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SIN TRABS EMPRS REFEICOES COLS REFS CONVENIO EST S C, CNPJ n. 
00.574.931/0001-01, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). FABIO 
JONE ARIENTI ALMEIDA; 
E 
SIND EMPRESAS REFEICOES COLETIVAS DOS EST DO RS E SC, CNPJ n. 
91.995.639/0001-00, neste ato representado(a) por seu Procurador, Sr(a). TARCISIO 
CASA NOVA SELBACH; 
celebram a presente CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as 
condições de trabalho previstas nas cláusulas seguintes:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE 
As partes fixam a vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho no período de 
1º de agosto de 2010 a 31 de dezembro de 2011 e a data-base da categoria em 1º de 
janeiro. 
CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA 
A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) 
Trabalhadores em Empresas de Refeições Coletivas, Refeições, Convênio, 
(Cozinhas Industriais, Restaurantes Industriais). , com abrangência territorial em 
SC. 
 
 

 
Salários, Reajustes e Pagamento 

 
Piso Salarial 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - SALÁRIO NORMATIVO 
 
Será garantido a todos os integrantes da categoria profissional, 
representados pelo SINTERC/SC, o SALÁRIO NORMATIVO de R$ 567,00 
(quinhentos e sessenta e sete reais), no período de 01 de agosto de 2010 à 
31 de dezembro de 2010; e a partir de 1º de janeiro de 2011, de R$ 594,00 
(quinhentos e noventa e quatro reais) para empresas de refeições coletivas e 
de R$ 604,00 (seiscentos e quatro reais) para empresas de refeições 
escolares. 
  
Parágrafo Primeiro: Fica estabelecido, para empregados sem experiência no 
segmento, um SALÁRIO DE INGRESSO no valor de R$ 545,00 (Quinhentos 



e quarenta e cinco reais), durante o contrato de experiência do empregado. 
 
Parágrafo Segundo: As diferenças salariais decorrentes do reajuste 
concedido ao piso deverão ser pagas na folha de pagamento dos meses de 
Abril e Maio de 2011. 
 
 

Reajustes/Correções Salariais 
 

CLÁUSULA QUARTA - CORREÇÃO DOS SALÁRIOS 
 
As empresas pertencentes à categoria econômica de Refeições Coletivas e 
de Refeições Escolares concederão aos seus empregados os seguintes 
reajustes salariais:  
 

a)     a partir de 01 de agosto de 2010: 6,0% (seis por cento), a ser aplicado 
sobre os salários praticados em 01 de  agosto de 2009; 

b)     a partir de 01 de janeiro de 2011: 1,5% (um virgula cinco por cento) a 
ser aplicado sobre os salários praticados em 01 de agosto de 2010.         

 
 
 
Parágrafo Primeiro: As antecipações concedidas no período de 01 de agosto 
de 2009 a 31 de dezembro de 2010 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 dos meses de abril e 
maio de 2011. 
 
 

Pagamento de Salário      Formas e Prazos 
 

CLÁUSULA QUINTA - 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. 
 
CLÁUSULA SEXTA - 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. 
 
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - ERROS NA FOLHA DE PAGAMENTO 



 

Em caso de ocorrência de erros na folha de pagamento, notadamente no 
conjunto remuneratório dos integrantes da categoria profissional, as 
empresas se obrigam a efetuar o pagamento das respectivas diferenças até 
30 (trinta) de suas apurações. 

 
 

 
Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros 

 
Adicional de Hora-Extra 

 
CLÁUSULA OITAVA - 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. 
 
Parágrafo Único: As empresas somente poderão implantar seu banco de 
horas, após acordo coletivo formalizado com os sindicatos da categoria, 
laboral e patronal. 
 
 

Adicional Noturno 
 

CLÁUSULA NONA - ADICIONAL NOTURNO 
 
O pagamento do adicional noturno será efetuado com acréscimo de 25% 
(vinte e cinco por cento) sobre a hora normal diurna. 
 
