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SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE REFEIÇÕES COLETIVAS E REFEIÇÕES CONVÊNIO 
DO ESTADO DE SANTA CATARINA, SINTERC/SC, com SEDE na cidade de Blumenau/SC, à Rua XV de 
Novembro, 678 - 1º andar - sala 102 - Centro, e SUB-SEDE na cidade de Joinville/SC, à Av. Juscelino Kubistchek, 
410 4º andar – sala 409 bloco B – Centro, por seus representantes legais e SINDICATO DAS EMPRESAS DE 
REFEIÇÕES COLETIVAS DOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E DE SANTA CATARINA, SIERC/RS-SC, 
com SEDE na cidade de Canoas, à  Rua Gonçalves Dias, 67 – sala 302 – Centro, e SUB-SEDE na cidade de 
Blumenau/SC, à Rua XV de Novembro, 550 - 4º andar - sala 403 – Centro, por seus representantes signatários, 
vêm a presença de Vossa Excelência REQUERER o recebimento, registro e arquivamento da presente 
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, que entre si celebram, para o período de 01 de agosto de 2001 à 31 
de julho de 2002, de acordo com as cláusulas adiante expendidas: 
 
 
 
1ª -  DATA BASE 
Estipula-se a data base em 1º de agosto. 
 
2ª -  REUNIÕES DE TRABALHO OBRIGATÓRIAS  
Reuniões de trabalho obrigatórias, quando realizadas fora do horário normal de expediente, terão seu tempo de 
duração remunerado como trabalho extraordinário. 
 
3ª -  GARANTIA DE EMPREGO - APOSENTADORIA 
Fica assegurado o emprego durante o período que faltar para aposentar-se, aos empregados que, 
comprovadamente, estiverem a um máximo de 18 (dezoito) meses da aquisição do direito à aposentadoria por 
tempo de serviço em seus tempos máximos e que contém com um mínimo de 5 (cinco) anos de trabalho 
ininterrupto  na empresa. Essa garantia cessará na data limite para concessão da aposentadoria fixada pela 
Previdência Social. 
 
4ª -  PUBLICIDADE DO DISSÍDIO  
As empresas fixarão em quadros de avisos próprios, pelo prazo de 30 (trinta) dias, cópia do acordo, convenção ou 
dissídio coletivo vigente, a partir de sua homologação pelo Tribunal Regional do Trabalho - TRT, ou arquivamento 
junto a Delegacia Regional do Trabalho - DRT. 
 
5ª -  AUXILIO FUNERAL 
E caso de falecimento do empregado por acidente de trabalho, o empregador fica obrigado a pagar auxílio funeral 
aos dependentes do mesmo, em valor correspondente a 3 (Três)  salários normativos da categoria profissional. 

 
Parágrafo Único: As empresas que subvencionam os custos de seguro de vida em grupo a 
todos os empregados, ficam dispensadas do cumprimento desta cláusula. 

 
 
 
 
6ª -  ALIMENTAÇÃO 
Aos empregados da área operacional será fornecida alimentação na própria unidade de trabalho ou em lugar 
adequado, sendo que o desconto será de acordo com as regras do Programa de Alimentação do Trabalhador - 
PAT. 
 
7ª -  INVALIDEZ PERMANENTE 



Na ocorrência de invalidez permanente do empregado, causada por acidente de trabalho, devidamente atestada 
Pela Previdência Social, a empresa pagará a este indenização equivalente a 3 (Três) salários normativos da 
categoria profissional. 
 

Parágrafo Único: As empresas que subvencionam os custos de seguro de vida em grupo a 
todos os empregados, ficam dispensados do cumprimento desta cláusula. 

 
8ª -  CESTA BÁSICA 
Ao final de cada mês as empresas fornecerão cesta básica de alimentos de primeira necessidade a cada um de 
seus empregados contendo os seguintes itens: 
 

Açúcar  2 kg 
Arroz 5 kg 
Bolacha 500 gr 
Café  500 gr 
Extrato de Tomate 370 gr 
Farinha de Mandioca 1 kg 
Farinha de Trigo 2 kg 
Feijão  2 kg 
Massa Espaguete 500 gr 
Óleo  900 ml 
Sal 1 kg 
 
Parágrafo Primeiro: As empresas poderão fornecer a Cesta Básica de Alimentos através de 
Vale Alimentação, fixando-se, para todos os efeitos, o valor mínimo de R$ 20,00 (Vinte reais) . 
 
Parágrafo Segundo: Poderá a empresa descontar a este título em folha de pagamento, de 
cada trabalhador beneficiado, o valor máximo de R$ 1,00 (hum real). 
 
