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SINDICAT0  DOS CONDUTORES DE VEICULOS

RODOVIÁRlos DE MOCOCA E REGIÃO

INSTRUMENTO ADITIVO
2019/2020

CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO

"DICATOPATRONL4±
SINDETRANS   (SINDICATO   DAS   EMPRESAS   DE   TRANSPORTES   DE   CARGAS   DE
RIBEIRÃO PRETO E  REGIÃO).

S!DLDICATOPROFISSIONA±
SINDICATO DOS CONDUTORES  DE VEICULOS RODOVIÁRIOS  DE MOCOCA E REGIÃO

Por  seus  representantes  legais  infra  assinados,  consoante  deliberações  de
suas    Assembleias    Gerais    Extraordinárias,    têm    entre    si,    justo,    acordado    e
convencionado    este    instrumento,    envolvendo    matéria    atinentes    ao    presente
INSTRUMENTO    ADITIVO    A    CONVENÇÃO    COLETIVA    DE    TRABALHO    DE
2019/2020,  para  que  produza  todos  os  efeitos  de  direito,  exclusivamente,  na  base
territorial dos acordantes, fazendo parte integrante da norma coletiva com vigência no
período de  1° (primeiro) de Maio de 2019 (dois mil e dezenove) a 30 (trinta) de abril de
2020 (dois mil e vjnte), estabelecido nos seguintes termos:

CLAUSULA PRIMEIRA -DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA

(pandemia do novo CORONAVIRUS (COVID-19).

Considerando  o  Estado  de  Calamjdade  Pública  e  da  Emergência  de  Saúde
_.,.1_1:__            _1   _     _

pública   decorrente    da    pandemia   do    novo    CORONAVIRUS    (COVID-19),    e
__-_    __` `-` e-` .--_    --    +,\~

importância   em   adotar   medidas   para   enfrentamento   dos   efeitos   econômico
preservação do emprego e renda:

Considerando  a  declaração  da  Organização  Mundial  da  Saúde  (OMS),
.-__   _1 _   ^^--       ,de  março  de  2020,  de  panderiiia  da  Do-ença  lhfecciosa  COVID-19,  provoca

__-_    _ ---- _-\ ---. _'

Ll_.  __      ^  _  __  _Novo  Corona  vírus  (SARS-COV-2),  que  se` enquadra  cohó -ú-otiJ-d
prevista nos artigos 501  a 504 da Consolidação das Leis do Trabalho.

Considerando  o  fato  notório  da  propagação  comunitária  em  todo  o  t
nacional da Doença lnfecciosa COVID-19;
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Considerando  os  impactos  sócio  -  econômicos  sobre  os  diversos  setores  da
economia,  devido à paralisação,  redução ou suspensão de atividades,  como medidas
de  contenção  da  propagação  da  doença,  com  impactos  financeiros  e  econômicos
sobre os diversos setores empresariais de atividade econômica;

Considerando  os  reflexos  econômicos já  verificados  pela  pandemia  em  tela  e
aqueles  que  ainda  se  verificarão,  que  impactarão  no  nível  de  empregabilidade,  na
renda dos trabalhadores e no aumento da pobreza;

Considerando    a    necessidade    de    adoção    de    medidas    emergenciais    e
temporárias  que  possibilitem  a  adequação  das  condições  de trabalho  aos  efeitos  da
atual   crise   sanitária,   a   fim   de   se   garantir   a   sobrevivência   de   empresas   e   a
preservação do emprego, ocupação e renda dos trabalhadores e trabalhadoras;

Considerando  a  Nota Técnica  conjunta  n°  06/2020  do  MINISTÉRIO  PÚBLICO
DO TRABALHO,  que flexibilizou  os  requisitos formais para  negociação coletiva,  como
obrigatoriedade  de  assembleia  presencial,  diante  de  medidas  de  isolamento  social  e
quarentena    determinadas    pelos    órgãos    públicos,     podendo-se    adotar    meios
telemáticos, céleres e eficazes para consulta aos trabalhadores e interessados'';