 

Auxílio Alimentação 
 

CLÁUSULA DÉCIMA - CESTA BÁSICA 
 
As empresas concederão a cada um de seus empregados, até no máximo dia 
10 (dez) do mês subseqüente a aquisição do benefício, cesta básica de 
alimentos de primeira necessidade contendo os seguintes itens: 
 

Açúcar  5 kg 
Arroz 5 kg 
Bolacha 500 gr 
Café  1 kg 
Extrato de Tomate (2 latas) 370 gr 
Farinha de Mandioca 1 kg 
Farinha de Milho 1 kg 
Farinha de Trigo 5 kg 
Feijão 2 kg 



Massa/macarrão 2 kg 
Óleo (duas latas) 900 ml 
Sal 1 kg 
Milho verde (uma lata) 200 gr 
Gelatina em pó (uma caixa) 0,035 gr 
Achocolatado em pó (sache) 400 gr 
Leite longavida 2 litros 
Ervilha lata 200 gr 

 
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$ 66,00 (sessenta e seis reais). 
 
Parágrafo Segundo: Poderá a empresa descontar a este título em folha de 
pagamento, de cada trabalhador beneficiado, o valor máximo de 2,00 (dois 
reais). 
 
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: Consideram-se faltas justificadas aquelas em que o 
trabalhador apresentar atestado médico ou odontológico nos termos da 
cláusula 28 e 34, bem como as demais previstas na Lei.  
 
 

Auxílio Saúde 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - BENEFÍCIO SOCIAL DE ASSISTÊNCIA 
MÉDICA 
 
As empresas pertencentes ao segmento deverão recolher mensalmente ao 
sindicato laboral, a quantia de R$ 1,00 (um real) por trabalhador ativo, para 
custeio do benefício social de assistência médica disponibilizado na sede e 
sub-sedes da entidade representativa dos trabalhadores. 
 
Parágrafo Primeiro: O recolhimento será feito através de guia emitida pelo 
SINTERC/SC, até o quinto dia útil do mês subseqüente a cada competência, 
sob pena de aplicação de multa de 2% (dois por cento), acrescidos de 
correção monetária e juros legais. 
 
Parágrafo Segundo: A entidade laboral compromete-se a divulgar o serviço a 
todos empregados beneficiados. 
 
 
 

Auxílio Doença/Invalidez 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - 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. 

 
 

Auxílio Morte/Funeral 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - AUXÍLIO FUNERAL 
 
Em 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. 

  

 
 

 
Contrato de Trabalho      Admissão, Demissão, Modalidades 

 
Normas para Admissão/Contratação 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - CONTRATO DE EXPERIÊNCIA 
 
Fica vedada a celebração de contrato de experiência em caso de readmissão 
do empregado que tenha trabalhado por período igual ou superior a 6 (seis) 
meses na empresa e no intervalo não superior a 12 (doze) meses, salvo nas 
hipóteses de recontratação em cargo diferente ao anteriormente ocupado. 
 
 

Desligamento/Demissão 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - HOMOLOGAÇÕES DE RESCISÕES - 
ASSISTÊNCIA SINDICAL 
 
Os contratos de trabalho que contarem com a efetividade igual ou superior a 
5 (cinco) 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. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - CÓPIA DE CONTRATO DE TRABALHO 
 
É obrigatória a entrega de cópia de contrato de trabalho com a empresa, 
quando escrito, assinado e preenchido, ao empregado admitido. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - HOMOLOGAÇÕES 
 
As empresas terão no máximo 30 dias de prazo, contados do último dia de 
trabalho,  para efetivar as homologações de rescisões de contratos de 
trabalho, com entrega integral dos documentos junto ao sindicato, garantidos 
os prazos de recebimento conforme estabelecido na CLT, sob pena de multa 
correspondente a meio salário normativo da categoria, em favor do 
demissionário. 
 
 

Aviso Prévio 
 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - 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 e o empregado 
dos descontos respectivos, mediante apresentação da CTPS e/ou carta de 
emprego hábil. Este critério será adotado tanto nos casos de pedido de 
demissão, quanto nos casos de dispensa sem justa causa. 
 
 

Mão-de-Obra Temporária/Terceirização 
 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - TRABALHO TEMPORÁRIO 
 

Fica vedada a contratação de trabalhadores temporários, por interpostas 
empresas de RH, nas atividades representadas por esses sindicatos, que é 
objeto de contrato social das empregadoras, ressalvando os casos de 
substituições temporárias e/ou de safristas. 

 
 

Outras normas referentes a admissão, demissão e modalidades de contratação 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - ANOTAÇÃO NA CTPS 
 
As empresas ficam obrigadas a anotar na CTPS dos empregados a efetiva 
função exercida pelos mesmos. 
 



