
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2002/2003 

Convenção Coletiva de Trabalho que entre si ajustam, de um 
lado, representando os EMPREGADORES, o SlbJDICdAT6 Do COMÉRCIO 
VAREJISTA DE COMBLIST~VE~S MINERA!" ELCOOL, DO OESTE F 
SUDOESTE DO ESTADO DO P Ã W A N ~  e de outro Badas, representando os 
EMPREGADOS, o SINDICATO DOS EMPREGADOS EM POSOS DE 
SERVIÇOS DE ÇBMBUST~'~E!P E DERIVADOS DE PETRÓLEO DE 
CASCAVEL E REG!A(S, devidamente assinados por seus presidentes as final, 
ambos devidamente autorizados pelas respectivas Assembl&ias Gerais, tem justo 
e contratado firmar a presente Convenção conforme as cláusulas adiante: 

01 - VIGÊNCIA: 
A presente Convenção Ceiietiva de Trabalho terá vigência de 01 

de maio de 2002 a 30 de rrtbiil de 2003, mantendo-se a data base em 631 de Maio. 

02 - ABRANGÊNCIA: 
A presente Convençáo Coletiva de Trabalho abrange as 

categorias eeon6micas e profissionais dos trabalhadores no Gomércio Varejista 
de Derivados de Petróleo Combustíveis Minerais e Álcool, regendo as relações 
dentro da Base Territorial do Sindicato Obreire composto pelos seguintes 
Municípios: Altamira rio Paraná, Alto Alegre da Iguaçu, Ampére, Anahy, Assis 
Chateaubriand, Barracao, B-a Esperança do Iguaqu, Boa Vista da Aparecida, 
Bom Sucesso do Su!, Wiaganey, Gafelândia, Campina da Lagoa, Campo Bonito, 
Capanema, Capitás Leônidas Marques, Cascavei, Catandervas, Céu &ar!, 
Chopinzinho, Corbélia, Cororrei Vivida, Cruzeiro do Iglaâçu, Diamante do Oeste, 
Diamante do Sul, Dois Vizinhos, Enéaã Marques, Entre Rios do Oeste, Espigão 
Alto do Iguaçu, Flor da Serra do Sul, Formosz do Oeste7 Francisco Beltráo, 
Guairá, Guaraniaqu, Monório Serpa, Ibema, Iguatu, Itapejara da Oeste, Jesuítas, 
Laranjeiras do Sul, Lindoeste, Marechal Cândido Rondon, MariUpolis, Maripa, 
Marmeieiro, Melcedes, Nova Aurora, Mova Cantu, Mova Esperanga do Sudoeste, 
Nova Laranjeiras, Nova Prata do Iguar;u, Nova Santa Rosa, Ouro Verde do Oeste, 
Palmital, Palotina, Pato Bragado, Pato Branco, Pérola cio Oeste, Pinhão de São 
Bento, Plarrâlto, Pranchita, Quatro Pontes, Quedas do Igua~u, Râmilândia, 
Realeza, Renascerr$ã, Rio Bonito do Iguaçu, Salgado Filho, Salto do Lontra, 
Santa Helena, santa Izabel do Oeste, Santa Liácia, Santa Tereza do Oeste, Santo 
Antanio do Sudoeste, São Jsárs, São José das Palmeiras, São Pedro do Iguaçu, 
São Pedro ddo Ivai, São Jorge do Oeste, Saudades do Igua~u, Sulina, Terra Roxa, 
Toiedo, Tres Barras do Paianá, Tupãssi, Ubiratã, Verâ Cruz da Oeste, Verê, 
Virmsnd e Vitorino. 

W - PplO SALARIAL: 
Fica fixado e asSegurado o piso salarial da categoria profissional 

para todas 
encluso de 

valor d e  R$ 34kb0 (trezentos e quarenta e um reais), 

I 
NUMERO DE IDENTIFICAÇAO 



PAR~GRWFO PRlME!RLá: Entende-se por piso salarial 
exclusivamente o salário nominai dos empregados, dwendo ser acrescido ao 
referido piso os adicionais de jesiculosidade, noturno e outros, qldando devidos. 

