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SINDICATO
DOS CONDUTOREÍJ

DEvEÍculosRooovtÁRros
or,
MOCOCAE REGIÃO

coNveruçÃo
coLETtvA
DETRABALHo
2020r 2021
SINDICATOPROFISSIONAL:

SINDICATO
DOSCONDUTORES
DE VEIcULoSRoDoVIÁnIosDE MococA E

nrclÃo

Sediadona Rua Canadá,no 185,bairroJardimLavínia,cidadeMococa,estadoSão paulo,país
Brasil, cep 13.7361340,
Fone 19-3656.9100,CNPJ 54.140.660/0001-05,
certidão sindical
913.008.140.04036-5,
representado
por NelsonRibeiroda Silva.

SINDETRANS(SINDICATODAS EMPRESASDE TRANSPORTES
DE CARGAS DE

pRETo
nreelnÃo
e necÉo;.

Sediadono Rua Bruno Malfará,no811,bairroParqueIndustrialAvelinoAlves palma, ciclade
Ribeirão Preto , estado São Paulo, país Brasil, cep 140771270,Fone 16-3628.6200,CNPJ
51'827.301i0001-24,
cerlidãosindical000.003.283.02931-0,
representadopor seu presidrente
CarlosHumbertoMonassi.

Tem entresi justo e acordado,consoante
delibe
de suas AssembleiasGerais
Extraordinárias
e na formade suasdisposições
estatu
vigentes,a consolidação

da presenteConvençãoColetivade Trabalho,nos limi
base territorialde cada sindicatoparticipante,nos termos
s e g u i n t e s:

sua representaçãoerda
Cláusulase cond i ç Ões

- VIGÊNGIA
GLÁUSULA
PRIMEIRA
E DATA-BASE
As partesfixam a vigênciada presenteConvençãoColetivade ïrabalho ìro períodode 1,)de
maio de 2020a 30 de abril de 2021e a data-baseda categoria em ío de maio.
CLÁUSULASEGUNDA- ABRANcÊrucn
A presenteConvençãoColetivade ïrabalho abrangeráa (s) categoria(s. Profissional rCos

empregados
em empresas
de ônibusqueoperamlinhasrodoviárias,
urbanase serviço
de fretamentoe turismo, empregadosem empresasde transportede cargas
rodoviáriassecas e molhadas, inclusiveo pessoal da administraÇão

auxiliaresde copa e cozinha,cozinheiras,
auxiliaresde escritorios
conferentes
de cargas,auxiliares
de departamento
social,chefesde
de divisÕes,encarregados,faturistas,auxiliaresde expedi

IoY,
rárlos,

tras,

recepcionistas,atendentes,diretores - empregados, relações p(
adores
comercial,líderes, mestres, fiscál de plataforma,pessoal de
em ge;ral
contínuos,gerentescomercial,administrativoe financeiros,
ros,
agenciadores,
caixas,auxiliaresde almoxarifado,
auditores,as
res,rnensagetros,
servente,publicitários,
secretáriasque não tenham formação
, auxiliaresde

contabilidade,
instrutores,
assistentes,
administradores,
supervi

comp

d
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SINDICATODOS CONDUTORES

DEvEÍculos RooovtÁntos
ot=
MococAr nrclÃo

Motorista,ajudantede caminhão,ajudantegeral, empregadosem emprcsas
comerciais,
industriais,
agrícolas,
usinas,destilarias,
ou qualquertipode empreg:rdor,
tendoem vistaas funçõesrepresentadas
ser pertencentes
à categoriadiferenciada,
exatamentenos termosdo artigo 511, parágrafo30 da cLT. Inclui-seaindelos
operadoresde máquinasmotorizadas(tratoristas,operadoresde máquinase
operadores
de empilhadeira).
Comabrangência
territorial
em*Sãopaulo:Aguasda prata,
CasaBranca,Caconde,
Divinolândia,
ltobi,Mococa,SãoJoãoDa BoaVista,São.José
Do RioPardo,são sebastiãoDa Grama,Tapiratiba
e VargemGrandeDo sul.

Salários, Reajustese Pagamento
Piso Salarial

- PISOSSALARIAIS
CLAUSULA
TERCEIRA
Paraos SaláriosNormativos
ficammantidos
os valores
valoresabaixoexplicitados:

belecidosa partirde 0110612C19.

F U NÇOES:

-MoroRtsrA(rRÈútNHÃô
I RôóotÉÉú-i-eiïReúf*
(doismil,duzentose quinzereaise vintee cincocentavos)
MOTORTSTA
DE CARRETA(VEíCULOPESADO)
(mil, novecentose trintae nove reaise oitentae três centavos)

MoroRtsre
I úúruxÉino
iËLÃtÂËónrvrÀi
1eneúcna

PISOS
SALARIAIIS
Rs2.215,25
R51.939,83

(mil,oitocentos
e quatroreaise setentae setecentavos)
MOTORISTA
DE BETONEIRA
(mil,oitocentos
e quatroreaise setentae setecentavos)

Rs1.804,77\

MOTORISTAGERAL
(mil,setecentose quarentae três reaise oitentae seis centavos)

Rs1.743,86

(mil,quatrocentose sessentae oito reaise quarentae quatrocentavos)

Rs1.468,44

A R R U M A D OR
(mil,trezentos
e noventareaise trintae trêscentavos)
AJUDANTEDE MOÍONIsÍN
(mil,duzentos
e trintareaise onzecentavos)

RSt.go4,77

\
\

Rs1.390,33

nst.zgo,tt

O P E R A D O RD E M A Q U I N A S

(mil,setecentos
e vintee cincoreaise trintae doiscentavos)
GUINCHEIRO
(mil,setecentos
e vintee cincoreaise trintae doiscentavos)
(mil,setecentos
e vintee cincoreais._etrintae doiscentavos)
AJUDANTE
GERAI:

Rs1.725,32
R51-.72s,32
RiL.725,32
R51.230,11

I

\r
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RooovtÁRros
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MOCOCAE REGIÃO

(mil.duzentose trintareaise onzeòóniato;) -

oPERADon
oe enÉtlrlloern
Á

-

(mil,setecentose vintee cincoreaise trintae dois centavosr

RiL.725,32

AUXILIARDE DEPOSITO
(mil,duzentose trintareaise onze centavos)
(mil,duzentose trintareaise onzecentavos)
ASSISTENTEOU ENCARREGADO
ADMINISTRATIVO
(doismil,duzentose quatroreaise sessentae cincocentavos)
(mil,quatrocentose oitentareaise trintae sete centavos)
VIGIA
(mil,duzentose trintareaise onzecentavos)

R51.230,11
Rs1.230,11
Rs2.204,61;
Rs1.480,37
Rs1.230,1:L

Parágrafo 1o: Motoristade Veículo pesado (Motoristade Carreta)
e o condutorde VeÍculo
Automotor Trator Articulado,em que seja atrelado implemento
do tipo reboque ou
semirreboquee cuja capacidadede carga útil exceda a
(dezoito
mil) quilos e que
possuaa gradação"E" em sua carteiraNacionaldeHabilí 118.000
(c.N.H.)
Parágrafo 20: Motoristade VeículoSemipesadoé o condutor Veículo
Automotordestirrado
ao transportede Carga, cuja capacidadede carga útil esteja
preendida
entre3.501ltrês
mil quinhentose um) a 18.000(dezoitomit)quiloJe quepossuaa
" C " ," D " ,o u " E ' e m
sua CarteiraNacionalde Habilitação
(C.N.H.).
Parágrafo 30: Motoristade Veículo Leve é o condutorde Veículo
transpodede carga, providode dois ou três eixos e cuja capacidadede
a 3.500(trêsmil e quinhentos)
quilos,independente
da gradaçãode sua
H a b i l í t a ç ã(oC N . H . ) .

