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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 
 
BELTRAO COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, CNPJ n. 08.608.460/0001-09, neste ato
representado(a) por seu ;
 
PROGRESSO REFRIGERACAO LTDA, CNPJ n. 06.142.571/0001-47, 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 fevereiro de 2022
a 31 de janeiro 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. 

 
CONTRATO DE TRABALHO – ADMISSÃO, DEMISSÃO, MODALIDADES 

NORMAS PARA ADMISSÃO/CONTRATAÇÃO 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - ADMISSÃO DE NOVOS EMPREGADOS 
 

Os empregados admitidos, após esta data, poderão aderir ao presente acordo de compensação semanal de horas,
mediante ciência dos termos do mesmo, no momento da contratação.

 
DESLIGAMENTO/DEMISSÃO 

 
CLÁUSULA QUARTA - RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 
 

O empregado que tiver saldo, positivo, de horas para compensar e que for desligado da empresa, por qualquer
motivo, antes da compensação, receberá as horas excedidas como extras acrescidas do adicional previsto na
Convenção Coletiva de Trabalho - CCT vigente.

Parágrafo único: Na hipótese de saldo negativo de horas do empregado, é vedado ao empregador efetuar
qualquer desconto.

 
 

JORNADA DE TRABALHO – DURAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, CONTROLE, FALTAS 
Ã



COMPENSAÇÃO DE JORNADA 
 
CLÁUSULA QUINTA - BANCO DE HORAS 
 

O presente instrumento tem por objeto a compensação de jornada de trabalho, pelo sistema denominado BANCO
DE HORAS.

Parágrafo primeiro: Ressalvamos o direito dos empregados de pleitear qualquer prejuízo salarial em decorrência
da celebração deste Acordo Coletivo de Trabalho – ACT, por determinações desconhecidas no momento de
celebração do mesmo. Portanto, são consideradas nulas quaisquer termos ou determinações, desconhecidas no
momento de celebração deste ACT, e que acarretarem prejuízos aos empregados.

Parágrafo segundo: Considerando a lei nº 12.790/2013 - Lei do Comerciário, as partes acordantes instituem
sistema de Banco de Horas pelo prazo de um ano, conforme o período estabelecido na cláusula primeira, “Da
Vigência e Data Base”, com os critérios e condições abaixo: 

I - A jornada normal de trabalho dos Empregados, é a seguinte: 08 (oito) horas diárias de segunda a sexta-feira, e
04 (quatro) horas aos sábados, totalizando assim 44 (quarenta e quatro) horas semanais e 220 mensais.

II - Não serão computadas como jornada extraordinária, ou faltas, as variações de horário no registro do ponto,
desde que não excedam a 10 minutos diários, sendo 5 minutos em cada período. 

III - As horas executadas em sobrejornada (após o horário normal de trabalho) para fins de geração de crédito no
banco de horas poderão ocorrer de segunda a sábado, e não poderão exceder o número de 02 (duas) horas diárias,
salvo nas hipóteses previstas no art. 61 da CLT.

IV - As horas excedentes da jornada de trabalho, prestadas dentro do período de vigência deste acordo, deverão ser
compensadas minuto a minuto, por meio de folgas a ocorrer no período máximo de um ano.

V - As folgas compensatórias serão ajustadas entre empregado e empregador, sempre com no mínimo 48h de
antecedência.

VI - 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).

VII - 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 dos mesmos.

VIII - 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 SEXTA - 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.

 
 
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.

 
DESCUMPRIMENTO DO INSTRUMENTO COLETIVO 

 
CLÁUSULA OITAVA - 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.

 
 

 
 

DANIEL IVAN ROSANELI 
PRESIDENTE 

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE FCO BELTRAO 
 
 
 

GILBERTO TUBIN 
ADMINISTRADOR 

BELTRAO COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA 
 
 
 

GILMAR TUBIN 
ADMINISTRADOR 

PROGRESSO REFRIGERACAO LTDA 
 

 
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/MR008025_20222022_03_09T10_31_01.pdf

