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SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE FCO BELTRAO, CNPJ n. 78.123.999/0001-53,
neste ato representado(a) por seu ;
 
E 
 
JOSE VAGNER - COMERCIO DE MOVEIS , CNPJ n. 27.544.355/0001-06, neste ato representado(a) por
seu ;
 
celebram o presente ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, estipulando as condições de trabalho previstas
nas cláusulas seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE 
 
As partes fixam a vigência do presente Acordo Coletivo de Trabalho no período de 01º de outubro de 2021 a
30 de setembro de 2022 e a data-base da categoria em 01º de junho. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA 
 
O presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito da(s) empresa(s) acordante(s), abrangerá a(s)
categoria(s) Profissional dos Empregados no Comércio do Plano da CNTC, , com abrangência territorial
em Francisco Beltrão/PR. 

 
JORNADA DE TRABALHO – DURAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, CONTROLE, FALTAS 

COMPENSAÇÃO DE JORNADA 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - BANCO DE HORAS 
 

A partir da autorização da(s) convenção(ões) Coletiva(s) da categoria, as partes acordantes instituem
sistema de banco de horas pelo prazo de um ano, conforme o período estabelecido na clausula primeira,
abrangendo as jornadas que extrapolarem a jornada diária e semanal normais, incluindo a participação em
eventuais feiras e exposições, com os critérios e condições abaixo: 

I - A jornada diária e semanal normais dos Empregados, mencionada no caput desta cláusula e para fins
deste acordo é a seguinte: 08 (oito) horas diárias de segunda a sexta, e 04 (quatro) horas aos sábados,
bem como 44 (quarenta e quatro) horas semanais. Não serão computadas como jornada extraordinária, ou
faltas, as variações de horário no registro do ponto, de 10 minutos diários, sendo 5 minutos em cada
período. 

II - Para fins de contagem das horas de trabalho, todas as horas que excedam o limite da jornada normal
diária ou semanal de trabalho, serão registradas, minuto a minuto, nos controles de ponto respectivos e
lançados em banco de horas:

a) As horas executadas em sobrejornada para fim de geração de crédito no banco de horas ocorrerão de
segunda a sábado, e não poderão exceder o número de 02 (duas) horas diárias, salvo nas hipóteses
previstas no art. 61 da CLT.

b) As horas excedentes da jornada de trabalho, prestadas dentro do período de vigência deste acordo,
serão compensadas minuto a minuto, por meio de folgas a ocorrer no período máximo de um ano.



c) No caso de haver crédito no final do período acima descrito, a empresa será obrigada a quitar de
imediato estas horas, com o adicional de 50% (cinquenta por cento).

d) As faltas injustificadas, os atrasos e as saídas antecipadas que extrapolem o limite estipulado no "item I",
segunda parte, acima, ou não forem autorizados pela chefia imediata, serão lançados como faltas com
correspondente desconto salarial, nao compondo as compensações previstas no presente banco de horas.

 

III - As folgas compensatórias poderão ser usufruídas de segunda a sábado ou em dias úteis posteriormente
ao período de gozo de férias individuais e/ou coletivas, ponte entre feriados, de forma parcial ou integral, em
comum acordo entre Empregado(a) e Empresa, sendo que esta comunicará à(o) empregado(a) o período
de folga com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, bem como o Empregado (a) comunicará à
Empresa quando for de seu interesse fazer uso da folga, também com antecedência mínima de 24 (vinte e
quatro) horas.

IV - A Empresa manterá o controle de créditos e débitos de horas que compõe o banco de horas do(a)
Empregado(a) e fornecerá mensalmente cópia destas informações, para ciência e controle. E
independentemente disso o Empregado(a) poderá solicitar informações sobre os créditos e débitos de horas
contidas no banco de horas em tempo menor, desde que o faça por escrito.

V - No mês do término da vigência do acordou ou havendo desligamento do empregado por qualquer
motivo, e existindo saldo de horas creditadas no banco de horas, serão elas pagas como horas extras,
acrescidas de adicional de 50% (cinquenta por cento). Em casos de saldo de horas negativas (devedor)
pelo(a) Empregado(a) nas situações acima, serão desconsideradas pela Empresa, não sendo utilizadas
para descontos salariais ou abatimentos similares.

VI - No caso de afastamento do emprego, em razão de benefício previdenciário (exceto afastamento por
aposentadoria por invalidez), incluindo os primeiros 15 dias de afastamento remunerados pela Empresa, o
saldo do banco de horas existente no momento do afastamento será congelado até o retorno laboral do
empregado ou conversão do benefício em aposentadoria por invalidez. 

 
 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
MECANISMOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS 

 
CLÁUSULA QUARTA - SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIAS 
 

Qualquer dúvida ou divergência, em relação à aplicação deste acordo, primeiramente, deve-se buscar uma
solução amigável, em reunião convocada pela suscitante (empregado, empregador, sindicato), devendo ela
convocar as partes, com antecedência mínima de 10 (dez) dias, informando data, hora e local para a
reunião mencionada.

Parágrafo único – Persistindo a divergência, a parte suscitante poderá recorrer à Justiça do Trabalho para
dirimir as divergências.

 
APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO COLETIVO 

 
CLÁUSULA QUINTA - PREVALÊNCIA 
 

Fica expressamente ajustado que as estipulações contidas no presente acordo coletivo prevalecem sobre
as disposições da Convenção Coletiva de Trabalho firmada pelos entes sindicais representativos dos
empregados e empresas ora vigente e também sobre a(s) Convenções Coletivas de Trabalho que vierem a
ser celebradas no prazo de vigência deste acordo.

 
DESCUMPRIMENTO DO INSTRUMENTO COLETIVO 

 
CLÁUSULA SEXTA - PENALIDADE 
 



Pelo descumprimento de quaisquer das cláusulas deste acordo incidirá multa no valor correspondente ao
piso salarial da Convenção Coletiva de Trabalho, em favor da parte prejudicada.

 
RENOVAÇÃO/RESCISÃO DO INSTRUMENTO COLETIVO 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - PRORROGAÇÃO, REVISÃO OU REVOGAÇÃO. 
 

Para prorrogação revisão ou revogação, observa-se o seguinte:

a) A prorrogação dependerá da manifestação expressa dos interessados em, até trinta dias antes de
expirado o prazo de vigência, com a celebração de novo acordo de compensação;

b) A Revisão dependerá de prévia representação escrita ao sindicato e da metade mais um dos
empregados;

c) A revogação dependerá de manifestação da vontade, expressa, de uma das partes acordantes, antes do
término de sua vigência;

Parágrafo único - O processo de prorrogação, revisão, ou revogação poderá ser total ou parcial e ficará
subordinado, em qualquer caso, à aprovação de assembleia geral dos empregados.

 
 

 
 

JUCELI PACIFICO RAFAGNIN 
PRESIDENTE 

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE FCO BELTRAO 
 
 
 

JOSE VAGNER 
DIRETOR 

JOSE VAGNER - COMERCIO DE MOVEIS 
 

 
ANEXOS

ANEXO I - ATA AGE
 

Anexo (PDF)

 
    A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Ministério da Economia na
Internet, no endereço http://www.mte.gov.br. 
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