tor, destinadc,
ao
a útil não exceda
i r a N a c i o n adl e

Parágrafo40:Somenteseráconsiderado
motorista
de treminhão/
rodotrem/
bitrem
'1- Aqueleque
trabalhar
exclusivamente
comestetipode veículos,
2 - O Motoristade Carretaque dirigiresporadicamente
treminhão/rodotrem/
bitrem rrão
é consideradonesta categoria,mas receberá uma diferença proporcional
ao tempo rtrue
trabalhounestesveículos,
3 - A proporcionalidade
de hora trabalhadacom este tipo de veÍculoserá calculadana
base de 15 % (quinzepor cento)a maior,pois é este percentualo existente
entre os pisostias
duas categorias.
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DEVEicuLosRoDOVIÁRIoS
DI=

MococAe nrcrÃo

clÁusulA QUARTA- Do REAJUSTE
SALARIAL
ConsÌderando
os impactoseconômicosgeradospela pandemÍa(CoVlDlg), as partes
convenentes,
deliberampela manutenção
dos valoressalariaispratìcados
na vigênci6da
convenção
coletiva2019-2020.
ParágrafoUnico:As partesreconhecem
que inexistemíndicesou resíduosinflacionários
a
seremconcedidos
aostrabalhadores
nosanosanteriores
a vigênciadestaconvenÇão.
CLÁUSULA
QUINTA- PAGAMENTo
Dos SALÁRIoS
Os pagamentos
dos saláriosdeverãoser efetuados
até o quintodia útildo mês seguinle.
A
concessão
do adiantamento
salarialserápor opçãodo empregador,
sendoque as emprçsas
poderãoconceder
o adiantamento
atéo dia20 (vinte)de cadamês.

CLÁUSULA
SEXTA- COMPROVANTE
DE PAGAMENTO
As empresasfornecerãoaos seus empregados
o comprovante
de pagamento,
que de,yerá
contera identificação
da empresa,
comclaradiscriminação
de todasas verbaspagas(salários,
comissões,
PTS,abonos,produtivídade,
quantidade
e valordashorasextras,etc.),bemc()mo
os descontos
efetuados
de formadistinta
(lNSS,IRRF,pensãoalimentícia,
convênios
médicos,
adiantamentos
quinzenais
(vales),mensalidades
associativas,
etc.),a fim de evitaro salário
complessivo.

CLÁUSULASÉTIMA- DESCONTOSDO D.S.R.E/ OU FERIADOS

salvocondições
maisfavoráveis
existentes,
a ocorrência
de 1
a semana,
desdequenãosuperior
a 10 (dez)minutos,
não

) atrasoao trabalho,dur:rnte
á descontodo D.S.R.erou
feriadocorrespondente,
sendo que essesatrasosdeverãoser
nsadosno mesmodia ou
durantea semanade sua ocorrência,
salvoa existênciade outro
io, estabelecido
entrea
empresae o empregado.

_ COMUNTCAçÃO
GLAUSULA
OTTAVA
AO EMPREGADO
As comunicaçõese as advertênciasfeitas pelo empregadorao empregado
deverão ser por
escrito:
Em caso de faltas, individuaisou coletivas,
principalmente
quandodelasadvieremalgumtipo de
b) Em casode dispensasemjustacausa.
a)

CLAUSULANONA- NÃO INTEGRAMAO SALÁRIO
As importâncias,
ainda que habituais,pagas a títulode aj
vedadoseu pagamentoem dinheiro,diáriaspara viagem,

com detalhes,

/

ffir

de custo,auxilioalimentaçiáo,
e abonosnão integranra
; , r . 1 ' 1 ' 11

1 j rI t 1 ) i
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or
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remuneração
do empregado'
nãose incorporam
ao contrato
de trabalho
e nãoconstituem
base
de incidência
de qualquer
encargo
trabalhista
e previdenciário.
_ neretçoEs E PERNO|TES
GLAUSULA
DECTMA
a) ALMoço - R$ í8,67 Serápagoao motorista,
e a cadaajudantede motorista,
quandrrem
serviçosexternos,em percursosque ultrapassemviagensacima de
50 (cinqur:nta)
quilÔmetros
da sede da empresa,sendo facultativoàs empresasa concessãodesse
reembolsoatravésde vale-refeição
ou, quandonão aceitospelo comercio,atravé,sde
antecipação
em dinheiro.
b) JANTAR- R$ 18,67- Serápagoao motoristae a cadaajudantede motorista,
alérndo
valordo almoço,
quandoem viagensa serviçoda empresa,
em percursos
queultrapassem
50 (cinquenta)
quilômetros
da sededa empresa,
quandona pressuposição
de retornoiapos
às 20 horasou pernoite.
c) PERNoITE- R$ 22,8í - Este valor incluio café da manhã
iá
e será pago ao motoristar
ea
cada ajudantede motorista,quandoem viagensa serviçoda e\rpresa,
u
razãode sua
naturezae da limitaçãode suajornadade trabalho,implique
no"*
dia posterior
"m \orno

d) CAFEDA MANHÃ- R$ 9,SS- Estevatorserápagoquandoo em
entre03:00e 06:00horas,nãotendorecebidopernoite.

for iniciarviagem

I

Parágrafo1o:As importâncias
pagas acima,aindaque habituaÍs,pagasa
o de ajudarde
custo,reembolsode despesas,auxilioalimentação,
diáriasparaviagem,que
â Vl$191"âl
a partirda data da assinaturadesta CCï, não integrama remuneração
do empregado,nã9 se

incorporam
ao contrato
de trabalho
e nãoconstituem
basede incidência
de quatquer
encêrrgo
trabalhista
e previdenciário.
Parágrafo20:Cabe exclusivamente
ao empregadoa responsabilidade
e a liberdadede conroe
onde pernoitará.
Parágrafo 3o: Da mesma forma é de responsabiridade
do empregaoo
intervalopara descansoe refeÍção,intrajornada.

mprimentodo

Parágrafo 4o: Ficamressalvadosos casos daquelasempresas,que a
supra ajustados,em suas sedes de origem e de destinodas vi
s, desde

no mínimo,
vantagens
semelhantes,
taiscomo,alojamentos,
CLÁUSULA
_ cESTABÁsIcA
DÉcIMAPRIMEIRA

As empresasfornecerãogratuitae mensalmenteaos empregados

alimentação
no valorde R$ ís3,00(centoe cinquentae três
cestacomposta
como conteúdoabaixo,a serementregues
no diado

os benefícios
assegurom,

etc.

,tr"t(*K

CESTA

esteno valorde unna
mento

Shcr,:alc
dos
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DEvEicuLos
nooovrÁRlos
or
MococAr RrctÃo

Parágrafo 10: o empregado que faltar injustificadamente
ao serviço perderá o direito
recebimentoda cesta básicaora concedido,no mês da ocorrência.
Parágrafo 20: Para as empresas que já concedem vale-alimentação
ou cesta básica fica
inalterada
a condição,desobrigando-as
assim,do cumprimento
destacláusula
Parágrafo3o: o valor correspondente
não integraao salárionem quaisqueroutrosdireitos
decorrentes
do tratotrabalhista.
Parágrafo 4o: Será fornecidaCesta Básica por 3 (três) meses ao empregado
afastadopor
acidentede trabalhoou doençae que recebacomprovadamente
o auxíliocorrespondente
pelo
INSS
Parágrafo 50:As empresasque não forneceremdurantea

ncia,docontratode trabalhoas

cestasbásicasou vale-alimentação
ficamsujeitasa pagarurà indenizaçãoao empregadc,
por
cadacesta,no valorde R$ i53,00(centoe cinquentae três
(trinta
mais
multa
de
30%
),
porcento)
I T EM Q U A N T ID A D E ESPEC!E
1

1

2

PRODUTO

Quilos

ArrozAgulhinha
(Tipo01)

2

, 6

Quilos

AçúcarCristal

3

5

Latas

Oleode Soja(900mt/cada)

/

3

Quilos

FerlãoCarioca
(Tipo01)

5

5

Pacotes

Macarrão
(500gramas)

