
CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO - 2005/2006 
CONVENC~O COLETIVA DE TRABALHO que entre si corrigidos na forma da Convengdo Coletiva de 
ajustam, de um lado corno EMPREGADOKES o Trabalho anterior. 
SINDICATO INTERMUNICIPAL DO COMERCIO 6.1. Aos empregados admitidos apbs 10 DE MA10 DE 
VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NO 2004, sera garantido o reajuste estabelecido acima, 
ESTADO DO PARANA, CNPJ 76.683.028/0001-32, proporcional ao tempo de servigo, nos seguintes 
no final assinado, por seu Presidente, e de outro lado, terrnos: 
representando os EMPREGAPOS o SINDICATO DOS 
EMPREGADOS NO COMERCIO DE LONDRINA, 
CNPJ 78.637.824/0001-64, por seu Diretor 
Presidente, infra firmado, ambos devidamente 
autorizados pelas respectivas Assembleias Gerais, tCm 
justo e contratados firmar a presente ConvengZo 
Coletiva de Trabalho a se reger pelas clausulas 
adiante: 
01. VIG~NCIA: A Conven~do Coletiva de Trabalho 
ter6 vigencia de 12 (doze) meses, de 10 DE MA10 DE 
2005 a 30 DE ABRIL DE 2006. 
02. CATEGORIAS ABRANGIDAS: A ConvengZo 
Coletiva de Trabalho abrange as categorias 
econ8micas e profissionais, representadas pelos 
signatarios, excetuadas as que se regularn por 
Conveng6es especificas. 6.2. COMPENSAC~ES: A corregdo salarial ora 
03. BASE TERRITORIAL: A Convengdo Coletiva de estabelecida compensa todos os aumentos, 
Trabalho tera aplicagdo aos contratos individuais de antecipagijes e reajustes salariais, abonos salariais ou 
trabalho dos ernpregados vinculados ao Sindicato dos ndo, de natureza espontdnea ou compulsbria, 
Empregados no CornCrcio de Londrina, com base concedidos pelo empregador, desde Maio de 2004. NZo 
territorial nos municipios de Alvorada do Sul, serdo compensados os aumentos salariais 
Arapongas, Bela Vista do Paraiso, Cafeara, Cambe, determinados por promogdo, transferencia de cargo, 
Centenario do Sul, Florest6polis, Ibipord, ItaguajC, equiparagdo salarial por ordem judicial, termino de 
Jaguapitd, Jardirn Olinda, Londrina, Lupionbpolis, aprendizagem ou implement0 de idade. 
Miraselva, Nossa Senhora das Gragas, Paranapoerna, 6.3. As condigijes de antecipagdo e reajustes dos 
Pitangueiras, Porecatu, Prado Ferreira, Prirneiro de salarios aqui estabelecidas, englobam, atendem e 
Maio, Roldndia, Sabaudia, Santa InCs, Santo Inicio, extinguern todos os interesses de atualizaqdo salarial 
Sertanbpolis e Tamarana. ocorrentes no m@s de Maio de 2005. 
04. P IS0  SALARIAL: Assegura-set a partir de 10 DE 6.4. As eventuais antecipagijes, reajustes ou abonos, 
MA10 DE 2005, aos integrantes da categoria, os espontdneos ou cornpuls6rios que vierem a ser 
seguintes pisos salariais: concedidos apbs Maio de 2005, serZo compensados 
4.1. PIS0 SALARIAL M~NIMO DE INGRESSO: Fica com eventuais reajustes deterrninados por leis futuras 
assegurado aos integrantes da categoria piso salarial ou disposigdo de outras Conveng6es ou Aditivos 
minimo de ingress0 correspondente ao salario minimo. firmados pelas partes. 
4.2. Aos empregados que trabalham em copa, 07. EMPRESAS CONCORDATARIAS, FALIDAS: AS 

cozinha, limpeza, guarda, continuos, "office-boys", empresas concordathrias e a massa falida, que 
pacoteiros e porteiros: continuarem a operar e as empresas que se 
A) apbs 60(sessenta) dias de servigo na empresa - R$ encontrarem em dificuldades econ6micas poderdo, 

347,37 (Trezentos e Quarenta e Sete Reais e previamente, negociar com o Sindicato dos 
Trinta e Sete Centavos); Empregados, condigijes para pagamento dos salarios, 

