 percentual de pagamento de cada urn.
CLAUSUlA 13

ATESTADOS MEDICOS

Os atestados medicos, fomeddos pelos respectivos projissionais, serviriio
como provo id6nea para justificar ausencia do trabalho.

CLAUSULA 14

ABONO DE FALTAS

As faltas para atendimento medico de dependentes previdencidrios menores
de 6 (seis) anos, desde que devidamente comprovadas, no prazo de 03 (tres)

dias, por atestado passado pelo profissional que prestou a assistencia, serao
abonadas pela Entidade sempre que niio ultrapassar a 1 (uma) falta por
trimestre.
CLAUSULA IS

REUN/OES DE SERVICO

reuni6es de serviCO, quando de comparecimento obrigat6rio, serdo
realizadas durante a jomada de trabalho ou, se fora del~ mediante
pagamento de horas extras.
As
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CLAUSULA 16

ESTABILIDADE PRE-APOSENTADORIA

Aos empr-egados que estiverem a um m6ximo de 12 (doze) meses da aquisit;ao
do direito d aposentadoria e que contem., no minima, OS (cinco) anos de serui~o
na Entidade, fica assegurada a garantia ao emprego e salario durante 0
perlodo que falta a aposentadoria, considerando a legisla¢o previdenciaria,
ressalvados os casos de justa causa.
CLAUSULA 17

PEDlDO DE RESCIs.40

No caso de pedido de r-escisdo de contrato de trabalho,

0

empregado com mais

de 06 (seis) e menos de 12 (doze) meses de servi,o, sem computar

0

prazo de

aviso previo, tera direito a /eriQS proporcionais, na base de 1/12 (urn doze
avos), por mes de servi90 efetivo au fra¢.o superior a 15 (quinze) dias.
cLAUSULA 18

ESCAI.A 12/36 HORAS

as

Fica farultado
Entidades, por peculiaridade do servi90, estabelecerem aos
empregados jomada em escala de 12 (doze) horas de trabalho por 36 (trinta e
seis) homs de descanso.
cLAUSULA 19

TRABALHO EM DOMINGOS

Quando houver necess idade da pres ta.t.;iio de servicos aos domingos, sera
estabelecida escaIa de revezamento, mensaImente organizada, de modo que
cada empregado, pelo menos uma vez ao mes, tenha sua folga coincidente
com 0 domingo.
CLAUSULA20

COMPENSA~O DE FALTAS

As faltas que, a criteria da Entidade empregadora, forem compensadas com
;gual carga hordria em outros(s) dia(s), ndo serdo objeto de desconto no
descanso semanal remunerado, ndo sendo a compensa¢o considerada como
horas extras.
cLAUSULA 21

REVISTA

As Entidades que adotam., ou vierem a adotar, 0 sistema de reuista nos

empregados, 0 fardo de forma a evitar constrangimentos desnecessarios e par
pessoa do mesmo sexo do revistado.
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AVISO PREVIO - DISPENSA

CLAUSUM 22

Ao empregado demitido que, durante 0 periodo de cumprimento d e avis o
pre vio, obtiver novo emprego, devera ser dispensado, desde que 0 requeira p or
escrito, anexando prova da nova coioCQC;do, ficando a Entidade desonerada do
pagamento dos dias nao trabalhados bem como de seus reflexos_
HOMOLOGA~O

CLAUSULA 23
Por

OeaslQO

do

atD

homologatorio,

serda exibidos

obrigatoriamente

os

comprovantes de quita¢o das contribul90es sindicais e das contribuic;oes
negociais, tanto dos empregados quanta dos empregadores.

CLAUSULA 24

MULTA POR DESCUMPRIMENTO

Sera devida muita, no valor de 30% (trinta por centol do pis o salarial da
categoria, em fa vo r da parte prejudicada, no caso de descumprimento desta
Conven¢o Coleti va de Trabalho.
cz.AUSULA 25

DESCONTO EM FOUlA DE PAGAMENTO

Os empregados poderiio sofrer descontos em seus sal6.rios ate 0 limite de 1/3
{urn tercoJ do total destes e, excepcionalmente, em valores maiores, limitados a
50% {cinqiienta por centoJ do s alario, desde que autorizados por escrito,
conforme disp6e 0 artigo 462 da Consolida¢o das Leis do Trabalho. Para

obten<;iio do indice devera ser considerado
deduzindo os descontos legais e contratuais.