^

1.5

Quilos

Cafe(500gramas)

7

1

Quilo

Sal Refinado

8

1

Quilo

Farinha
de TrigoEspecial
(S00gramasicada)

n

1

Lata

Extratode Tomate(370gram

Pacotes

Biscoito(200gramas)

1

o

10

,2

11

1

Pacote

Fubá(500gramas)

12

5

Unidades

Sabonetes

13

1

ïubo

Pastade Dente

14

5

Barras

Sabãoem Pedra

Sìncicaic
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SINDICATO
DOS CONDUTORES
DEVEíCULOS
ROOOVIÁRIOS
OI=
MococA E REGIÃO

cr-ÁusulADEcTMA
- coupENsnçÃo
sEGUNDA
DEBENEFícros
Todo e qualquerbenefÍcioque as empresasconcederem,ou
vierem a conc;eder
espontaneamente
ao empregado
durantea vigênciadestaconvenção,
tais comoconv0nios
médicos,segurode vida em grupo,auxílioeducaçãoou outrosbenefícios
que vennérm
a
favorecer
o empregado
nãoserãoconsiderados,
em qualquerhipotese
e a nenhumefeitoc;omo

integrantes
dossalários
ou remuneração
do empregado,
não
tipodepostulação
a estetítulo.

ser objetode qualquer

clÁusur-R DEctMATERcEIRA
- DA posstBtLtDADE
DE
(ouATRO)
HORAS
EXTRAS.

çÃo oe AïE 4

Tendo em vista as peculiarescircunstâncias
existentesno transporte
acarretama extrapolação
,/
da jornadade trabalho,tais como'

rio de cargasque

1)Acidente
de trânsito,
congestionamentos,
quebraou defeitos
nos veículos;
2) Obrase manutenção
de viasurbanase rodoviárias;
3) Normasque restringem
a circulação
de veículos
em viasurbanase rodoviárias,
seja
em relação
ao tipode veículoou horários
de circulação;
4) Inexistência
de pontosde paradaadequados
nasrodovias
e regiõesurbanas;
5) Locaisinadequadospara esperano carregamentoe descarregamento
de veículors
de
cargas;
6) Demora nas operações de entregas e coletas de mercadoriasem
remetentes.
embarcadorese destinatários;
7) Enchentes,
alagamentos
nas estradase vias urbanas;
8) Quedade barreiras;
9) Demora na fiscalizaçãodas mercadoriastransportadasnas barreirasfiscais
ou
alfandegárias;
10) Transportede cargasvivas,perecíveise especiais;
11) Areas de riscosde roubo de veículo/carga,
atentadoa vida do motoristae local
apropriadocom segurançapara descanso/pernoite.
12) Manifestaçõese catástrofes,bem como outrasocorrênciasquefogem ao controle
e
gestão das empresas e considerandoainda que, em razão das circunstânciasjá
descritas,a jornadade trabalho,nem sempreé possívelser definida
emprega(tor,
as categoriaseconômicae profissionalsignatáriasdesse i
hecemr;ue
o limitede horasextrasno segmento,
paraos motoristas
e
ser de ate
çao,

04 horasdiárias,noscasosacimacitados,termosdo artigo
CLÁUSULADÉCIMAQUARTA- PRÊMIoPoR TEMPoDE S
Fazjus ao PTS(PrêmioporTempode Serviço)todoempregado
serviçoconsecutivoe efetivamenteprestadosao mesmo em
cento)calculadossobreo saláriodo motoristageral paraa ârea

o u m a t sa n o sd e
e
será
de 3% (três lrg
,
ional.

7
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Parágrafounico:o PTSnãotemnatureza
salarial,
nãose integrando
ao salário,
sendodr:vido
a partirdo mês seguinteàqueleque o empregado
completar
3 (três)anos de serviçona
empresa,
nãosendodevidocumulativamente
e pagomensalmente.
CLÁUSULA
DÉCIMAQUINTA_ ADIANTAMENTO
PARAVIAGENS
As empresaspoderãofazeradiantamentos
de numerário
(emespécie)paradar suporte/l,azer
faceàs despesas
do veículo/
equipamento
queestásoba responsabÍlidade
para
do motorÍsta,
parao bom desempenho
das viagens.
Parágrafo 1o: Quando o motoristaretornarà sede da empresa ou
de acordoconnos
procedimentosda empresa,deverádirigir-seao departamento
de
a que seja feitoo
acerto de contas, onde apresentaráos documentosfiscais e recibos
comprovarÌìas
despesas
durante
as viagens,
restituindo
a empresa
o saldoremanescente d i n h e i r o .
Parágrafo 20: Na hipoteseem que o motoristanão dispordo numerário(diÍ
heiro
do acertode contas,deveráser feíto um vale residualde suportefinanceiro,para
vencimentos
do empregado

momento
o nos

CLÁUSULADECIMASEXTA_ PARTICIPAçÃO
EM LUCROSE RESULTADOS
(PLR)
Seráconcedido
a todosos empregados
Participação
em Lucrose Resultados
no valorde R$
276,48(duzentos
e setentae seis reaise quarentae oitocentavos)peloperíodode validade
destaConvenção
(0110512020
à 3010412021),
a ser pagoem duasparcelas
iguaisde Rg 139,24
(centoe trintae oitoreaise vintea quatrocentavos)
cada,não cumulativas,
nos mesesoe
Outubro/2020 e Abrttt2O2l
.
Parágrafo10: Eiou ainda,o pagamento
desse benefícioaos empregados
admitidosou
demitidosantes ou depoisdas datas acima identificadas
(outubrol2o20
e abrill2o2l)será
proporcional
aos mesestrabalhados
correspondendo
a R$ 23,04(vintee três reaise quittro
centavos)
a cadamêsou fraçãotrabalhada.
Parágrafo 20: Nos casos de dispensaserão devidas as proporcionalidades quais
as
serão
pagasjuntamentecom as verbasrescisorias.
Parágrafo30: Nos casosde rescisãocontratuala pedidodo empregaoo
é devidaa proporcionalidade
previstano parágrafo1o.
Parágrafo40:Aos funcionáriosafastadospelo INSS,recebendo:
a) Auxíliodoença,será aplicadaa proporcionalidade
acimaaté
b) Auxílio acidente do trabalho lhe serão pagas as
(outubro/abril).
Parágrafo 5o: Sobre as importâncias
pagascomoparlicipação
Í n c r o r r aqou a tsq u e r
trabalhistase não se lhes aplica
conformeprevêo artigo30da i 1 0 . 1 0 1
de 191
. 2.2.000.

lustacausarrão

afastamento:
na época devida

Lucrose Resultados
nao
,ìÂ
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Parágrafo60:Regrasa seremobservadas
parapagamento
da pLR sãoas seguintes:
A- o empregado
que faltarinjustificadamente
perderás0% (cinquenta
por cento)do valor
pLR
devidodo
porfalta.
B- o empregado
nãopoderáter sofridoqualquer
punição
disciplinar
(advertência
escrilaou
suspensão).
c- Deveráo empregado
cumpriras determinações,
ordensinternas,
regulamento
interno
jornadade trabalho,
da empresa,
em especial
as normasrelativas
ao tempode dirt:ção
e de descansointrajornada
e ínterejornada
bem comoa lei,especialmente
no aspecto
disciplinar,
de segurança
e dejornadade trabalho.
D- Deveráo empregado,
independente
da funçãoque exerçana empresa.
observaras
regrasde trânsito,sendo que as multassofridaspor infraçõesde
trânsitode sua
responsabilidade
quandona condução
de veículos
da
e a suspensão
da oNH
retirar-lhe-ão
"rpr"rà respeitar,
o direito ao recebimentoda PLR, devendo
inclusive,as
determinações
de trânsitointroduzidas
petaLei 12.61gt2012êV
r_ei13.103t201s
E- As empresasque mantiveremplano de participaçãono\r.ro,
Resurtarros,
elaborado
internamente,
"
poderãoutilizar-se
dele para suprir\obrigações
contdas
nestacláusula,
nãose cuidando,
portanto,
de benefício
cumulatiuo\
cLÁUSULADÉcIMAsÉTIun . AUXíLIoFUNERAL
No casode ocorrência
de obitodo empregado,
a empresapagaráaos
AuxílioFuneral
e à épocado obito:

, a t Í t u l od e

a) 3 (três)saláriosnominativos,
quandoo obitofor ocasionadopor acidentede trabalho,
sem carênciade tempode serviço.
b) 2 (dois)saláriosnominativos,
quandoo óbitoocorrerpor outrascausas,desdeque o
empregadofalecidotenha no mínimo 24 (vinte e quatro) meses
de trabalho na mesma
empresa.
c) Referidoauxílionão será devidopela Empresaque firmarcontrato
de segurode vida
em favor do Empregado,desde que a apóliceofereça coberturaintegral
das oespesascom
funeral,a famíliado empregadofalecido.