PAR~GRAFO SEGUNDO: a correção salarial da categoria 
profissional é resultado da aplicação do percentual de 9,647% (nove virgula 
seiscentos e quarenta e sete por cento) sobre ss salários vigentes e m  
30.04.2003. 

BARAUBAFO TERCEIRO: Faculta-se aos empregadores, a 
contratãção de empregado a título experimental, de no máximo 30 (trinta) dias, 
com piso salariat de R$ 333,45 (trezentas e vinte e três reais e quarenta e cinco 
centavos), sendo qane em casc d e  prorrogaç", ser$ considerado o piso salarial 
estipulado no "capua" desta cláusula. 

04 - ADICIONAL DE PERIPU LOSIDADE: 
Fica mantido o direito ao adicional de pericuiosidade de 39% 

(trinta por cento) incidente sobre o piso salariai a todos os trabalhadores 
abrangidos pela presente Conven~ão Coletiva de Trabaiho. 

65 - GOM~SSOES: 
FIua assegurada a integrtlçãs a remunera~2s das comissões 

habitualmente pagas aos iavadsreç de veículos, bem como o registro destas 
comissões nas CTPSs dos e"ílpre~/adas. 

66 - GARANTIA DE EMPREGO: 
a) GESTANTE: garantida a estabilidade provisória da gestante, 

nos termos da ConstituiçBo t"r;deral vigente, desde que s empregador tenha 
conhecimento da gravidez, atraréâ de atestada médico e devida prova labonltorial 
enti-gues contra-recibo 3% a data fsrmaiizada da rescisão de contrato, 
ressalvada a hip0tese de dispensa por justa causa. Na falta de contra-recibo, a 
gestante poderá valer-se de outro meio de prova em direito admitida, à 
cgamproilsçáa do conhecimento do empregador, de seu estado gravídico. 

b) AO EMPREGADO PRESTES A SE APOSENTAR: Ao 
empregado que faltem vinte e quatro meses ou menes para ter direito a 
~posentadoria por tempo de serviço ou idade, estando já no mínimo cinco anos 
trabalhando para o mesmo empregador, 6 garantids o zmprego até completar o 
tempo necessário a obtenqao de sua aposentaria, salvo ocorrência de justa 
causa, cessando esta garantia assim que completado o tempo necessário à 
obtenç3o da referida aposentadoria. 

67 - CBBAPROvAMTES DE PAGAMENTOS: 
As empresas fornecer30 aos empregados, rr-nesisaimerite, o 

comprovante de pagamento com as espeçificaqões de salários, descontos e do 
valor de depósito do FGTS, obrigatoriamente. 

88 - PAGAMEkiTB DE SALARIOS. 
As empresas efetuarão o pagamento dos salários de seus 

funcionârios at6 o 5O dia útil do mês subsequente, ficando obrigados a conceder 
anteçipaçáo através do Vale Salarial ateí: o dia 28 (vinte) de cada mks, sendo o 
valor do Vale fixado a critério de cada empregado at6 o limite d e  50% (cinqüenta 
por cenas) d e  sua remuneração mensal. 
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PARÁGMFO ÚMICO: AS empresas que atrasarem s pagamento 
estabelecido no "caput" desta ciáusuia, inelersive do Vale Salarial, ficam sujeitas a 
multa de 40% (dez por cento) sobre as mesmos a favor do empregado, sem 
prejuízo do pagamento de muita prevista na CLT pelas empresas. 

09 - VESTUÁRIOS: 
As empresas aSrangidas pela presente convencpáo coletiva de 

trabalho fornecerao gratuitamente vestuário, em especial, botas, luvas, uniformes, 
capacetes e avental, para lauadores, fubrificadrzres e frentistas e, outros 
empregados que utilizem em seu trabalho tais vestuarios ou cujo uso seja exigido 
pelo empregador. 

10 - CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS: 
As empresas concederão aos seus empregados uma Cesta 

Básica d e  Alimentos, nos termos do Programa de Aiimentayáe, do Trabalhador - 
FAT -; instituído pela Lei Federal No 6.321./76, regulamentada pelo Decreto No 05 
de 14/01191, constituída de í 3  (treze) itens abaixo discriminadas, no valor 
equivalente a R$ 35,60 (trinta e cirico reais) a partir do mes de Maio de 2802, que 
ser2 rectjustado a p a ~ ~ r  desta data pele, índice de variação da Cesta Básica do 
DIEESE. 

