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ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2017/2017 

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: CE000862/2017
DATA DE REGISTRO NO MTE: 16/06/2017
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR009014/2017
NÚMERO DO PROCESSO: 46205.007449/2017-50
DATA DO PROTOCOLO: 13/06/2017

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

SIND TRAB REFRIG TECN LAV E AR COND E TRAB NAS OF DE VEIC AUT CICL E CONS TECN EM VENDAS PC DE
REF E VEIC AUT E CICL SIMIL DO EST DO CEARA, CNPJ n. 00.765.796/0001-73, neste ato representado(a) por seu
Presidente, Sr(a). AGENOR LOPES DA SILVA;
 
E 

REAL MOTO PECAS LTDA, CNPJ n. 25.630.302/0019-01, neste ato representado(a) por seu Diretor, Sr(a). ROGERIO
FERREIRA GOMIDE ;
 
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 janeiro de 2017 a 31 de
dezembro de 2017 e a data-base da categoria em 01º de janeiro. 

CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA 

O presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito da(s) empresa(s) acordante(s), abrangerá a(s) categoria(s)
TRABALHADORES NO COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES E CICLOMOTORES
E REFRIGERAÇÃO, com abrangência territorial em Fortaleza/CE. 

GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS 
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E/OU RESULTADOS 

CLÁUSULA TERCEIRA - TRANSCRIÇÃO NA ÍNTEGRA DO ACORDO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E
RESULTADOS 

ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2017/2017

SIND TRAB REFRIG TECN LAV E AR COND E TRAB NAS OF DE VEIC AUT CICL E CONS TECN EM VENDAS PC DE REF E
VEIC AUT E CICL SIMIL DO EST DO CEARA, CNPJ n. 00.765.796/0001-73, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr.
(a)AGENOR LOPES DA SILVA;

E

REAL MOTO PECAS LTDA, CNPJ n. 25.630.302/0019-01, neste ato representado(a) por seu Diretor, Sr(a). ROGERIO FERREIRA
GOMIDE;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 1º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017
e a data-base da categoria em 1º de janeiro.

CLÁUSULA SEGUNDA – ABRANGÊNCIA

O presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito da(s) empresa(s) acordante(s), abrangerá a(s) categoria(s)
TRABALHADORES NO COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES E CICLOMOTORES E
REFRIGERAÇÃO, com abrangência territorial em Fortaleza/CE.

GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E/OU RESULTADOS
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CLÁUSULA TERCEIRA - PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO EM RESULTADOS PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO EM
RESULTADOS, QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, os EMPREGADOS da empresa REAL MOTO PEÇAS LTDA, representados
pela COMISSÃO DE EMPREGADOS formada por Vânia Maria Ferreira Rodrigues, CPF: 265.564.053-53, CTPS 000810 – Série
00015, PIS 12273320177; Fábio Lopes Pereira de Oliveira, CPF: 712.798.302-04, CTPS 98463 – Série 00007, PIS 12714092650;
Francisco Roberto Leandro do Nascimento, CPF 408.282.473-15, CTPS 013712 – Série 0016 PIS 12270487518; Maria Rosimeire
Holanda Sales, CPF: 702.813.003-72, CTPS 053158 – Série 00035, PIS 12544912784; João Paulo Nunes Farias,CPF: 007.506.373-
58, CTPS 1982 – Série 0030, PIS 13765659192 e  Robério da Silva Marques, CPF: 836.639.593-68, CTPS 064301 – Série 0039,
PIS 12747773193; com participação do  SIND TRAB REFRIG TECN LAV E AR COND E TRAB NAS OF DE VEIC AUT CICL E
CONS TECN EM VENDAS PC DE REF E VEIC AUT E CICL SIMIL DO EST DO CEARÁ, inscrito no CNPJ n° 00.765.796/0001-73,
Código Sindical 90469, com sede na Avenida Presidente Castelo Branco, nº 168, Centro, CEP: 60.010-000 na cidade de Fortaleza,
Estado do Ceará, representando a categoria profissional dos empregados no comércio de peças e serviços para veículos
automotores e ciclomotores e refrigeração com abrangência no Estado do Ceará (CE), neste ato representado pelo SENHOR
PRESIDENTE AGENOR LOPES DA SILVA, inscrito no CPF sob o nº 204.212.733-72, doravante denominado SINDICATO, por
delegação recebida dos empregados, em assembleia geral convocada especialmente para este fim, constituído, representante dos
empregados de sua base territorial, nos termos do art. 7º, inciso XI, da Constituição Federal de 1.988, bem como o disposto no art.
2º, inciso II da lei nº 10.101 de 19.12.2000, e de outro, a REAL MOTO PEÇAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado,sociedade por
quotas de responsabilidades limitada, enquadrada na Receita Federal sob o “Código e Descrição da Atividade Econômica Principal”
45.30-7- 01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
25.630.302/0019-01 e, com inscrição estadual sob o nº 06.370290-8, estabelecida na Av. Mister Hull, 5182 - Lojas 1 e 2 -
BairroAntônio Bezerra, CEP: 60356.001, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, doravante denominada EMPRESA, neste ato
representado pelo SENHOR ROGÉRIO FERREIRA GOMIDE,DIRETOR, inscrito no CPF sob o nº 480.867.626-53, mediante as
cláusulas e condições  estipuladas, tem entre si justo e acertado o presente ACORDO COLETIVO DE TRABALHO PARA
PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS (PPR), NO EXERCÍCIO DE 2017, conforme cláusulas e condições que mutuamente aceitam:

CONTRATO DE TRABALHO – ADMISSÃO, DEMISSÃO, MODALIDADES

NORMAS PARA ADMISSÃO/CONTRATAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA - APROVAÇÃO DO ACORDO

O presente Acordo Coletivo de Trabalho foi aprovado em Plebiscito e Assembléia Geral Extraordinária, realizada no dia 15 de Março
de 2017 na Avenida Mister Hull, Nº 5182, Antonio Bezerra - Fortaleza - CE, em segunda convocação às 18H30M, convocados para
este fim em observância a Legislação pertinente.