CLÁUSULADÉCIMAOITAVA-

DO SEGURODE VIDA NORMATIVO
os sindicatosAcordantespactuamo direitode seguro de Vida aos motori

pelasEmpresas,
nosseguintes
limites:

1) o valor especificadopara as Modalidadesde Motoristaserá
(dez)vezeso valor do piso salarialda funçãoexercida,de
V , a l í n e a" c " ,d a L e i 1 3 . 1 0 3 / 2 0 1 5 .
2) O "Seguro de Vida" deverá dar cobertura a morte
ur al,
invalideztotal ou parcialdecorrentede acidente,trasladoe
Ílio
às suasatividades,
no varormínimoconstantedo item 21.2.

a ser custeardo
e a 10
artigo2o,inciso
por acidente,
funeralrefererrte

I

sr
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3) Na hipotesede Empresanão formalizaro "Segurode Vida",e ocorrerfato descrito
no
item anterior,fica imediatamente
responsável
pela indenização
do Empregado,por seu
beneficíário,
nos limitesaqui especÍficado.

CLÁUSULADÉCIMANONA- DO SEGURODE VIDA FACULTATIVO
Comoformade oferecermaiorproteçãoe amparoao empregadoe sua família,incentiva-s;e
às
empresasabrangidaspor esta convençãoa firmarem,em favor de seus empregados,
ap,olice
de segurocom prêmiossuperiores
e acrescidos
às modalidades
normativas
descritasacima.
Parágrafo Unico: Em contrapartida,fica contratadoque todo valor ou condição
além dos
fixados,na Cláusula"DO SEGURODE VIDA NORMATIVO"sofrerá,sob o instituto
legalda
compensação, abatimento com qualquer valor decorrente de decisão judicial que
eventualmentefixe condenaçãodos empregadoresem processosjudiciais que
busqruem
quaisquerindenizações,
trabalhistas
ou cíveis,movidospor seus empregados,
decorrentes
de
acidentes em que às empresas ou seus prepostos possam ser inseridos
direta ou
indiretamente.

CLÁUSULA
uGÉSIMA- ABoNo APoSENTADoRIA
As empresaspagarãoao empregado
que se aposentar,
um abonode 2 (duas)vezeso seu
saláriocontratual,
desdeque o mesmotenha4 (quatro)anosde trabalhoconsecutivos;
na
mesmaempresae, em casode aposentadoria
por invalidez
esseabonodeveráser de 3 (lrês)
vezeso seusaláriocontratual,
independentemente
do tempode serviço.
Parágrafo 1o: O abono previstosomentedeveráser pago qu

o afastamentofor definitivo
do aposentadoria
rçosna mesmaapr)sa

oa empresae se aposentarcom tempode serviçointegral,não
proporcional,
noscasosem que o empregado
prestando
continuar
concessãodo benefíciopelo INSS,não serádevidoo abono.

cLÁUSULAVIGESIMA
- SALÁRo ADMISSÃo
PRIMEIRA
sendo idênticaa função,a todotrabarhode igualvalor,prestadoao mes
mesmoestabelecimento
empresarial,
corresponderá
igualsalário,semdisfi

n a c i o n a l i d a doeu i d a d e .

Parágrafo1o:Trabalhode igualvalor,paraos fins destaclausura,
produtividadee com a mesma perfeiçãotécnica,entre pessoas
Ja
servrçoparao mesmoempregador
nãosejasuperiora quatro
eadi

empregador.no
de sexo,etnia,

or feitocom istual
ça de tempo de

funçãonãosejasuperior
a doisanos.

Parágrafo 20: Os dispositivos
destaclausulanão prevalecerão
pessoalorganizadoem quadrode carreiraou adotar,por meiode

a internada emprrlsa
ì i
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ou de negociaçãocoletiva,planos de cargo e salários,dispensadaqualquerformzrde
homologação
ou registroem órgãopúblico.

Parágrafo3o:No casodo 20destaclausula,
as promoções
poderãoserfeitaspormerecimento
por
e
antiguidade,
ou porapenasum destescritérios,
dentrode cadacategoria
profissional.
Parágrafo 4o: A equiparaçãosalarialso será possívelentre empregadoscontemporâneosno
cargo ou na função, ficando vedada a indicaçãode paradigmasremotos,ainda que o
paradigmacontemporâneo
tenhaobtidoa vantagemem açãojudicialpropria.

CLÁUSULAVIGÉSIMASEGUNDA- CONTRATODE EXPERIÊruCIE
O contratode experiênciaprevistono parágrafoúnico do Artigo 445 da CLT, passa a ter o
prazomáximode g0 (noventa)dias,incluídaa eventualprorrogação.

- ANorAçÕESEMcARTEIRAS
cLÁusuLAvlcEstMATERcEIRA
pRoFtsstoNAts
As empresas
paraquenascarteiras
cuidarão
profissionais
sejamanotados
os cargosefetivos
dos funcionários,respeitadasas estruturasde cargose saláriosexistentesnas mesmas.

Parágrafo1o: Fica asseguradoà empresa,o direitode uso de mão de obra disponível,em
perÍodode baixo movimentooperacional,na manutençãodas instalaçõese equipamentos,
mesmoque essasatividadesnão sejampropriasdas funçõescontidasno contratode trabalho,
levando-se
em contaa capacidade
de cadaempregadoe dentrodo horáriocontratual.
Parágrafo 20: Fica estabelecidaa compensaçãode horários nestes períodos de baixo
movimentooperacionalquando não houver possibilidadede utilizaçãode mão de c,bra
conformeparágrafoprimeiro.
CLÁUSULAVIGESIMAQUARTA_ JUSTA CAUSA

Ao empregado
demitidopor justa causa,dar-se-áciência,por
mencionando-se
claramente
os motivos
determinantes
da rescisão

de sua disoerrsa.

Parágrafounico: serãoatoscaracterizadores
de justacausa:dirigir
de informações,entregar o volante do veículo a pessoa não a
autorizaçáo,desviar-sedo trajeto de viagem por conta própria (excluí S
alheias à vontade do motorista),fazer transporte de mercadoria n a o
empregador,
cassaçãode CNH por excessode pontos,entreoutras.

uso indev'ido
carona sem
circunstânc;ias
utorizado p,elo

cLÁusuLAvtcEStMA
eutNTA- DApRotBtçÃoDECARoNAS
Acordamtambém os sindicatossignatáriosque incorreem falta
contratual,por justa causa, passívelde reparaçãode danos, o
oferecercaronasa terceirosnos veículosde sua empregadora,

ensejadora
da ruptura
e
ou
ajudante
clue
,sta
te da motivação,
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sendo, ainda,taxativamente
vedada a simplespermanênciano interiordestes,de qualquer
pessoaque não estejadiretamenteligadaà prestaçãode serviços
de transporle.

CLÁUSULA
uGÉSIMASEXTA- DEVERES
Do EMPREGADo
conformearligo30 capítuloI do ïítulo lll da cLT seçãolv - A
profissional:

iço do motorista

Art.235-8. Deveresdo motorista
profissional:
l.