Considerando que a Constituição Federal qualifica as entidades sindicais como
representantes  dos  direitos  e  interesses  dos  trabalhadores  (artigo  8°,  111)  e  prevê  o
princípio da autonomia  privada  coletiva  (artigos 7°,  Xxvl  e  8°, Vl),  o qual  assegura o
pleno  reconhecimento  das  negociações  coletivas  como  direito fundamental  de todos
os trabalhadores urbanos e rurais;

Considerando  que  o  primeiro  nomeado,  é  legitimo  representante  da  categoria
diferenciada,  constituída pelos trabalhadores em transpories rodoviários de Cargas,  e

de
natários  celebrar este ADITIV

o   segundo   nomeado   representante   da   categoria   econômica,   das   empresas1        ^  l-ITl\  ,

transportes  rodoviários  de  cargas,  resolvem  os  sig
é_oNVENÇÃo  COLET,VA  DE-TRABALHO,  estipu,ando  regras transitórias  aplic
às relações de trabalho.

CLÁUSULA SEGUNDA:  DA DATA BASE.

Continua mantida a data base da categoria em  1°  de maio.

CLÁUSULA TERCEIRA:  DA PRORROGAÇÃO DO PLR

Diante  do  Estado  de  Calamidade  Pública  e  da  Emergência  de  Saúde  púb
decorre-hié-d-a  pandemia  do  novo  CoRONAviRUS  (CoviD-ig),  e  da  impohância em
adotar   medidas   para   enfrentamento   dos   efeitos   econômicos   e   preservação   do1              '  _       ^a

do   pagamento   da   2a
alho 2019/2020

\\           PÁGINA2DE8

emprego   e   renda,   as   paries   deliberam   pela   prorrogação
(segunda) parcela do PLR, previsto na convenção coletiva de
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PARÁGRAFO   PRIMEIRO:   As  empresas  que  optarem   pela   prorrogação  do
pagamento  da  segunda  parcela  do  PLR,  poderão  efetuar  o  pagamento  em  duas
parcelas iguais de R$  159,12  (cento e cinquenta e nove reais e doze centavos) cada,
não cumulativas,  nos meses de Outubro/2020 e Abril/2021.

PARÁGRAFO    SEGUNDO:    Caso    a    Empresa    opte    pela    prorrogação    /
parcelamento   e   venha   ocorrer   o   rompimento   do   contrato   de   trabalho   antes   do
pagamento  integral  das  respectivas  parcelas,  eventual  valor  devido  a  titulo  do  PLR
deverá  ser  incluído  nas  verbas  rescisórias  e  quitado  através  do  termo  de  rescisão
contratual.

CLÁUSULA  QUARTA:   SUSPENSÃO  TEIVIPORÁRIA  DO  CONTRATO   DE
TRABALHO

Considerando   as   dificuldades   econômicas   enfrentadas   neste   período   de
pandemia,  com  significativa  redução  das  atividades  de  transportes  e  consequente
redução   do   faturamento   da   empresa,   fica   pactuado   que   as   empresas   poderão
suspender  os  contratos  de  trabalho  por  até  60  dias,  para  grupos  ou  totalidade  dos
trabalhadores,   obrigando-se   a   cumprir   todos   os   prazos   e   formalidades   da   MP
936/02020.

PARÁGRAFO  PRIMEIRO -As empresas que  obtiveram  no  ano-calendário de
2019  receita  bruta  superior a  R$ 4.800.000,00  (quatro  milhões  e  oitocentos  mil  reais)
deverão  arcar  mensalmente  com  a  ajuda  compensatória  (sem  natureza  salarial)  de
30% do salário base durante a suspensão do contrato de trabalho.

PARÁGRAFO   SEGUNDO:   Os  valores   pagos   a   título   de   complementação
serão   sempre   sob   a   rubrica   "ajuda   compensatória   mensal"   e   terão   caráter

citadaindenizatório, a teor do que dispõe o artigo 8°, em seu § 5°,  e ariigo 90, §io, da
MP,   não  produzindo   reflexos  em   FGTS  e  não  computando  para  a  apuraçã
período de férias +  1/3 e  13° salário.