Produtos que devem compor a Cesta Básica de Alimentos. 

ITEM QUAMK UNIBIS. PDSOBUTQS 

iQg. 
Kg- 
Kg - 
Lt . 
Kg. 
Pct. 
K!2 = 

Pct . 
Kg- 
Kg . 
Pct. 
bta . 
Lha. 

Arroz Tipo I 
A~úcar Refinado 
Feijão Carioca 
Qleo de Soja (900ml) 
Sai Refinado 
Macarrão: Spaguetti (500gr) 
Farinha de Trigo Especial 
Café torrado/moído (500gr) 
Fub& 
Farinha de Mandioca 
Biscoito Doce (400gr) 
E ~ r a t c  de Tomate (350gr) 
Leite erw; Pó (400gr) 

"C.1 - O fornecimento dessa Cesta Básica dever6 ser feita pels Empresa aos 
seus empregados, em forma fisica (produtos relacionados nesta cláusula), sendo 
vedada à sobslÍtui&ão do fornecimento d~a  Cesta Básica física, por valor 
equivalente, ou moeda corrente. 

q0.2 - O fornecimento da Cesta Básica ser6 obrigatório em 01 de Maio de 2002, 
sendo que a entrega se efetivará, ai6 c 5.9 (quinto) dia útil subsequente ao rnes de 
referencia. 

10.3 - A  Cesta B5sic;a concedida nestas condiçees não integra ã remuneração do 
empregado para quaisquer efeitos. 



11 - AV~SO PRÉVIO: 
Dado o aviso previ0 pelo empregado ou pelo empregador, poderá 

o empregado deixar de cumpri-lo, no todo ou em psrte, desde que hsja a 
concordância entre as padeç, percebendo o empregado, quando cumprir somente 
parte do aviso, os dias em que tenha trabalhado no mesmo. 

í 2  - JORNADA SEMANAL DE 36 HORAS: 
Nas empresas (?iastos) que realizarem turnos ininterruptos de 

revezamrrnto de trabalho, será observada a jornada sernanaf de 36 (trinta e seis) 
horas, nos termos ds Art. XIV, da Constituição Federal. 

13 - AUX~LIO FUNERAL: 
No caso de falecimento do empregado, a Empresa pagará a titulo 

de auxílio funeral, juntamente com o s-Ido de salário e outras verbas trabalhistas 
rem~nescentes, um abono corresp~ndente ao valor de seu hitimo piso salarial 
mensal. 

14 - INf WAJORNADA: 
Fica estabelecida a prossibiiidade de prorrogação do intervalo 

intrajornada em âIF! 03 (trGsj horas, com concordâincia do empregado, desde que 
este tenha conhecimento com antecedência de 48 (quarenta e crito) horas do 
início do trabalha a ser escalado. 

I% - SEGURO DE VIDA: 
As Empresas manterá0 Seguro de Vida para todos os 

empregados com indenização no valor de 20 (vinte) salários da categoria, 
independente de  função. 

P A ~ G M W  C$N!CO: Subentende-se tal direito aos 
empregados, após vigência do 4-O (quarta) mês de  víncuto empregatício. 

I 6  - REVERSÃQ SALARSAL: 
As empresas descontarão de cada empregade (conforme 

assembléia geral da categoria, reaiizada em 27/83/3002), a título de reversão 
salarial, duas parcelas no va!or correspondente a 4% (quatro por cento) da 
remuneração mensal, nos meses de maio e novembro de 2062, repassando ss 
valores descontados, ao Siisidicâts Obreiro ate o dia 5 (cinco) do mês 
sutsseqtrente, através de guias próprias. No mesmo prazo, do reco'himento as 
empresas deverão encaminhar ao Sindicato Obreiro a relaçáo nominal dos 
empregados, que sofreram o desconto, discriminando a F~nç"~ remuneração 
percebida no mês e valor do desconto. 

