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SINDASPP INICIA 
NEGOCIAÇÃO COM SESCAP

No dia 14 de abril foi entregue a pauta de 
reivindicações objetivando celebrar a Con-
venção Coletiva de Trabalho 2016-2017.

ENTRE VÁRIOS PONTOS, DESTAQUES:

REAJUSTE SALARIAL
Correção Salarial de 100% do INPC de 

junho/15 a maio/16 a ser apli cado sobre os 
salários de junho/16, já corrigido pela Con-
venção Co letiva 2015/2016.

TICKET-REFEIÇÃO
As empresas fornecerão aos seus empre-

gados o tíquete refeição mediante as con-
dições explicitadas na presente cláusula: 
- PARA TODAS AS CIDA DES DO ESTADO 
DO PARANÁ

Aos empregados beneficiários serão for-
necidos mensalmente 22 (vinte e dois) tí-
quetes no valor individual de R$22 (vinte e 
dois reais).

Parágrafo Primeiro – As empresas que 
já fornecem tíquetes aos seus empregados 
com valores acima do estipulado, deverão 
mantê-las com o benefício atual já forneci-
do pelas mesmas.

AUXÍLIO À INFÂNCIA
Fica assegurado o reembolso a todos 

os trabalhadores para cada filho com até 7 
(sete) anos de idade, a importância mensal 
de até um salário mínimo, condicionando o 
reembolso a comprovação das despesas em 
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creches ou instituições análogas de sua livre 
escolha, ou ainda recibo babá ou empre-
gada doméstica.

GARANTIA DE EMPREGO DA 
GESTANTE

A gestante terá garantia de emprego, 
ficando protegida contra a despedi da arbi-
trária ou sem justa causa até 180 dias após o 
parto e desde o mo mento em que seja con-
firmada a gravidez.

Parágrafo Único. Poderá a trabalhado-
ra, após o período da licença mater nidade, 
manifestar perante a entidade sindical sua 
vontade em rescindir o contrato de traba-
lho, abdicando dos últimos 60 dias da esta-
bilidade acima garantida, desde que o faça 
de forma justificada e por escrito.

DA GARANTIA A MÃE 
ADOTANTE

Conforme disposto na Lei 10.421/02, 
Concederá licença remunerada às empre-
gadas que venham a adotar crianças nas 
formas estabelecidas pela legislação.

MULTA PELO ATRASO NO 
PAGAMENTO DE SALÁRIO

Fica estabelecida a multa de 10% (dez 
por cento) sobre o saldo salarial na hipótese 
de atraso no pagamento de salário até 20 
(vinte) dias, e de 5% (cinco por cento) por 
dia no período subsequente – vide Prece-
dente nº 72 do TST.

ABONO DE FALTAS AO 
EMPREGADO

Os empregados terão abonadas as faltas 
para acompanhamento de trata mento de 
saúde, em caso de enfermidade do cônju-
ge e filho menor, com provada por atestado 
médico no limite de 20 (vinte) dias da vigên-
cia da presente Convenção Coletiva.

COMPLEMENTAÇÃO DO 
AUXÍLIO-DOENÇA OU 
ACIDENTE

O empregador complementará o valor 
do auxílio-doença ou acidente pago pela 
Previdência Social até o limite da remune-
ração que deveria es tar sendo recebida, se 
em serviço ativo estivesse o obreiro – art. 
63, pará grafo único, da Lei nº 8.213/1991.

ESTABILIDADE APÓS O 
RETORNO DAS FÉRIAS

O empregador que pretender, sem justa 
causa, dispensar o empregado até 30 (trin-
ta) dias após o retorno de suas férias, deverá 
pré comunicá-lo de tal fato, por escrito, até 
o início do gozo das mesmas sob pena de 
pagar uma multa correspondente ao valor 
do salário do empregado, ressaltan do-se 
que essa medida não se confunde com o 
instituto do aviso prévio.


