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TERMO AJ)JTIVO ACONVENC1o COLETlVA DE TRABALHO 

SIND/CATO DOS EMPREGADOS EM ENTlDADES CULTURAIS, 
RECREATIVAS, DE ASSIS TENCIA SOCIAL, DE ORIENTA<;AO E FORMAr,:A-O 
PROFISSIONAL NO ESTADO DO PARANA - SE NALBA-PR e SINDICATO 
DOS CLUBES ESPORTIVOS, DE CULTURA FisICA E HiPICOS DO ESTADO 
DO PARANA - SIND/CLUBES, ADITAM a CONVENCAO COLETNA DE 
TRABALHO, nos seguintes termos: 

I - COMISSAO INTERSIND/CAL DE CONCIUACAO PREVIA 

1.1 	lnstitui-se a Comiss!o de Conciiiayao Previa de que trata a Lei 

995812000 entre 0 Sindicato Profissional e Patronal no ambito de suas 

representayoes e bases territoriais. 


1.2 	 A Comissao e independente em rela~o as Entidades Sindicais e 

Empresas, na~ possuindo personalidade jurldica propria, regendo-se pelas 

normas ora instituidas . 


2 - A TRIBUICOES DA COMJSSAO 

2. 1 A Comissao de Concilia~o Previa tern exclusivamente por atribuicao a 

tentativa de concilia~o dos conflitos individuais do trabalho relacionados 

com as trabalhadores e as empresas representadas pe1as Entidades 

Sindicais convenentes. 


2.2 A 	Comissao nao poden\ adotar qualq uer juizo de valor ou julgamento 

das questocs debatidas entre as partes envolvidas. 


2.3 A comissao nao tern poderes de arbitragem, limitando-se unicamenre as 

suas atribui96es conciliatorias. 


3 - COMPOSICAO 

seus respectivos 
sintUcal. 
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4 - CONCILlADORES 

4.1 Os representantes indicados pelas entidades sindicais para comporcm a 
Comissao de Concilia9ao Previa serao denominados de 
CONCILlADORES. 

4.2 Os Conciliadores podedlo ser remunerados pelas Entidades Sindicais que 
representam. Nesta hipotese, a responsabilidadc juridica sera da propria 
Entidade Sindical, inclusive quanta aos encargos fiscais e sociais. 

4.3 Caw a Comissao venha a ter recursos financeiros proprios para a 
remunerayao dos Conciliadores, estes recursos serao repassados aos 
Siodicatos convenentes para que efetuem 0 pagamento da remunera9ao. 

5 - LOCAL DE FUNCIONAMENTO 

5.1 A Comissao de 	Coocilia~ao Previa sera iostalada em local eleito pelas 
partes e que pennita seu funcionamento adequado. 

5.2 A Comissao 	 podera realizar sessoes em outros locais, inclusive em 
qualqucr Municipio das bases territoriais dos Sindicatos convenentes. 

5.3 Os 	 Sindicatos convenentes expedirao edital comunicando aos seus 
representados e as autoridades competentes a constitui~ao. finalidade, 
composi~ao> local e horano de funcionarnento da Comissilo. 

6 - SESSOES DA COMISSAO 

6. 1 As sessoes da Comissao sedio realizadas em dia e hora ajustados pelos 
seus componentes, dando-se aropla divuJgayao aos trabalhadores e 
empresas interessadas. 

6.2 As 	 sessoes sedio destinadas exclusivamente as partes envolvidas, 
facultando-se a presem;a de dirigeotes sindicais. advogados, assessores e 
demais pessoas credenciadas pelas Entidades Sindicais signatarias. 

6.3 A sessilo de conciliayao somente podera ser realizada com a presenya 
paritiuia dos conciliadores. 
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6.4 No caso de ausencia de conciliador a sessao podera ser adiada. com a 
concordancia das partes interessadas. Havendo discordancia de uma das 
partes sera expedida certidao pela membra conciliador prescnte, relatando 
a auseRcia e a impossibilidade de conciliayao, cumprindo-se, aSSlm, a 
fonnalid.de legal conlid. na Lei 995812000. 

7 - APRESENTACAO DA DEMANDA 

7.1 A demanda sent formulada por escrito pelo empregado interessado au seu 
representante entregue it Comissao, que Ihe dara. recibo em c6pia. 

7.2 A demanda padeni seT reduzida a termo pela Comissao poT solicita~o do 
cmprcgado interessado, que ficara com c6pia da mesma. 

7.3 0 Sindicato Profissional di sponibi lizara Assessoria Juridica ao empregado 
para onent81Vi'i0 e ou elabora~o do pedido, quando requisitado. 

