••

•
SENALBA-PR - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ENTlDADES
CULTURAIS. RECREATIV AS, DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE
ORJENT A<;:AO E FORMA<;:AO PROFISSIONAL, NO EST ADO DO
PARANA.
Rua 13 de Maio, 835 - Curitiba·Pr - Telefone: (0"'41) 2251522 - CEP 80510-030

CONVEN{:.40 COLETIVA DE TRABALHO
2001/2002
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ENTIDADES CULTURAlS, RECREATIVAS, DE
A SSIST£NCIA SOCIAL, DE ORIENTAC;A O E FORMAC;A O PROFISSIONAL NO ESTADO DO
PARANA - SENALBA-PR, com sede na rua 13 de maio n' 83 5 - CuTitiba-PR, de um /ado e de
outro 0 SINDICATO DOS CLUBES ESPORTIVOS, DE CULTURA FlsICA, E HlPICOS DO
ESTADO DO PARANA - SINDICLUBES-PR, com sede na rua Marechal Deodoro n' 51 
conjunto 1408 - 14° andar - Curitiba-PR, por seu.s respectivos e legais representantes que

esta subscrevem, com fundamento no inciso XXVI. do arogo 7° da ConstituifOo Federal e
nos artigos 611 ao 625, da Consolida¢<> das Leis do Trabalha, apOs cumpridas que Joram
as Jom,alidades legais em vigor, celebmm a presente CONVENC;AO COLETIVA DE
'-' TRABALHO, regendo-se pelas clausulas e condi¢es que se seguem:
CLAUSVLA 01

VlGitNCIA

o pmzo de uigencia desta Convenqdo Coletiva de Trabalho e de

12 (doze) meses, iniciando

em l ' de novembro de 200 J e findando em 31 de outubro de 2002.
cLAUSVLA 02

REAJUSTE SAI.ARIAL

o

reajuste s alarial d a categoria profissional na data base. sera de 7% (sete por cento) a
incidir sabre os sal6.rios vigentes em 31 de outubro de 200 1.

Pardgrafo Onico - Este reajuste engloba e extingue todos os interesses de atualiza¢o do
periodo revisado, sendo facultado a Entidade 0 desconto das antecipa¢es legals,
conuencionais ou esponttineas efetuadas no perlodo.
CLAUSVLA 03

PISO SALARIAL

Fixa¢o do salaTio normativo para a categoria projissionaJ de R$ 241,00 ( duzentos e

'-" quarenta e um reais).
cr.AUSVLA 04

Auxiuo CRECHE

Os empregadores pagarlio vale creche pam suas empregadas mdes, no valor de R$
37,00 (!rinta e sete reaisj, por filha de qualquer natureza, com idade ate seis meses,
inelusive, de acordo com os paragraJos pTimeiro e segundo do artigo 389 da CLT.
cr.AUSVLA 05

EMPREGADO COMISSIONADO

Ao empregado, que recebe excl ivamente comiss6es,
da categoM projissfunaJ,
0 0 vala
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O~O PEW PERiODO DE FERIAS

CLAUSUIA 06

o

empregado podera manifestar sua op ~(jo preferencial em rela¢o ao periado de gozo
de /erias individuais quando da elaborayao da respectiva escala peia Entidade que, na
medida do passivel, atendera ao pedido, senda ressalvado 0 direito previsto no artigo
136, da Consolida¢o das Leis do Traballw.
AuxtuO FUNERAL

CLAUSUIA 07

Ocorrencio 0 falecimento do empregado, a Entidade envidara esfo~ no sentido de
conceder awdlio JUneral d sua [amilin, em valor a ser estipulado pelo empregador dentro
d e sua disponihilidade_
SUBS'17TU1~O EM CARGO SUPERIOR

'-' CLAUSUIA 08

o empregado que ocup ar cargo

superior, em

substitu~o,

f arO. jus a salcirio igual ao do
desde que esta seja superior a 14

substituido, durante 0 periodo da substitu~,
(qua/orze) dias consecutivos no mes, exceto 0 periodo referente a fer1as do substituido.
CLAUSUIA 09

UNIFORMES E EPrs

Sempre que exigidos, p or fo~ de Lei ou delibe~(jo do empregador, os uniformes e
EPI's serao fo mecidos gratuitamente e substituidos por desgaste de uso normal.
Ocorrencio negligencia do empregado na guarda ou uso do uniforme ou EPI's, a
reposi1;oo dos mes mos podera ser cobrada .
CLAUSUIA 10

LOCAL PARA REFE1¢ES

As Entidades com mais de 10 (dez) empregados destinarao local, com boas concii¢es de
higiene, para refei¢es e lanches de seus empregados, sendo opcional ao empregador, 0
........ [omeci.mento de aIimenta¢o, total au parcial, sem que issa venha constituir qu.alquer
acrescimo ao salaria, nele ndo produzindo reflexos.
CLAUSUIA 11