Estaratentoàs condições
de segurança
do veículo,

ll.
conduziro veícuro
comperícia,
prudência,
zeroe como
princípios
de direção
defensiva;

n c t aa o s

lll.
Respeitara legislaçãode trânsito,jornadade trabalho,em especiatas
normasrelativasao tempode direçãoe de descansointrajornada
e interjornada;

lV.

Zelarpelacargatransportada
e peloveículo;

V.
colocar-sea disposiçãodos órgãospúblicosde fiscalizacão,
trâns;ito.
fiscaise ambientais:
Vl.
submeter-sea examestoxicológicos
com janela de detecçãomÍnrma
de 90 (noventa)diase a programade controlede uso OJOrogae OóOeOiOa
atcoolica,
instituído
pelo empregador,
com sua amplaciência,pelo menosuma vezacada2 (dois)anos e 6 (sr:is)
meses,podendoser utilizadopara esse-fím.
o exameobrigatorioprevistona Lei no g.503,de 2á
de setembrode 1997 - Códiqo de TrânsitoBrasileiro,desde que realizadonos
últimos60
(sessenta)
dias.
Parágrafo1o: E de total responsabilidade
do empregadoa direçãodefensivacom segurança,
devendo o motoristacuidar adequadamentedo veículo,transportarsomente mercadorias
autorizadas
pelo empregadore jamaiscedero veículoque está sob sua responsabilidade
piara
a direçãode outromotorista,salvoquandoautorizadoexpressamentepelo empregaoor.
Parágrafo 2": E dever do empregadoà realizaçãodo serviço com qualidaoe,seguranç€ì
e
dedicação,ficandoajustadae expressamente
previstaa possibilidade
de descontodo salário
dos danose prejuízoscausadosao empregador,por dolo no exercícioda função.
Parágrafo 30: Resolução40sl2oí2, quando em atividadeexternae/ou
médiae longadistânciaé de sua responsabilidade
exclusÍva/ motorista

todosos registrosde horáriosno Diáriode Bordo,sob penade res
termosda cLT e do crB. os registrosefetuadospelomotoristaser
informaçÕescontidas no tacografodo veículo e no relatoriode

monitoramento
por satélite.os registroslançadosno Diário de

expressãoda verdade,sob as penasda Lei"

Parágrafo 4o: Resoluçáo40612012,
é de responsabilidade
do motorista

de curta,

;ffi""p',
d
ãs condieões

de funcionamento
e a hora,minutos
do tacografo
do veículo.
Antesde inic as viagensdeverrá
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verificarse há quaisquerdivergências
no horário(horae minutos)e a anormalidadt:
no
funcionamento
do equipamento.
Casohaja,deveráinformar
ao imediatamente
ao empregador
paracorreção
e reparodo equipamento"
Parágrafo50: Os motoristas
que tiverempontuação
na CarteiraNacionalde Habilitação,
superiora 20 pontos,devidoinfraçõescometidasno trânsito,com consequência
perda/
cassação
de sua Habílitação,
previstopelalegislação
conforme
vigente,poderáser demitido
por"JustaCausa".
Parágrafo60:E de responsabilidade
e obrigaçãodo motoristacondutorcumprirrigorosamente
com os intervalos
de descansode 30 (trinta)minutosa cada 5 (horas)horase trintaminutosde
tempoininterruptos
de direçãoe no mínimode 1 (uma)horapararefeiçãoe interjornada.
Parágrafo 70: Para fins de controlede jornada, o motoristaempregadoé responsávelpela
guarda,preservação
e exatidãodas informações
contidasnas anotaçõesem diáriode bordo,
papeletaou ficha de trabalhoexterno,ou no registradorinstantânea(nalterável
de velocidarjee
tempo. ou nos rastreadoresou sistemas e meios eletronicos,
\talaOos nos veículos,
normatizadospelo Ministériodo ïrabalho e Emprego,até que o
seja entregue à
empresa,sendoconsiderada
infraçãodÍsciplinar
a adulteração
ou viol
registradorese
rastreadores,passívelde penalizaçãonos termosda Lei.
Paragrafo 80:E de responsabilidade
do motoristao lançamentofidedignóO" \us horárior;de
trabalho,de suas paradasparaquaisquerfinalidades,
de intervalospara refeição
nÍ;oe
para repouso,tempo de espera e tempo de reserva,bem como, em caso de extensãode
lornada por necessidadeimperiosa,dos motivosque a justifiquem,no controlede iornada
instituídopor seu empregador.
Parágrafo 90: E de responsabilidade
do motoristao cumprimentodas obrigaçõesprevistas;
na
legislaçãoquantoà fruiçãodos intervalosintrae interjornadas,observandoo mínimolegarl,
e
decidirquantoao momentoe a formade seu cumprimento,
inclusivequandoem concomitârrcia
ao tempode espera,se houver.
Parágrafo 10o: Os controles de jornada poderão ser registradospor meios eletrônic;os,
compreendendo-secomo tais os rastreadoresvia satélite ou via celular, computadoresde
bordo, bem como outros registradoresinstantâneosinalteráveisde velocidadee temoo.
instalados
nos veículosautomotores.

CLÁUSULAMGÉSIMASETIMA- USO INDEVIDODE INFORMAçOES

os empregadosse comprometem,
pelo presente,a manter o mais aoso o s i g i l o
confidencialidade
em relação
a quaisquer
informações
comerciais,
estr
cas e
rcas.
Parágrafo 10: Os arquivos,banco de dados, sistemasde comun
utilizadaspelo empregado,para o exercíciode sua função,como
estruturaempresarial
são únicae exclusivapropriedade
da empresaou cli

informaç(ies
bro de uma
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Parágrafo20:Todoe quaisquer
meios,mídia,instrumento,
dispositivo,
endereço
eletrônico
ou
físico,mensagens
ou fotos,criadoporpessoa,
querou nãoempregado,
paraposseou usoda
empresaou por empregados
desta,atuandoou não em seu nome,quer por meiofÍsicro
ou
logico(computadores),
telefônico,
rádiotransmissão,
vídeoe ou similares,
de propriedade
ou
no uso da empresae as informações
geradas,mantidas,
trocadasou armazenadas,
inch.rsive
eletronicamente,
serão de exclusivoconhecimento,
posse, propriedadee de acesso da
empresa,podendoestaefetuarauditoria,
juntoao empregado,
controlee interagir
inclusive
concomitante
a este,no momentode sua efetivação
ou execução,
não cabendonenhuma
restriçãopor parte do empregadoquantoaos controlesaqui elencados,não lhe caberndo
nenhumaremuneração
ou reparação
porparteda empresa.
Parágrafo 30: Responderáo empregado,pelo uso indevidoe incorreto,de qualquermeir>de
informação,de suas atribuiçõesprofissionais
ou acessíveisna empresa,além de perdils e
danosque viercausarà empresa.
Parágrafo40: O uso indevidoou não autorizadode celul
outrosmeiosde comunicarÇão
durante a conduçãodo veículo,gerando imagens,
ou conduçãoperigosade
veículos,colocandoem risco a vida de pessoas,ensejará ompimentodo contratode
trabalhoporjustacausa,nos termosda Lei.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA_ GARANTIA AO TRABALHADO EM VIAS DE
APOSENTADORIA
INTEGRAL
Aos empregadosque estiverema 2 (dois)anos da aquisiçãodo direitoa aposentadoria
integral
comprovadosdocumentalmente
e que tenham prestado4 (quatro)anos de serviçoà mes;ma
empresa,as empresasassegurarãoo empregoou o salárioduranteo períodoque faltar para
se aposentarem,excetuando-seos casos de demissão por justa causa, da extinção do
estabelecimento
ou motivode força maiorcomprovado.
Parágrafo Único: O empregadodeve comunicarà empresapor escritoesse seu direitoà
aposentadoriaintegralna época própria,bem como prová-lo,atravésde certidãode tempo de
serviçoemitidapelo INSS ou apresentação
de todas as suas CTPS,sem o que não lhe será
garantidoessedireito.