PABÁGRWFB UNICB: Os empregados que forem admitidos após 
a data base estarão também o'srigados as desconto da reversâo salarial prevista 
nesta cláusula, devendo a primeira parcela ser descontada dos salcílrioç 
percebidos pelo empregado nc? segundo mês de trabalho. 

Será Iícita a empresa providenciar a expr-essa recusa do 
empregado, ao desconto quando por ele alegado que já tenha contribuído com o 
valor da resgersáo salarial em empresa onde t e n h  trabalhado anteriormente na 
mesma cebtegoria profissionai, desde que constatada tal f8to peta anota~ao no 



17 - CONTR~BU~ÇÃO GOPIIFEDP~PD~T~VA: 
As empresas efetuarão o desconto correspondente ao 

recolhimento em favor do Sindicato Obreiro dos valores relativos a (dsnlribuiçao 
Cogifederativa, sendo que o referido recoli?imento dever5 ser efetuado ate o dia 
O5 (cinco) do mês subsequente ao mês que corresponde ao desconto. 

13 niio recerihimento das contribuiqões devidas ao Sindicato 
Obreiro nos valores e datas fixadas na presente Convenção Coletiva de Trabalho 
impogtara no pagamento pelo empregadar dos acréscimos previstos n~ Ai?. 600 
da CLT. 

4 8 - GONTR~BU~ÇAO Ao SiNDiGATO PATRONAL: 
As empresas integrantes da categoria recolherao as Sindicato do 

Comércio Varejista de Combustíveis Minerais e Áfcosl do Oeste e Sudoeste do 
Estado do Páiraná, ContriDttiqao Patronal, conforme A ~ .  ao, inciso IV da 
Constituiçãcs Federal de 1.988, estabelecida e aprovada na respectiva 
Assembl6ia. 

19 - HORAS EXTRAS: 
8 adiciona? de horas edraordináricis ser& de 70% (setenta por 

cento) laboradas no mês. 
PAWÁGAAFO UN1C6: O referido adicional será de 100% (cem 

pua cento) nos domingos e feriados. 

20 - FÉRIAS PROPORCIONAIS: 
Fica assegurado ao empregado q u e  pedir demissãs do emprego 

o direito ao recebimento de férias proporcionais, independentemente do tempo de 
serviço prestado junto à empresa. 

21 - PFPESAÇÃO DE CONTAS: 
A prestâ~áo de contas da fkria drária inclusive a do caixa, ser6 

feita na presença do empregado permitindo a este com os respectivos 
dcacumentos (cheques, etc.1 bem como a leitura das bombas no inicio e término 
de sua jornada de trabalho. 

P A ~ G R A F O  UNICO: O empregados somente poder& cobrar do 
seu empregado os valores dos cheques de clientes, recebidos em pagamento no 
caso d e  descumprimerito pelo empregado das seguintes regras: anotaçáo da 
placa do veículo e identidade no verso da cheque. documento equivalente ou 
cada0 do cheque especial. 

22 - WOMC~LGGAÇÃZUS DA RESCISAO CONPRATUAL: 
As rescisões contratuais dos empregados, independent~mente de 

tempo de servi-o poderâo ser homologadas perante o Sindicato da categori- 
profissional, observando s disposto da LEI n Q 7855 de 24.163.89. 

As empresas eçtsbelecidas fora do Município Sede do Sindicato 
Obreiro (Cascavel) poderão efetuar homolagaçSo da rescisão contratual junto a 
o~tras  árgãos cornpelcentes cozo !dinist&rio do Tr9ibr;lho e Ministério Publico. 

P A ~ A W F O  ~NICBI: No ato da homologaqâo de rescisões de 
contrato de trabalha, no Sindicato ou nos orgâus ds E> R.T., deverão as empresas 
apresentar os comprovantes de pagamer~ta das Contribuiqões dos Bra 
e das Contribui-ões para o Sindicato Patronal. 
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2 s  VERBAS R E S A I S ~ F ~ ~ A S :  
As empresas deverao efetuar o pagaaento das verbas rescis~rias 

nos prazos previstos no Arf. 477 da C.L.T., sob pena de multa en-: favor do 
empregado, de ?/V0 (um trinta avos) do valor â receber por dia de atraso, além da 
muita legal. 

