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ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2019/2021 

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: CE000908/2019
DATA DE REGISTRO NO MTE: 22/08/2019
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR041532/2019
NÚMERO DO PROCESSO: 46205.009290/2019-70
DATA DO PROTOCOLO: 22/08/2019

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 

ARFRIO COMERCIO E SERVICOS DE ARCONDICIONADOS LTDA, CNPJ n. 16.368.418/0001-96, neste
ato representado(a) por seu Diretor, Sr(a). CARLOS EDUARDO ELLERY DE MORAIS;
 
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 agosto de 2019 a
31 de julho de 2021 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) dos TRABALHADORES NO COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEÍCULOS
AUTOMOTORES, CICLOMOTORES E REFRIGERAÇÃO, com abrangência territorial em CE. 

JORNADA DE TRABALHO – DURAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, CONTROLE, FALTAS 
TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO 

CLÁUSULA TERCEIRA - TURNO FIXO 3X3 

As PARTES acordam a manutenção do turno fixo, a partir do dia 1º de agosto 2019, na modalidade 3 x 3,
sendo 3 (três) dias trabalhados por 3 (três) dias de descanso, com a jornada diária de 12 (doze) horas/dia,
com 1 (uma) hora e 15 (quinze) minutos de intervalo para refeição e descanso, conforme quadro
demonstrado abaixo:

a) 09h00m às 21h00m

b) 21h00m às 09h00m

ANEXO I - TABELA 3X3

Parágrafo Primeiro: Será concedido intervalo de 1 (uma) hora para refeição e descanso e mais 15 (quinze)
minutos para lanche e pausa, independente, da marcação de ponto, não computáveis a jornada de trabalho.

Parágrafo Segundo: Será assegurado aos empregados 01 (uma) folga coincidente com o domingo, no
máximo a cada 04 (quatro) semanas, conforme definido em lei, ou seja na quarta semana será assegurada
a folga no domingo.

Parágrafo Terceiro: Em razão da escala de trabalho, para os empregados submetidos ao Turno Fixo 3X3,
o início das férias individuais poderá coincidir com sábados, domingos ou feriados, inclusive os dois dias
que antecedem a ocorrência de feriado, não devendo coincidir com os dias de suas respectivas folgas.
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Parágrafo Quarto: As horas efetivamente trabalhadas no presente turno são inferiores a 220 (duzentos e
vinte) horas mensais e 44 (quarenta e quatro) horas semanais.

Parágrafo Quinto: Fica acordado entre as PARTES que não serão descontadas, nem computadas como
jornada extraordinária as variações de horário do registro de ponto não excedentes aos 15 (quinze) minutos
na entrada e/ou na saída, limitado a 30 (trinta) minutos diários, sem prejuízo em sua remuneração e não
contabilizando como tempo à disposição.

Parágrafo Sexto: Os atrasos ocasionados pelo translado fornecido pela empresa acordante não serão
descontados dos empregados, desde que comprovado que o atraso foi ocasionado pela empresa de
transporte.

Parágrafo Sétimo: As PARTES acordam que o horário de início e término da jornada de trabalho poderá
ser alterado livremente pela empresa acordante conforme necessidade operacional, do tomador de serviço
da ARFRIO, a CSP - Companhia Siderúrgica do Pecém, desde que previamente comunicada aos
empregados e ao sindicato profissional.

Parágrafo Oitavo: Quando as atividades forem exercidas no período das 22h00m às 06h00m, essas horas
serão remuneradas com acréscimo de 30% adicional noturno.

Parágrafo Nono: Serão garantidos 4 DSR (Descanso Semanal Remunerado) mensais independentes da
quantidade de dias folgados no mês trabalhado.

 

OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE JORNADA 

CLÁUSULA QUARTA - CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Considerando que as PARTES reconhecem que a empresa acordante zela pelo cumprimento total e
irrestrito da legislação vigente;

Considerando que o SINDICATO visa atender os anseios dos empregados da categoria abrangidos pelas
atividades de turno e a empresa acordante necessita que suas atividades sejam mantidas
ininterruptamente;

Considerando que existe uma necessidade operacional de seguir o mesmo Turno de Revezamento do
tomador de serviço da empresa acordante, a CSP-Companhia Siderúrgica do Pecém;

Considerando que existe uma necessidade de se buscar por mais qualidade de vida aos empregados;

Considerando que as PARTES acordam que a Assembleia Geral Extraordinária realizada é parte integrante
do presente Acordo Coletivo de Trabalho de Turnos de revezamento e que ratifica a vontade dos
empregados manifestado em assembleia;

Considerando que na assembleia realizada no dia 25/07/2019 o índice de aprovação dos termos do
presente Acordo Coletivo de Trabalho foi de (100%) dos votos válidos;

As PARTES acordam a manutenção dos turnos de revezamento que ocorrerão a partir do dia 1º de Agosto
de 2019.

