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COMUNICADO CONJUNTO SINDEPRESTEM/PR E SINEEPRES 
 

CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2023 
 

Comunicamos a todas as Empresas Prestadoras de Serviços a Terceiros, Agências de 
Emprego e de Recursos Humanos; Prestação de Serviços de Assessoria de Marketing 
e Merchandising; Consultorias de Recursos Humanos; Organização e Promoção de 
Eventos e Congressos; Empresas de Prestação de Serviços de Colocação e 
Administração de Mão de Obra; Empresas de Locação e Fornecimento de Mão de 
Obra; Seleção de Pessoal: Serviços de Recrutamento e de Trabalho Temporário, 
Serviços Combinados de Escritório e de Apoio Administrativo e de Terceirização de 
Logística, e que prestam serviços nos seguintes municípios do estado do Paraná: 
Curitiba, Adrianópolis, Almirante Tamandaré, Antonina, Araucária, Bocaiúva do Sul, 
Campina Grande do Sul, Campo Largo, Campo Magro, Cerro Azul, Colombo, Doutor 
Ulysses, Fazenda Rio Grande, Guaraqueçaba, Guaratuba, Itaperuçu, Matinhos, 
Morretes, Paranaguá, Pinhais, Piraquara, Pontal do Paraná, Quatro Barras, Rio 
Branco do Sul, São José dos Pinhais, São Mateus do Sul e Tunas do Paraná,  que foi 
firmada a convenção coletiva de trabalho 2022/2023, devidamente homologada e 
registrada junto ao Sistema Mediador/ME, sob nº PR000574/2022, processo: 
13068.101606/2022-42, MR:011501/2022, em 21/03/2022. 
 
Em nome da diretoria do Sindeprestem/PR, agradecemos aos empresários e 
empresárias do nosso segmento que participaram ativamente da assembleia realizada 
no dia 22/02/2022, amplamente divulgada através do edital de convocação e em 
nossas redes sociais, sendo que na oportunidade debatemos a pauta de 
reivindicações apresentada pelo Sineepres, e através da negociação e com a posterior 
mediação da SRTE/PR, principalmente em relação a equiparação dos pisos salariais, 
foi homologada a convenção coletiva de trabalho. Dentre as principais cláusulas 
negociadas e acordadas, destacamos as seguintes: 
 
Cláusula 3ª – Reajuste Salarial: Aplicação do índice de 10,8% (dez vírgula oito por 
cento), a ser aplicado aos salários em 01/03/2022. 
 
Cláusula 4ª – Salário Normativo (Pisos Salariais): Somente uma correção que será 
retificada em termo aditivo já sendo elaborado entre as partes, pois por erro de 
digitação, onde se lê no piso 68: Demais Cargos: R$ 2.268,97, LEIA-SE: DEMAIS 
CARGOS: R$ 1.600,00 (Um mil e seiscentos reais). 
 
Cláusula 12ª – Tíquete-Refeição: O valor é de R$ 23,00 (vinte e três reais), por dia 
trabalhado para TODOS os municípios abrangidos pela convenção coletiva de 
trabalho. 
 
Cláusula 14ª – Benefício Assistência Médica e Odontológica: As empresas 
pagarão ao SINEEPRES, a título de benefício social assistencial médico e 
odontológico, o valor mensal de R$ 71,50 (setenta e um reais e cinquenta 
centavos), por empregado, sendo que destes, R$ 20,00 (vinte reais), serão 
destinados à assistência odontológica e o restante, R$ 51,50 (cinquenta e um reais e 
cinquenta centavos), serão destinados à assistência médica, totalizando deste forma, 
o valor de R$ 71,50.  
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Obs: As empresas que já fornecem plano de saúde médica aos seus empregados e 
desde que comprovem tal situação junto ao sindicato laboral Sineepres, ficam isentas 
do recolhimento do valor de R$ 51,50 (cinquenta e um reais e cinquenta centavos). 
Favor verificar a íntegra do texto que trata essa cláusula(14ª), na CCT em anexo. 
Lembramos que o benefício assistência odontológica do Sineepres (R$ 20,00), por 
empregado e sem coparticipação e que compõe a presente cláusula, deverá ser 
recolhido normalmente por todas as empresas ao sindicato laboral. O benefício 
continua válido em todo o estado, através da parceria firmada pelo sindicato 
com a DENTAL UNI, cujo convênio é válido em todo o território nacional e cuja 
cláusula deverá ser cumprida por todas as empresas que possuam 
empregados/contratos nos municípios abrangidos por esta convenção coletiva 
de trabalho. 
 
Cláusula 15ª – Benefício Social Familiar (BSF): O valor passa a ser de R$ 23,50 
(vinte e três reais e cinquenta centavos), por empregado, e deverá ser recolhido por 
todas as empresas que prestam serviços nos municípios abrangidos por esta 
convenção coletiva de trabalho, sendo vedada a  coparticipação do empregado 
(desconto). Alguns benefícios foram ampliados, tanto para o empregado quanto para o 
empregador (vide cláusula), além da manutenção da telemedicina (consultas online) 
para os empregados, e que comprovadamente diminuiu sensivelmente o absenteísmo 
em relação à CCT 2021 para as empresas que divulgaram tal benefício entre os seus 
colaboradores. 
 