24 - MÉBIA DAS HOMS EXTMS P A M  CALCULO DE 13" 
S A ~ R I O S ,  FÉRIAS, CBMISSC)ES: 

No c6lculo do salário, ferias, seráo computadas as medias de 
horas exaras e comissões com base nos últimos 5 (%r&-) meses corrigidos na 
mesma proporção de aumentos do período. 

25- FORNEGiMEPCBO DE LEITE: 
As empresas fornecerão gratuitamente o va!or correspondente a 

um litro de leite por dia de trabzlho, exclusivamente ao empregado que exercer a 
fungáo de Lavador, nos dias que efetivamente trabalhar na lavagem. 

26 - VALE TRANSPORTE: 
O vale transporte será fornecido a todos os empregados em 

número que atenda a necessidade dos mesmos não podendo ser inferior a 2 
(dois) vales por dia de trabalho. 

Para os empr5gaçdos que trabalham em dois turnos, com 
intewalv, serão concedidos 4 (quatro} vrites trânçpode por dia de trabalho 

Os vales transporle serão fornecidos até o dia 30 (trinta) do mês 
anterior ao que correspondem os vales transporte. 

As empresâs descontarão no máixirno 3% (tres por cento) do 
salário base do empregado quando para este for fornecido o va?e transporte. 

27 - COUPENSACAO DE JORNADA (BANCO DE HORAS): 
Nos termos da Lei n. O 9601198, fica féiculiâda a impianta~ão do 

banco de horas, mediante aciirds por escrita entre Empregador e Sindicato 
Profissional. 

28 - CONTROLE DE JORNADA: 
As empresas que mantiverem 10 (der) ou mais empregados 

providenciaras sistema adequada de controle de ponto prbprio ao registro d e  
horario trabalhado e trequência do empregâdo, em cada estabelecimento. 

29 - DIRIGENTES SINDICAIS - LIBERAGÃO: 
Fica asseg~lrada a liberaçáo dos dirigentes sindicais peis período 

de 05 (cinco) dias drirante a vigência da presente Conven-ao Coletiva de 
Trabalho, sem prejuízo da remuneragáo mensal, desde que a empresa 
empregadora seja zgatsmuniçada com antecedência de 48 (quarenta e oito) t-iaras. 

PARAGWBF~ L~MICO: O Sindicato Obreiro compromete-se a 
fornecer a refaçiso dos membros da diretoria quando houver alteração. 

30 - G A R ~  DE APWE~ENTAÇÃQ: 
Ns ato da rescisão ccgntratual sem justa causa 60 por pedido d e  

demissão a empresa empregadora fornecer6 cada de apresentaryão ao 
empregado. 



31 - PEKAblDADEA: 
Hcrverá multa de 20% (vinte por dento) do pisa salarial da 

categoria, devido à pafie prejudicada, pelo descumprimento das cláusuBas 
ajustadas na presente Convençáo Coletiva de Trabaiho. 

32 - FORO: 
Fica eleito s fc:.ro da Comarca de Cascavel, estado do Paraaa, 

competente para dirimir quaisqtisr tJtIavidas ao cumprimen$o desta Convenção 
Coletiva de Trabalho. 

Assim, por estarem justo e acordados, firmam a presente 
Csnvengâo Coletiva de Trabalha em 5 (cinco) vias de iguâi teor e forma, 
comprometendo-se arnbas ar; partes a d8rt.m ã mais ampla divulgação de seu 
conteúdo, ficando o Sindicâto Obreiro comprametido em efetuar s depósito de 
uma das vias junto ao Miraistkrio do Trabalho para os devidos fins da Lei. 

êcrscavei, 20 d e  maio de  2062. 

$INDICA m DO CQMGRCIC TA DE eo~~usí\v%ls MINERA/$ E 
ALCOOL DO OESTE E ESTE DO ESTADO DO PARANA 

RBSALVO TAVARES DA SILVA ..- PRESIDENTE 

SINDjCA TO Dr>S S DE SERbf/Gr>â DE 
COMBUST~OIE/S E DERIVADOS DE PETR~LEO DE CASU VEL E REGGO 

ANTONIO V!ETW MARIINS - PRESIDENTE 