CLÁUSULAVIGESIMANONA- GARANTIAAO TRABALHADORAFAST

Ao empregado
que retornar
do gozode auxíliodoença,seráassegurado
por30 (trinta)
diasapósa altamédica.

CLÁUSULATRIGÉSIMA- FOLGA

P E o rNsls
ou sal ár i o,

A
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As empresasque adotamo regimede revezamento
deverãoestabelecer
escalasde folgas
mensais,delasconstandoos díase horáriosde prestaçãode serviÇos
e de folgas,a qual
deveráser colocada
em localvisívele de fácilacesso.
Parágrafo Primeiro: Fica estabelecidoque a cada quatro semanas,uma folga
semanal
coincidirá
com o domingo.
ParágrafoSegundo: Nas viagensde longadistânciacom duraçãoigualou superiora 7 (s,ete)
dias' o descanso semanal do motoristaempregadoserá de'24
liinte e quatro) horas por
semanaou fraçãotrabalhada,
sem prejuízodo intervalode repousodiáriode 11 (onze)hcrras,
usufruÍdono retorno do motoristaà base (matriz ou filial), ou a seu domicílio,salvo s;e
a
empresa oferecer local com condições adequadas para o efetivo gozo do referído
repouso.

ParágrafoTerceiro:E permitida
a antecipação
ou cumulatividade descansossemanair;de
24 (vintee quatro)horaspara seremusufruídos
no retornoda vi
de que tratao caput,
ficandoa cumulatividade
limitada
a 3 (três)descansos
consecutivos.
CLÁUSULATRIGÉSIMAPRIMEIRA- DA JORNADADE TRABALHO

de marçode 2015,que trouxerammodificações
substanciais
no institutolegalda duraçãodo
trabalhoda categoriade motoristas,
os sindicatosacordantespassamentão a pontuaros
seguintes
aspectos
na presente
convenção
coletivade trabalho:
Parágrafoío: Porforçada Lei 13.103/15,
a jornadade trabalhopassaa serfixadaem B hc,ras
diáriase 44 semanais,admitindo-se
a sua prorrogação
em até 2 (duas)horasextrasdiárias,
podendoser realizadaem horáriosflexíveisde acordocom a operação,ou seja, não há
horiírio
fixo de inícioe final.
Parágrafo 20:Será consideradocomo trabalhoefetivoo tempo em que o motoristaempregildo
estiverà disposiçãodo empregador,excluídosos intervalospara refeição,repousoe descarrso
e o tempo de espera, conformeo parágrafo10, do artigo 235-C da CLT, de acordo con.ìa
redaçãodada pela Lei 13.103,de 02 de marçode 2015.
Parágrafo 30: será consideradocomo tempo de espera o períododefini
seus parágrafosda cLT conformeredaçãodada pela Lei 13.103,de
de
atentando as empresas a forma de remuneração trazida pelo
afo
disposição
celetista.

rtigo235-0e
rço de 2015,
da mesma

Parágrafo 40: Dentro do período de 24 (vinte e quatro) horas,
adas '11 (on:ze)
horasde descanso,sendofacultadoso seu fracionamentoe a coi
os períodosde
parada obrigatoriana condução do veículo estabelecida
LeÍ
.503, de 23 de
rfl \
setembrode 1997 - códiqo de TrânsitoBrasileiro,garantidos mínimo de 8 (oito) horas

I

ininterruptas
no primeiroperíodoe o gozo das 3 horas
(dezesseis)
horasseguintes
ao fim do primeiroperíodo,
conforme
$ 3o,

conformeredaçãodada pela Lei 13.10312015.

Í,V

ntes dentrodas 16
artigo235-C,da C
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l-O períodoremanescentede até 3 (três)horasdo descansofracionadode que
trata o incis;olll
do $ 2odesteartigopoderáser cumpridoem até 3 (três)períodos,com mínimo
de 1 (uma)hora
cada, bem como ser cumpridoconcomitantemente
ao tempo de espera,nos termosdo art. ,235J, I e lll, da CLT, desde que a conversãoem intervalointerjornada
seja previamente
determinada,
cabendoa decisãoprimeiramente
ao motorista,
e depoisao seu empregador;
Parágrafo 50: Fica estabelecidaa possibilídadeda fixação de intervalospara
repouso e
refeição,que poderãoser, de acordo com a necessidadedo serviço,superiores
a 2 (drras)
horas,até o limitede 4 (quatro)horas,dentroda possibilidade
facultadapeloartigo71, da CLT.
Parágrafo60: Fica estabelecidaa possibilidade
da implantaçãoda jornadaespecialde trabrelho
trazidapeloart. 23s-Fda c.L.T.,incluídopelaLei 13.1031201s.
Parágrafo 70: E permítidaa remuneraçãodo motoristaem função da distânciapercorrida
oo
tempo de viagem ou da naturezae quantidadede produtostransporti os, inclusive
medizrnte

ofertade comissãoou qualqueroutrotipo de vantagem,
desde
comíssionamento
não comprometa
a segurança
da rodoviae da

essa remuneração
ou

violaçãodas normasprevistasnesta Lei, conformediz o artigo23s-G dà
trazidapelaLei 13.103t2015

de ou possibililea
LT, com a redaÇão

Parágrafo80 As empresasde transportepoderãoinstituirprêmiosó g
para
valorizaçáo
do motorista
que cumprlrrigorosamente
empregado
as obrigações
pf,uistasn€,sta

Lei, principalmente
quanto ao controlede jornada,bem como em função de boas prátic;as,
Ínclusivede eficiência,desde que tais incentivosnão comprometama segurança
viáriae da
coletividade,
ou estimulema violaçãodas normaslegalmente
previstas.
Parágrafo9o:As empresasrepresentadas
pelo sindicatopatronalacordantenão economizaráo
esforçospara atender as disposiçõesconstantesnas Leis 12.619de 30 de abril
de 2o1i>_
e
13.103de 02 de março de2015, quer quantoàs novasexigênciastrazidaspor estas
normas,
querquantoàs formasde remunerações
por ela determinadas.
Parágrafo í0o: Os sindicatosacordantes,em conjunto, poderão atuar face
às empresìas
embarcadoras
de mercadorias,
consígnatário
e destinatários
das cargas,operadorde terminais
de carga, operadorintermodalde cargas ou agentede cargas,aduanas,portos
marítim,cs,
fluviaise secos,que em sua políticade distribuição,
objetivarem,
ainda que indiretamente,
o
descumprimento
das regrastrazidaspelas Leis 12,9í0\2012e 13.10312015,
soticitandoaindil a

intervenção
do Ministério
Púbtico
do rrabJ;

providênciasque se fizeremnecessárias.

"/d

M;[#rJo"

ïrJ;rrro"Ëõ'ì;#;'",

Parágrafo í1o: Havendoalteraçãona legislação,as
dartesdeverãose reunrrpara adequar
esta cláusulaa novarealidade.
1
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os intervalos
expressos
no caputdo art.71 enoseuparágrafo
10.,da c.L.T.poderão
obeclecer
ao fracionamento
implementado
pelaLei 12.619/2012
e Lei13.103/201s.

cr-Áusur-arrucÉstuATERcEIRA
- FALTAS
ABoNADAS
Asfaltasdeverão
serabonadas
conforme
previsto
noartigo473da cLT

CIÁUSUIR TNICÉSIMAQUARTA- FALTASE AFASTAMENTOSPOR DOENçA
Quandoo empregadofaltarpor motivode doença,as faltasserãoabonadasobrigatoriamernte,
por atestadosmédicosemitidosatravésde convêniosmantidospelas
empresasempregad6ras.
Na ausência desses convênios, os atestados médlcos serão fornecidos por
médicos
credenciados
pelaentidadesindicalou peloS.U.S.