Cláusula 17ª – Regime de Teletrabalho Exclusivo ou Híbrido: Esta cláusula 
inovadora proposta pelo Sindeprestem/PR em mediação na SRTE/PR, tem por 
objetivo estabelecer as regras para a implementação do regime de teletrabalho, 
evitando-se desta forma passivos trabalhistas. 
 
Cláusula 21ª – Fundo de Qualificação Profissional: O valor passa a ser de R$ 
23,50 por empregado efetivo e terceirizado, cujo recolhimento deverá ser efetuado 
pelas empresas e sem a coparticipação do empregado. As guias para o recolhimento 
deverão ser pagas juntamente com o benefício social familiar (BSF) e baixadas no 
site: www.beneficiosocial.com.br  
 
Cláusula 25ª – Regime de Trabalho em Home Office: Por solicitação e negociação 
através do Sindeprestem/PR, fica mantida a cláusula que visa dar garantias jurídicas 
às empresas e aos colaboradores ao possibilitar alterações nos contratos de trabalho 
vigentes e futuros. 
 
Cláusula 29ª – Compensação de Jornada para Temporários: A manutenção desta 
cláusula, resultado da negociação do Sindeprestem/PR, continuará vigente enquanto 
perdurar a pandemia causada pelo Covid-19, e permitirá as empresas firmarem 
acordos individuais com os trabalhadores temporários para a compensação da jornada 
de trabalho, evitando-se demissões e perdas de contratos firmados com os tomadores 
de serviços. 
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Cláusula 34ª – Autorização para Assinatura Eletrônica de Documentos: Por esse 
instrumento, as empresas ficam autorizadas a obter a assinatura dos empregados de 
forma remota em todo e qualquer documento por via eletrônica. 
 
Cláusula 37ª – Atestado Médico: Faculta à empresa a perícia de atestados 
apresentados pelos colaboradores através do Benefício Triagem de Atestado, previsto 
no pacote de benefícios às empresas e disponibilizado pelo Benefício Social Familiar 
(BSF), que trata a cláusula 15ª. 
 
Cláusula 42ª – Contribuição Negocial Laboral: As empresas descontarão em folha 
de pagamento no mês de abril/22, o valor de R$ 33,50 (trinta e três reais e cinquenta 
centavos), em parcela única de todos os seus funcionários efetivos e terceirizados e 
efetuarão o repasse ao sindicato laboral até o dia 10/05/2022. 
 
Cláusula 43ª – Taxa de Reversão Patronal: As empresas deverão recolher ao 
Sindeprestem/PR a Taxa de Reversão Patronal de 1,5% sobre o valor da folha de 
pagamento do mês de maio/22, cujo vencimento dar-se-á em 10/06/2022, e de forma 
escalonada e parcelada; 
 
Cláusula 44ª – Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD: Essa cláusula visa 
normatizar as relações que tratam de dados dos empregados em relação aos 
benefícios sociais previstos em convenção coletiva, bem como dar segurança jurídica 
às empresas em demais procedimentos internos e externos. 
 
Cláusula 45ª - Certidão Negativa para fins de Licitação e/ou Tomada de Preços: 
Essa cláusula visa nos termos da Lei, regulamentar as condições de concorrência, de 
forma a proteger as empresas que cumprem fielmente as normas trabalhistas e 
combater a precarização no setor. 
 
Cláusula 49ª – Termo de Quitação Anual de Obrigações Trabalhistas: O termo de 
quitação anual previsto no artigo 507-B, da CLT, efetuado junto ao sindicato laboral, 
será obrigatório para as empresas que possuem contratos com o setor público e 
empresas de economia mista, sendo facultativo para as empresas que prestam 
serviços no setor privado. (vide cláusula e valores).  
 
*Obs: Recomendamos que as empresas que prestam serviços no setor privado observem a 
vantagem desta cláusula, pois trata-se de um grande benefício com garantia jurídica às 
empresas, pois ao homologar junto ao sindicato laboral o termo de quitação anual de 
obrigações trabalhistas, as mesmas ficam isentas de possíveis passivos trabalhistas. 

 
Informações adicionais acerca da convenção coletiva de trabalho, poderão ser obtidas 
diretamente junto às entidades consignantes: SINEEPRES: 41 3014-7331 ou pelo e-mail: 
cadastro@sineepres.org.br  /   SINDEPRESTEM/PR: 41 3079-1717 ou pelo e-mail: 
luizmauro@sindeprestem-pr.org.br 
                                                    Curitiba-PR, 21 março de 2022. 

 
 
 

Sindeprestem/PR                           Sineepres 
       Danilo Padilha – Presidente              Paulo Rossi - Presidente 