CLÁUSULA QUINTA - AUTORIZAÇÃO PARA TRABALHO AOS DOMINGOS E FERIADOS 

As PARTES estabelecem que, nos termos da legislação em vigor, fica autorizada, durante o período de
vigência do presente Acordo Coletivo de Trabalho, a realização de trabalhos aos domingos e feriados civis e
religiosos, que se dará em razão da fixação de jornada em turnos de revezamento pactuada entre as
PARTES com vigência no mesmo período da presente autorização. Na hipótese de cancelamento da
autorização para o trabalho em domingos e feriados civis e religiosos por ato de autoridade pública ou
decisão judicial transitada em julgado, a empresa acordante terá o prazo de 120 (cento e vinte) dias,
contados da data de ciência do ato administrativo ou judicial que impôs a revogação da autorização, para
rever a sua escala de trabalho, de maneira a excluir o trabalho em domingos e feriados civis e religiosos ou
requerer junto ao Ministério do Trabalho e Emprego nova autorização.
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Parágrafo Único: As atividade exercidas em dias de feriados nacional, estadual e municipal nos municípios
onde a empresa acordante tenha contrato serão remuneradas em hora extra em dobro (110%) cento e dez
por cento.

CLÁUSULA SEXTA - DOS EMPREGADOS 

O presente Acordo Coletivo de Trabalho aplica-se também aos empregados admitidos e/ou
transferidos de outros horários de trabalho para atuarem sob a égide do regime de turno de
revezamento de trabalho instituído pelo presente instrumento.

Parágrafo Único: Fica autorizado a aplicação deste ACT a todos empregados da empresa
que exerçam suas atividades em qualquer município do Estado do Ceará.

RELAÇÕES SINDICAIS 
ACESSO DO SINDICATO AO LOCAL DE TRABALHO 

CLÁUSULA SÉTIMA - ACESSO DE DIRIGENTES SINDICAIS AS 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 OITAVA - DA AUTORIDADE SINDICAL 

O empregador reconhece a autoridade sindical mediante a apresentação de identidade oficial, quando este
se dirigir à empresa para tratar de problemas e dos legítimos direitos dos trabalhadores.

OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE RELAÇÃO ENTRE SINDICATO E EMPRESA 

CLÁUSULA NONA - 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.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO 

O  SINDGEL-CE  representante  da  categoria  profissional,  terá  direito  de  fiscalizar  o  cumprimento 
pelas empresas, das cláusulas e condições estabelecidas no presente Acordo Coletivo de Trabalho,
ficando  as  empresas  na  obrigação  de  fornecerem  aos  dirigentes  Sindicais,  cópias  dos  recibos  de
pagamentos de salários e dos recolhimentos das contribuições sociais, referente aos empregados.

 

OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE REPRESENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - TAXA NEGOCIAL ASSISTENCIAL 



19/08/2020 Mediador - Extrato Acordo Coletivo

www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/Resumo/ResumoVisualizar?nrSolicitacao=MR041532/2019 4/6

A empresa acordante se obriga a descontar dos seus empregados que recebam salário fixo ou por
comissão, associados ou não, o valor mensal a partir do salário do mês de agosto de 2019 até o mês de
julho de 2021 a quantia mensal individual por empregado de R$ 7,00 (SETE REAIS).

Parágrafo Primeiro:Sendo-lhe destinada a Taxa Negocial Assistencial, o SINDGEL-CE assume
integralmente a responsabilidade por demandas promovidas, em sede judicial ou administrativa, inclusive
junto ao Ministério Público do Trabalho, no que se refere aos descontos que venham a ser procedidos em
estrita obediência ao caput e parágrafo 1º da presente cláusula. 

Parágrafo Segundo: Os valores pagos serão destinados ao pagamento das despesas referentes aos
serviços de assistência jurídica e administrativa do Sindgel-CE em prol do fiel cumprimento dos direitos
previstos nas Negociações Coletivas de Trabalho da categoria durante toda vigência do Acordo Coletivo de
Trabalho e seus efeitos, bem como participar dos eventos culturais, esportivos e lazer promovidos e
custeados pelo sindicato laboral.

Parágrafo Terceiro: Os descontos a que se refere o caput da presente cláusula deverão ser pagos através
de boletos bancários emitidos pelo Sindgel-CE, enviadas ao sindicato as relações dos empregados
juntamente com as cópias dos comprovantes de pagamento e entregues mediante recibo.

Parágrafo Quarto: O desconto da Taxa Negocial Assistencial foi autorizado em assembleia realizada no dia
25 de julho de 2019. 

