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ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2022/2022 
 

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: PR003154/2022
DATA DE REGISTRO NO MTE: 03/11/2022
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR056963/2022
NÚMERO DO PROCESSO: 13068.107385/2022-16
DATA DO PROTOCOLO: 03/11/2022
 

Confira a autenticidade no endereço http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/.

 
SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE FCO BELTRAO, CNPJ n. 78.123.999/0001-53,
neste ato representado(a) por seu ;
 
E 
 
ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS, CNPJ n. 61.099.834/0091-47, 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 2022 a
31 de dezembro 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, plano da CNTC, com abrangência territorial em
Francisco Beltrão/PR. 

 
JORNADA DE TRABALHO – DURAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, CONTROLE, FALTAS 

OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE JORNADA 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - REGULAMENTAÇÃO DO HORÁRIO DE TRABALHO 
 

As partes legalmente constituídas celebram as seguintes condições para o trabalho realizado em domingos e
feriados durante a vigência deste acordo:

 1. Do trabalho aos domingos

FACULTA-SE ao empregador, observada a lei municipal, durante o período de vigência deste acordo, a abertura do
estabelecimento comercial e utilização da mão de obra de seus empregados, aos domingos. Optando este pela
abertura, pagará aos empregados que trabalharem no domingo, uma gratificação, de caráter indenizatório, no valor
mínimo de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) e as horas trabalhadas deverão ser remuneradas, como extras,
acrescidas do adicional de 100% (cem por cento).

Ressaltamos que é liberalidade e responsabilidade do empregador a gestão de pessoal a fim de atender ao público
nos domingos sem prejudicar os intervalos intrajornada (1h de almoço e 15min para lanche) e interjornada (11h de
um dia para outro), previstos nos arts. 66 e 71 da CLT, assim como o Repouso Semanal Remunerado – RSR (24h
consecutivas de repouso dentro da semana), previsto no art. 67 da CLT e no art. 1º da lei nº 605/1949.

2. Do trabalho realizado nos feriados

FACULTA-SE durante o período de vigencia deste acordo, a abertura dos estabelecimentos comerciais e a utilização
da mão de obra dos empregados nos feriados nacionais e municipais (observada a lei municipal), EXCETO nos
feriados de: Dia de Nossa Senhora Aparecida (12/10/2022) e Natal (25/12/2022).
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Optando o empregador pela abertura do estabelecimento comercial e havendo utilização da mão de obra de seus
empregados, nos feriados em que não há vedação, deverá remunerar seus empregados, com uma gratificação, de
caráter indenizatório, no importe mínimo de R$ 59,00 (cinquenta e nove reais), por feriado trabalhado,
independentemente da jornada de trabalho exercida pelo empregado, e, as horas trabalhadas, serão remuneradas
acrescidas do adicional de 100% (cem por cento).

Ressaltamos que, é liberalidade e responsabilidade do empregador a gestão de pessoal a fim de atender ao público
nos feriados sem prejudicar os intervalos intrajornada (1h de almoço e 15min para lanche) e interjornada (11h de um
dia para outro), previstos nos arts. 66 e 71 da CLT, assim como o Repouso Semanal Remunerado – RSR (24h
consecutivas de repouso dentro da semana), previsto no art. 67 da CLT e no art. 1º da lei nº 605/1949.

Parágrafo Único: Nos domingos e feriados em que houver abertura do estabelecimento e que o labor se iniciar
antes do horário de almoço (12h), será pago como bônus um valor de R$20,00 (vinte reais) por colaborador que
estiver trabalhando naquele período, a titulo de auxílio alimentação. 

 
 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
MECANISMOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS 

 
CLÁUSULA QUARTA - SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIAS 
 

Qualquer dúvida ou divergência, em relação à aplicação dos termos da presente Convenção Coletiva de Trabalho -
CCT, primeiramente, deve-se buscar uma solução amigável, em reunião convocada pela parte suscitante da
divergência.

Parágrafo primeiro: As partes deverão ser convocadas, mediante anuência, com antecedência mínima de 10 dias;

Parágrafo segundo: A convocação deverá constar a data, hora, local e pauta da reunião mencionada;

Parágrafo terceiro: Persistindo a divergência, a parte suscitante poderá recorrer à Justiça do Trabalho.

 
DESCUMPRIMENTO DO INSTRUMENTO COLETIVO 

 
CLÁUSULA QUINTA - PENALIDADE 
 

Pelo descumprimento de quaisquer das cláusulas ora acordadas, em obediência ao disposto no Artigo 613, inciso
VIII, da C.L.T., fica estipulada multa de ½ (meio) salário mínimo vigente, por cláusula descumprida, em favor do
trabalhador.

 
OUTRAS DISPOSIÇÕES 

 
CLÁUSULA SEXTA - DEMAIS CONDIÇOES 
 

 As demais condições seguem conforme a Convenção Coletiva de Trabalho vigente.

 
 

 
 

DANIEL IVAN ROSANELI 
PRESIDENTE 

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE FCO BELTRAO 
 
 
 

FERNANDO MACHADO 
GERENTE 

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS 
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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. 

http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/imagemAnexo/MR056963_20222022_11_01T14_33_05.pdf

