
 
 
 

 

 

N E G O C I A Ç Õ E S   S A L A R I A I S   2 0 1 6 
Vigência: 01.06.2016 a 31.05.2018 

 

Comunicamos que foi concluída a negociação salarial com o SINDICATO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL NO ESTADO 

DO PARANÁ - SINDUSCON/PR, onde foram obtidos os seguintes reajustes para pisos e salários: 
 

Entidades que assinam a CCT com o Sinduscon/PR (Curitiba, Cascavel, Francisco Beltrão, Guarapuava, Irati, Medianeira, 
Paranaguá, Pato Branco, Ponta Grossa, Telêmaco Borba, Ubiratã e União da Vitória). 

 

PISO 
JUNHO 
DE 2015 

P/M C/VC 
R$ 355,00 

PISO A PARTIR DE 
NOVEMBRO DE 

2016 

POR 
HORA 

POR 
MÊS+ 

PERCENTUAL DE 
REAJUSTE EM 

RELAÇÃO À 
JUN/2015 

SEM VALE 
COMPRAS 

VALE 
MERCADO 
(mensal) 
R$ 391,00 

VALOR 
= TOTAL 

PERCENTUAL 
DE REAJUSTE 
EM RELAÇÃO 

À JUN/2015 
COM VALE 
COMPRAS 

5,14 1.485,80 SERVENTE 5,64 1.240,80 9,7276% 391,00 1.631,80 9,8264% 

5,56 1.578,20 MEIO PROFISSIONAL 6,11 1.344,20 9,8921% 391,00 1.735,20 9,9480% 

7,25 1.950,00 PROFISSIONAL 7,96 1.751,20 9,7931% 391,00 2.142,20 9,8564% 

10,10 2.577,00 CONTRA MESTRE 11,09 2.439,80 9,8020% 391,00 2.830,80 9,8487% 

14,00 3.435,00 MESTRE 15,37 3.381,40 9,7857% 391,00 3.772,40 9,8222% 
 

DEMAIS SALÁRIOS: Os salários superiores ao piso, a partir de 1º de novembro de 2016, serão obtidos mediante a aplicação do índice de 8% 
(oito por cento) sobre os salários vigentes em maio de 2016. 

 
VALE COMPRAS: A partir de 1º de novembro de 2016, o valor do vale-compras mensal será de R$ 391,00 (trezentos e noventa e um reais). 
 

CAFÉ DA MANHÃ: Objetivando melhorar as condições nutricionais dos trabalhadores, prioritariamente os de baixa renda, os empregadores, 
sem que se constitua caráter salarial, remuneratório ou contraprestativo, nos termos da Lei nº 6.321/76, regulamentada pelo Decreto nº 5/91, 
através do Programa de Alimentação do Trabalhador, fornecerão, nas obras, aos empregados, CAFÉ DA MANHÃ, nos dias em que houver 
trabalho, consistente no mínimo de: 1 (um) copo de café com leite (300 ml) e 2 (dois) pães com margarina, observadas as condições mais 
favoráveis já praticadas, facultando-se a substituição do CAFÉ DA MANHÃ por tíquete refeição no valor líquido de, no mínimo, R$ 4,18 (quatro 
reais e dezoito centavos) por dia, a partir de 1º de novembro de 2016. 
 

VALE ALIMENTAÇÃO: De modo excepcional, tendo em conta que o fechamento do presente instrumento ocorre no mês de novembro/16, as 
empresas pagarão aos seus empregados um vale alimentação, sem natureza salarial e sem qualquer reflexo ou contribuições, que obedecerá as 
seguintes regras: 
 

a) R$ 44,14 por mês trabalhado de junho a outubro/16, no valor máximo de R$ 220,70, acrescido de:  
 

b) 9,82% do salário de maio/16 por mês trabalhado de junho a outubro/16 àqueles que recebem piso salarial, no valor máximo de 49,10%; ou,  
 

c) 8% do salário de maio/16 por mês trabalhado de junho a outubro/16 àqueles que não recebem piso salarial, no valor máximo de 40%. 
 

d) A soma das alíneas “a”, “b” ou “c” resultará no valor do vale alimentação a ser pago em até três parcelas mensais e iguais que serão quitadas 
juntamente com os salários de janeiro, fevereiro e março de 2017, inclusive àqueles que tenham rescindido o contrato de trabalho, podendo a 
empregadora quitar, no prazo de pagamento das verbas rescisórias, o referido valor.  
 

Para melhores informações, entrar em contato com a Fetraconspar.  
 
 

GERALDO RAMTHUN 
Presidente 

 Curitiba (PR), 17 de novembro de 2016    -    47/2016 