RELAÇÕES SINDICAIS

REPRESENTANTE SINDICAL

CLÁUSULA QUINTA - DA AUTORIDADE SINDICAL

Os empregadores reconhecem a autoridade do Dirigente Sindical, mediante a apresentação de Identidade Oficial, quando este se
dirigir às empresas para tratar de problemas e dos legítimos direitos dos trabalhadores.

OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE RELAÇÃO ENTRE SINDICATO E EMPRESA

CLÁUSULA SEXTA - DESCUMPRIMENTO DO ACORDO

Em caso de descumprimento do presente Acordo Coletivo de Trabalho, por qualquer das partes abrangidas por este pacto laboral, as
partes convenentes negociarão a solução antes de adotarem qualquer procedimento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Em não se chegando a acordo, estabelece-se à parte infratora a multa de R$ 969,00 (NOVECENTOS E
SESSENTA E NOVE REAIS), por cada empregado e por cada infração constatada, revertida à parte prejudicada pela infração.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Em não se chegando a acordo e não havendo anegociação prevista no caput desta cláusula, resguarda-
se à parte que se sentir prejudicada, o direito de ajuizar ações judiciais.

DISPOSIÇÕES GERAIS

REGRAS PARA A NEGOCIAÇÃO

CLÁUSULA SÉTIMA - DO OBJETO

O presente PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO EM RESULTADOS tem como objeto firmar as condições negociadas entre a
EMPRESA e seus Empregados para a distribuição e pagamento de Participação nos Resultados, referente ao exercício de 2017, nos
termos do art. 7º, inciso XI, da Constituição Federal de 1.988, bem como o disposto no art. 2º, inciso II da leinº 10.101 de 19.12.2000.

PARÁGRAFO ÚNICO - Deste modo, pactua-se para o período definido na cláusula primeira o presente Programa de Participação
nos Resultados, o qual abrange os empregados neste ato pertencentes ao quadro funcional da empresa e aqueles que vierem a ser
admitidos, os quais terão adesão automática e imediata, sendo desnecessário qualquer termo individual de adesão.

CLÁUSULA OITAVA –  DO OBJETIVO 

Tendo como partida os objetivos e metas definidas para o ano de 2017, e buscando incentivar a participação e o comprometimento
de todos, ficou convencionado entre a EMPRESA E SEUS EMPREGADOS, uma participação aos empregados, nos resultados
alcançados exclusivamente no ano fiscal 2017, obedecendo às cláusulas a seguir enunciadas.

CLÁUSULA NONA - DOS ELEGÍVEIS E DOS NÃO ELEGÍVEIS 



13/08/2020 Mediador - Extrato Acordo Coletivo

www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/Resumo/ResumoVisualizar?nrSolicitacao=MR009014/2017 3/13

9.1 Terão direito ao pagamento decorrente do Programa de Participação em Resultados, somente os empregados com contrato de
trabalho por prazo indeterminado.

9.2 Para ter direito à participação nos resultados trimestral de forma integral o empregado têm que ter trabalhado os 03 meses do
trimestre.

9.3 Não terão direito ao recebimento da participação nos resultados:

10.3.1 Os empregados desligados sem justa causa, durante o período de experiência, ou seja, em até 90 dias a partir da sua data de
admissão.

10.3.2 Os empregados desligados por justa causa, durante a vigência deste PPR.

10.3.3 Os menores aprendizes, os estagiários, os temporários e quaisquer outros trabalhadores que não possuírem vínculo
empregatício com contrato de trabalho por tempo indeterminado.

9.4 Terão direito à participação nos resultados de forma proporcional, por mês efetivamente trabalhado conforme o período definido
na cláusula segunda e os critérios dos itens 5.2 e 5.3:

9.4.1 Os afastados, por motivo de licença-maternidade, doença ou acidente do trabalho.

9.4.2 Os aposentados por invalidez permanente.

9.4.3 Os empregados aposentados por tempo de serviço que pedirem demissão em função da aposentadoria, durante a vigência
deste PPR.

9.5 Caso o colaborador seja transferido de cargo durante o período de vigência do PPR, o salário e cargo utilizado para premiação
será o de maior tempo na função.

CLÁUSULA DÉCIMA – PLANO DE METAS – DESEMPENHO CORPORATIVO

10.1 O desempenho corporativo será utilizado para o cálculo final da premiação do PPR, conforme a fórmula abaixo:

Valor PPR = (Salário último mês do semestre) x (Múltiplo de Salário) x % PPR (nota individual) x Desempenho Corporativo (nota
composta)

10.2 As METAS CORPORATIVAS ficaram definidas conforme segue abaixo:

 

DESEMPENHO CORPORATIVO
 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre
Vendas 19,91% 10,03% 15,42% 27,70%
Despesa
Operacional 5,44% 6,01% 5,47% 5,25%

Despesa de
Vendas 2,70% 2,99% 2,73% 2,62%

A meta máxima a ser considerada para vendas será de 125% e para as despesas 105%.

