
BENEFÍCIOS VIGENTES NAS CONVENÇÕES E ACORDOS COLETIVOS DE TRABALHO DO SENALBA-PR  

DATA BASE NOVEMBRO DE 2019 – INPC ACUMULADO NO PERÍODO 2,55% 

ENTIDADE REAJUSTE 
2019 

PISO 
SALARIAL 

VALE REFEIÇÃO 
ALIMENTAÇÃO 

AUXÍLIO 
CRECHE  

ESTABILIDADE 
PRÉ-

APOSENTADORIA 

PLANO  
DE 

SAÚDE 
OUTROS 

SECRASO 
PR/CRM 

3% R$ 1.389,00 

R$ 16,50 por dia  
de trabalho  

(desconta 10%) 

R$ 196,00 para mãe 
por 12 meses  

18 meses com  
5 anos de serviço 
na entidade 

– 

*quebra de caixa de 10%  
*abono aposentadoria  
*complementação salarial por acidente de 
trabalho 

SECRASO NP 3% 

2º Grupo 
Do Piso 

Regional do 
Paraná 

R$ 14,50 por dia  
de trabalho  

(sem desconto) 

R$ 210,00 para mãe 
por 12 meses  

18 meses com  
5 anos de serviço 
na entidade 

– 

*multa de 2% por atraso salárial 
*quebra de caixa de 10%  
*abono aposentadoria  
*complementação salarial por acidente de 
trabalho 
*licença para casamento de 05 dias  
*licença para falecimento de 04 dias 
*Day off no mês do aniversário 

SESC 3% – 
R$ 23,00 por dia  

de trabalho  
(desconta 10%) 

R$ 237,00 por filho até 5 
anos, 11 meses e 29 dias  

18 meses com  
10 anos de serviço 
na entidade 

unimed nacional 
coparticipado valor 

escalonado por 
salário 

*ausência remunerada de 16 horas por ano 
para levar ao médico o filho menor de 16 anos 
e/ou pais maiores de 60 anos 
*fornecimento gratuito de uniforme, quando 
exigido 

SENAC 3% – 
R$ 23,00 por dia  

de trabalho  
(desconta 10%) 

R$ 237,00 por filho até 5 
anos, 11 meses e 29 dias  

18 meses com  
10 anos de serviço 
na entidade 

unimed nacional 
coparticipado valor 

escalonado por 
salário 

*ausência remunerada de 16 horas por ano 
para levar ao médico o filho menor de 16 anos 
e/ou pais maiores de 60 anos 
*fornecimento gratuito de uniforme, quando 
exigido 

SESI/SENAI 3% – 
R$ 27,30 x 25 vales 

por mês  
(desconta 10%) 

R$ 232,00 por filho até 5 
anos e 11 meses.   

12 meses com  
10 anos de serviço 
na entidade 

unimed nacional 
coparticipado com 

80% da mensalidade 
paga inclusive para 

dependentes 

*adiantamento do 13º salário em julho  
*licença luto de 4 dias 
*ausência remunerada de 16 horas por ano 
para levar ao médico o filho menor de 16 anos 
e/ou pais maiores de 60 anos 
*fornecimento gratuito de uniforme, quando 
exigido 



SESCOOP 3% 
R$ 1.545,00 

40 horas 
semanais 

R$ 30,00 por dia  
de trabalho  

(desconta 10%) 

R$ 220,00 para mãe 
por 18 meses  

18 meses com  
5 anos de serviço 
na entidade 

unimed nacional sem 
coparticipação 
somente para 
empregados 

*adiantamento do 13º salário em junho  
*abono aposentadoria  
*seguro de vida em grupo 
*estabilidade para gestante de 60 dias após o 
retorno  
*auxílio educação 
*auxilio funeral  
*prêmio por cumprimento de metas 

FUNPAR 3,21% – 

R$ 650,22 por mês 
(desconta 8,5%) e  

R$ 145,00 por mês de 
cesta alimentação 

R$ 270,00 por filho 
até 6 anos  

18 meses com  
8 anos de serviço 
na entidade 

– 

*licença maternidade de 5 meses  
*licença paternidade de 10 dias  
*licença luto de 5 dias 
*auxílio funeral de 1,5 salário mínimo  
*prêmio aposentadoria de 2 salários mínimos 
nacional com 08 anos na entidade 
*multa por atraso salarial  
*folga no dia do aniversário 

CIEE 

2,55% de 

novembro 

a janeiro 

+ 0,45% a 

partir de 

fevereiro 

R$ 1.422,00 
R$ 608,00 por mês 

(desconta 10%) 

R$ 206,00 para mãe 
por 12 meses e após 

R$  
 

18 meses com  
5 anos de serviço 
na entidade 

unimed nacional  
coparticipado 

*quebra de caixa de 10%  
*seguro de vida em grupo  
*auxilio educação  
*abono aposentadoria  
*complementação salarial por acidente de 
trabalho 
*fornecimento gratuito de uniforme, quando 
exigido 

BENEFÍCIOS VIGENTES NAS CONVENÇÕES E ACORDOS COLETIVOS DE TRABALHO DO SENALBA-PR  

DATA BASE MAIO DE 2019 – INPC ACUMULADO NO PERÍODO 5,07% 

ENTIDADE 
REAJUSTE 

2019 
PISO 

SALARIAL 
VALE REFEIÇÃO 
ALIMENTAÇÃO 

AUXÍLIO 
CRECHE  

ESTABILIDADE 
PRÉ-

APOSENTADORIA 

PLANO  
DE 

SAÚDE 
OUTROS 

SINDICLUBES 

CLUBES 
5,07% R$ 1.355,20 

R$ 15,00 por dia 
trabalhado (desconta 

10%) 

R$ 265,00 para mãe 
por 6 meses  

12 meses com 
5 anos de serviço 
na entidade 

– 

*quebra de caixa de 10%  
*licença maternidade de 6 meses  
*licença luto de 3 dias  
*licença casamento de 4 dias  
*multa de 2% por atraso salarial 



SEST/SENAT 5,07% – 
R$ 27,32 x 24 vales 

por mês (desconta R$ 
1,00 por mês) 

–  
12 meses com  
5 anos de serviço 
na entidade 

- 

*antecipação do 13º salário  
*auxilio natalidade de R$ 538,48  
*licença casamento de 7 dias  
*licença paternidade de 7 dias  
*licença luto de 5 dias  
*auxilio funeral de R$ 3.230,90  

 


