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ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2020/2020 

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: CE000255/2020
DATA DE REGISTRO NO MTE: 13/04/2020
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR015620/2020
NÚMERO DO PROCESSO: 13624.101874/2020-40
DATA DO PROTOCOLO: 13/04/2020

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 

D&G COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA, CNPJ n. 14.045.341/0001-98, neste ato representado(a) por seu
Sócio, Sr(a). DANIEL JORGE TEIXEIRA DE CARVALHO PEREIRA ;
 
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 abril de 2020 a 31
de outubro de 2020 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. 

CONTRATO DE TRABALHO – ADMISSÃO, DEMISSÃO, MODALIDADES 
SUSPENSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO CONTRATO DE TRABALHO 

A empresa poderá suspender temporariamente o contrato de trabalho de seus empregados, pelo prazo
máximo de 60 (sessenta) dias, que poderá ser fracionado em dois períodos de 30 (trinta) dias, tudo de
acordo com o artigo 8º da medida provisória 936/2020, inclusive seus outros dispositivos. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Durante o período de suspensão do contrato de trabalho, o empregado terá
direito a manutenção de benefícios já concedidos pela empresa, a exemplo: cesta básica, plano de saúde
médico/odontológico, auxilio-alimentação (vale-alimentação/refeição), seguro de vida, projeto saúde do
trabalhador, e outros que porventura já sejam fornecidos.    

PARÁGRAFO SEGUNDO: Em conformidade com o art. 8°, §5°, da Medida Provisória n° 936/2020, a
empresa acordante se compromete a realizar o pagamento de ajuda compensatória mensal no valor de
30% (trinta por cento) do salário base do empregado, enquanto perdurar a suspensão temporária do
contrato de trabalho, ocasião em que o funcionário receberá parte da remuneração pelo Governo Federal,
através do Ministério da Economia, nos moldes que consta no artigo 5º, 6º e 8º da Medida Provisória nº
936/2020, bem como em todo teor daquela medida provisória. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: A ajuda compensatória mensal não terá natureza salarial, não integrando a
base de cálculo da contribuição previdenciária, de FGTS e demais tributos incidentes sobre a folha de
salários, inclusive suspendendo o tempo de serviço do funcionário.   
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PARÁGRAFO QUARTO: A empresa se compromete a informar ao Sindicato Profissional os Acordos
Individuais realizados com os funcionários que terão seu contrato de trabalho suspensos, no prazo máximo
de 10 (dez) dias, contados da assinatura dos instrumentos individuais. 

PARÁGRAFO QUINTO: A empresa se compromete a informar ao Ministério da Economia os Acordos
Individuais realizados com os funcionários que tiveram seu contrato de trabalho suspensos, no prazo
máximo de 10 (dez) dias contados da assinatura dos instrumentos individuais, assim como prestar
informações e entregar documentos necessários para a concessão do Benefício Emergencial de
Preservação do Emprego e da Renda. 

PARÁGRAFO SEXTO: No caso de a empresa não prestar a informação ao Ministério da Economia no
prazo de 10 (dez) dias contados da assinatura dos instrumentos individuais, ficará responsável pelo
pagamento da remuneração integral e anterior à suspensão do contrato de trabalho do empregado, assim
como de seus encargos sociais, até que a informação seja prestada. 

PARÁGRAFO SÉTIMO: Caso haja prorrogação pelo Governo Federal referente ao prazo limite de 60
(sessenta) dias imposto pela medida provisória nº 936/2020, para suspensão do contrato de trabalho, fica
autorizada a prorrogação nos mesmos moldes pela empresa e pelo funcionário, mediante celebração de
aditivo e novo acordo individual entre os funcionários e a empresa, devendo o sindicato ser comunicado nos
mesmos moldes do paragrafo quarto da presente cláusula. 

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

POLÍTICAS DE MANUTENÇÃO DO EMPREGO 

CLÁUSULA QUARTA - DA GARANTIA PROVISÓRIA NO EMPREGO 

Fica estabelecido que o funcionário que tiver redução de jornada e de salário, ou então suspensão do
contrato de trabalho, terá garantia provisória no emprego após o restabelecimento da jornada de trabalho e
de salário ou do encerramento da suspensão temporária do contrato de trabalho, por período equivalente ao
acordado para redução ou suspensão.

PARÁGRAFO ÚNICO: Em não sendo cumprida a garantia provisória pela empresa, caberão as multas
estabelecidas no art. 10° da Medida Provisória n° 936/2020, cumulativamente com a multa prevista na
cláusula 12ª deste acordo coletivo de trabalho.

 

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

CLÁUSULA QUINTA - DA REDUÇÃO PROPORCIONAL DA JORNADA DE TRABALHO E DO SALÁRIO 

Fica estabelecida que a jornada de trabalho e o salário dos empregados poderão ser reduzidos em 25%
(vinte e cinco por cento), 50% (cinquenta por cento) ou 70% (setenta por cento), pelo prazo de até 90
(noventa dias), a contar da assinatura do acordo individual que deverá ser assinado pela empresa e os
funcionários interessados, nos moldes pactuados no presente acordo coletivo, ocasião em que o funcionário
receberá parte da remuneração pelo Governo Federal, através do Ministério da Economia, nos moldes que
consta no artigo 5º, 6º e 7º da Medida Provisória 936/2020, bem como em todo teor daquela medida
provisória.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Será assegurada, aos empregados, a manutenção do valor de seu salário-hora
de trabalho, respeitados os valores de piso salarial previstos na Convenção Coletiva de Trabalho e o
princípio da irredutibilidade salarial. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: A empresa se compromete a informar ao Sindicato Profissional os Acordos
realizados com os funcionários que terão sua jornada de trabalho e salários reduzidos, no prazo máximo de
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10 (dez) dias, contados da assinatura dos instrumentos individuais. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: A empresa se compromete a informar ao Ministério da Economia os Acordos
Individuais realizados com os funcionários que terão sua jornada de trabalho e salários reduzidos, no prazo
máximo de 10 (dez) dias contados da assinatura dos instrumentos individuais, assim como prestar
informações e entregar documentos necessários para a concessão do Benefício Emergencial de
Preservação do Emprego e da Renda. 