 
 
 

 
Relações de Trabalho      Condições de Trabalho, Normas de Pessoal e 

Estabilidades 
 

Atribuições da Função/Desvio de Função 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL 
 

O substituto fará jus ao salário do substituído enquanto perdurar a 
substituição, e desde que essa seja superior a 60 (sessenta) dias, excetuadas 
as vantagens pessoais.  

 
 

Normas Disciplinares 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - 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. 
 
 

Estabilidade Serviço Militar 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - SERVIÇO MILITAR 
 
Garantia de emprego ao empregado com idade de prestação de serviço 
militar obrigatório, desde o alistamento até 30 (trinta) dias após a baixa. 
 
 

Estabilidade Aposentadoria 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - 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 contem 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. 

 
 



 
Jornada de Trabalho      Duração, Distribuição, Controle, Faltas 

 
Compensação de Jornada 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - 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 o 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. 
 

Parágrafo Terceiro: Na ocorrência de feriado coincidir com o dia de Sábado, 
os empregados ficam dispensados de compensar aquele dia, durante a 
semana respectiva. No caso de coincidência de feriado com o dia normal de 
trabalho, fica a empregadora impedida de descontar as horas não 
compensadas. 

 
 

Intervalos para Descanso 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - 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. 
 
 

Descanso Semanal 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - 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. 
 
 

Faltas 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - 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. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - 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 8 (oito) 
ocorrências ao ano.  
 
Parágrafo Único: Para os casos em que o empregado contar com horas em 
haver no banco de horas, deverá a empregadora proceder com a devida 
compensação dispondo das referidas horas por equivalência até o limite da(s) 
falta(s) justificada(s).  
 
 

Outras disposições sobre jornada 
 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA - REUNIÕES OBRIGATORIAS 
 

Reuniões de trabalho obrigatórias, quando realizadas fora do horário normal 
de expediente, terão seu tempo de duração remunerado como trabalho 
extraordinário. 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - FERIADOS - 25 DEZEMBRO E 1º 
JANEIRO 
 
 Fica assegurado aos trabalhadores da categoria profissional, o recebimento 
do seu salário no valor correspondente ao descanso remunerado referente 
aos feriados de fim de ano   25 de Dezembro e 1º de Janeiro   sem prejuízo 
no caso de ocorrência de férias individuais ou coletivas por determinação das 
suas empregadoras no período declinado. 
 
 

 
Férias e Licenças 



 
Duração e Concessão de Férias 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - FÉRIAS 
 
O início das férias individuais e coletivas deverá ocorrer no primeiro dia útil da 
semana, devendo o empregado ser avisado com 30 (trinta) dias de 
antecedência, mediante recibo. 
 
Parágrafo Único: Fica garantido a todos os integrantes da categoria 
profissional, representados pelo SINTERC/SC, o direito a férias proporcionais 
independente do motivo de desligamento, ressalvada a dispensa definida no 
Artigo 482 da CLT, em concordância com o Enunciado nº 261 do TST e da 
Convenção OIT.   
 
 
 

 
Saúde e Segurança do Trabalhador 

 
Equipamentos de Proteção Individual 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - 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  
obrigatória 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. 
 
 
 
 

Aceitação de Atestados Médicos 
 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - 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.   
 
 

Primeiros Socorros 
 



CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - PRIMEIROS SOCORROS 
 
As empresas deverão manter em suas dependências caixa de primeiros 
socorros contendo analgésicos, materiais para curativos e absorventes 
higiênicos para atendimento emergencial, sem ônus para o empregado. 
 
 

 
Relações Sindicais 

 
Acesso do Sindicato ao Local de Trabalho 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - 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. 
 
 

Liberação de Empregados para Atividades Sindicais 
 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - DIRIGENTE SINDICAL - LICENÇA 
 
As empresas liberarão dirigentes sindicais eleitos, efetivos e suplentes, do 
sindicato profissional, sem prejuízo do salário, até 7 (sete) dias no ano, para 
representar a categoria em reuniões de diretoria, assembléias, congressos e 
cursos, desde que previamente solicitado por escrito, pelo presidente, com, 
no mínimo, 72 horas de antecedência. 
 
 

Acesso a Informações da Empresa 
 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - 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. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA - 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. 
 
