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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 2022 a
30 de maio de 2023 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 

COMPENSAÇÃO DE JORNADA 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - COMPENSAÇÃO SEMANAL 
 

A partir da autorização da(s) Convenções(s) Coletiva(s) da Categoria, as partes acordantes instituem sistema de
compensação semanal de jornada, pelo prazo de um ano, conforme o período estabelecido na Cláusula Primeira,
abrangendo as jornadas que extrapolarem a jornada diária normal, especialmente para extinção do labor aos
sábados, incluindo a participação em eventuais feiras e exposições, com os critérios e condições abaixo:

I. Para extinção completa do trabalho aos sábados: às 04h00 (quatro) horas de trabalho correspondente aos
sábados, serão compensadas no decurso da segunda a sexta-feira, com acréscimo de até no máximo 02 (duas)
horas diárias, de maneira que nesses dias sejam completadas 44 horas semanais, respeitados os intervalos legais,
sendo dispensada a formalização de acordo individual com os empregados;

II. Quando ocorrer feriado nacional (definido em lei federal) ou municipal (definido em lei municipal) entre segunda e
sexta-feira, as horas de trabalho previstas para este dia serão redistribuídas nos demais dias da semana, respeitado
o limite de acréscimo de 02 (duas) horas diárias, sem direito a horas extras;

III. Na hipótese de feriado coincidir com sábado, os minutos excedentes da 8ª hora diária laborada para fins de
compensação nos demais dias da semana que precedem ao sábado-feriado serão remunerados como horas extras,
sem reflexos em outras verbas por estar ausente habitualidade, ou então, a critério da Empresa, não haverá
prestação de serviços além da 8ª hora diária nesta semana.

IV. A terça-feira de Carnaval não é considerada feriado para os fins deste Acordo Coletivo de Trabalho, podendo a
Empresa convocar seus empregados para a prestação de serviços, caso em que a ausência será considerada falta
injustificada para todos os efeitos legais;



V. Nenhum acréscimo salarial será devido sobre as horas excedentes, trabalhadas no curso de cada semana, para
a compensação dos sábados, pela extinção total ou parcial do expediente nesse dia da semana, nos moldes
estabelecidos nos itens acima.

VI. A convocação e prestação de serviços em sábados, de modo não habitual no curso deste Acordo Coletivo,
habitualidade esta que só ficará caracterizada se ocorrer ao menos uma prestação de serviços em sábado por mês,
não invalida o regime de compensação aqui convencionado, nos termos do art. 59-B, da CLT, gerando direito ao
trabalhador ao recebimento apenas das horas laboradas no sábado acrescidas do adicional de horas extras.

 
 
CLÁUSULA QUARTA - 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.

 
CONTROLE DA JORNADA 

 
CLÁUSULA QUINTA - SISTEMA ALTERNATIVO ELETRÔNICO PARA CONTROLE DE JORNADA DE



TRABALHO 
 

Fica por meio desta autorizada a adoção pela Empregadora, do “Sistema Alternativo Eletrônico” de Controle de
Jornada de Trabalho, previsto na Portaria Nº 373/2012 do Ministério do Trabalho e Emprego em seu Artigo 2°.

2) Conforme estabelecido no Artigo 3° da Portaria N° 373/2012 do Ministério do Trabalho e Emprego, esse “Sistema
Alternativo Eletrônico” não admitirá:

I- restrições a marcação do ponto;

II- marcação automática de ponto;

III- exigência de autorização prévia para marcação de sobrejornada;

IV- a alteração ou eliminação dos dados registrados pelo empregado Conforme § 1° do Artigo 3° adicionalmente
esse “sistema alternativo eletrônico” para fins de fiscalização deverá:

I– estar disponível no local de trabalho

II - permitir a identificação de empregador e empregado;

III- possibilitar, através da central de dados, a extração eletrônica e impressa do registro fiel das marcações
realizadas pelo empregado.

3) Com a adoção do “Sistema Alternativo Eletrônico”, previstos na Portaria N° 373/2012 do MTE, a empresa está
desobrigada do cumprimento da Portaria N° 1510 de 21/08/2009 do MTE, em especial da utilização do REP –
Registrador Eletrônico de Ponto, não estando sujeita as condições e sanções nela previstas.

 
 

RELAÇÕES SINDICAIS 
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS 

 
CLÁUSULA SEXTA - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL DOS EMPREGADOS 
 

Em conformidade com o disposto no inciso IV, artigo 8º, da Constituição Federal e por deliberação e aprovação de
Assembleia Geral da Categoria Profissional, deverão as empresas descontar de seus empregados e recolher ao
Sindicato Profissional, até o dia 11 (onze) do mês subsequente ao do desconto, a título de Contribuição Negocial, a
importância correspondente a 10% (dez por cento) do salário nominal de cada empregado, observando o teto de R$
250,00 (duzentos e cinquenta reais) por empregado. Este percentual será dividido em 2 (duas) parcelas de 5%
(cinco por cento) cada, observando o teto de R$125,00 (cento e vinte e cinco reais) por parcela, e repassada a
entidade sindical mediante boleto bancário que será quitado pelo empregador até o dia 11 do mês subsequente ao
desconto.A primeira parcela (5%), será descontada na folha de pagamento do mês de celebração do Acordo
Coletivo de Trabalho. E a segunda parcela (5%), na folha de pagamento do sexto mês subsequente ao desconto da
primeira parcela.