Parágrafo Quinto: A empresa acordante tomará a assinatura da autorização prévia e expressa de cada
empregado, conforme modelo no anexo II.

Parágrafo Sexto: A empresa acordante encaminhará as autorizações originais ao sindicato profissional até
o dia 10 de agosto de 2019, para fins de emissão da boleta bancária.

Parágrafo Sétimo: Aos empregados que estiverem afastados por motivo de férias, auxílio doença
maternidade/paternidade ou acidente de trabalho no período de vigência do presente ACT, assinarão a
autorização logo em seguida ao retorno ao trabalho e em seguida a empresa enviará a mesma ao Sindgel-
CE. 

Parágrafo Oitavo: Aos empregados que forem admitivos no período de vigência ao presente ACT, a
assinatura da autorização prévia e expressa ao desconto da taxa negocial assistencial se dará logo em
seguida a sua admissão e em seguida encaminhará ao Sindgel-CE. 

Parágrafo Nono: Aos empregados que estiverem trabalhando fora dos municípios de Fortaleza e região
metropolitana, assinarão a autorização prévia e expressa ao desconto da taxa negocial assistencial e
escanearão e encaminharão ao Sindgel-CE. 

Parágrafo Décimo: Nos casos de recusa por parte do empregador de efetuar o desconto e/ou do
consequente recolhimento de desconto da Taxa Negocial Assistencial à entidade profissional acordante,
serão propostas ações competentes de cumprimento na Justiça do Trabalho, independente de queixa
criminal, nos casos em que o empregador efetuar o desconto dos empregados e não repassar à entidade
sindical profissional, por configurar apropriação indébita.

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - REAJUSTE DA TAXA NEGOCIAL ASSISTENCIAL 

O reajuste da Taxa Negocial Assistencial será no dia 01 janeiro 2020 e 2021 de acordo com o índice de
reajuste da CCT da época e em caso de falta da mesma, pelo INPC do IBGE do mesmo período.

DISPOSIÇÕES GERAIS 
REGRAS PARA A NEGOCIAÇÃO 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO OBJETO 

O presente Acordo Coletivo de Trabalho tem por objeto a implantação da Jornada Especial de Trabalho de
acordo com a decisão unânime da Assembleia, o mesmo passa a viger com as normas estabelecidas deste
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acordo.

Parágrafo Único: Para adesão do presente Acordo Coletivo de Trabalho a empresa deverá pagar ao
Sindgel-CE a Taxa de Contribuição Assistencial no valor R$ 520,00 (Quinhentos e Vinte Reais), face a
necessidade de fiscalização ao cumprimento do presente ACORDO e despesas de assistências jurídicas
durante sua vigência.

 

DESCUMPRIMENTO DO INSTRUMENTO COLETIVO 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DO ACT 

Em caso de descumprimento do presente Acordo Coletivo de Trabalho por qualquer das partes abrangidas
por este pacto laboral, as empresas serão notificadas para regularizar o fato e para pagamento da referida
multa.

Parágrafo Primeiro: Em  não  se  chegando  a  acordo,  a  parte  infratora  pagará  multa  de  R$ 1.118,00
(Um Mil Cento e Dezoito Reais), por estabelecimento que esteja envolvido na infração, por cada cláusula
infringida e por cada mês constatado.

Parágrafo Segundo: Quando tratar-se de infração cometida pelas empresas, a multa será revertida ao
sindicato profissional;

Parágrafo Terceiro: Quando  tratar-se  de infração  cometida  pelos empregados, a multa será revertida ao
sindicato econômico;

Parágrafo Quarto:Nas reicindências, será aplicada a multa em dobro.

Parágrafo Quinto: Não havendo a negociação prevista no caput desta cláusula, resguarda-se à parte que
se sentir prejudicada o direito de ajuizar ações judiciais.

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 

CARLOS EDUARDO ELLERY DE MORAIS 
DIRETOR 

ARFRIO COMERCIO E SERVICOS DE ARCONDICIONADOS LTDA 

ANEXOS
ANEXO I - TABELA

Anexo (PDF)

ANEXO II - TERMO DE AUTORIZAÇÃO TAXA NEGOCIAL ASSISTENCIAL

Anexo (PDF)

ANEXO III - ATA DA ASSEMBLEIA

Anexo (PDF)

http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/imagemAnexo/MR041532_20192019_08_08T15_02_36.pdf
http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/imagemAnexo/MR041532_20192019_08_08T15_04_35.pdf
http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/imagemAnexo/MR041532_20192019_08_20T11_10_29.pdf
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ANEXO IV - LISTA DE PRESENÇA

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/MR041532_20192019_08_20T11_10_54.pdf