Cada uma destas metas terá um peso, o qual será utilizado para cálculo do DESEMPENHO CORPORATIVO, conforme segue
abaixo:

1. Vendas: peso de 60%.
2. Despesa Operacional: peso de 25%.
3. Despesa de Venda: peso de 15%.

 O DESEMPENHO CORPORATIVO será obtido por meio do cálculo demonstrado no exemplo 01 abaixo:

Forma de Cálculo do Desempenho Corporativo

 

 
Venda

+

Despesa
Operacional

+

Despesa de
Venda

=

Desempenho
Corporativo

Peso 60% 25% 15%

93,80%Cumprimento
da meta 93% 95% 95%

Resultado 55,80% 23,75% 14,25%

 (60% x 93%) + (25% x 95%) + (15% x 95%) = 55,80% + 23,75% + 14,25% = 93,80%

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – PLANO DE METAS – DESEMPENHO DA UNIDADE

 11.1 O desempenho da unidade será utilizado para todos os cargos das Filiais.
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DESEMPENHO DA UNIDADE
 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre
Vendas 14,51% 8,75% 17,31% 25,11%
Despesa
Operacional 4,47% 4,78% 4,30% 4,23%

Despesa de
Vendas 2,19% 2,34% 2,10% 2,07%

Os cargos já passarão a ser elegíveis para pagamento por meio do Programa de Participação em Resultados se, a EMPRESA
obtiver um DESEMPENHO DA UNIDADE MÍNIMO de  94,00% em cada trimestre de apuração em 2017.

A meta máxima a ser considerada para vendas será de 125% e para as despesas 105%.

Cada uma destas metas terá um peso, o qual será utilizado para cálculo do DESEMPENHO DA UNIDADE, conforme segue abaixo:

1. Vendas: peso de 60%.
2. Despesa Operacional: peso de 25%.
3. Despesa de Venda: peso de 15%.

 O DESEMPENHO DA UNIDADE será obtido por meio do cálculo demonstrado no exemplo 02 abaixo:

Forma de Cálculo do Desempenho da Unidade

 

 

 

Vendas +

Despesa
Operacional

+

Despesa de
Venda

=

Desempenho
da Unidade

Peso 60% 25% 15%

96,30%Cumprimento
da meta 96,33% 94% 100%

Resultado 57,80% 23,50% 15,00%

 (60% x 96,33%) + (25% x 94%) + (15% x 100%) = 57,80% + 23,50% + 15,00% = 96,30%

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA – DO PLANO DE METAS TRIMESTRAL

12.1 Os empregados serão divididos conforme o cargo que ocupa sendo que para cada cargo haverá metas específicas que serão
utilizadas para definição dos valores a serem pagos aos empregados, conforme demonstrado na tabela abaixo.

Cargo Indicadores de metas Período de
Pagamento

Quant.
Trimestral

de
Salários

Gerente de
Filial

Desempenho da
Unidade

Cobertura da
Carteira

Mix de
Linhas UFD

Inventário
Estoque

(Resultado)

Semestral,
sendo em

setembro/2017
e em

março/2018

0,75

60% 10% 10% 10% 10%

Supervisor de
M&A

Desempenho da
Unidade UFD Inventário Estoque

(Resultado)

Semestral,
sendo em

setembro/2017
e em

março/2018

0,5

60% 20% 20%

Analista
Administrativo

Desempenho da Unidade Grupo de despesas da
Unidade

Horas
Efetivamente
Trabalhadas

Semestral,
sendo em

setembro/2017
e em

março/2018

0,5

50% 30% 20%

Coordenador
Interno de

Vendas

Desempenho da Unidade Cobertura de
carteira Mix de Linhas

Semestral,
sendo em

setembro/2017
e em

março/2018

0,5

60% 20% 20%
Coordenador
Externo de

Vendas
Desempenho da Unidade Vendas da Unidade

Semestral,
sendo em

setembro/2017

0,5

60% 40%
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e em
março/2018

Assistente
Comercial

Desempenho da Unidade Cobertura de
carteira

Mix de
Linhas

Horas
Efetivamente
Trabalhadas

Semestral,
sendo em

setembro/2017
e em

março/2018

0,4

40% 15% 15% 30%

Assistente
Administrativo

Desempenho da Unidade Horas Efetivamente
Trabalhadas

Grupo de
despesas da

Unidade

Semestral,
sendo em

setembro/2017
e em

março/2018

0,4

30% 40% 30%

Assistentes
de M&A,

Auxiliares de
M&A e

Motorista

Desempenho da Unidade Horas Efetivamente Trabalhadas
Semestral,
sendo em

setembro/2017
e em

março/2018

0,4
40% 60%

Promotor
Externo de

Vendas

Desempenho da Unidade Vendas da Unidade
Semestral,
sendo em

setembro/2017
e em

março/2018

0,25
40% 60%

Vendedor Interno
Vendas Cobertura de carteira Mix de linhas Semestral, sendo

em
setembro/2017 e
em março/2018

a definir
Comissão: 0,05% Comissão: 0,05% Comissão: 0,10%

Supervisor
Regional de

Vendas

Desempenho da Unidade Cobertura de
carteira - marca

Mix de
Linhas -
marca

Vendas da marca na
Unidade

Semestral, sendo
em

setembro/2017 e
em março/2018

0,5

60% 10% 10% 20%
         

 A meta máxima a ser considerada para as metas acima será de 110%.

12.2 As metas relacionadas à Equipe de Vendas (segmento ou marca) corresponderá ao desempenho obtido pelo ocupante do cargo
em relação ao segmento em que trabalha (autopeças ou acessórios automotivos) e marca (Real Moto Peças ou Disape). Sendo que
o ocupante só estará habilitado a receber o PPR, caso o segmento ou marca tenha atingido sua meta, de acordo com a nota
composta mínima que é formada por Vendas (peso de 70%) e Despesas de Vendas (peso de 30%).

1. Vendas – Real Auto Peças:

Primeiro trimestre (Janeiro a Março/2017):

Vendas: crescimento de 16,93% no período de 01/01/2017 a 31/03/2017, quando comparado com a média diária de vendas por dia
útil em 2016.

Despesa de Venda: 1,96% em relação à venda no período de 01/01/2017 a 31/03/2017.

 

Segundo trimestre (Abril a Junho/2017):

Vendas: crescimento de 11,05% no período de 01/04/2017 a 30/06/2017, quando comparado com a média diária de vendas por dia
útil em 2016.