PARÁGRAFO  TERCEIRO:   Durante  o  período  de  suspensão  tempo
contrato,  o  empregado  fará jus  a  todos  os  benefícios  concedidos  pelo  em
aos  seus  empregados,   de  acordo   com   as   regras  de  fornecimento  previ
convenção.

PARÁGRAFO    QUARTO:    Os   empregadores   que    adotarem    as
previstas  nas  Medidas  Provisórias deverão  notificar o  Sindicato  Laboral,  bem

tase

edidas
mo0

Ministério da Economia, dando ciência em ambos os casos da suspensão,  nos t
da MP 936/2020.

PARÁGRAFO QUINTO: A formalização da suspensão do contrato de trabalho,
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motoristamococa@gmail.com),  por WhatsApp  nos  números  (19)  9.9776-6130 e/ou
(19)   9.9707-6459,   ou   qualquer  outro   meio  de   comunicação   ao  empregado  e   ao
sindicato profissional, que será confirmado o recebimento no prazo de 48hs.

CLÁUSULA   QUINTA:    REDUÇÃO    PROPORCIONAL    DE   JORNADA    DE
TRABALHO E DE SALÁRIO

Em   razão   da   pandemia   corona  vírus,   em   caráter  de   urgência,   as   partes
acordam  pela manutenção das  regras  previstas  nas  Medidas  Provisórias 927/2020 e
936/2020, ficando estabelecidas seguintes medidas:

As   partes   pactuam   que   as   empresas   comunicarão   individualmente   cada
trabalhador,  sobre  a  redução  proporcional  da  jornada  de  trabalho  e  de  salário  que
poderá ser por trabalhador:

a-) No percentual de 25% (vinte e cinco por cento), conforme previsto na alínea
"a" do inciso 11 do art.  7° da Medida Provisória 936/2020.

b-)  No  percentual  de  50%  (cinquenta  por cento),  conforme  previsto  na  alínea
"b" do inciso 11  do art.  7° da Medida Provisória 936/2020.

c-)  No  percentual de 70%  (setenta  por cento),  conforme  previsto  na alínea "c"
do inciso  11 do art.  7° da Medida Provisória 936/20.

PARAGRAFO   PRIMEIRO:  A  carga  mensal  de  trabalho  efetivo  poderá  ser
executada  de  forma  proporcional  em   períodos  contínuos  ou  em  dias  alternados,
dentro do mês, cuja carga horária diária será determinada pela empresa na escala de
trabalho, ficando estabelecida a  possibilidade de trabalho em  rodízio,  visando conferir
maior    possibilidade    de    organização    na    prestação    do    serviço    e    dirimindo    a
possibilidade de contágio entre os funcionários

PARAGRAFO     SEGUNDO:     Os     empregados     que     tiverem     a
proporcional    de   jornada    de   trabalho   e   de    salário,    serão    comunica
respectivas empresas com 48  horas de antecedência,  a quantia de  horas
cujo  período  de  redução  é  limitado  a  90  (noventa)  dias,   nos  termos  d
"caput" da Medida Provisória n° 936/2020.

PARAGRAF0  TERCEIRO:  Caso  o  empregado  escalado  não  com
trabalho  serão  descontados  todos   os  dias  faltosos,   exceto   as  faltas  j
previstas na Legislação Trabalhista.

eduzid
artigo

tificadas

PARAGRAFO   QUARTO:   Durante  o   período   de  suspensão  temporária
contrato, o empregado fará jus a todos os benefícios concedidos pelo empregador
seus empregados, de acordo com as regras de fornecimento previstas em convenção.
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contratual e ou  da  redução de jornada,  as empresas  poderão optar por suspender o
pagamento do vale do dia 20,  sendo que tal pagamento somente retornará com o fim
do  Estado de  Calamidade  Pública e da  Emergência  de  Saúde  pública  decorrente da
pandemia do novo CORONAVIRUS (COVID-19).

PARÁGRAFO SEXTO:  Os empregadores que adotarem as medidas previstas
nas Medidas Provisórias deverão notificar o Sindicato  Laboral,  bem  como o  Ministério
da  Economia,  dando  ciência  em  ambos  os  casos  da  suspensão,  nos termos  da  MP
936/2020.