B) apbs 90(noventa) dias de servigo na ernpresa - R$ indices de corregdo zalarial e haveres rescisbrios. 
368,09 (Trezentos e Sessenta e Oito Reais e 08. RENEGOCIACAO: Na hipbtese de alterag6es na 
Nove Centavos); legislagdo salarial em vigor, ou alteragdo substancial 

C) Aos cornissionistas (clausula 9.1) - R$ 450,OO de condigijes de trabalho e salario, as partes se 
(Quatrocentos e Cinquenta Reais). reunirdo para examinar seus efeitos, para adogdo de 

4.3. Aos ernpregados que trabalham nas demais medidas que julgarem necessarias com relagso as 
fung6es: cl6usulas 04  e 9.1., facultando-se o Dissidio Coletivo 
A) ap6s 60(sessenta) dias de servigo na empresa - R$ no caso de insucesso da negociagdo. 

368,09 (Trezentos e Sessenta e Oito Reais e 09. COMISSIONISTAS: Aos empregados 
Nove Centavos); comissionistas se fornecer5 mensalrnente o valor de 

B) apbs 90(noventa) dias de servigo na ernpresa - R$ suas vendas, a base de calculo para o pagamento das 
410,OO (Quatrocentos e Dez Reais). corniss6es, e o repouso semanal remunerado. 

05. GARANTIA DE VALOR A 0  P I S 0  SALARIAL: 9.1. Aos empregados comissionistas, caso as 
Fica estabelecida garantia de valor minirno ao piso comiss6es nZo alcancem valor correspondente, 
salarial da categoria, igual ao rnenor salir io pago a assegura-se uma garantia salarial minima de R$ 
todo trabalhador adulto, no Pais, por jornada integral, 450,OO (Quatrocentos e Cinqiienta Reais), a qua1 
acrescido de 15% (quinze por cento), garantia esta, ndo se sornara corn as corniss6es devidas. 
sujeita a observdncia do prazo estabelecido na 9.2. As corniss6es para efeitos de calculo de fkrias, 
cl6usula anterior. 130 salario, inclusive proporcionais, indenizagao por 
06. REAJUSTE SALARIAL: 0 s  integrantes das tempo de se r v i ~o  e aviso p r e ~ i o  indenizado, serdo 
categorias abrangidas por esta ConvengZo Coletiva de atualizadas corn base no INPC - INDICE NACIONAL DE 
Trabalho terdo os salarios fixos ou parte fixa dos PRECOS A 0  CONSUMIDOR. No caso de extingdo ou 
salirios mistos reajustados a partir de 10 DE MA10 DE ndo divulgagZo do INPC/IBGE, ?era adotado corno 

indice inflacionario a IGP-M - INDICE GERAL DE 
PRECOS DO MERCADO, da Fundagdo GetStlio Vargas. 