Despesa de Venda: 2,10% em relação à venda no período de 01/04/2017 a 30/06/2017.

 

Terceiro trimestre (Julho a Setembro/2017):

Vendas: crescimento de 19,79% no período de 01/07/2017 a 30/09/2017, quando comparado com a média diária de vendas por dia
útil em 2016.

Despesa de Venda: 1,89% em relação à venda no período de 01/07/2017 a 30/09/2017.

 

Quarto trimestre (Outubro a Dezembro/2017):

Vendas: crescimento de 27,76% no período de 01/10/2017 a 31/12/2017, quando comparado com a média diária de vendas por dia
útil em 2016.
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Despesa de Venda: 1,86% em relação à venda no período de 01/10/2017 a 31/12/2017.

 

1. Vendas – Disape Auto Peças:

Primeiro trimestre (Janeiro a Março/2017):

Vendas: crescimento de 18,89% no período de 01/01/2017 a 31/03/2017, quando comparado com a média diária de vendas por dia
útil em 2016.

Despesa de Venda: 2,65% em relação à venda no período de 01/01/2017 a 31/03/2017.

 

Segundo trimestre (Abril a Junho/2017):

Vendas: crescimento de 12,91% no período de 01/04/2017 a 30/06/2017, quando comparado com a média diária de vendas por dia
útil em 2016.

Despesa de Venda: 2,84% em relação à venda no período de 01/04/2017 a 30/06/2017.

 

Terceiro trimestre (Julho a Setembro/2017):

Vendas: crescimento de 21,80% no período de 01/07/2017 a 30/09/2017, quando comparado com a média diária de vendas por dia
útil em 2016.

Despesa de Venda: 2,55% em relação à venda no período de 01/07/2017 a 30/09/2017.

 

Quarto trimestre (Outubro a Dezembro/2017):

Vendas: crescimento de 29,90% no período de 01/10/2017 a 31/12/2017, quando comparado com a média diária de vendas por dia
útil em 2016.

Despesa de Venda: 2,51% em relação à venda no período de 01/10/2017 a 31/12/2017.

 

1. Vendas – Acessórios:

Primeiro trimestre (Janeiro a Março/2017):

Vendas: crescimento de 0% no período de 01/01/2017 a 31/03/2017, quando comparado com a média diária de vendas por dia útil
em 2016.

Despesa de Venda: 2,88% em relação à venda no período de 01/01/2017 a 31/03/2017.

 

Segundo trimestre (Abril a Junho/2017):

Vendas: crescimento de 0% no período de 01/04/2017 a 30/06/2017, quando comparado com a média diária de vendas por dia útil
em 2016.

Despesa de Venda: 3,08% em relação à venda no período de 01/04/2017 a 30/06/2017.

 

Terceiro trimestre (Julho a Setembro/2017):

Vendas: crescimento de 2,03% no período de 01/07/2017 a 30/09/2017, quando comparado com a média diária de vendas por dia
útil em 2016.

Despesa de Venda: 2,76% em relação à venda no período de 01/07/2017 a 30/09/2017.

 

Quarto trimestre (Outubro a Dezembro/2017):

Vendas: crescimento de 8,82% no período de 01/10/2017a 31/12/2017, quando comparado com a média diária de vendas por dia útil
em 2016.

Despesa de Venda: 2,72% em relação à venda no período de 01/10/2017 a 31/12/2017.
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12.3 Caso algum segmento/marca não seja habilitado para a premiação trimestral, o Coordenador Interno de Vendas receberá o
prêmio de forma proporcional.

12.4 As metas de Mix de Linhas e Cobertura de Carteira são de 40% da equipe cumprindo cada meta, caso o resultado seja maior
ou menor, o resultado será o proporcional.

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – COMPOSIÇÃO DAS METAS

13.1 A meta de UFD representa a quantidade de peças por empregado do M&A por dia útil no mês, tendo como meta o indicador
mensal médio de 460 UFD.

13.2 Para a  meta de Mix de Linha será considerado os faturamentos mínimos abaixo demonstrados:

13.2.1 Autopeças

Faturamento
mínimo Linhas

R$      300,00 238; 280; 319; 760
R$      500,00 146; 170; 220; 308; 573; 625; 628; 702; 890
R$      600,00 626
R$      650,00 22; 221; 887
R$      700,00 461
R$      750,00 18; 620; 940
R$  1.000,00 142; 318; 369; 665
R$  1.250,00 91; 371; 450; 883; 947
R$  1.500,00 370
R$  1.600,00 140; 305; 315; 945
R$  2.000,00 45; 627; 878
R$  2.500,00 145; 571; 572
R$  3.000,00 152; 200; 205

R$  4.000,00 46; 74; 89; 143; 167; 226; 302; 311; 313; 320; 356;
701; 720

 13.2.2 Acessórios

Faturamento
mínimo Linhas

R$            300,00 1906
R$            600,00 701
R$            500,00 152; 221;  226; 627; 940; 1909; 1914; 1978; 1981
 R$         4.000,00 1902; 1919

13.3 Caso algum colaborador seja desligado durante o trimestre, não terá direito ao pagamento do trimestre.

 CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DIRETRIZES DE METAS

 14.1 Horas Efetivamente Trabalhadas: O cálculo das horas efetivamente trabalhadas será feito do seguinte:

1. Somente serão descontadas da jornada mensal (horas efetivamente trabalhadas = 220h – absenteísmo) as ausências ao
trabalho em função de:

                                          i.    Atestados: médico, odontológico, de doação de sangue, judicial, de óbito e de acompanhante;

                                         ii.    Falta injustificada;

                                        iii.    Ausência ao trabalho em função de suspensão disciplinar;

                                       iv.    Compensação de horas;

                                          i.    Será considerado com nota de 100% em relação às horas efetivamente trabalhadas aquele
empregado que tiver média mensal de horas presentes na empresa, a partir de 98%, sendo que os valores superiores a 100% não
serão considerados para efeito de apuração da nota obtida pelo empregado neste quesito.