CLÁUSULA
TRIGÉSIMA
QUINTA- TRABALHADOR
ESTUDANTE
O empregadoestudanteem estabelecimento
de ensino oficial,autorizadoe reconhecidollelo
poder competente,terá abonadaa falta para prestaçãode exames
escolares,desde que arrise
seu empregador,
no mínimo,com 72 (setentae duas)horasde antecedência,
suieitando-s;e
à

comprovação
posterior

CLÁUSULA
TRIGÉSIMA
SEXTA_ PAPELETA,
DÁRIODE BORDO.FIC
EXTERNO,
INSTRUMENTOS
ELETRONICOS

E TRABALHO

A jornada de trabalhoe tempo de direção deverá ser controladade maneira
pr€lo
empregador'que poderá valer-se de anotação em diário de bordo, papeleta
ou ficha de
trabalho externo,nos termos do parágrafo3o do art. 74 da CLT, aprovadopelo
decreto-Lei
5'452'de 1ode maiode 1943,Resolução4Q512012
ou de meioseletrônicos
idôneosinstala<Jos
nos veículos,a critériodo empregador,
nostermosdas Leis 12.61912012
e 13.10312015.

Parágrafo1o: os instrumentos
citadosno parágrafoanteriorate

controlesde horárioreferidapelasleis 12.619,de 2012e 13.103,de
legítimose tem sua validadejurÍdicaassegurada,
inclusivecomo msi

nidade clos
ão consideracJos

trabalho
desenvolvida
pelomotorista
empregado.

Parágrafo 20: Emboraseja dever do empregadorcontrolara
empregado,será de exclusivaresponsabilidade
deste a sua ex

o do motorirsta
respeitar
, dabendo-lhe
os intervalos
legalmente
estabelecidos
e sua respectiva
d
tempo de direçãoe outros
eventosprevistosnas leis 12.619112
e 13.103115,
podendo,
ve, sofrer autuaçãodirt;ta
pelaANïT ou orgãofÍscalizador
de trânsito,semquedissoresulte
idadesao empregaclor

Sìnol*iodas
Empr*sas
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e semprejuízo
de sanções
disciplinares
aplicáveis
comoporexemplo:
advertência,
suspensão
ou até rescisão
do contratoporjustacausa.

cLAUSULerRrcÉstMASETIMA- AuTonrzeçÃo PARA TRABALHO EM DOMINGCIS
E
F ER I A D OS
Os Sindicatos
patronale profissional
ora acordantes
pactuama possibilidade
das emprosas
representadas
peloSindetrans,baseadona portariaG M / M T b3 . 1 1 6d e 0 3 d e a b r i td e 1 9 8 9 ,
desenvolverem
suasatividades
todosos diasdo mês,incluindosábadosdomingose feriados,
a fimde cumprirem
comseuscompromissos.

CLÁUSULA
TRIGÉSIMA
oITAVA_ FÉRIAs
As férias,so poderãoter o inícioem dias úteis,respeitando
no mínimodois dias oue
antecedam
sábados,
domingos
e feriados.
Parágrafo Primeiro: As férias poderão ser divididas em até
nenhumdelespodeser menorde cincodias corridos,e um deve
discriminando
claramenteas datas iníciaise fínaisdestes
por trabalhador
e empresa.

períodosde descarrso,
maiorde 14 dias corri<Jos.

documentos
firmados

cLÁusuLA TRIGESIMANONA- Ácua porÁvEL, sANtrÁRtos E ARMÁRtos

INDIVIDUAIS.

Ao empregador
compete
manter:
1. Aguapotávelparaconsumo
de seusfuncionários,
2. sanitários
masculinos
e femininos
em condições
de higiene,
3. Armáriosindividuais
paraguardade pertences
e roupasdos empregados,
desde(lue
ocorramexigências
dasatividades
desenvolvidas
peloempregado.

CLAUSULA QUADRAGÉSIMA_ EQUIPAMENTOSDE SEGURA
T R A B A L H O- ( E P t )

As empresas
fornecerão
gratuitamente
a todosos empregados
os
segurança
proteção
e
individual
(Epl),procurando
eliminaros

necessários
à

saúdedo trabalhador,
sempree nos casosem que as condiçõeststcas

e os trposde transporte
queas empresas
se dedicarem
assimo

Parágrafo 1o: Fica o Empregadorobrigadoa documentara
proteçãoindividualEPl, e o Empregadoa dar ciênciado recebi

M E D I C I N AI D O

risco e agressãoà
locaisdo trabalho

â dos equipamentos

S';ncicab
das
Ëmpresar
deïranspcrle*de Sargas
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Parágrafo 20: É de total responsabilidade
do empregado a utilizaçãoadequada dos
equipamentosde proteçãoindividual,e atentaras regrasde transportede produtosperigosos.
Parágrafo30:A faltade utilizaçãoou inadequadautilizaçãodos EPls nas situaçõesnas cuaís
são exigidas sua utilizaçãoconfigura-secomo falta grave, ficando o empregadosujeito à
advertência
e, na recorrência,
porjustacausa.
ao desligamento
Parágrafo40 Quandoprovadodesusodos mesmospeloempregado,fica a empresano direito
de adverti-los
e até mesmodispensá-lo
porjustacausa.

- UNIFoRME
CLÁUSULA
QUADRAGÉSIMA
PRIMEIRA
queexigiruniforme:
A empresa
1. Deveráfornecê-logratuitamentee para seu uso diárío,bem como
boa aparência;

servaçiáoe

2. Por ocasiãodo fornecimento
de novos uníformes,
o funcionáriodevei procedu"rà
devolução
dosusadose
3. Quando do desligamentoou rescisãodo contratode trabalho,o funcionáriodeverá
devolvertodos os uniformesem seu poder,sob pena de serem descontaoosem sieus
direitos.
4. O uso de uniformefora do horário de trabalho e do local do mesmo será cascrde
puniçãoe até mesmodispensapor justa, dependendodas circunstâncias
advertência,
dos fatos.

- Do pRocRAMA
cLÁusuLAQUADRAcÉstmn
sEcuNDA
DEeREVENçÃo
Ao uso DE
Ár-coolE DRocAS
Acordamas paftesque as empresaspoderãoimplantarprogramasinternosde prevençãoerde
combate ao uso de drogas e álcool, além de campanhase ações específicassobre er;tes
temas, sendo autorizado,desde já, o uso de bafômetrose de exames laboratoriaisem
empregaoos.

GLÁUSULAQUADRAGÉSIMA
TERGEIRA- QUADRo DE AVISoS
As empresascolocarãoà disposiçãodo suscitantequadrode
sos nos ocais de traberlho
para afixaçãode comunicadosoficiaisda categoria
desde
não contenl'ram
matéria político-partidária
ou ofensivaa quem quer que seja devendo
avtsosse[em
enviadosao setorcompetenteda empresa,que se encarregará afixá-

CLÁUSULA
QUADRAGÉSIMA
QUARTA- MENSALIDADES

cAts
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Desdeque observadosos termosdo Artigo545 da CLT, as empresasdescontarãoem folha de
pagamentoas mensalidadesassociativasem favor do sindicatosuscitante,dos empregiados
sindicalizados
e associadoscom autorizaçãoexpressa,procedendoao recolhimento
em seu
favor,ate '10(dez)dias após o desconto.

cLÁusuLAQUADRAGÉsIMA
eurNTA- coNTRrBUtçÃo
NEGoctAL
eATRoNAL
As empresas integrantes da categoria econômica, por decisão da Assembleia Cìeral
Extraordinária(A.G.E.) Plena da CategoriaPatronal,deverão efetuar o pagamentoda
CONTRIBUIÇÃO
NEGOCIALPATRONALem favordo SINDETRANS,
paraatenderaos custos
das negociações,
e manutençãodas atividadese serviçosprevistosna C.L.T,aprovadosem
"4. G. E.",nos termosdas normaslegaisvigente.