9.2.1. Para o cAlculo do 130 salbrio, adotar-se-a a 
media corrigida das comiss8es pagas no ano, a contar 
de Janeiro; no caso de ferias indenizadas, integrais ou 
proporcionais, indeniza~io, e aviso previo indenizado, 
adotar-se-a a media das comiss8es corrigidas nos 
doze meses anteriores ao mCs da rescis8o; e no caso 
de ferias integrais, sera considerada a media das 
comiss8es corrigidas nos doze meses anteriores ao 
periodo de gozo. 
9.3. GESTANTES COMISSIONISTAS Para o 
pagamento dos saldrios correspondentes ao periodo de 
l icen~a maternidade, desde que o INSS aceite o 
regime de corregio das comiss8es1 a remuneragao a 
ser observada correspondera a media das comiss8es 
dos ljltimos 12 (doze) meses, corrigidos segundo o 
mecanismo descrito nesta cl6usula. 0 mesmo critkrio 
sera utilizado quando o empregador indenizar o 
periodo de licensa maternidade, independentemente 
de ace i t a~ i o  ou n8o pelo INSS do calculo pela media 
das comiss8es corrigidas. 
9.4. E vedada a inciusio da parcela salarial 
correspondente ao repouso semanal remunerado (Lei 
no 605149) nos percentuais de comisstio; o c6lculo do 
valor do repouso semanal remunerado sera feito 
mediante a divisio total da comissio percebida no 
mCs pel0 nljmero de dias efetivamente trabalhados, 
multiplicando-se o resultado pelo nljmero de domingos 
e feriados do mes correspondente. 
10. PAGAMENTO QUINZENAL DE SALARIOS: 
Durante a vigCncia desta Conveng8o Coletiva de 
Trabalho e desde que a in f la~80 medida pelo 
INPCIIBGE, supere a 30% (trinta por cento) ao mCs, 
os empregadores fornecerio, no mCs subseqilente, 
adiantamento salarial aos empregados, equivalente a 
40% (quarenta por cento) do salario, ate 15 (quinze) 
dias corridos, contados da data do pagamento mensal 
de salarios adptado pelo empregador. 
PARAGRAFO UNICO - Na hipbtese de extingio ou n8o 
divulgac80 do INPC/IBGE, sera adotado como indice 
inflacionario o IGP-M - INDICE GERAL DE PRECOS DO 
MERCADO, da Funda~80 Gettilio Vargas. 
11. CONTRATO DE EXPERI~NCIA: Quando o 
empregador admitir o empregado mediante contrato 
de experiencia, dever6 fornecer-lhe cbpia do 
instrumento, mediante recibo, devidamente datado. 
12. REPOUSO SEMANAL: 0 repouso semanal 
remunerado sera concedido aos domingos. Nas 
atividades que por sua natureza determinem trabalho 
nos domingos, sera garantido aos empregados, 
repouso em pelo menos 02 (dois) domingos ao mCs. 
13. RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO: Na 
rescisao do contrato de trabalho ficam os 
empregadores obrigados a anotar as Carteiras de 
Trabalho e proceder a qu i ta~80  das verbas rescisbrias 
e respectivos haveres, nos prazos constantes do Artigo 
477 da CLT, sob pena da multa legal. Na hipbtese de 
n80 comparecimento do empregado ao ato 
homologatbrio, e estando presente o empregador, a 
entidade dos trabalhadores atestarh o fato, desde que 
comprovada ciCncia do empregado de data, horario e 
local da homologa~80. 
14. MENORES: E proibido admiss80 ao trabalho de 
menores mediante convenio da empresa com 
entidades assistenciais, sem formalizag80 do Contrato 
de Trabalho, observadas disposig8es da Lei NO 10.097, 
de 19.12.2000. 
15. COMPROVANTES DE PAGAMENTO: As 
empresas fornecerao aos empregados, mensalmente, 
envelopes de pagamento ou contracheques, 
discriminativos dos valores pagos como remunerac;io e 
respectivos descontos. 

prorrogado o hordrio de 
estudantes que comprovem 
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sua situa~a"o escolar e manifestem desinteresse pela 
prorrogagio. 
17. ANOTAC~ES: Ser io  anotadas nas Carteiras de . 
Trabalho as f un~8es  exercidas, alterag8es de salarios e t percentuais de comiss8o durante a vigCncia da . 
ConvenG80 Coletiva de Trabalho, bem como o contrato \ 
de experiencia e respectivo periodo de d u r a ~ l o .  
18. UNIFORMES: Exigido ou necessario o uso de i 
uniformes, o custo ser6 de responsabilidade dos ? 
empregadores, sendo vedada qualquer forma de 4 
desconto aos empregados, direta ou indiretamente,- 
tais como carnCs de compras de mercadorias, - 
adiantamentos ou vales. 