7.40 empregador, por si ou seu representante legal, podeni apresentar 
demanda, aplicando-se, no que couber, os procedimentos previstos neste 
regulamento. 

7.5 A demanda recebera numero de ordem e de ano, sendo registrada em 
arquivo espedfico, com 0 nome e endereco das panes. 

8 - REMESSA DA DEMANDA 

8.1 A 	 demanda sera remetida pela Comissao a Empresa. com aviso de 
recebimento posta1, ou entregue diretarncnle mediante protocolo, atraves 
de notificacio especifica, OU, ainda., por quaJquer outro meio que comprove 
seu recebimenlo. 

8.2 Caso a Empresa 1\3.0 venha a ser JocaJizada., 1180 poderit ser Citada por 
EdilaJ, expedindo-se certidao negativa para os fins previstos na Lei 
995812000 
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9 - PRAZO PARA REALIMCAO DA SESSAO DE CONCILIACAO 

A sessao de concilia~o sera designada no prazo maximo de dez dias contados 
a panir do primeiro dia uti! ap6s a apresenta~o da demanda a Comissao. No 
caso do ultimo dia recair em domingo ou fcriada. baveni prorrogacao 
automatica do prazo rerenda para 0 primeiro dia llli l seguintc. 

10 - REALIZACAO DA SESSAO DE CONCILIACAO 

10.1 E obrigatoria a presen~ de ambos os membros da Comissao para a 
reali7.ayao da sessao conciliat6ria, a qual deverao estar presentes 0 

lrabaLhador interessado, seus representantcs, se houver, e 0 emprcgador au 
seu representantc. 

10.2 No caso de solicitayio de adiamenta por parte do trabalhador ou do 
empregador. a Corrussio podeni adjar a sessilo, desde que a parte presente 
concorde expressamcnte. 

10.3 No caso de ausencia de ambas as partes, 0 pedido sera arquivado. 

10.4 Ocorrendo motivo de for¥l mai~r, poden:" a Comissao adiar a sessao 
independente de consulta a parte prescntc . 

.11 - APRESENTACAO DE DQCUMENTOS 

11 .1 As partes poderao apresentar documemos para exame da Comissao 
como subsidio ao procedimento conciliat6rio. ficando os mesmos it 
disposi'Vao das partes intcressadas. 

11.2 A procuIa~o, carta de preposto ou qualquer outro documento de 
representa~o serilo arquivados pela Comissao junlamente com a demanda 
e a ata da sessao. A Comissao, caso julgue oeccssluio, padeni arquivar 
qualquer documento apresentado pelas partes. 

12 - TESTEMUNUAS 

12. J A comissa.o nao esta obngada a ouvir testemunhas iodjcadas pclas partes 
envolvidas. Entretanto a concordancia das partes. poderao 
solicitadas infonna¢ s fatos constant 0 pedido . 
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12.2 Nao 	 seni lavrado termo das declarayoes, que serao meramente 
subsidianas ao procedimento conciliat6rio. 

13 - CONCILIACAO 

13.1 A comissao tera ampla liberdade de conduzir os trabalhos de conciliayao 
entre as partes envolvidas durante a prazo necessaria ao born desempenho 
de suas atribui~es. 

13.2 No casa de exito da conciliayao, sera lavrada Ata constando as condiyoes 
do acordo, inclusive ressalvas. A Ata sera assinada pelos membros da 
Comissao, empregado, ernpregador ou seu representante, Advogados e 
dirigentes sindicais presentes. Copia da Ata sera entregue as partes. 

D .) No lenno de acoTdo poderao ser consignadas multas e clausulas penais 
para a casa de seu dcscumprimento. 

13 .4 Paderao se consignadas na Ata, resumidamente, observayoes solicitadas 
pelas partes, sabre os fatos da demanda. 

14 -IMPOSSmILIDADE DE CONCILIACAO 

Nao seodo possivel a conciliayao, sera lavrada Ata registrando a presenca das 
partes, ou a ausencia de uma ou ambas, assim como outras observay3es que a 
Comissao juJgar pertinentes. Copia da Ata sera entregue as partes presentes. 

15 - CUM PRI M,ENTQ DO ACORDO 

Poderao ser estabelecidas condiy3es vincendas a serem cumpridas perante a 
Comissao, ficando fixadas as consequencias pelo descumprimenlo da 
obrigayao assumida. 

16 - ARQUlVAM,ENTO 

Encerrado 0 procedimcnto a 
arquivados pela Comissao. 
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17 - PRESENCA DE PREPOSTO 

o empregador poden! seT representado par preposto indicado em Carta de 
Preposi~ao> com poderes expressos para reahzar acordas e assumir demais 
obrigacoes perante a Comissao_ 

18 - ADVOGADO 

J8_1 As partes poderao seT acompanhadas por Advogado. 0 empregador 
podera seT representado pm Advogado com poderes expressos em 
procurayao que possibilitem a efetivayao do acarda. 

