
















CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE: 

CLÁUSULA SEGUNDA – ABRANGÊNCIA: 

SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO PISO SALARIAL

CLÁUSULA TERCEIRA - PISO SALARIAL: 

PARÁGRAFO PRIMEIRO:

CLÁUSULA QUARTA - REAJUSTE SALARIAL: 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 

PARÁGRAFOS PRIMEIRO - OPOSIÇÃO AOS DESCONTOS:

PARÁGRAFOS SEGUNDO 

As partes fixam a vigência do presente Convenção Coletiva de Trabalho no 

período de 1º de maio de 2017 a 30 de abril de 2019 e a data-base da categoria em 1º de maio, exceto no que diz respeito às 

obrigações de fazer, as quais entrarão em vigor em 1º de setembro de 2018. 

A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrange e se aplica aos empregados em 

empregadores de hotel, hotel-fazenda, motel, hospedaria, pensão, pousadas, casas de cômodos, apart-hotel, flats, bombonieres, 

cantinas, bares, choperias, buffets, confeitarias, cafeterias, docerias, serv-car, casas de carnes assadas, driven, restaurantes, 

churrascarias, bares, lanchonetes, fast-foods, cafés, buffets de café colonial, casa de chá, pizzarias, pastelarias, rotisserias e 

empresas que fornecem alimentação preparada e seus similares, no varejo, inclusive quando anexos a outros estabelecimentos, 

desde que possuam CNPJ próprio e cuja atividade  econômica preponderante seja abrangida por essa Convenção, com abrangência 

territorial em Adrianópolis/PR, Agudos do Sul/PR, Antônio Olinto/PR, Campo do Tenente/PR, Cerro Azul/PR, Doutor Ulysses/PR, Paula 

Freitas/PR, Paulo Frontin/PR, Piên/PR, Rio Negro/PR, São Mateus do Sul/PR, Tijucas do Sul/PR e Tunas do Paraná/PR.

 

Os salários fixos dos integrantes da categoria, ou a parte fixa dos salários, serão 

corrigidos da seguinte forma:

a) a partir de 1º de maio de 2017: com a aplicação do percentual de 3,98% (três, noventa e oito por cento) incidente sobre o 

salário de maio de 2016, já corrigidos na forma da Convenção Coletiva de Trabalho anterior.

     

      b)  a partir de 1º de maio de 2018: com a aplicação do percentual de 2,2% (dois, virgula dois por cento) incidente sobre o salário

           de maio de 2017 já corrigidos na forma da alínea anterior.

Aos empregados admitidos após 1º de maio de 2016, será garantido o reajuste estabelecido nesta 

cláusula, proporcionalmente ao tempo de serviço, conforme tabela na CCT.

- As Empresas ficam obrigadas a efetuar o desconto do salário da Contribuição Negocial já 

aprovada em Assembleia Geral em favor do Sindicato Profissional, realizada em 26 de março de 2018, equivalente a duas parcelas 

anuais de 6% do piso salarial vigente em maio de 2018, cada uma, por empregado, sendo o desconto efetuado no salário dos meses 

de setembro/2018 e dezembro/2018, com recolhimento até 10/10/2018 e a segunda até 10/01/2019, respectivamente, sob as penas 

do art. 600 da CLT, cujos procedimentos serão informados em boletos bancários.

O Prazo para oposição aos descontos será de 15 dias contados a 

partir da informação da sua existência aos Trabalhadores por meio de comunicado constante no boletim do Sindicato, publicação em 

jornal de circulação (Jornal Bem Paraná, edição de 05 de setembro de 2018), oposição de 10 de setembro a 24 de setembro de 2018.

- O empregado manifestará sua oposição através de carta de próprio punho, sem ingerência da 

empregadora, entregue mediante recibo ao Sindicato dos Trabalhadores, pessoalmente ou com Aviso de Recebimento pelo correio.

Fica garantido como piso salarial mínimo aos empregados das empresas abrangidas 

pela presente convenção coletiva para as jornadas de 220h mensais:

a) a partir de 1º de maio de 2017: R$ 1.215,00.

b) a partir de 1º de maio de 2018: R$ 1.240,00.

As diferenças salariais referentes aos pisos mínimos, férias e de 13º salário neste período decorrente da 

aplicação da presente Convenção Coletiva de Trabalho, deverão ser pagas até o pagamento do salário de setembro de 2018. 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTE DA 
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO.

Verificar Convenção Coletiva de Trabalho completa no 
site: www.sindehoteis.org.br
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