'1 CI - 1  
19. EMPREGADO SUBSTITUTO: Ao empregado;? -1 
admitido para a fung8o de outro, dispensado sem justa' 2 
causa, 6 assegurado o direito a igual salhrio ao do - 
empregado de menor sal6rio na fungio, nZo 
consideradas vantagens pessoais ( I n s t r u ~ i o  no 1 do 
TST) . 
20. ESTABILIDADE DA GESTANTE: A gestante 
gozar6 de garantia de emprego, ficando protegida . 
contra a despedida arbitrhria ou sem justa causa, ate , 
180 (cento e oitenta) dias ap6s o parto e desde o 
momento em que seja confirmada a gravidez, atraves - 
de atestado medico entregue ao empregador, contra , 
recibo. Na falta de fornecimento de recibo, a gestante 
podera provar o conhecimento da gravidez pelo 
empregador por todos os meios de provas admitidas 
em direito. 
21. ABONO DE FALTAS A 0  ESTUDANTE: Ser8o - 
abonadas as faltas do empregado estudante e 
vestibulando, desde que comprovadamente 
decorrerem da presta~8o de exames na cidade em que 
trabalh?. 
22. FERIAS PROPORCIONAIS: Na cessagio do 
contrato de trabalho, por pedido de demissao, os empregados 
perceberao fkrias proporcionais na base de 1/12 (um doze 
avos) por m8s ou frapao superior a 14 (quatorze) dias, 
conforme jurisprud6ncia do Tribunal Superior do Trabalho 
(Shmuia 261). 
23. REFEICAO: 0 s  empregados que, em regime de 
trabalho extraordin8ri0, operarem apbs as 19:OO 
(dezenove horas), desde que excedidos 45 (quarenta e 
cinco) minutos da jornada normal, farao jus a re fe i~8o 
fornecida pelo empregador ou a pagamento : 
equivalente a 2,0°/o (dois por cento) do piso salarial. 0 
mesmo se aplicarh ao trabalho extraordindrio executado nos 
sabados, ap6s a? 13:OO (treze horas). J 
24. CONFERENCIA DE CAIXA: A conferencia de . 
caixa sera feita na presenGa do operador respons6velt 
sendo este impedido ou impossibilitado de 
acompanha-la, n i o  terd responsabilidade pelos erros * 3  

veriqcados, salyo caso de recusa. 
PARAGRAFO UNICO - VERBA MENSAL - AoS 
empregados que na loja ou escritbrio, atuarem na - 
func;Zo de caixa, na recepc;lo e pagamento de valores, 
junto ao pljblico, conferindo dinheiro, cheques, cart8es 
de crkdito e outros titulos de credito, notas fiscais, + 

liberando mercadorias e obrigados a presta~80 de , 
contas, terao tolersncia maxima equivalente a 10% 
(dez por cento) do piso salarial. 0 s  empregados, 
entretanto, empregar80 toda diligbncia na execu~80 do 
seu trabalho, evitando ao maximo a ocorrencia de , 

prejufzos, observando estritamente as instruq6es do 7 

empregador. I 

25. CHEQUES SEM FUNDOS: 0 s  empregados n8o , 
terao descontos salariais decorrentes de valores de 4 
cheques devolvidos por insuficiCncia de saldo ' -. ; 
bancario, bem como cart8es de crkdito, recebidos 1 7. 