Parágrafo Terceiro: Para concessão desse benefício, os empregados deverão ter 
comparecimento normal ao trabalho, pois as faltas não justificadas servirão de motivo para o 
cancelamento do benefício no mês em que elas ocorrerem. 
 
Parágrafo Quarto: Considera-se faltas justificadas aquelas em que o trabalhador apresentar 
atestado médico ou odontológico nos termos da cláusula 18a, bem como as demais previstas 
na Lei.  

 
9ª -  ABONO DE FALTAS - ESTUDANTE 
Serão abonadas as faltas dos empregados estudantes nos dias de provas escolares, que coincidam com o horário 
de trabalho, e sejam devidamente comprovadas e pré avisadas com antecedência de 72 (setenta e duas) horas, 
desde que o aluno freqüente estabelecimento oficial de ensino. 
 
10ª -  ABRANGÊNCIA 
Esta Convenção abrange todas as empresas e trabalhadores cujas atividades estejam enquadradas no enunciado 
dos nomes dos respectivos sindicatos convenientes, dentro das respectivas bases territoriais. 
 
 
 
 
11 -  CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA  -  EMPREGADOS 
Por imperativo de decisão da Assembléia Geral Extraordinária, levada a efeito pelo Sindicato obreiro, as empresas 
descontarão de cada trabalhador, associado ou não, a quantia equivalente a R$ 6,50 (Seis reais e cinqüenta 
centavos) mensais, à título de Contribuição Confederativa, e recolherão aos cofres do Sindicato profissional, até o 
quinto dia útil do mês subsequente ao do desconto. 

 
Parágrafo Primeiro: As empresas fornecerão bordero, quando do desconto da contribuição 
confederativa, que deverá constar os seguintes dados: razão social da empresa, nome 
completo do contribuinte, função, salário nominal e valor da contribuição.  
 
Parágrafo Segundo: Efetuado o desconto, o não recolhimento das contribuições no prazo 
previsto no caput, sujeitará a empresa inadimplente ao pagamento de multa de 10% (dez por 
cento) sobre o valor total das contribuições, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, 
em favor do Sindicato profissional.  

 



12 -  DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO 
As empresas fornecerão mensalmente aos seus empregados, demonstrativo de pagamento onde constem 
identificação da empresa, natureza dos valores pagos, (inclusive gratificações, horas extras, comissões e outras 
de natureza similar), parcela referente ao FGTS, descontos efetuados e outras que componham ou sejam 
deduzidas de seu salário. 
 
13 -  SERVIÇO MILITAR  
Garantia de emprego ao empregado com idade de prestação de serviço militar obrigatório, desde de o alistamento 
até 30 (trinta) dias após a baixa. 
 
14 -  FÉRIAS  
O início das férias individuais deverá ocorrer no primeiro dia útil da semana, devendo o empregado ser avisado 
com 30 (trinta) dias de antecedência, mediante recibo. 
 
15 -  HORAS EXTRAS 
 Serão remuneradas com adicional de 65% (sessenta e cinco por cento) as horas extraordinárias realizadas em 
dias normais de trabalho, e de 110% (cento e dez por cento) as horas realizadas aos domingos e feriados. 
 
16 -  ACESSO A INFORMAÇÕES SINDICAIS NA EMPRESA 
As empresas permitirão que o Sindicato Profissional divulgue em seus quadros de avisos em local visível e de fácil 
acesso, comunicados de interesse da categoria e desde que não contenham ofensas e desrespeito a moral e aos 
bons costumes. Os locais serão determinados pela empresa, respeitadas as normas internas de seus clientes. 

 
Parágrafo Único: O sindicato remeterá tais comunicados às diretorias das empresas que se 
responsabilizarão pela divulgação dos mesmos. 

 
17 -  UNIFORMES E EPI’s 
As empresas fornecerão, gratuitamente, aos seus empregados, os equipamentos de proteção e segurança 
obrigatórios nos termos da legislação específica sobre medicina e segurança do trabalho. Também fornecerão 
uniformes de trabalho, gratuitamente, quando for exigido seu uso, sendo obrigatório a sua devolução e dos 
equipamentos de proteção individual em caso de rescisão contratual ou qualquer hipótese de suspensão ou 
extinção do contrato de trabalho, ou de transferência para setor da empresa que não haja necessidade de seu uso. 
Deverá, igualmente, para receber o novo uniforme ou EPI, devolver o usado. 
 
 
 
 
 
 
18 -  ATESTADOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS 
Assegura-se eficácia aos atestados médicos e odontológicos fornecidos por profissionais do sindicato dos 
trabalhadores, através de convênio com a Previdência Social, e do SUS para fins de abono de faltas ao serviço, 
salvo se o empregador possuir serviço próprio ou conveniado.   
 