PARÁGRAFO QUARTO: No caso de a empresa não prestar a informação ao Ministério da Economia no
prazo de 10 (dez) dias contados da assinatura dos instrumentos individuais, ficará responsável pelo
pagamento da remuneração integral e anterior à redução da jornada de trabalho e salário do empregado,
assim como de seus encargos sociais, até que a informação seja prestada. 

PARÁGRAFO QUINTO: Caso haja prorrogação pelo Governo Federal referente ao prazo limite de 90
(noventa) dias imposto pela medida provisória nº 936/2020, para redução de jornada e de salário, fica
autorizada a prorrogação nos mesmos moldes pela empresa e pelo funcionário, mediante celebração de
aditivo e novo acordo individual entre os funcionários e a empresa, devendo o sindicato ser comunicado nos
mesmos moldes do paragrafo terceiro da presente cláusula.

RELAÇÕES SINDICAIS 
OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE RELAÇÃO ENTRE SINDICATO E EMPRESA 

CLÁUSULA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO 

O SINDGEL-CE, representante da categoria profissional, e o Sincopeças/CE, representante da categoria
econômica, terão o direito de fiscalizar o cumprimento pela empresa das cláusulas e  condições
estabelecidas no presente Acordo Coletivo de Trabalho, ficando a empresa na obrigação de fornecerem aos
dirigentes sindicais, cópias de acordos individuais de redução de jornada de trabalho e de salário,
suspensão temporária do contrato de trabalho, recibo e comunicado de férias, controle de banco de horas, 
comunicado  de  trabalho  em  home  office,  os  TRCT's  com  os  referidos  recibos  de  pagamento
referente as verbas parceladas e cópias dos recibos de pagamentos, recolhimentos de contribuições sociais
e GFIPs referentes aos empregados, bem como os comprovantes de pagamento referente aos sindicatos
laboral e patronal.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA APLICAÇÃO DA CCT - MR038893/2019 E DO ADITIVO - MR014100/2020 

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas da CCT2020/2021 - MR038893/2019 e ADITIVO a
CCT 2020/2021 - MR014100/2020, não alteradas ou abrangidas pelo presente Acordo Coletivo de Trabalho,
as quais vigorarão em suas disposições originais e sem quaisquer alterações, até 31 de dezembro de 2021.

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
REGRAS PARA A NEGOCIAÇÃO 

CLÁUSULA OITAVA - DA GARANTIA DOS BENEFÍCIOS 

No período do Acordo Coletivo de Trabalho, o EMPREGADOR manterá ao EMPREGADO os seguintes
benefícios: a) Vale Alimentação e/ou Vale Refeição; b) Seguro de vida; c) Assistência médica/odontológica;
d)  Projeto Saúde do Trabalhador; dentre outros, conforme o inciso I, do § 2º, do Art. 8º da MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 936, DE 1º DE ABRIL DE 2020 e PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO do 2º aditivo a CCT
2020/2021 – MR014100/2020.

MECANISMOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS 
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CLÁUSULA NONA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

Diante do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo n° 6, de 20 de
março de 2020, decorrente do Covid-19, e da adoção da Medida Provisória n° 936 de 01° de
abril de 2020, tem-se a necessidade de assegurar medidas trabalhistas complementares e
transitórias, para enfrentar a emergência de saúde pública, garantindo a segurança dos
funcionários da empresa acordante e a continuidade das atividades laborais e empresariais.

APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO COLETIVO 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA VIGÊNCIA 

As partes fixam a vigência do presente Acordo Coletivo de Trabalho pelo período de 180

(cento e vinte) dias a contar da sua assinatura do referido instrumento. As partes pactuam que

o acordo coletivo vigerá até o retorno integral das atividades da empresa, mediante a

revogação do decreto legislativo nº 6, de 2020, bem como, da revogação do decreto nº 33519

de 2020, do Estado do Ceará, em que ambos tratam do estado de calamidade pública.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito da empresa acordante e de todas as suas
filiais na região do Ceará/CE, aplicam-se a todos os colaboradores da empresa supra qualificada, inclusive
os trabalhadores admitidos a título de experiência, contratados em regime temporário, aprendizes e os
admitidos por Contrato Especial de Trabalho por tempo parcial, pertencentes à categoria profissional ora
representada pelo Sindicato. 
 
PARAGRÁFO ÚNICO: Serão abrangidos pelo presente acordo coletivo todos os funcionários da empresa
supra, inclusive todos aqueles que receberem média salarial acima de R$3.117,00 (três mil e cento e
dezessete reais).
 
 

DESCUMPRIMENTO DO INSTRUMENTO COLETIVO 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - MULTA POR DESCUMPRIMENTO AO ACORDO COLETIVO 

Em caso de descumprimento do presente Acordo Coletivo 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 - A parte infratora pagará multa de R$ 1.168,00 (Um Mil Cento e Sessenta e Oito
Reais), por estabelecimento que esteja envolvido na infração, por cada cláusula infringida e por cada mês
constatado. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Nas reincidências, será aplicada a multa em dobro.

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 
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DANIEL JORGE TEIXEIRA DE CARVALHO PEREIRA 
SÓCIO 

D&G COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA 

ANEXOS
ANEXO I - ATA DA ASSEMBLEIA

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/MR015620_20202020_04_13T14_42_17.pdf