na func8o de caixa ou cobran~a, desde que cumpridas - ,s 
as exigCncias da empresa para o recebimento e 
quais tenha ciCnc!a expressa. 
26. AVISO PREVIO: 0 aviso previo devido 
empregador ao empregado sera de 30 (trinta) dias 
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para o ernpregado que conta corn ate 04 (quatro) anos 
de servigo na ernpresa e depois, escalonado 
proporcionalrnente ao tempo de se r v i ~o  na ernpresa, 
acrescido de rnais 03 (trCs) dias de aviso previo a cada 
novo ano cornpletado, ate o lirnite total de 120 (cento 
e vinte) dias. 
PARAGRAFO UNICO - 0 ernpregado que nfio tiver 
interesse no curnprirnento do aviso previo devido pelo 
ernpregador, podera solicitar a irnediata liberaglo, 
percebendo nessa hipbtese o saldrio dos dias 
trabalhados no respectivo periodo. 
27. CONTROLE DE FREQ~~NCIA DE H O ~ R I O :  
Nas ernpresas corn rnais de 10 (dez) ernpregados 
serd utilizado obrigatoriarnente, livro ou cartlo-ponto, 
nos quais o ernpregado, pessoalrnente, deverd 
registrar sua freqiiencia. 
28. ATESTADOS: Serfio aceitos os atestados medicos 
e odontoldgicos fornecidos pelos profissionais da 
Previdgncia Social, do Sindicato dos Ernpregados, das 
ernpresas ou organizagaes por elas contratadas, que 
serfio entregues contra recibo dos empregadores ate 
72 (setenta e duas) horas da sua ernissfio ou da alta 
rnkdica. 
29. RELACWO DE EMPREGADOS: As ernpresas ficarn 
obrigadas a encarninhar ao Sindicato dos Ernpregados 
no Cornercio, urna cbpia de sua RAIS - Relaglo Anual 
de Inforrnagaes Sociais, ou outro docurnento 
equivalente, contendo a relaglo dos ernpregados e 
saldrios consignados na RAIS, no prazo de 30 (trinta) 
dias da entrega do referido docurnento ao brg lo  
cornpetente. 
30. ASSENTOS NO LOCAL DE TRABALHO: 0 
ernpregador, havendo condigaes tCcnicas, autorizard a 
utilizaglo de assentos apropriados nos rnornentos de 
pausa no ate~dirnento ao publico. 
31. RESCISAO CONTRATUAL POR JUSTA CAUSA: 
No caso de denlincia do contrato de trabalho, por justa 
causa, o ernpregador indicat-6 por escrito a falta 
cornetida pelo ernpregado. 
32. LICENCA REMUNERADA: As ernpresas corn 
contingente rnaior que 20 (vinte) ernpregados por 
estabelecirnento, concederlo licenga rernunerada aos 
dirigentes sindicais eleitos e no exercicio de seu 
mandato para participagaes em reunites, 
conferCncias, congressos e sirnptisios, licenga que 
sera solicitada pela entidade sindical, corn 
antecedencia minima de 10 (dez) dias e por prazo nfio 
superior a 10 (dez) dias ao ano. 
33. LANCHES: 0 s  intervalos de 15 (quinze) rninutos 
para lanches, nas ernpresas que observern tal criteria, 
serfio cornputados corno tempo de servigo na jornada 
de traQalho do ernpregado. 
34. FERIAS: 0 pagarnento das ferias, a qualquer 
titulo, inclusive proporcionais serd sernpre acrescido 
corn o tergo constitucional, aplicdvel o disposto no 
Artigo 144 da CLT. 
35. EMPREGADO EM FASE DE APOSENTADORIA: 
Ao ernpregado que contar corn o rninirno de 10 (dez) 
anos de trabalho na ernpresa, e que na vigencia do 
contrato de trabalho cornprovar, por escrito, que estd 
na condlgfio de, no rndxirno em 12 (doze) rneses 
adquirir o direito A aposentadoria, na hipbtese de sua 
despedida irnotivada, por iniciativa da ernpresa, ficard 
assegurado o reernbolso dos valores por ele pago a 
titulo de contribuiglo previdencidria, enquanto n l o  
obtiver outro ernprego ou ate que seja aposentado, 
sernpre corn base e lirnite no ljltirno saldrio percebido 
na ernpresa. 0 direito ao reernbolso sere assegurado 
por urn periodo rndxirno de 12  (doze) rneses, contados 
da data da cornunicag%o da irninCncia da 
aposentadoria, n l o  fazendo jus ao rnesrno direito o 
ernpregado que se dernitir ou passar a perceber auxilio 
enferrnidade ou se a~osen ta r  nor invalidez. 