18.2 0 pagamento de honoranos profissionais sera consigoado oa Ala, 
rcgistrada a concordancia da parte interessada. 

19 - TAXA DE MANUTENCAO 

19.1 Sobre 	 0 valor estabelecido no acordo sera pago pela empresa 0 

percentuaJ de 10% (dez por cento). 

19.2 Esse valor constara na Ala e sera recolhido em conta bancaria conjunta 
das entidades sindicais signatanas, em favor da Comissao, com 0 objetivo 
da mAn.uteny8.o de seus servioos. 

20 - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA COMISSAO 

20. I A 	 Comi ssao tent seu funcionamento garantido pelas entidades 
signatiuia.<;;, atraves de normas fixadas neste instrumel1to. 

20.2 Funciomirios e assessores que porventura prestem servic;os Ii Comissao 
deveriio ter suas situayoes juridicas predefinidas par escrito entre as 
entidades sindicais. 

20.3 No caso dos valores recolhidos em favor da comissao nao serem 
suficientes para a sua manutem;.ao, ambas as entidades serao responsaveis 
em partes iguais pela cobertura das despesas havidas. 
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21- RESCISOES DOS CONTRATOS DE TRABALHO 

21 .1 lodos as contratos de trabalho resciodidos pelas cmpresas ser~o 

suhmetidos a assistencia sindical nos termos do art . 477 da eLT, desde que 
o Sindicato Profissional disponha de pessoa credenciada a fazS..-lo, na 

localidade em que se operar a rescisao. 


21.2 A Comissao nao tern poderes para rescindir CQntratos de trabalho, oem 
oferecer assistencia ao ato rescisorio, privativo da Entidade Sindical 
Profissional. 

22 - CURSO DE FORMACAO DE CONCILIADORES 

22.1 As entidades sindicais convenentes realizarao cursos de formacao de 
conciliadores observando, entre outr05 temas. questoes sobre: re1acOcs 
humanas; posrura e etica profissionaJ~ no¢es de macro e micro empresa; 
tecnicas de media~o ; normas constitucionais do trabalho; legisla~§o do 
trabalho e complementar~ calculos trabalhistas~ apli ca~§o de Accrdos c 
Cooven~oes Coletivas de Trabalho. 

22.2 A carga horaria do curso sera fixada em projeto especifico e os recursos 
financeiros para efetiva~ao dos cursos poderao ser solicitados ao FAT e 
outros organismos 

23 - ARQUIVO E CADASTRO 

23.1 A Comissao mantera arquivo dos Accrdos e Convenyaes Coletivas 	de 
Trabalho do setor economico/profissional dos ultimos 05 (cinco) aoos. 

23 .2 A Comissao mantera cadastro com a relavao e ender~o das empresas 
abrangidas. 

24 - PALESTRAS E D1VULGACAQ 

As entidades sindicais convenentes realizarao paJestras nas empresas sebre as 
finalidades e funcionarnento da Comissao. Tambem propiciarao meios para 
divulgar os trabalhos da C entre as empresas. trabalhadores. outras 
cntidades sindicais e organi 0 bl icos. _"...~~ 
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25 - ASSISTENCIA DAS FEDERACOES 

As Federac3cs respectivas comprometem-se a prestar assistencia tecnica e de 
orientalf3o it Comissao, inclusive realizando cursos e seminarios de atualizayao 
sabre questoes relativas as nonnas legais e convencionais_ 

26 - ALTERACOES 

As alteracoes nesta Convcnyao Coletiva de TrabaJho poderao ser efetivadas a 
qualquer tempo por consenso entre as entidades signatarias, decorrentes de 
quest6es relativas ao funcionamento da Comissao de Conciliacao Previa. 

27 - PENALlDADES 

No easo de DaD cumprimento de c1Ausula desta Conven~o> a parte infiingente 
pagara multa na quantia de 0 I (urn) SaJiu"LO minima em favor do prejudicado_ 

28 - V1GENCIA 

Este Termo Aditivo vigoranl de 01.11 .2000 a 31.10.2001, quando podent ser 
integrado anova Conven¥ao Coletiva de TrabaJho. 

Par estarem por esta forma convencionados, finnam 0 presente em 6 (seis) vias de 
iguaJ tear e forma, destinando-se 1 (uma) ao arquivo perante it Dclegacia Regional do 
Trabalho. 

- PI\, 30 de outubro de 2000 

NAL PEDRO CIM 
Preside e 
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