1. Não entram no desconto das horas efetivamente trabalhadas os seguintes eventos:

                                          i.    Licenças maternidade, paternidade e não remunerada;

                                         ii.    Alistamento militar;

                                        iii.    Afastamentos previdenciários;

                                        iv.    Casamento.
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1. Não entram no desconto das horas, os dias de folgas compensatórias em função de trabalho nas mesas receptoras ou em
juntas eleitorais, em dias de eleições, mediante apresentação de declaração expedida pela Justiça Eleitoral.

2. Serão consideradas faltas injustificadas as penalidades de suspensão disciplinar do empregado.

14.2Metas do Vendedor Interno:

a. Meta de Vendas: será apurada mensalmente e paga semestralmente, sendo que terá direito mensal a 0,05% sobre as vendas
realizadas se cumprir a meta mensal de vendas, definida em função da média mensal de vendas que realizou em 2016.

aa. Vendedor com média diária de faturamento em 2016 de até R$ 5.810,00 terá como meta mensal o crescimento de 12,00%.

ab. Vendedor com média mensal de faturamento em 2016 acima de R$ 5.810,01 e até R$ 12.200,00 teria como meta mensal o
crescimento de 14,00%.

ac. Vendedor com média mensal de faturamento em 2016 acima de R$ 12.200,01 teria como meta mensal o crescimento de 9,00%.

ad. Caso o Vendedor Interno seja contratado após o dia 01/01/2017 a sua meta será de:

                                          i.    Vendedor Interno: terá como meta a venda média mínima de R$ 3.800,00 por dia útil, contados desde a
sua data de admissão até o dia 31/12/2017.

b. Positivação da Carteira de Clientes: será apurada mensalmente e paga semestralmente, sendo que terá direito mensal a 0,05%
sobre as vendas realizadas se a cada mês de apuração vender no mínimo para 60% da carteira de clientes que possui.

c. Mix de Linhas: será apurada mensalmente e paga semestralmente, sendo que terá direito mensal a 0,10% sobre as vendas
realizadas se a cada mês de apuração vender no mínimo 70% do mix de produtos da empresa com faturamento mensal mínimo
definido conforme tabela acima.

d. Durante o período de férias ou afastamento pelo INSS, a meta de vendas será proporcional.

14.3 Inventário de Estoque: Tem como meta uma tolerância de valores acumulados no semestre em acertos de estoques, apurados
através da realização de inventários utilizando o Sistema “Inventário do Estoque” da Empresa. A tolerância para estes valores
acumulados no semestre será de 0,05% para acertos de estoques considerados como ENTRADA, de 0,05% para acertos de
estoques considerados como SAÍDA e serãocalculados em relação ao valor total de todas as movimentações de mercadorias
(vendas, devoluções, garantias, transferências e demais operações que envolvem mercadorias para revenda):

1. Acertos de estoques acumulados durante o semestre com valor abaixo da tolerância, pontuam em até 100% e acima da
tolerância a pontuação é calculada proporcionalmente;

2. A pontuação final é encontrada pela soma da pontuação de acertos de estoques:

                                    i.        Valores acumulados dos acertos das ENTRADAS dividido pelo valor total das movimentações de
ENTRADA, multiplicado pelo peso de 20%;

                                   ii.        Valores acumulados dos acertos das SAÍDAS dividido pelo valor total das movimentações de SAÍDA,
multiplicado pelo peso de 80%;

1. Período de apuração do 1º e 2º trimestre: 01/01/2017 a 30/06/2017 e período de apuração do 3º e 4º trimestre: 01/07/2017 a
31/12/2017.

2. Caso não seja realizado/concluído o Inventário de Estoque durante o semestre, terá pontuação igual a ZERO nesta meta;
3. O peso da Meta de Inventário para composição da Meta Individual do colaborador será distribuído da seguinte forma: peso de

10% para o resultado de Inventário do Estoque de Auto Peças e peso de 10% para o resultado de Inventário do Estoque de
Acessórios;

4. Se na apuração entre sobras e faltas ao final do semestre o resultado apresentar saldo negativo, o mesmo será contabilizado
e somado como despesas operacionais da empresa e da unidade, portanto impactarão diretamente na habilitação para
premiação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS PARA RECEBIMENTO DA PARTICIPAÇÃO NOS
RESULTADOS

15.1 O acompanhamento do desempenho em relação às metas do Programa de Participação nos Resultados, será divulgado
periodicamente na Intranet e no CIC (Canal de Comunicação Interno) da EMPRESA, em intervalos não superiores a 03 (três) meses,
ficando assegurado o fornecimento pela EMPRESA de todas as informações necessárias para o devido acompanhamento.

15.2 Caso o representante legal da Entidade Sindical, identificado neste instrumento, deseje acompanhar os resultados pertinentes a
este PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO EM RESULTADOS, o mesmo receberá usuário e senha para acessar a intranet da
EMPRESA e ter acesso aos resultados que serão divulgados a todos os empregados aqui abrangidos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO PAGAMENTO – REGRAS GERAIS

16.1 O salário base que servirá como parâmetro para o pagamento do valor relativo à Participação nos Resultados será o salário do
mês de Junho de 2017 e Dezembro de 2017.

16.2 Para efeito de pagamento da participação nos resultados serão considerados a função elegível e o salário do empregado
referente ao mês de Dezembro de 2017, desde que ele preencha as condições de elegibilidade da cláusula 5ª.
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16.3 O pagamento dos valores apurados para cada empregado decorrentes deste Programa de Participação em Resultados, se
houver, será realizado em 01 (uma) parcela, até o 5º (quinto) dia útil do mês de outubro de 2017 referente ao primeiro semestre de
2017 e até o 5º (quinto) dia útil do mês de abril de 2018 referente ao segundo semestre de 2017, por meio da folha de pagamento,
em evento destacado, sendo o crédito devido ao empregado, depositado em conta corrente de sua titularidade, utilizada para
recebimento de seus proventos.

