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Ponta Grossa, 01 de Novembro de 2013

Senhor(a) Diretor(a)

                                    Apresentamos resumo com os itens da Convenção Coletiva de Trabalho, firmada com o  
Sindicato Patronal  SECRASO-PR e o SENALBA-PG com vigência 01/11/2013 a 31/10/2014, que sofreram 
alterações.

       01 – o reajuste salarial da categoria profissional na data base 01/11/2013, será de 7,30 % (sete virgula 
trinta por cento), sobre os salários de outubro de 2013. Sendo que os empregados admitidos a partir de 01 de 
Novembro  de  2013,  o  reajuste  salarial  na  data  base  será  proporcional  a  1/12  (um  doze  avos)  por  mês 
trabalhado.

        02- Piso salarial a partir de 01/11/2013 será de R$ 800,00 (oitocentos reais).

        03- Vale creche a partir de 01/11/2013, será de R$ 128,00 (cento e vinte e oito reais).

      04- Desconto da contribuição assistencial profissional, clausula nº 50 CCT, de 4% (quatro por cento ) da 
remuneração recebida no mês de novembro de 2013. O recolhimento deverá ser efetuado ate o dia 13 de 
dezembro  de  2013,  na  guia  encaminhada  em anexo  ou  na  tesouraria  do  Sindicato,  sendo  que,  após  o 
pagamento  da  referida  contribuição,  a  Entidade  deverá  fornecer  à  entidade  sindical  lista  nominativa  dos 
empregados contribuintes, bem como os respectivos valores descontados.

Também foi incluída a seguinte cláusula:

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO
As entidades empregadoras fornecerão aos seus empregados, mensalmente, vale refeição ou
alimentação no valor de R$ 10,00 (dez reais) em quantidade equivalente ao número de dias úteis
trabalhados ou compensados pelo banco de horas, através de tíquete ou cartão.
Parágrafo Primeiro – O desconto do empregado será de até 10% (dez por cento) do valor do benefício.
Págrafo Segundo – As entidades que, comprovadamente, fornecem benefício equivalente para garantir
a alimentação dos seus empregados ficam eximidas do cumprimento dessa cláusula.
Parágrafo Terceiro – O benefício não tem natureza salarial, não se incorpora à remuneração para
nenhum efeito além de não constituir base de incidência da contribuição previdenciária ou FGTS (artigo 458, § 
2º, III da CLT).

A íntegra da Convenção Coletiva pode ser consultada no site  senalbapg.com.br 

            Aproveitamos para informar que o  SENALBA-PG estará  em férias coletivas  de 20/12/2013 a 
05/01/2014.

                                      Certos de que o presente merecerá de Vossa Senhoria a devida atenção, aproveitamos  
o ensejo para manifestar nossos protestos de consideração e apreço.

Carlos David Veiga

Presidente
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