SEGURO DE VIDA

criterio de cada Entidade, pode ra ser contratado segura 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.
A

J

CLAUSUIA 12

7:o:::;:;:;;::;;'~":n!s~mecidos:

TADOS MEDICOS

elos respectiVOQ J

; ,

nais,

;;;~

;~DRT'P~~
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ABONO DE FALTAS

cLAUSULA 13

As [altas para atendimento medico de dependentes previdencitzrios menores de 6 (seis)
anos, desde que deuidamente comprovadas, no p razo de 03 (Ires) dias, por atestado
passado pelo profissional que prestou a assis~ncia, senlo abonadas pe/a Entidade
sempre que 000 ultrapassar a 1 (uma) [alia por trimestre.
REUN16ES DE SERVl(:O

CLAUSULA 14

As reuni6es de seruifo, quando de comparecimento obrigat6rio, sertlo realizadas durante
a jomada de trabalho ou, se [ora deia, mediante pagamento d e horas extras.
'-'

ESTABILIDADE PRE-APOSENTADORlA

CLAUSULA IS

Aos empregados que estiverem a um rrulximo de 12 (doze) meses da aquisi¢o do direito
d aposentadoria. e que contem, no minima, 05 (cinco) arws de servic;o na Entidade, fica
assegurada a garantia aD emprego e saldrio durante 0 periodo que Jalta d
aposentadoria, considerando a legislayc10 preuidenciil.ria, ressalvados as casas de justa
causa.
PEDlDO DE RESClsAo

cLAUSULA 16

No caso de pedido de rescisllo de contrato de trabalho, 0 empregado com mais de 06
(seis) e menos de 12 (doze) meses de se rvi~, sem computar 0 prazo de auiso previo,
terti direito a [erias proporcionais, na base de 1/1 2 (um doze avos), por mes de seroi~
e[etivo ou [rw;ao superior a 15 (quinze) dias.
ESCALA 12/36 HORAS

cLAUSULA 17

Pica [acultado as Entidades, por pecu1iaridade do se~, estabelecerem aos
'-' empregados jomada em esca/a de 12 (doze) horas de trabalho por 36 (trinta e seis)
horns de descanso.
TRABALHO EM DOMINGOS

cLAUSULA 18

Quando houver necessidade da presta¢o de se~s aos domingos, sera estabelecida
escala de revezamento, mensalmente oryanizada, de modo que cada empregado, pelo
menos uma lJez ao

m~s,

tenha sua [olga coincident.e com 0 domingo.
COJIPENSA(:AO DE FALTAS

CLAUSULA 19

As [altas que, a criteria da Entidade empregadora, [orem co

horaria em outros(s) dia(s
remunerado, nao sendo a mpe

0

ensadas com igual carga
objeto de desco
no descanso semanal
considemda co
hfjlfl,s extras.
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REVISTA

CLAUSUIA 20
As Entidades que adotam~ au vierem a adata"

sistema de reuista nos empregados, 0
fardo de lonna a evitar constrangimentos desnecesstirios e por pessoa do mesmo sexa
do revistado.
AVISO PREVIO - DISPENSA

CLAUSUIA 21

Ao empregado demitido que, durante

0

perlodo de cumprimento de aviso previa, obtiver
novo emprego, deueni ser dispensado, desde que 0 requeira por escrito, anexando prova
da nova coloca~ao, jicando a Entidade desonenoda do pagamento dos dias nIIo
trabalhadas bem como de seus ref/exos.
0

'--- CLAUSUIA 22

HOMOLOGA(:AO

Por ocasido do ato homologat6rio, seruo exibidos obrigatoriamente as comprouantes de
quita¢o das contribuiyOes sindicais e das contribuiyOes negociais, tanto dos
empregados quanta dos empregadores.
CLAUSUIA 23

MULTA POR DESCUMPRIMENTO

Sera devida multa, no valor de 3 0% (trinta por cento) do piso salaria! da categoria, em
favor da parte prejudicada, no caso de descumprimento desta Convenfdo Coletiva de
Trubalho.
CLAUSUIA 24

DESCONTO EM FOUlA DE PAGAMENTO

Os empregados p oderilo sofrer descontos em seus salarios ate 0 limite de 1/3 (um tervo)
do total destes e, excepcionalmente, em ualores maiores, limitados a 50% (cinqrlenta por
'-- cento) do salaria, desde que autorizados por escrito, conforme disp~e 0 artigo 462 da
Consolida¢o das Leis do Trabalho. Para obten¢o do lndice devera ser considerada 0
total das pareelas salariais, deduzindo os descontos legais e contratuais.
cLAUSUIA 2S

Os Sindicatos convenentes, durante a vig~ncia desta Conve~ Coletiua de Trabalho,
procederao as nouas negocia{:oes no sentido de manter sernpre atualizadas suas
clausulas.
EMPREGADA GESTANl'E

cLAUSUIA 26

A empregada gestante fica assegunoda a estabilidade prevista e m Lei, desde que
cornprove a gravidez, atra ues de at
medico, para