19 -  CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL 
Cada empresa,  representada pelo Sindicato da categoria econômica, recolherá aos cofres do mesmo, a título de 
Contribuição Assistencial Patronal, o percentual de 2,5% (dois vírgula cinco por cento) sobre a folha dos salários 
de seus empregados, dos meses de Agosto/2001, Setembro/2001, Outubro/2001, Novembro/2001. O recolhimento 
deverá ser efetuado até o quinto dia útil do mês subsequente aos acima mencionados, e em caso de 
inadimplência, incidirá uma multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, sem prejuízo das cominações 
previstas no artigo 600 da CLT. 
 
20  -  DISPENSA DO CUMPRIMENTO DO AVISO PRÉVIO 
Será dispensado do cumprimento do aviso prévio ou seu complemento, o empregado que comprovar a obtenção 
de novo trabalho, desonerando a empresa do pagamento dos dias restantes não trabalhados. 
 
21  -  ADICIONAL NOTURNO 
O pagamento do adicional noturno será efetuado com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) sobre a hora 
normal diurna. 
 
22  - PAGAMENTO DE SALÁRIOS 
O pagamento de salários através de cheques deverá ser feito em horário que permita o seu imediato desconto 
bancário, garantindo-se ao empregado o tempo necessário para esta operação. 
 



23 -  ANOTAÇÃO NA CTPS 
As empresas ficam obrigadas a anotar na CTPS dos empregados a efetiva função exercida pelos mesmos. 
 
24  -  MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS 
Mediante autorização por escrito do empregado, as empresas se obrigam a descontar a mensalidade sindical dos 
associados ao sindicato da categoria profissional, e a recolher os valores descontados diretamente ao sindicato 
beneficiado, até o quinto dia útil do mês subsequente ao recolhimento. O atraso imotivado no recolhimento das 
importâncias descontadas sujeitará as empresas ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor 
total devido, além da atualização monetária correspondente. 

 
Parágrafo Único: O recolhimento será efetuado pela empresa através de guias próprias 
fornecidas pelo Sindicato dos Trabalhadores. 

 
25  -  CONVÊNIO 
Mediante autorização por escrito dos empregados, as empresas se obrigam a descontar mensalmente o valor 
correspondente ao(s) convênio(s) por ele optado, cujo valor é fixado no momento da opção, à título de 
CONVÊNIO, e recolher os valores descontados diretamente ao sindicato profissional, até o quinto dia útil do mês 
subsequente ao desconto. 

 
Parágrafo Primeiro: O Sindicato profissional deverá remeter às empresas, mensalmente, o 
extrato consolidado individual dos valores a serem descontados, com a devida autorização do 
empregado beneficiado pelo Convênio. 
 
Parágrafo Segundo: Efetuado o desconto, o não recolhimento das mensalidades no prazo 
previsto no caput, sujeitará a empresa inadimplente ao pagamento de multa de 10% (dez por 
cento) sobre o valor total dos Convênios, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao 
mês, em favor do sindicato profissional. 

 
 
 
26  -  ACORDO DE COMPENSAÇÃO DE HORAS 
As empresas, respeitando o número de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, poderão ultrapassar as horas 
diárias normais a fim de compensar as horas não trabalhadas nos sábados, sem que este acréscimo seja 
considerado como hora extra. 

 
Parágrafo Primeiro: Será facultado às empresas, desde que a natureza da atividade o exigir e 
mediante escala de trabalho prévia, a adoção de jornada compensatória de doze por trinta e 
seis horas, ou ainda, a hipótese de realização de plantões excedentes ao limite legal diário, 
desde que seja reduzido a labor diário durante os dias da semana para que se tenha e se 
respeite o limite legal. 

 
Parágrafo Segundo: Igualmente será facultado às empresas a adoção do sistema de 
compensação variável, que determine a redução da jornada de trabalho em determinados dias 
da semana, no final do expediente, com outros dias em que se faça necessária a prorrogação 
da jornada diária, respeitado o limite máximo de 2 (duas) horas diárias e jornada semanal de 44 
(quarenta e quatro) horas. 

 
27  -  SALÁRIO NORMATIVO 
Será garantido a todos os integrantes da categoria profissional, representados pelo SINTERC/SC, o salário 
normativo de R$  260,00 (Duzentos e sessenta reais), a partir de 1o  de agosto de 2001. 
 

Parágrafo Único: Fica estabelecido um salário de ingresso no valor de R$ 223,00 (Duzentos e 
vinte e três reais), durante o contrato de experiência do empregado. 