cLÁusuLAoUADRAGÉsIMA
sEXTA- coNTRtBUtçÃo
ASStsrE

LABORAL

A contribuição Assistencialdos Trabalhadoresa ser definida na
Extraordinária
dos Trabalhadores,
nos termosdas normaslegaisvigente.

bleia Cieral

CLÁUSULAQUADRAGÉSIMA
SETIMA_ DO SISTEMADE MEDIAçÃOCOLETIV

o sistemade Mediaçãocoletivade Trabalhotem por finaridade
a i
empresasindividuais,que objetivema discussãodo cumprimentodas regras inerentes;
às
relações individuaisde capital e trabalho,com o intuito de prevenir e / ou soluci<>nar
grevistas.
movimentos
Em virtude do pactuado,neste instrumento,a entidadeprofissionalsignatáriaassume o
compromissode não promovermovimentosisoladosnas Empresas,enquantonão houvt;ra
mediaçãoacimacitada.
Parágrafo 1o: Na hipotese de haver promoção de movimentosisolados ou coletivos,
objetivandoa aplicaçãoe o cumprimentode normas Legais ou de Cláusulasreferentesà
ConvençãoColetivade Trabalho,em especialjornadade trabalho,o SindicatoProfissional,
impreterivelmente,
compromete-seem notificar,por protocoloe em documentoformal, r;om

antecedência
mínimade 72 (setentae duas)horas,o Sindicato
Pa
Empresaalvo. Tal exigênciaobjetivaa solução pacíficados confli

envolvendo
as categoriasrepresentadas,
bem comotodasas
Sindicato
Patronal.
Parágrafo 20: O requisitodescrito,no parágrafoanterior,é
da legalidadede qualquereventualmovimentogrevista,que
pelosindicato
âmbitoindividual
das empresasrepresentadas

| (Sindetrans)
e a
viduaisou coletivos
representadas
Slelo

uÓ

I e intransponível
no setor, ou

S'ncjrnicdas
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ParágrafoUnico: As regrase critériosde funcionamento
do processode mediaçãosão as
segurntes:
A- O sindicato
profíssional
encaminhapa-a
a empresae parao sindicato
patronal
a pauta
contendo
os tópicosa seremmediados.
B- O sindicatopatronalagendaráem sua sede reuniãoentreo sindicatoprofissi<>nal.
empresae sindicato
patronalparamediaro conflito.
c- Ao finalserálavradoatacontendoo resultado
da mediação.
D- A mediação
deveráocorrer
dentrode no máximo1s dias.

CLAUSULA QUADRAGÉSIME OITAVA .

coNVÊNçÃO

COMPROMISSO E

DIVULGAçÃO DA

As entidadesacordantesse comprometema mantercontatoconstantee diálogo
franco, paraa
superaçãode conflitosdurantea vigênciadestaconvençãoque se originem
de mal ferim'nto
das disposiçõesdo pactoou de sua indevidainterpretação.
Copia da presenteConvençãoColetivade Trabalhodeverá ser afixadaem
local visÍvel na
sede da entidade,dentrodo prazo05 dias,dando-seassimcomprimentqaodisposto
no artigo
614 da CLï e Decretono 229167

CLAUSULAQUADRAGESIMANONA - DO CONVÊT.IIO
ODONTOLOGICO

As EMPRESAS
pagarãoao stNDtcATopRoFtsstoNALo vatorde R$
(
re,ars)
mensaispor trabalhador,
para que a entidadeprofissional
mantenha convenl para
atendimento
odontologico
a todosos trabalhadores.
Parágrafo Primeiro - O SINDICAÏO PROFISSIONALpoderá valer-se de
convênios;e
parc_erias
com empresasdevidamenteregistradase fiscalizadaspela ANS - Agência Nacional
de Saúde Suplementar,que garantiráno mínimo a coberturado Rol de procedimentos
aplicávelaos planosodontológicos,
divulgadoperiodicamente
pelaAgênciaNacionalde Saüde
Suplementar- ANS, a qual será indicadaexclusivamentepela entidade profissional
e
aprovadopelosindicatopatronal.
Parágrafo Segundo - A fim de atender as normas de emissão de boletos
bancários,
devidamenteregistradose com valoresexpressos,as EMPRESASfornecerãoao slNDlcAIo
até o dia 5 dia útil de cada mês a relaçãode trabalhadorescom contrato
bem cor"no
todas as informaçõesnecessáriaspara efetivaçãodo convênio odontologi

ParágrafoTerceiro - As empresasefetuarãoo pagamento
SindicatoProfissional,
atravésde Guia fornecidapela entidade
(décimo)
diaútildo mês.

em favor do

entoaté o 'lOo
bÁ

ParágrafoQuarto- A faltadesse ecolhimentono prazo supra, plícaráem multa de 10o/o
(dez por cento)ao mês, cobrado
dia de
S O , que revertera
em/
benefício
do Sindicato
Profissional.
/7
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ParágrafoQuinto- o valordevidoserá referentea cadatrabalhador
existenteno dia 30 de
cada mês, quandoserá fornecidoà relaçãoao SINDICATo,desconsiJeianoo
para tanto
quatquer
regrade proporcionalidade
de dias.
Parágrafosexto - os empregadosafastadospelo INSS por
mais de sers meses,() os
aposentados
por invalidez
nãoterãoAssistência
odontológica,
ficandoa empresadesobriçyada
do pagamento
mencionado
no caput,referente
a essesempregados.
ParágrafoSétimo- Havendorescisãodo contratode trabalho,
a empresaficadesobrigada
do
pagamento
do convenio
odontológico.
Parágrafo oitavo - considerandoque cabe a entidadeprofis,
I o controle,fiscalizaçiáo
e
acesso ao ptano,garantidoa qualidadede atendimento,as
não poderão fiazer
convênio odontológicocom operadoradivergenteda indicadape
sindicatoprofissionalde
forma a dificultaro controre,fiscarizaçãoe aãesso ao prano,sob
a de multa previster
no

presente
instrumento
normativo.

inctuir
osseusdependentá
Àerrnoodontorosico,
i:j:g:1t:I"^T.:g^:,TlT_s1d?_ggogra
ficandoresponsável
pelopagamentoda mensalidade,
podendo
os valores

pondentesser

mediante
autonzaçao
previã ó;;;'Ã;;;;;;;ji,
::::::3::::Tl9ll19f"q"Tqnto,
nostermosda súmula342,do Tribunal
superiordo Trabalho. "

Parágrafo Décimo - Para contratação da operadora responsável pelo
atendimernto
odontologicoprevistona presenteconveÀção,deveiãoser observadosos
seguintescritérios:
a)

Inscriçãoperantea AgênciaNacionalde saúde suplementar- ANS;

Parágrafo Décimo Primeiro - A inclusãodo Beneficiárioïitular e
de seus Dependentesserá
processadamediantesolicitaçãode inclusão,pela CONTRATANTE,
conformemodeloprotr>rio
disponibÌlizadopela oPERADORA, contendo a respectiva qualificação
completa <jos
beneficiários,
incluindofiliação,endereçocompleto,númeiooe insciiçaono CpF e RG.
Parágrafo Décimo Segundo - As empresasque já possuemconvênio
odontológicoccm
outrasoperadorasem vigência,com multa em caso de cancelamento,
poderãorespeitaros
contratosaté o fim do prazo mínimo,evitandoas multas contratuais,devendo
demonstrarà
entidadeprofissional
o contratovigentee a impossibilidade
de trocada'operaJora.

CLAUSULAQUTNQUAGÉS|MA
_ DO FORODE ELEIçÃO
As partessignatáriasda presenteconvençãocoletivade trabalho
de RibeirãoPretoparadirimir
is dúvÍdase conflitosque

aJ

existir.

ça do Trabalho

g
Cúusuu

Sindicato
das
Flttgernctiel@s.irCaryar
deRibeirão
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e Reaião
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- MULTA
QUINQUAcÉsImePRIMEIRA
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