0

total das parcelas salariais,

CLAUSULA 26
Os Sindicatos con venentes, durante a uigencia desta Conven<;iio Coletiva de

Trabalho, procederdo as nouas negociac6es no sentido de manter sempre
atualizadas su as clausulas.
CLAUSUM 2 7

EMPREGADA GESTANTE

A empregada ges tante fica assegurada a estabilidade preuista em Lei, desde
que comprove a grauidez, atra ves de atestado medico, para que possa ocorrer
sua readmissao e 0 conseqrlente res tabelecimento do contrato de trabalho, ate
no nuiximo 45 (quarenta e cinco) dias ap6s a data de demiss iio, sob pena de
perda automatica da garantia.
Paragrafo Onico - Ficam x u f s s casos de jus ta causa e contratos d e
experiencia.
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CLAUSULA 28

NEGOCIACAo INDIVIDUAL OU COLETlVA

Na solu¢.o de materia controversa, a Assessoria Juridica do SENALBA/ PRJ

subm.etera 0 assunto au materia d Comissao de Concilia¢o Previa.
CLAUSULA29

INTERVALOS INTRAJORNADAS

No caso espedfico de projiss ionais que exer9Gffl. a jun¢..o de instrntores ,
pessoal de eventos, drea d e alimenta¢o e auxiliares, (cozinheiros,
garQOns e barman) cujas atividades d esenvolvam-se em tumos distintos, 0
periodo compreendido entre urn e Dutro, sem considerado como intervalo p ara
refei<;Oes, ainda que superior a 02 (duas) horas.
tecnicos~

CLAUSULA 30

COJIIPEJVSA~O DE JORNADA

Nao serda devidas horas extras por trabalho realizado aIem da jomada
nannal quando, dentro d o mes, houver compensa¢o ou aver institufdo 0
Banco de Horas.
CLAUSULA 31

APL1CA~O DA C.C.T.

A presente Conven¢o Coletiva de TTabalho nao se aplica aquelas Entidades
que, por suas peculiaridades adminis trativas ou por ja concederem beneftcios
superiores aos dela constantes, vierem a assinar, com 0 SENALBA ~ PR, Acordo
Coletivo de Trabalho.
CLAUSULA 32

TAXA NEGOCIAL PATRONAL

Nos termos do artigo 513, alinea "e " da Consolida¢o das Leis do 1)-abalho e
conform.e delibera¢ o da Ass embleia Geral Extrnordinaria, sobre 0 total da
folha de pagamento do mes de novembro/ 03, ja reajus tada pela presente
Convenpio Coletiua d e Jrabalho, as entidades integrantes da categoria
economica, de vem recolher ao SINDICLUBES-PR, ate 0 dia 08 de dezembro de
2 003, a quantia equivalente a 1,5 % (urn e meio por cento) e 1,5 % (um e meio
por centol da folha d e pagamento de mar<;o de 2004 ate 0 d ia 12 de abril d e
2004, em guia fomecida pelo Sindicato. Na eventualidade da Entidade niio
passuir empregados, deverd recolher a quantia fzxa d e R$50,00 (cinqilenta
reais) a titulo de contribuicao) sendo que a contribuiCao minima sera de
R$50,00 (cinquenta rea is).
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.CONTRlBUl(:.40 ASSISTENCIAL

CLAUSULA 33
As entidades descontardo

dos salarios ja reajustados na data base
(novembro de 2003), de todos os empregOOos de acordo com a decis do da
AssembIeia Geral da categoria profissional, conjugOOo com 0 artigo 8°, N , da
Constitui¢o Federal e artigo 513, letra Me', da CLT,
a contribui¢ o
assistencial de 4% (quatro por cento) sobre a remunera¢o do m.es de
novembro de 2003, uma (mica vez, que dever-a ser recolhida ao Sindicato
Profissional em bloqueto banoorio por este jomecido, ate 0 dia 08 de dezembro
de 2003, ou na Tesouraria do Sindicato.
cLAUSULA 34

COMlSsAo DE CONCILIA(:.40 PREVIA

Fica prorrogado 0 Termo Aditivo d Conven¢o CoLetiva de Trabalho, referente a
Comissao de Concilia9Q.o Previa, assinado em data de 30 de outubro de 2000.
E reuogada a clausula n° 19, do referido Termo Aditivo, isto e, nao sera
cobrado nenhum percentual das negocia.¢es entabuladas na Comissao
lntersindical de Concilia¢o Pr-"via.
CLAUSULA 35

LEI FEDERAL 8.213/91, ARTIGO 93

As EntidOOes que tenham entre 100 a 200 empregOOos, terdo que reservar 2%
(dois por cento) das vagas para as p essoas com deficiencia fisica. De 201 a
500 empregados 4 % (qualro por cento), acima de 501 empregOOos a reserua
de vagas sera de 5 % (cinco por cento).

Por assim havere m convencionado, as partes
assinam a presente Conven¢o Coletiva de Trabalho em 6 (seis) vias de igual
teor e forma, para um 56 efeito, sendo uma delas encaminhada, pa,.a fins de
registro e arquivo, a Delegacia Regional do Trabalho do MTb, no EstOOo do
Parand, de consondncia com 0 que detennina 0 artigo 614 da CLT.
- Curitiba, lO de novembro de 200
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