36. DESCONTOS: 0 s  ernpregadores poderlo 
descontar dos saldrios dos seus empregados, desde 
que por eles devida e expressarnente autorizados, 
importLncias correspondentes a seguros, parcela 
atribuivel aos obreiros relativas a planos de salide, 
vales-farrndcia e outros que revertarn em benefic10 
deste ou de seus dependentes. 
37. HORAS EXTRAS: A rernuneratlo das horas 
extras, serd de 50% (cinquenta por cento) superior a 
hora normal, corn divisor de 220 (duzentos e vinte) 
horas rnensais e, jarnais, o hordrio extraordindrio 
poderd exceder de 02 (duas) horas, por didria. 
38. INTERVAL0 PARA DESCANSO: 0 s  
ernpregadores aut~rizarao, havendo condigaes de 
seguranw, que seus ernpregados permanecam no 
recinto do trabalho, para gozo de interval0 para 
descanso (Artigo 7 1  da CLT). Tal situa~fio, se efetivada 
nfio ensejarcl trabalho extraordindrio ou rernunera~ao 
comespondente. 
39. ASSISTCNCIA M~DICO-ODONTOL~GICA: AS 
partes convenentes recornendarn os ernpresdrios e os 
ernpregados abrangidos pelo presente instrumento 
norrnativo a rnanter plano e/ou seguro de saride. 
5 10 - 0 valor pago pela ernpresa, a titulo de Plano de 
Salide, na"o tern carclter salarial, n2lo integrando a 
rernunera~lo do ernpregado para nenhurn efeito legal; 
5 20 - A importancia despendida corn plano de saljde 6 
dedutivel do irnposto de renda, na forma da legislagfio 
aplicdvel, tanto da pessoa juridica quanto da 
pessoa fisica. 
40. COMISS~O DE CONCILIACIO PRCVIA - 
COMPROMISSO DE ADESWO: A entidade sindical 
convenente adere aos terrnos da Convenglo Coletiva 
de Trabalho celebrada entre o Sindicato dos 
Ernpregados no CornCrcio de Londrina e o Sindicato do 
CornCrcio Varejista de Londrina, corn vig?nc!a de 
10/07/2002 a 30/06/2004, que trata da COMISSAO RE 
CONCIUA~AO PREVIA referida nos artigos 625-A e 
seguintes da CLT, corn a r e d a ~ l o  dada pela Lei no 
9.958, de 12  de janeiro de 2000, visando a conciliaglo 
dos litigios trabalhistas envolvendo seus 
represent9dos. 
41. ESTAGIO: Na contratagao de estagidrios sern 
vCnculo ernpregaticio, corno adrnitido na Lei, serd pago 
ao estagidrio, a titulo de bolsa-escola, o valor previsto 
na cldusula 4.2., tetra 'A", desta Convenglo Coletiva 
de Trabalho, na proporgao das horas de sua jornada 
de trabalho. 
5 10 - 0 s  estagidrios contratados ficam adstrftos Lei 
especifica, devendo a funglo exercida na ernpresa ser 
cornpativel corn o curso e curricula escolar; 
5 20 - N l o  se adrnite a contrata$fio corno estagidrios 
para o exercicio das fun~aes  de pacoteiro, faxineiro, 
cobrador, telefonista, repositor de estoque, "office- 
boyt' e servicos gerais, ficando lirnitado a 90 (noventa) 
dias, o periodo de esthgio nas fun~8es  de balconista e 
vendedor. 
42. JORNADA SEMANAL: Fixa-se a jornada de 
trabalho dos ernpregados da categoria em 44  
(quarenta e quatro) horas sernanals, de segunda-felra 
a sdbado. 
42.1 - Nfio haverd expediente e respectivo trabalho 
na terga-feira de carnaval; 
42.2 - A fixaglo da jornada de trabalho dos 
ernpregados das ernpresas que pretendarn a realizagi?~ 
de feiras na base territorial abrangida por esta 
convenglo, deverd ter a anuencia dos sindicatos 
signatdrios deste instrumento; 
42.3 - Fica proiblda a realizzaglo dessas feiras na 
vigCncia e no perlodo de 15 (quinze) dias que 
antecedem as dabs  promocionais, previstas na 
clhusula 43 desta conven~lo,  salvo negacia~Sio 
coletiva especlfica; 





com identificaeio e a6siriaTura do oponente, salvo em 
se tratando de empregado analfabeto, quando podera 
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opor-se pessoalmente na sede do Sindicato ou perante 
o empregador, atravCs de termo redigido por outrem, 
o qua1 deve constar sua firma atestada por duas 
testemunhas devidamente identificadas. Se a oposigio 
for apresentada perante o Sindicato, serA fornecido o 
recibo de entrega, o qua1 devera ser encaminhado ao 
empregador para que n i o  seja efetuado o desconto; 
5 40 - Para os efeitos do paragrafo anterior, 
repassario as empresas rol com c6pia das oposigSes, 
no prazo de 05(cinco) dias apds a data de oposicio; 
5 50 - E vedado aos empregadores ou aos seus 
prepostos, assim considerados os gerentes e os 
integrantes de departamento pessoal e financeiro, a 
adocio de quaisquer procedimentos visando a induzir 