16.4 O pagamento devido ao empregado em função do Programa de Participação em Resultados não integrará salário e nem
substituirá ou complementará a remuneração devida a qualquer empregado, não constituindo direito adquirido dos empregados e
nem base de incidência para qualquer encargo trabalhista ou previdenciário, conforme preceitua o artigo 7º, inciso XI da Constituição
Federal de 1.988, bem como o artigo 3º da Lei nº 10.101/2000, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.

16.5 O pagamento devido ao empregado em função do Programa de Participação em Resultados será tributado na fonte, em
separado dos demais rendimentos recebidos no mês, como antecipação do imposto de renda devido na declaração de rendimentos
da pessoa física, competindo à EMPRESA a responsabilidade pela retenção e pelo recolhimento do imposto.

16.6 De posse do percentual obtido no DESEMPENHO FINAL de cada colaborador basta consultar a tabela abaixo para verificar o
valor que o colaborador irá receber, bastando para isto multiplicar o índice do PPR pela quantidade de salário definida na cláusula
oitava.

Desempenho Obtido Índice PPR (Quantidade de Salário)
Acima de 90,01% a 95% 0,45 x quantidade de salário

Acima de 95,01% até 97% 0,7 x quantidade de salário
Acima de 97,01% até 99% 0,85 x quantidade de salário
Acima de 99,01% até 101% 1,0 x quantidade de salário
Acima de 101,01% até 103% 1,02 x quantidade de salário
Acima de 103,01% até 105% 1,03 x quantidade de salário
Acima de 105,01% até 110% 1,05 x quantidade de salário

Acima de 110,01% 1,07 x quantidade de salário

 16.7 Caso o colaborador tenha alguma ocorrência como Advertência ou Suspensão Disciplinar (essas ocorrências servem para
medir a disciplina do colaborador), o prêmio terá uma redução, conforme tabela abaixo:

Redutores Individuais
Uma advertência Redução de 20%
Duas advertências Redução de 50%
Três ou mais ocorrências Não terá direito ao PPR apurado
Suspensão Não terá direito ao PPR apurado

 CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA COMPOSIÇÃO DAS CONTAS DE DESPESAS

 17.1 DESPESAS DE VENDAS E OPERACIONAIS UTILIZADAS PARA OS DESEMPENHOS CORPORATIVO E DA UNIDADE

13 SALARIO FESTAS E COMEMORACOES
ADICIONAL PRODUTIVIDADE/NOTURNO HORAS EXTRAS
AGUA HOTEIS/DIARIAS
AJUDA DE CUSTO INDENIZAÇÃO REPRESENTANTES

ALUGUEIS DE VEICULOS
INDENIZACOES ROUBOS/PERDAS E
DANOS

ALUGUEIS DIVERSOS
INDENIZACOES/MULTAS
TRABALHISTAS

ASSESSORIAS EXTERNAS INFORMACOES COMERCIAIS
ASSESSORIAS VENDAS INSS EMPRESA
ASSINAT. JORNAIS/REVISTAS-LIVROS-
JORNAIS LANCHES
ASSISTENCIA CONTABIL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
ASSISTENCIA JURIDICA MANUTENCAO IMOBILIZADO

ASSISTENCIA MEDICA
MANUTENÇÃO IMÓVEIS
PRÓPRIOS/TERCEIROS

ASSISTENCIA ODONTOLOGICA MANUTENCOES CONTRATADAS
AUXILIO ESCOLA MATERIAL ESCRITORIO
AVISO PREVIO MATERIAL SEGURANCA
BENS PEQUENO VALOR - AQUIS./MANUT.MATERIAL/SERVICOS DE LIMPEZA
CESTA BASICA MEDICAMENTOS DIVERSOS
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ORNAMENTACAO PAISAGISMO
COMUNICACOES/DADOS/INTERNET/LINKOUTRAS DESPESAS COMERCIAIS
COMUNICACOES/TELEFONES PASSAGENS RODOVIARIAS AEREAS
CONDUCAO E TRANSPORTES PEDAGIOS
CONTRIBUICOES PREMIOS
CONTRIBUICOES A ASSOC COMERCIAIS PREVENCAO INCENDIO
COPIAS - CUSTOS PUBLICACOES JORNAIS REVISTAS
COPIAS/ ADM RECRUTAMENTO
CORREIO REFEICOES
DESCONTOS CONCEDIDOS REFEIÇÕES
DESP. C/VEÍCULO - TXS/DESPACHANTES SALARIOS E ORDENADOS
DESPESA ALIMENTACAO /PAT SEGURANÇA/MEDICINA NO TRABALHO
DESPESAS C/TICKETS SEGURO VIDA GRUPO
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DESPESAS COM MARKETING SEGUROS
DESPESAS COM TICKETS SEGUROS VEICULOS/OBRIGATORIO
DESPESAS DIVERSAS SERVICO LIMPEZA
DESPESAS INFORMATICA SERVIÇO PORTARIA
DESPESAS LEGAIS JUDICIAIS SERVIÇOS DE COBRANÇA
DESPESAS REFEITORIO SERVIÇOS GRÁFICOS
DESPESAS VEICULOS SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS
DONATIVOS A ENTIDADES SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS
ENERGIA SERVICOS VIGILANCIAS
ERGONOMIA TAXAS DE CONDOMÍNIO
ESTACIONAMENTOS TELEFONIA - EQPTOS / MANUTENCAO
ESTAGIÁRIOS / TERCEIRIZADOS TREINAMENTO PESSOAL
EVENTOS C/CLIENTES UNIFORMES
F G T S VALE TRANSPORTE
FERIAS E ABONOS  

Despesa Operacional: Engloba todas as contas acima, exceto: folha de pagamento do pessoal de vendas + assessoria de vendas
(DGV's) + depreciação dos veículos.

