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ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2021/2022 
 

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: PR002587/2021
DATA DE REGISTRO NO MTE: 15/09/2021
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR050251/2021
NÚMERO DO PROCESSO: 13068.106020/2021-93
DATA DO PROTOCOLO: 15/09/2021
 

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 
 
NOELI WILLER DE CASTILHOS, CNPJ n. 17.327.897/0001-65, 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 setembro de 2021
a 31 de agosto 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. 

 
GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS 

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO 
 

Considerando que, em decorrência da pandemia houve uma grande elevação nos preços dos produtos alimentícios
e visando preservar o poder de compra desses produtos por seus empregados, o empregador concederá,
mensalmente (incluindo o período de gozo das férias), durante a vigência deste acordo, a todos os seus
empregados, um vale alimentação no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

Parágrafo primeiro: esta verba possui caráter indenizatório. Ou seja, não integra a remuneração do empregado,
não se incorpora ao contrato de trabalho e não constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista e
previdenciário.

Parágrafo segundo: o benefício ficará suspenso, até o retorno do empregado, durante o período de afastamento
previdenciário (auxílio doença, licença maternidade entre outros) e/ou prestação de serviço militar.

 
 

CONTRATO DE TRABALHO – ADMISSÃO, DEMISSÃO, MODALIDADES 
NORMAS PARA ADMISSÃO/CONTRATAÇÃO 

 
CLÁUSULA QUARTA - ADMISSÃO DE NOVOS EMPREGADOS 
 

Os empregados admitidos após a celebração deste acordo, poderão aderir as condições aqui previstas, bastando
para tanto, ciência e assinatura do respectivo termo.
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DISPOSIÇÕES GERAIS 
MECANISMOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS 

 
CLÁUSULA QUINTA - SOLUÇÃO DE DIVERGENCIAS 
 

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.

 
RENOVAÇÃO/RESCISÃO DO INSTRUMENTO COLETIVO 

 
CLÁUSULA SEXTA - 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 previa 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.

 
OUTRAS DISPOSIÇÕES 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - 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.

 
 

 
 

JUCELI PACIFICO RAFAGNIN 
PRESIDENTE 

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE FCO BELTRAO 
 
 
 

NOELI WILLER DE CASTILHOS 
EMPRESÁRIO 

NOELI WILLER DE CASTILHOS 
 

 
ANEXOS

ANEXO I - ATA AGE
 

Anexo (PDF)

http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/imagemAnexo/MR050251_20212021_09_10T16_42_17.pdf
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    A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Ministério da Economia na
Internet, no endereço http://www.mte.gov.br. 


