
30/09/2022 15:35 Mediador - Extrato Acordo Coletivo

www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/Resumo/ResumoVisualizar?NrSolicitacao=MR046236/2022&CNPJ=78123999000153&CEI= 1/3

 

ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2022/2023 
 

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: PR002754/2022
DATA DE REGISTRO NO MTE: 30/09/2022
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR046236/2022
NÚMERO DO PROCESSO: 13068.106575/2022-16
DATA DO PROTOCOLO: 30/09/2022
 

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 
 
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 2022
a 31 de agosto 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 do plano da CNTC, com abrangência territorial
em Francisco Beltrão/PR. 

 
GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS 

OUTRAS GRATIFICAÇÕES 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - PRÊMIO POR ASSIDUIDADE 
 

Para todos os empregados que laborarem com assiduidade, não constituindo nenhuma falta mensal, injustificada
e/ou atrasos, os empregadores concederão mensalmente um “prêmio assiduidade” em forma de vale, no valor de
R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) mensal. Para fazer jus a tal benefício o empregado não poderá apresentar
faltas ou atrasos injustificados; em caso de atestado ou declaração médica, para até 1 (um) dia mensal, o valor será
pago integralmente; em caso de 2 (dois) dias o valor percebido será de 50% (cinquenta por cento) do total e para
mais de 2 (dois) dias mensais perde o direito ao prêmio. Também não fará jus ao prêmio em caso de advertência
por má conduta. 

Parágrafo primeiro: o empregado não fará jus a tal benefício quando estiver em gozo de férias. Caso o período de
férias seja parcial, receberá o valor proporcional aos dias trabalhados no mês. 

Parágrafo segundo: 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 terceiro: Essa cláusula terá validade de 01/10/2022 a 31/08/2023.

 
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 

 
CLÁUSULA QUARTA - DO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO 
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Considerando o atual cenário econômico, e a grande elevação média 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, após o período de experiência, 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, acidente de trabalho, entre outros) e/ou prestação de serviço
militar.

 
 

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

 
CLÁUSULA QUINTA - ADMISSÃO DE NOVOS EMPREGADOS 
 

Os empregados admitidos após a celebração deste Acordo Coletivo de Trabalho, poderão aderir as condições aqui
previstas, bastando para tanto, ciência e assinatura do respectivo termo.

 
 

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

 
CLÁUSULA SEXTA - BANCO DE HORAS 
 

Fica estabelecido o sistema de crédito e débito de horas, através do Banco de Horas, a todos os empregados
abrangidos por este Acordo Coletivo de Trabalho, submetidos a controle de jornada, que eventualmente
extrapolarem a jornada normal de trabalho

 a) O aumento da jornada diária não poderá exceder às 02 (duas) horas, ficando limitada à jornada diária máxima de
10 (dez) horas, conforme Jornada de Trabalho da lei 12.790/2013 que regulamenta a profissão do comerciário;

b) As horas excedentes a jornada normal de trabalho, prestadas dentro do período de vigência deste acordo, serão
compensadas através de folga, na proporção de 01h (uma hora) de folga para cada 01h (uma hora) trabalhada, a
serem compensadas no período máximo de 180 (cento e oitenta) dias, e não poderá haver o acúmulo de mais de 20
(vinte) horas para iniciar a referida compensação, sendo que para organização deverá ser comunicado com no
mínimo 24 horas de antecedência pelo empregador ou pelo empregado.

 Parágrafo primeiro: As horas de trabalho reduzidas na jornada para posterior compensação não poderão ser
objeto de descontos salariais, caso não venham a ser compensadas com o respectivo aumento da jornada e nem
poderão ser objeto de compensação nos meses subsequentes, devendo obedecer ao prazo estabelecido na letra
“b” desta cláusula.

Parágrafo segundo: Nas hipóteses de fechamento do período ou de rescisão de contrato de trabalho sem que
tenha havido a compensação integral da jornada extraordinária no prazo previsto na letra “b” desta cláusula, o/a
trabalhador/a fará jus ao pagamento das horas extras não compensadas, calculadas sobre o valor da remuneração
na data da rescisão do contrato de trabalho com o adicional previsto na Convenção Coletivo de Trabalho vigente.

Parágrafo terceiro: Se houver débitos de horas do empregado para com o empregador, na hipótese de rescisão de
contrato, por iniciativa de qualquer parte, as horas não trabalhadas serão abonadas sem qualquer desconto nas
verbas rescisórias.

Parágrafo quarto: o pagamento das horas extras deverá ser feito conforme previsto na Convenção Coletiva de
Trabalho da categoria. 

 
 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
Ã
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MECANISMOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - 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 OITAVA - 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 NONA - PENALIDADE 
 

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

 
 

 
 

DANIEL IVAN ROSANELI 
PRESIDENTE 

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE FCO BELTRAO 
 
 
 

NOELI WILLER DE CASTILHOS 
ADMINISTRADOR 

NOELI WILLER DE CASTILHOS 
 

 
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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