s os empregados em proceder o p o s i ~ i o  ao desconto, 
lhes sendo igualmente vedado a elaboragio de 
modelos de documento de oposicio para serem 
copiados pelos empregados; 
5 60 - 0 empregador ou seus prepostos que 
descumprirem a de te rmina~ io  do pardgrafo sexto 
poderio ser responsabilizados, ficando sujeitos a 
sanc6es administrativas e civis, cabiveis, respondendo 
o empregador por multa correspondente ao maior piso 
salarial da categoria por infringCncia, a qua1 revertera 
em favor do sindicato dos empregados; 
5 70 - 0 Sindicato profissional divulgarh a Convencio 
Coietiva de Trabalho, e mais o que se refere as 
obrigae6es constantes nesta clausula, n i o  cabendo ao 
Sindicato Patronal e/ou empregador, qualquer anus 
acerca de eventual questionamento judicial ou 
extrajudicial a respeito das contribuic6es fixadas; 
5 80 - 0 desconto da Contribuicio Assistencial se faz 
no estrito interesse das entidades sindicais 
subscritoras e se destina a financiar os seus servicos 
sindicais, voltados para a assistencia ao membro da 
respectiva categoria e para as negocia~aes coletivas. 
5 90 - A presente clausula tem vig6ncia de 12 (doze) 
meses, a iniciar em _01/05/2005. 
49. CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL PATRONAL: 
As empresas que comp6em a categoria econ8mica, 
associadas ou nZo, beneficiarias desta Convengio 
Coletiva de Trabalho, recolherio em favor do Sindicato 
Intermunicipal do ComCrcio Varejista de Materiais de 
Construgio no Estado do Parana, numa h i c a  e s6 
parcela em guias prdprias, a titulo de Contribuicio 
Assistencial, a conta 1785-1 da Caixa Econ6mica 
Federal, agCncia 0369, para manutengio dos servigos 
assistenciais da entidade, segu o deliberacio da p4 
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AssemblCia Geral e conforme Ihe faculta o Art. 80, 
inciso I V  da Constituicio Federal e Art. 513, letras "b" 
e 'c" da CLT, como contrapartida pecuniaria face A 5 
representatividade absoluta da Entidade Patronal, de '- 

acordo corn a tabela abaixo: A) Empresas com at4 5 .I (cinco) funciondrios, R$ 50,OO (Cinquenta Reais); B) 
Empresas com mais de 5 (cinco) funcion6riost R$ ! 10,OO (Dez Reais) por funcionario. A contribuigio , 
acima referida deve ser recolhida ate 30 (trinta) dias - 3  
apbs a data de assinatura da presente Convengio : 
Coletiva, sendo que ap6s a data, as empresas y 
inadimplentes estZo sujeitas a multa de 2% wois por, . 
cento), juros n i o  compensatdrios de 1% (um p o r F  ! 
cento) ao mCs sobre o valor respectivo e corregZo4, -. 
monetdria com base na variacio do INPC. As guias 
ser io fornecidas pela Entidade Sindical Patronal, para 
o recolhimento na data estipulada. 
50. CONTRIBUIC~ES ASSISTENCIAIS: Referidas 
contribuig6est respeitadas as disposig6es legais sobre 
a materia (especialmente o Artigo 513, letra 'e" da 
CLT) foram estabelecidas nos termos das atas das . . 
assemblbias, as quais se encontram disposi~ io  dos 
interessados nas sedes dos respectivos sindicatos e 
s i o  destinadas a manutencio das entidades sindicais, 
patronal e de emprsgados. 
51. HOMOLOGACAO DE RESCISAO DO CONTRATO 
DE TRABALHO: Por ocasiio das rescis6es de contrato 
de trabalho, efetuadas junto a Entidade Sindical dos 
Empregados, a mesma dever6 exigir Certidio Negativa 
da Entidade Sindical Patronal. 
52. DIFERENCAS SALARIAIS: As diferengas salariais 
havidas a partir do mCs de Maio/2005, decorrentes da 
ap l i ca~ io  da presente Convengao Coletiva de Trabalho, 
poderio ser pagas ate a data limite para pagamento 
dos salarios do mCs de Outubro/2005, sem quaisquer 
acrCsciyos ou penalidades. 
53. CLAUSULA PENAL: Como requisito formativo e 
nos termos do Artigo 613, V I I I  da CLT, incidirh pena 
no valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do 
plso salarial, revertida em favor do prejudicado pelo 
descumprimento de obrigag6es constantes deste 
instrumento. 

0 presente ajuste C considerado firme e valioso para 
abranger por seus dispositivos todos os contratos 
individuais de trabalho, firmados entre as empresas 
representadas pela entidade sindical da categoria 
econbmica convenente e os trabalhadores 
pertencentes a categoria profissional da respectiva 
entidade sindical. 
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