Despesa de Vendas: é a soma de folha de pagamento do pessoal de vendas + assessoria de vendas (DGV's) + depreciação dos
veículos.

17.2 GRUPO DE DESPESAS DA UNIDADE - META ADMINISTRATIVO

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS CONDIÇÕES GERAIS

18.1 As partes estão cientes de que os valores e as condições ora negociadas não constituirão precedentes e nem servirão de base
para a fixação de futuras participações nos lucros ou resultados da empresa, as quais, se devidas, serão objeto de nova negociação
entre as partes, em novo período de vigência.

18.2 Os valores pagos em cumprimento ao disposto na presente cláusula serão compensados, caso a EMPRESA seja obrigada ao
pagamento de qualquer parcela a esse mesmo título, em decorrência de Legislação ou Medida Provisória superveniente, Convenção
Coletiva de Trabalho, Sentença Normativa ou, ainda, por Decisão Judicial.

18.3 O SINDICATO tratará como confidenciais todos os documentos e informações aos quais tiverem acesso em virtude do presente
PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO EM RESULTADOS, inclusive os temas deliberados durante as reuniões de acompanhamento.

18.4 Os critérios e valores estabelecidos no presente PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO EM RESULTADOS são válidos única e
exclusivamente para os períodos constantes na cláusula segunda, podendo as partes de comum acordo, pactuar para anos
posteriores, novas regras e condições, ou até mesmo suprimir pagamentos a título de Participação em Resultados, sem que isso
venha a ferir os direitos dos empregados, por se constituir em mera liberalidade empresarial.

18.5 Fica ressalvado que na hipótese de alteração na legislação quanto à incidência de encargos trabalhista ou previdenciário, fica já
acordado que os ganhos previstos neste Programa de Participação em Resultados serão objeto de redução proporcional, para
compensar o acréscimo de encargos.

18.6 Em atendimento ao disposto no artigo 2º, inciso II da Lei 10.101/2000, as regras e condições definidas no presente Programa de
Participação em Resultados foram discutidas e convencionadas com o SINDICATO, firmando o presente instrumento.

18.7 Diante de circunstâncias que alterem substancialmente as atuais condições que nortearam a implementação deste Programa de
Participação em Resultados fica ajustado que a EMPRESA poderá, mesmo durante a vigência do presente PPR, efetuar
modificações que entendam necessárias, inclusive a suspensão deste PPR, ou mesmo alterações nas metas ora estabelecidas. O
conceito de alteração substancial das atuais condições pode abranger, embora não estejam a eles limitados, os casos de força
maior, casos fortuitos, falência, recuperação judicial e demais fatos que, embora possam ser considerados previsíveis, alterem a
situação de normalidade da EMPRESA.

18.8 Os empregados admitidos na vigência deste PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO EM RESULTADOS, submeter-se-ão a todas as
regras nele contidas.

18.9 O empregado que pedir demissão ou for demitido da EMPRESA durante a vigência deste PPR, e que tenha direito ao
recebimento proporcional do PPR conforme demonstrado no item 5.6, deverá entrar em contato com a EMPRESA no período de
01/03/2018 a 06/03/2018 para informar endereço residencial e conta bancária de modo que a EMPRESA tenha condições de
localizá-lo e efetuar o respectivo pagamento a que terá direito. Em contrapartida a EMPRESA enviará comunicado por meio de
telegrama, até o dia 06/03/2018, com cópia e confirmação de recebimento ao empregado que se enquadre nesta situação, de modo
a comunicá-lo a acerca do procedimento que deve ser adotado nesta cláusula, não se responsabilizando, todavia, por eventual
endereço residencial que não esteja atualizado junto à EMPRESA.

18.9.1 Se o empregado que pedir demissão ou for demitido da EMPRESA for integrante da COMISSÃO DE EMPREGADOS, o
mesmo será substituído mediante processo eleitoral realizado pelos empregados aqui abrangidos, sendo eleito aquele que obtiver
maior número absoluto de votos, em eleição na qual será necessária a presença de metade mais um do número de empregados
aqui representados.

18.10 Possíveis divergências que possam surgir no decorrer da aplicação deste PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO EM
RESULTADOS serão sanadas em reunião a ser realizada com a presença de um representante legal da EMPRESA e um
representante legal do SINDICATO.
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18.11 Este PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO EM RESULTADOS encerra-se em 31/12/2017, sendo que sua renovação não será de
forma automática e deverá se proposta por iniciativa da EMPRESA junto ao SINDICATO, podendo ser as metas revistas ou
reformuladas, não gerando assim nenhum direito adquirido aos empregados.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA  – DA FISCALIZAÇÃO 

O SINDGEL-CE representante da categoria profissional, terá direito de fiscalizar o cumprimento pela empresa,  das clausulas e
condições estabelecidas no presente Acordo Coletivo de Trabalho, ficando a empresa na obrigação de fornecer aos dirigentes
Sindicais, cópias dos recibos de pagamentos e recolhimentos de contribuições sociais.

Parágrafo Único - A empresa terá um prazo de 72 (setenta e duas) horas úteis para apresentação da referida documentação.

E por estarem assim justas e acertadas, firmam as partes o presente PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO EM RESULTADOS em 3
(três) vias, de igual teor e para um só efeito jurídico, destinando-se 01 (uma) delas ao arquivo, para fins de registro, no MINISTÉRIO
DO TRABALHO E EMPREGO, nos termos do Artigo 614 da CLT, 01 (uma) para o arquivo da EMPRESA acordante e 01 (uma) para
o arquivo do SINDICATO.

