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AUXÍLIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO
As empresas sediadas ou que prestem serviços 

na cidade de Londrina (inclusive aqueles que pres-
tem serviços fora da matriz) fornecerão aos seus em-
pregados um auxilio alimentação no valor mínimo 
de R$ 9,00 (nove reais) e R$ 6,00 (seis reais) para to-
das as demais cidades da base territorial

CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - REDUÇÃO 
DE 5% PARA 3%

Contribuição negocial de 3% (três por cento) 
incidente sobre o salário do trabalhador do mês de 
junho/2015.

Cargos Salários

Contínuo, Office-Boy, Servente, Faxi-
neira, Cantineira e Assemelhados

R$ 861,38

Auxiliar de Escritório, Recepcionista Te-
lefonista, Secretária e Assemelhados

R$ 911,41

Auxiliar de Depto. de Pessoal, Au-
xiliar de Depto Fiscal, Auxiliar de 
Depto Financeiro, Digitador, Auxi-
liar de Perito, Analista de Crédito, 
Pesquisador, Caixa, Operador de 
Tele-Marketing (exceto empregados 
em empresas de telecomunicações 
e operadoras de mesas telefônicas), 
Demonstrador de Produtos, Promo-
tor de Vendas, Instrutor e Asseme-
lhados

R$ 1.033,22

Encarregado de Departamento e 
Assemelhados

R$ 1.161,56

Supervisor, Chefia de Departamen-
to e Assemelhados

R$ 1.942,45

Demais Cargos R$ 1.161,56

Cargo de Gerência e Demais Cargos 
de Confiança

R$ 2.020,76

AVISO PRÉVIO
Com base no disposto na Lei 12.506/2011 e demais 
normas aplicáveis, o aviso prévio dado pelo empre-
gador ao empregado (demissões sem justa causa), 
de toda a categoria abrangida pela presente con-
venção coletiva de trabalho, passa a ser regida pelos 
seguintes preceitos:
a) A partir de um ano e um dia, o aviso prévio pre-

visto nesta clausula será acrescidos de 3 (três) 
dias por ano de serviço prestado na mesma em-
presa, até o máximo de 90 (noventa dias) dias.

b) Nos casos de cumprimento do aviso prévio, o tra-
balhador somente deverá trabalhar por 30(trinta) 
dias, garantida a redução dos 7 (sete) dias corri-
dos ou 2 (duas) horas por dia trabalhado, sendo 
o restante do aviso indenizado pelo empregador.

c) A baixa na CTPS quando o aviso prévio for indeni-
zado, seguir orientações da Instrução Normativa 
SRT 15 de 14/07/2010, art.17. Art. 17. Quando o 
aviso prévio for indenizado, a data da saída a ser 
anotada na Carteira de Trabalho e Previdência 
Social - CTPS deve ser: na página relativa ao Con-
trato de Trabalho, a do último dia da data proje-
tada para o aviso prévio indenizado; e na página 
relativa às Anotações Gerais, a data do último dia 
efetivamente trabalhado.

d) O empregado que não tiver interesse no cumpri-
mento do aviso prévio dado pelo empregador, 
DSJC (dispensa sem justa causa), poderá ajustar 
com o empregador a liberação do seu cumpri-
mento, sem que seja efetuado o desconto ou pa-
gamento do aviso, pelo empregador;

e) Havendo cumprimento parcial do aviso, o prazo 
para pagamento das verbas rescisórias será de 10 
(dez) dias contados a partir da dispensa do cum-
primento, desde que não ocorra primeiro o ter-
mo final do aviso prévio, devendo, nesta última 
hipótese, ser pago no primeiro dia imediato ao 
termino do prazo do aviso prévio.

f) O aviso prévio previsto na presente cláusula apli-
ca-se somente em benefício do trabalhador, sen-
do que nos casos de pedido de demissão o aviso 
prévio aplicável será sempre de 30(trinta) dias.

PONTOS DE DESTAQUE DA NOVA CCT

REAJUSTE 8,76% NOS SALÁRIOS 
DE JUNHO DE 2015: 