 
28  -  CORREÇÃO DOS SALÁRIOS 
As empresas pertencentes à categoria econômica de Refeições Coletivas concederão aos seus empregados, a 
partir de 01 de agosto de 2001, um reajuste salarial de 6% (seis por cento.)  

 
Parágrafo Primeiro: As antecipações concedidas no período de  01 de agosto de 2000 à 31 de 
julho de 2001 poderão ser devidamente compensadas, exceto as decorrentes de promoção. 
 
Parágrafo Segundo: As diferenças salariais decorrentes do reajuste concedido deverão ser 
pagas na folha de pagamento do mês de Agosto de 2001. 

 



29  -  COMPROVAÇÕES DE RECOLHIMENTOS 
As empresas fornecerão, mensalmente, cópias de guias de recolhimentos do INSS de todos os seus empregados 
ao Sindicato obreiro. 
 
30  -  CLÁUSULA PENAL 
Fixa-se multa de 10% (dez por cento) do salário normativo por infração e por empregado, em caso de 
descumprimento de qualquer das cláusulas contidas neste acordo, desde que não cominadas com qualquer multa 
específica no mesmo, revertendo seu valor em favor da parte prejudicada. 
 
31  -  SITUAÇÃO ECONÔMICA 
Em virtude das anunciadas medidas do Governo Federal, as partes comprometem-se a buscar através de 
negociação, as medidas possíveis para adequação da situação econômica do país com a política salarial 
brasileira, em períodos não superiores a seis meses. 
 
32  -  FALTA JUSTIFICADA  -  INTERNAÇÃO HOSPITALAR DE FILHO 
O empregado não sofrerá qualquer prejuízo salarial, quando faltar ao serviço, por um dia, para internação 
hospitalar ou consulta médica de filho de idade de até 12 (doze) anos, ou inválido, mediante comprovação médica, 
devendo o empregado compensar esses dias posteriormente, limitado a 5 (cinco) ocorrências ao ano.  
 
 
 
33  -  BALCÃO DE EMPREGO 
As empresas comunicarão  periodicamente  ao Sindicato obreiro as vagas existentes à ocupação dos mesmos.  
 
34 -  ATRASO DE EMPREGADO 
Fica assegurado o repouso remunerado ao empregado que chega atrasado ao trabalho, quando permitido seu 
ingresso pelo empregador, compensando o atraso ao final da semana ou ao final da jornada de trabalho. 
 
35  -  FALTA GRAVE 
O empregado dispensado sob alegação de falta grave  deverá ser avisado do fato,  por escrito e contra recibo, 
esclarecendo os motivos sob pena de gerar presunção de dispensa imotivada. 
 
36  - PRIMEIROS SOCORROS 
As empresas deverão manter em suas dependências caixa de primeiros socorros contendo analgésicos, materiais 
para curativo e absorventes higiênicos para atendimento emergencial, sem ônus para o empregado. 
 
37  -  HOMOLOGAÇÕES DE RESCISÕES - ASSISTÊNCIA SINDICAL 
Os contratos de trabalho que contarem com a efetividade igual ou superior a 6 (seis) meses, deverão ter suas 
rescisões homologadas pelo sindicato suscitante, salvo em casos de empresas sediadas em localidades onde não 
exista sede ou sub-sede do Sindicato profissional. 
 
38  -  ACESSO ÀS EMPRESAS 
As empresas viabilizarão o acesso de membros da diretoria do Sindicato suscitante para divulgação de seus  
convênios, que deverá ocorrer em horário de intervalo de produção das refeições, mediante combinação prévia 
com o administrador da unidade, respeitando, sempre, as normas das empresas clientes. 
 
39  -  VIGÊNCIA 
A presente Convenção terá duração de 12 (doze)  meses com início de vigência na DATA BASE, em 01 de agosto 
de 2001, e término em 31 de julho de 2002.  
 
E,  por estarem plenamente conformes, firmam as partes esta Convenção Coletiva em 4 (quatro) vias de igual teor 
e forma, para que produza seus legais e jurídicos efeitos.  
 
 
 
Blumenau/SC, 06 de Agosto de 2001. 
 
 
                     
 

Darci Peters 
Sindicato das Empresas de Refeições 
Coletivas dos Estados do  Rio Grande 

do Sul e de Santa Catarina 

Roberto de Morais 
Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de 
Refeições Coletivas e Refeições Convênio do 

Estado de Santa Catarina 



 
 
 
 
 
 

 

Tarcísio Casa Nova Selbach 
OAB/RS  24.330 

José Monarin 
OAB/SC  9320 

 