 

AGENOR LOPES DA SILVA 
Presidente 

SIND TRAB REFRIG TECN LAV E AR COND E TRAB NAS OF DE VEIC AUT CICL E CONS TECN EM VENDAS PC DE REF E
VEIC AUT E CICL SIMIL DO EST DO CEARA

 

 

ROGERIO FERREIRA GOMIDE 
Diretor 

REAL MOTO PECAS LTDA

  

COMISSÃO DE EMPREGADOS 

   
Vânia Maria Ferreira Rodrigues  Fábio Lopes Pereira de Oliveira

CPF: 265.564.053-53  CPF: 712.798.302-04

 

   
Francisco Roberto Leandro do Nascimento  Maria Rosimeire Holanda Sales

CPF: 408.282.473-15  CPF: 702.813.003-72

 

   
João Paulo Nunes Farias

CPF: 007.506.373-58

 Robério da Silva Marques

CPF 836.639.593-68
   

RELAÇÕES DE TRABALHO – CONDIÇÕES DE TRABALHO, NORMAS DE PESSOAL E
ESTABILIDADES 

OUTRAS NORMAS DE PESSOAL 

CLÁUSULA QUARTA - QUADRO DE AVISOS 

O empregador concederá espaço em local adequado para a fixação de comunicados oficiais ou panfletos do Sindicato profissional,
desde que assinados pela Diretoria da entidade ou representante legal desta, com prévia notificação do mesmo quanto ao
comunicado.

JORNADA DE TRABALHO – DURAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, CONTROLE, FALTAS 
PRORROGAÇÃO/REDUÇÃO DE JORNADA 

CLÁUSULA QUINTA - DO OBJETO DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 
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O Acordo Coletivo de Trabalho tem por objeto a implantação do Programa de Participação nos Lucros e Resultados na Real Moto
Peças Ltda e de acordo com a decisão unânime da Assembléia, o mesmo passa a viger com as normas estabelecidas na clásula 3ª
deste ACT. 

RELAÇÕES SINDICAIS 
ACESSO DO SINDICATO AO LOCAL DE TRABALHO 

CLÁUSULA SEXTA - ACESSO DE DIRIGENTES SINDICAIS ÀS EMPRESAS 

O empregador assegurará o acesso dos dirigentes sindicais, devidamente identificados, na empresa, no intervalo de alimentação e
de descanso ou outro horário previamente autorizado, para o desempenho de suas funções, vedada à divulgação de matéria político-
partidária ou ofensiva ao empregador.

REPRESENTANTE SINDICAL 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA AUTORIDADE SINDICAL 

O empregador reconhece a autoridade do Dirigente Sindical, mediante a apresentação de Identidade Oficial, quando este se dirigir à
empresa para tratar de problemas e dos legítimos direitos dos trabalhadores.

CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS 

CLÁUSULA OITAVA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL DOS EMPREGADOS 

Os empregados da empresa acordante se comprometem à pagar a contribuição assistencial de acordo com a cláusula 73ª da CCT -
(Convenção Coletiva de Trabalho) 2017 n.º do registro CE000041/2017.

OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE RELAÇÃO ENTRE SINDICATO E EMPRESA 

CLÁUSULA NONA - DESCUMPRIMENTO DA CONVENÇÃO 

Em caso de descumprimento do presente Acordo Coletivo de Trabalho, por qualquer das partes abrangidas por este pacto laboral, as
partes convenentes negociarão a solução antes de adotarem qualquer procedimento.
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Em não se chegando a acordo, estabelece-se à parte infratora a multa de R$ 969,00 (NOVECENTOS E
SESSENTA E NOVE REAIS),por cada empregado e por cada mês constatado, revertida à parte prejudicada pela infração.
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Não havendo a negociação prevista no caput desta cláusula, resguarda-se à parte que se sentir
prejudicada, o direito de ajuizar ações judiciais.

CLÁUSULA DÉCIMA - RESPONSABILIDADE SOCIO/PROFISSIONAL 

As partes convenentes comprometem-se a elaborar em conjunto, Projetos de Educação Profissional, visando a melhoria das
condições de salários dos trabalhadores abrangidos pelo presente Acordo Coletivo de Trabalho.

PARÁGRAFO ÚNICO: Para custeio dos projetos previstos no "Caput", a empresa abrangida pelo presente Acordo Coletivo de
Trabalho, compromete-se a realizar doações aos cofres do Sindicato da Categoria Profissional Signatário deste Acordo Coletivo de
Trabalho, no valor de R$ 1.000,00 (Um Mil Reais) de acordo com a letra "D" do Art 548 da CLT e conforme soberana decisão da
Assembléia Geral.

DISPOSIÇÕES GERAIS 
OUTRAS DISPOSIÇÕES 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO 

O SINDGEL-CE representante da categoria profissional e o SINCOPECE representante da categoria econômica, terão direito de
fiscalizar o cumprimento pela empresa, das cláusulas e condições estabelecidas no presente Acordo Coletivo de Trabalho, ficando a
empresa na obrigação de fornecer aos dirigentes Sindicais, cópias dos recibos de pagamentos e recolhimentos de contribuições
sociais referente aos empregados, bem como os comprovantes de pagamento das contribuições devidas aos Sindicatos Laboral e
Patronal. 
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AGENOR LOPES DA SILVA 
PRESIDENTE 

SIND TRAB REFRIG TECN LAV E AR COND E TRAB NAS OF DE VEIC AUT CICL E CONS TECN EM VENDAS PC DE REF E VEIC AUT E
CICL SIMIL DO EST DO CEARA 

ROGERIO FERREIRA GOMIDE 
DIRETOR 

REAL MOTO PECAS LTDA 
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ANEXO I - ATA DA ASSEMBLÉIA

Anexo (PDF)

ANEXO II - RELAÇÃO DE PRESENÇAS

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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