Parágrafo primeiro: Fica assegurado o direito de oposição dos trabalhadores, não associados, ao desconto da
referida contribuição, devendo o mesmo, em relação à primeira parcela, ser exercido no prazo de 20 dias a contar
da data de registro do instrumento coletivo de trabalho pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no
Estado do Paraná. Em relação à segunda parcela, os trabalhadores poderão exercer o direito à oposição a qualquer
tempo, no entanto, não haverá devolução de valores já recebidos pelo Sindicato Profissional. 

Parágrafo segundo: O direito de oposição será exercido verbalmente pelo trabalhador perante o Sindicato. A
oposição será reduzida a termo por representante autorizado pelo sindicato e devidamente assinado pelo
trabalhador. Caso o trabalhador solicitante seja analfabeto será colhida a digital do mesmo, juntamente com a
assinatura de uma testemunha que poderá ser o próprio representante do sindicato.

Parágrafo terceiro: O trabalhador não associado poderá exercer o direito previsto nos parágrafos anteriores,
inclusive, podendo agenda-lo verbalmente, nos seguintes locais e horários: a) Francisco Beltrão/PR, na sede da
entidade localizada na Rua Pernambuco, 111, Centro, fone: (46) 3524-1819, com horário de atendimento de
segunda à sexta-feira das 08h às 12h e das 13h às 17h30; b) Dois Vizinhos/PR, na subsede da entidade, localizada
na Rua Pará, 38, Centro, fone: (46) 3536-3106, com horário de atendimento de segunda à sexta-feira das 08h às
12h e das 13h às 17h30; 

Parágrafo quarto: É vedado aos empregadores ou a seus prepostos, assim considerados os gerentes e os
integrantes de departamento pessoal, financeiro ou afins, bem como aos contabilistas, a adoção, de quaisquer



procedimentos visando a induzir os empregados em proceder oposição ao desconto, lhes sendo igualmente vedado
a elaboração de modelos de documento de oposição para serem copiados pelos empregados. 

Parágrafo quinto: O empregador ou seus prepostos, assim considerados os gerentes e os integrantes de
departamento pessoal, financeiro ou afins, bem como aos contabilistas que descumprirem a determinação do
parágrafo anterior poderão ser responsabilizados, ficando sujeitos a sanções administrativas e civis cabíveis,
respondendo por multa correspondente ao maior piso salarial da categoria por infringência a qual reverterá em favor
da entidade sindical dos empregados.

Parágrafo sexto: O desconto da Contribuição Negocial se faz no estrito interesse das entidades sindicais
subscritoras e se destina a custear os seus serviços sindicais voltados para a assistência ao membro da respectiva
categoria e, principalmente, para a conservação das negociações coletivas que visam a celebração das
Convenções Coletivas de Trabalho e Acordos Coletivos de Trabalho, indispensáveis para o equilíbrio das relações
laborais.

Paragráfo Sétimo: As empresas, como gestoras da folha de pagamento de seus empregados, efetuarão o
desconto da Contribuição Negocial, nos termos estabelecidos nesta cláusula, atuando como simples intermediários.
Ou seja, não cabe a empresa nenhum ônus judicial ou extrajudicial em razão do referido desconto, desde que
tenham cumprido os termos estabelecidos na referida cláusula. 

Parágrafo Oitavo: na eventualidade de processo judicial (ou extrajudicial) em razão da Contribuição Negocial, fica
desde já ajustado, em caráter irrevogável e irretratável que a empresa não será responsabilizada por nenhum ônus,
desde que tenha cumprido os termos estabelecidos nesta cláusula. Ou seja, cabe única e exclusivamente a
entidade sindical laboral a responsabilidade pelos valores descontados, de forma individual ou coletiva, em folha de
pagamento dos empregados e repassados a entidade sindical laboral através de boleto bancário conforme
determinado nesta cláusula deste instrumento normativo.  

 
 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
MECANISMOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIAS 
 

Qualquer dúvida ou divergência, em relação à aplicação dos termos do presente Acordo Coletivo de Trabalho - ACT,
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 OITAVA - PENALIDADE 
 
Pelo descumprimento de quaisquer das cláusulas acordadas, em obediência ao disposto no Artigo 613, inciso VIII
da CLT, fica estipulada multa de 50% (cinquenta por cento) do menor piso salarial da categoria em favor da parte
prejudicada.
 

OUTRAS DISPOSIÇÕES 
 
CLÁUSULA NONA - RENEGOCIAÇÃO 
 
Na hipótese de alterações na legislação salarial em vigor, ou alteração substancial de condições de trabalho e
salário, as partes se reunirão para examinar seus efeitos, para adoção de medidas que julgarem necessárias com
relação à cláusula dos pisos salariais, facultando-se o Dissídio Coletivo no caso de insucesso da negociação.
 
 

 
 

DANIEL IVAN ROSANELI 
PRESIDENTE 



SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE FCO BELTRAO 
 
 
 

JOSE VAGNER 
ADMINISTRADOR 

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. 

http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/imagemAnexo/MR055268_20222022_11_09T11_50_57.pdf