PARÁGRAFO SÉTIMO: A formalização da redução proporcional da jornada de
trabalho e de salário,  poderá ser feita por escrito ao Sindicato  Profissional, facultando
por   e-mail   (scvmococ@dglnet.com.br   ou   motoristamococa@gmail.com),    por
WhatsApp  nos  números  (19)  9.9776-6130  e/ou  (19)  9.9707-6459,  ou  qualquer outro
meio de comunicação ao empregado e ao sindicato profissional,  que será confirmado
o recebimento no prazo de 48hs.

CLÁUSULA SEXTA:  MEDIDAS PARA MANUTENÇÃO DO EMPREGO

Em  razão da  pandemia corona vírus,  em  caráter de  urgência,  para  cumprir as
regras   previstas   nas   Medidas   Provisórias   927/2020   e   936/2020,   ficam   também
estabelecidas que as empresas podem as seguintes medidas:

1            -O teletrabalho,  para o pessoal do setor administrativo;
11            -A eventual antecipação de férias individuais;
111          -A eventual concessão de férias coletivas;
lv        -O aproveitamento e a antecipação deferiados;
V          -Adoção do  banco de horas,  que fica desde já  instituído,  para as

extras    executadas    a    partir    de    01/04/2020, que    deverã
compensadas  no  prazo  de  18  (dezoito)  meses,  contado  da
encerramento  do  estado  de  calamidade  pública,  conforme  d
ariigo 4° da MP n° 927/20, e

Vl         -a  suspensão de exigências administrativas  em  segurança
trabalho.

CLÁUSULA  SÉTIMA:      ALTERAÇÃO      DO      REGIME DETR
PRESENCIAL   PARA   TELETRABALHO   (TRABALHO   REMOTO,   TRAB
DISTÂNCIA "HOME OFFICE")

saúde no

BALHO
HOA

;!i,!:-:,



Sindíca`LÜ das
Emfi¥%as ti# E*&n&p®ü#S ti© âãfigãÊ8

Sin#eÊe#c;r£#'aé

SINDICATO  DOS CONDUTORES DE VEICULOS

RODOVIÁRI0S DE MOCOCA E REGIÃO

PARAGRAFO   PRIMEIRO:   Nesta   hipótese   deverá   o   empregado   estar   à
disposição    do    empregador,     na    mesma    jornada    de    trabalho    usual,     sendo
excepcionalmente   dispensada   a   manutenção   de   controle   formal   de   jornada   de
trabalho à distância.

PARÁGRAFO  SEGUNDO:  0  empregador fica  dispensado  de  fornecer o  vale
transporte  e  o  vale  refeição  previsto  na  Cláusula  Décima  Terceira  da  Convenção
Coletiva vigente aos trabalhadores  remotos durante o período de duração da  referida
condição.

CLAUSULA OITAVA: ADICIONAL DE PERICULOSIDADE

0   adicional   de   periculosidade   é   devido   proporcionalmente   à   jornada   de
trabalho e,  portanto,  para aqueles que tiverem sua j.ornada temporariamente reduzida,
fará jus ao adicional na mesma proporção.

PARÁGRAFO  ÚNICO:  0 adicional de periculosidade  não será devido àqueles
que se mantiverem em trabalho remoto ou tiverem seu contrato de trabalho suspenso.

CLAUSULA NONA: VERBAS RESCISORIAS

Em  caso  de  rescisão  do  contrato  de  trabalho,  as  verbas  rescisórias  poderão
ser quitadas  através  de  parcelamento em  05  (cinco)  parcelas  mensais  consecutivas,
sendo  que   cada   parcela   não   poderá   ser  inferior  ao  salário   base  do   respectivo
colaborador, devendo a primeira ser paga no prazo legal estabelecido pelo artigo
da  CLT  somente  para  as  empresas  que  demonstrem  que  estão  encerrando
atividades ou em processo falimentar.