°

readmisstio e 0 conseqrlente 1i
(quarenta e cinco) dlas op s a
garantia.

ento do contrato
lie demissllo, so p

lrJItP
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Pamgrafo Onico - Ficam excluidos os casos de justa Causa e contratas de experrencia.
CLAUSUIA 27

NEGOClA(:Ao INDlVlDUAL OU COLE17VA

Na s olu¢o de materia controuers", a Asses s oria Juridica do SENALBA/PR, submetera 0
assunto au materia d Comisslio de Concili.a¢o Previa.
CLAUSUIA 2B

INl'ERVALOS INTRAJORNADAS

No caso especifico de profissionais que exe~a m a fu.~o de instrutores, tecnicos,
pessoaZ de eventos, area de alimenta¢1.o e auxiliares, (cozinheiros, gaTfOns e bannan)
cujas atiuidades desenvoluam-se em tumos distintos, 0 periodo compreendido entre urn
'- e outro, sera considerado como interoa/o para refeiJ;Oes, ainda que superior a 02 (duas)
homs.

cLAusUIA 29

COMPENSA(:Ao DE JORNADA

N(io ser(io deuidas horas extras por trabalho realizado aIem da jornada normal quando,
dentro do mes, Muver compensa¢.o au liver instituldo 0 Banco de Homs.
cLAusUIA30

APUCA(:AO DA C,C. T.

A p resente Conue~(io Coletiua de Trabalho n(io se aplica aquelas Entidades que, por
suas peculiaridades administrativas au por j a concederem beneficios superiores aos
deIa constantes, uierem a assinar, com 0 SENALBA-PR, Acordo Coletiuo de Trabalho.
cLAuSUIA 31

TAXA NEGOCIAL PAmONAL

Nos tennos do artigo 513, alinea "e" da Consolida¢<> das Leis do Trabalho e conforme
'- delibera¢o da Assemb!eia Geral Extraordiruiria, sobre 0 total da folha de pagamento do
m~s de nouembrolOO, ja reajustada peIa presente Co nue~(io Coletiua de Trabalho, as
entidades integrantes da categoria ecorulmico, deuem recolher ao SlNDICLUBES-PR, ate
o dia 08 de dezembro de 2001, a quantia equivalente a 1,5% (um e meW por cento) da
folOO de pagamento em guia fomecida pelo Sindico1o. Na euentuaIidade da Entidade
n(lo possuir empregados, deuera recolher a quantia fixa de R$30, 00 (!rinta reais)
a
titulo de contribui¢o.
cLAusUIA 32

CONnUBUJ(:Ao ASSlSTENClAL

As entidades descontar(lO dos s alarias ja reajustados na data base (nouembro de
2001), de tados os empregados de acordo com a decis(lo da AssembIeia Geral da
categoria pro[issional, conjugado com 0 artigo 8°, IV, da Cons' i¢o Federal e artigo
51 3, letra "eO, da CLT, a co . iIllil sistencial de 3,5% I~s
. por cento) sobre
a remunem¢o do m~s de n vern ro e 2001, uma unica
devera s er . :,;re"~,,,
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ao Sindicato Profissional em bloqueto bancario por este fomecido, ate
dezembro de 2001, au na Tesaum ria do Sindicato.

0

dia 7 de

COMISsAo DE CONClLlAt;:AO PREVIA

CLttUSULA 33

Fica prorrogado 0 Termo Aditivo a Conven<;do Coletiva de Trabalho, referente a
Comissdo de Concilia<;do Previa, assinado em data de 30 de outubro de 2 0 00. Somente
o item 19.1, do Termo Aditivo, p assa ter a seguinte reda~clo : ·sobre 0 valor estabelecido
no acomo sera pago peia entidade 0 percentual de 10%, limitado ao mivcimo de
R$500,00 (quinhentos reGis). Caso de inexistencia de acordo ndo sera cobrado nenhum

valor.
LEI FEDERAL 8 .213/91, AR77GO 93

'--- CLttUSULA 35

As Entidades que tenham entre 10 0 a 200 empregados, terdo que reservar 2% (dois por
cen to) d as uagas pam as pessoas com de~ncia jisica. De 2 01 a 500 empregados 4 %
(quatro p or cento), acima de 501 empregados a reserva de uagas sera de 5% (cinco por
cento).

Por assim haverem conuencionad o, as partes assinam a
p resente Convent;do Coletiva de Trabalho em 6 (seis) vias d e igual teor e forma, pam um

56 efeito, s endo uma delas encaminhada, para fins de registm e a rquivD, a Delegacia
Regional d o Trabalho do MTb, no Estado do Parana, d consonancia com 0 que
d ete
a rtigo 614 da CLT.
...
Curitiba, l O de novembro d e 001

ENAL PEDRO CIM
Presidente do SENALBA-PR
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