 
  
 
 

Contribuições Sindicais 
 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - MENSALIDADE ASSOCIATIVA - 
EMPREGADOS 
 
Mediante autorização por escrito do empregado, as empresas se obrigam a 
descontar a quantia de R$ 13,50 (Treze reais e cinquenta centavos) mensais, 
a título de MENSALIDADE ASSOCIATIVA, ao sindicato da categoria 
profissional e a recolher os valores descontados diretamente ao sindicato 
beneficiado, até o quinto dia útil do mês subseqüente ao recolhimento.  
 
Parágrafo Primeiro: 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 das contribuições, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, em 
favor do Sindicato profissional. 
 

Parágrafo Segundo: As empresas fornecerão borderô, quando do desconto 
da Contribuição Associativa, que deverá constar os seguintes dados: razão 
social da empresa, nome completo do contribuinte, função, salário nominal e 
valor da Contribuição, até o dia 10 (dez) de cada mês.  

 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA - MENSALIDADE CONVÊNIO - 
EMPREGADOS 
 
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, a título de MENSALIDADE 
CONVÊNIO, e recolher os valores descontados diretamente ao sindicato 
profissional, até o quinto dia útil do mês subseqüente 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: As empresas fornecerão borderô, quando do desconto 
da Mensalidade Convênio, que deverá constar os seguintes dados: razão 
social da empresa, nome completo do contribuinte, função e valor da 
mensalidade, até o dia 10 de cada mês. 



 
Parágrafo Terceiro: 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. 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA - CONTRIBUIÇÃO 
ASSISTENCIAL - ARTIGO 513 LETRA     E     DA CLT. 
 
As empresas descontarão de todos os empregados que forem beneficiados 
pela presente CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, sindicalizados ou 
não, a quantia de R$ 10,50 (dez reais e cinqüenta centavos), a partir de 
Janeiro de 2011, em favor do  Sindicato Profissional, conforme decisão 
tomada na assembléia, onde se registrou a participação de associados e não 
associados. 
 
Parágrafo 1º - O recolhimento será feito através de guia emitida pelo 
SINTERC/SC. 
Após o recolhimento, as empresas remeterão ao sindicato laboral cópia da 
guia quitada e a relação nominal dos contribuintes, especificando os 
respectivos salários e contribuições realizadas; 
 
Parágrafo 2º - Fica assegurado o prazo de 10 (dez) dias, do dia 04/04/2011 
ao dia 24/04/2011 de Segunda a Sexta das 8hs às 17h30min, para os 
empregados NÃO SÓCIOS DO SINTERC/SC oporem-se ao desconto, 
através de manifestação escrita e individualizada a ser apresentada 
pessoalmente na Sede e nas Sub - Sedes do sindicato profissional. 
 
Parágrafo 3º - Aos empregados NÃO SÓCIOS DO SINTERC/SC que, 
devidamente comprovado, estiverem de férias, licença saúde, licença 
maternidade ou acidente do trabalho no período previsto no Parágrafo 2º 
desta Cláusula, fica assegurado o prazo de 10 (dez) dias corridos, quando do 
seu retorno ao trabalho, o direito de oporem-se ao desconto através de 
manifestação escrita e individualizada a ser apresentada pessoalmente na 
Sede e nas Sub-Sedes do SINTERC/SC. 
 
Parágrafo 4º - Os empregados, NÃO SÓCIOS DO SINTERC/SC, que 
estiverem trabalhando nos municípios não abrangidos pela Sede ou pelas 
Sub-Sedes, poderão encaminhar a oposição através de carta registrada. 
  
Parágrafo 5º - As oposições levadas a efeito mediante listas ou cartas, 
mesmo enviadas ao SINTERC/SC através de Cartório, serão consideradas 
desacato à Assembléia, e nulas de pleno direito, na forma do Artigo 9º da 
Consolidação das Leis do Trabalho. 
 

Parágrafo 6º - Fica esclarecido, para os efeitos de direito, que a presente 
Convenção Coletiva de Trabalho não cuida de Contribuição Confederativa 
(CF, Art.8º, IV), razão pela qual as partes reconhecem a inaplicabilidade da 



Súmula nº 666, editada pelo Supremo Tribunal Federal, porquanto aqui se 
cuida apenas da Contribuição Assistencial prevista em lei ordinária, 
expressamente autorizada pelo artigo 513, letra  e  da Consolidação das 
Leis do Trabalho, nos termos do mais recente entendimento editado pela 
mesma Corte Suprema. 