CLÁUSULA     DÉCIMA:     PREVALÊNCIA     DO     ACORDADO     S
LEGISLADO

Com  o objetivo  de  resguardar possíveis  intervenções  estatais  nes
de  crise,  bem  como  para  preservar  a  segurança  jurídica  às  partes  sig
presente Termo Aditivo, fica assegurada a preponderância dos Acordos ln
Trabalho firmados diretamente entre empregadores  e empregadores,  resp
limites estabelecidos na Constituição Federal.

momentó
atárias  do
ividuais de

itados  os

PARAGRAFO   UNICO:   Fica  garantido  aos  empregadores  e  empregad
qualquer momento,  negociar  livremente  e  diretamente  no  sentido  de  viabilizar novas
normas   para   manutenção   e   criação   do   bem-estar   social,   principalmente,   para
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respeitados os limites estabelecidos na Constituição  Federal,  bem como nas regras e
condições contidas nas Medidas Provisórias 927 e 936 de 2020.

CLÁUSULA    DÉCIMA    PRIMEIRA:     DA    RATIFICAÇÃO     DAS    MEDIDAS
PROVISÓRIAS  MEDIDA  PROVISÓRIA  N°  927,  DE  22  DE  IVIARÇO  DE  2020,  E  N°
936, DE 1° DE ABRIL DE 2020.

As  partes  acima,   por  intermédio  deste  instrumento,   ratificam  os  termos  das
Medidas Provisórias n° 927/2020 e 936/2020, e eventuais alterações introduzidas, que
terá sua aplicabilidade vinculada à vigência do estado de calamidade pública instituído
pelo Decreto Legislativo n° 6,  DE 2020 ou critério do empregador.

PARÁGRAFO  ÚNICO  -As  partes  expressamente acordam  a  possibilidade de
antecipação de férias individuais,  a concessão de férias coletivas,  o aproveitamento e
a antecipação de feriados,  o banco de horas e demais possibilidades previstas na MP
927/2020  e,  acordam,  também,  a  redução  de  jornada/salários,  nos  termos  da  MP
936/2020.

CLÁUSULA  DÉCIMA  SEGUNDA:  DO  NÃO  AFASTAIVIENTO  DAS  NORMAS
DO PODER EXECUTIVO E LEGISTATIVO.

As  cláusulas  estipuladas  acima  não  afastam  a  aplicação  de  outras  normas
heterônomas já  editadas,  pelos  Poderes  Executivo  e  legislativo,  e  as  que  vierem  a
ser editadas,  com objetivo de  regulamentar as relações trabalhistas no período e de
calamidade   pública   decorrente   de   pandemia   do   novo   (COVID   19).   Na  eventual
edição  de  futuras  normas,  as  entidades  sindicais  deverão  rediscutir  os  term
presente  aditivo,  adequando  setorialmente  as  referidas  normas  para  os  int
das categorias profissional e econômica.

CLAUSULA  DÉCIMA  TERCEIRA:  DA  PRORROGAÇÃO  DA  C
COLETIVA DE TRABALHO.

As   partes   acordam   expressamente,   que   a   vigência   da   atua
Coletiva,   fica   prorrogada   até   30/07/2020   ou   enquanto   perdurar   o
Calamidade   Pública   do   Decreto   Legislativo   n°   6,   de   20/03/2020,   o
primeiro,   respeitado   a   data   mínima   de   30/07/2020,   quando   procede

NVENÇÃ

Convenção
Estado   de
ue   ocorrer

em
consonância com o disposto no ariigo 616,  parágrafo 3°,  da CLT,  novas  ne
coletivas.

Claçoes

PÁGINA 7  DE 8
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CLÁUSULA   DÉCIMA   QUARTA:    MANUTENÇÃO   DAS   CLÁUSULAS   DA
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DE 2019/2020.

Ficam  mantidas as cláusulas e condições da Convenção Coletiva de Trabalho
2019/2020,    desde   que    não   colidentes   com    as   disposições   constantes   deste
instrumento.

As pahes firmam o presente Aditivo, para que produza os efeitos de direito, nas
relações de Capital Trabalho, em suas respectivas bases territoriais.

PÁGINA S DE 8