 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA - 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 1,0% (um por cento) sobre a folha dos salários de seus 
empregados, dos meses de janeiro/2011 a dezembro/2011. O recolhimento 
deverá ser efetuado até o quinto dia útil do mês subseqüente 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. 

 
 
 

 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA - CONTRIBUIÇÃO 
CONFEDERATIVA PATRONAL 
 
As empresas pertencentes ao segmento, associadas ou não, deverão 
recolher mensalmente ao sindicato patronal, a quantia equivalente a 1% (hum 
por cento) do salário base das folhas de pagamento de seus empregados, 
nas doze competências anuais, no total de 12% (doze por cento) no período, 
conforme decisão aprovada em Assembléia e amparada pelo inc. IV do art. 8º 
da Constituição Federal. 
 
Parágrafo único: Os valores respectivos deverão ser recolhidos aos cofres da 
entidade até o dia 5 (cinco) do mês subseqüente a cada competência, sob 
pena de aplicação de multa de 10% (dez por cento), acrescidos de correção 
monetária e juros legais. 
 
 

Outras disposições sobre relação entre sindicato e empresa 
 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA - CONVÊNIOS      AVISO 
 
As empresas se comprometem a informar, com antecedência, o afastamento 
do empregado, para efeito de descontos de possíveis convênios com a 
entidade sindical acordante.  
Parágrafo único: o não cumprimento desta cláusula implicará no pagamento 
das possíveis despesas do trabalhador pela empresa. 
 



CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEXTA - COMPROVAÇÕES DE 
RECOLHIMENTOS 
 
As empresas fornecerão, mensalmente, cópias de guias de recolhimentos do 
INSS de todos os seus empregados ao Sindicato obreiro. 

 
 
 

 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA - BALCÃO DE EMPREGO 
 
As empresas comunicarão periodicamente ao Sindicato obreiro as vagas 
existentes à ocupação dos mesmos.  
 
 
 
 

 
Disposições Gerais 

 
Regras para a Negociação 

 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA OITAVA - 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, 
sempre que for necessária. 
 
 

Descumprimento do Instrumento Coletivo 
 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA NONA - CLÁUSULA PENAL 
 

Fixa-se multa de 20% (vinte 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. 

 
 

Outras Disposições 
 

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA - RECUPERAÇÃO DO PISO SALARIAL 
 

Será formada Comissão temática bipartite, que se compromete, como 



obrigação de fazer, em reajustar o piso salarial da categoria no mesmo 
patamar do piso estadual de SC até dezembro de 2011, sendo que a partir 
desta data (dez/2011), independentemente de qualquer conclusão e ou 
prática negocial estudada, o valor do salário normativo passará a valer  com a 
mesma proporção do piso regional e ou no mínimo de (R$ 630,00) e ainda 
podendo ser a maior, dependendo do estudo a ser realizado; devendo a 
primeira reunião ser marcada para abril/2011. 

 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA - CERTIDÃO DE 
REGULARIDADE SINDICAL 
 
As entidades sindicais convenentes, para os efeitos dos artigos 607 e 608 da 
CLT, emitirão Certidão de Regularidade Sindical em favor das empresas da 
categoria econômica que atenderem as seguintes obrigações sindicais: 
a) quitação da contribuição sindical profissional; 
b) quitação da contribuição sindical patronal; 
c) quitação da contribuição confederativa profissional;  
d) quitação da contribuição confederativa patronal (cláusula 
quadragésima quarta  da Convenção Coletiva de Trabalho);  
e) quitação da contribuição assistencial dos empregados e 
patronal  (cláusulas quadragésima segunda e quadragésima terceira  da 
Convenção Coletiva de Trabalho). 
As certidões de regularidade sindical serão emitidas individualmente pelos 
sindicatos convenentes, com prazo de validade máximo de 120(cento e vinte) 
dias. 
Os sindicatos convenentes assumem o compromisso de criar mecanismos de 
fomento e controle à observância das exigências dos artigos 607 e 608 da 
CLT. 
 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA - CATEGORIAS 
REPRESENTADAS 
 

A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrange a categoria dos Trabalhadores 
em Empresas de Refeições Coletivas, Refeições Escolares, Refeições Convênio, 
(Cozinhas Industriais, Restaurantes Industriais) e a categoria economica de Refeições 
Coletivas "latu sensu", no âmbito do estado de Santa Catarina. 
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