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coNveruçÃo coLETtvA DE TRABALHo

SINDICATO PROFISSIONAL:

SINDICATO DOS CONDUTORES DE VEIcULoS RoDoVIÁnIos DE MococA E
nrclÃo
Sediado na Rua Canadá, no 185, bairro Jardim Lavínia, cidade Mococa, estado São paulo, país
Brasil ,  cep 13.7361340, Fone 19-3656.9100, CNPJ 54.140.660/0001-05, cert idão sindical
913.008.140.04036-5, representado por Nelson Ribeiro da Silva.

SINDETRANS (SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE CARGAS DE
nreelnÃo pRETo e necÉo;.
Sediado no Rua Bruno Malfará, no811, bairro Parque Industrial Avelino Alves palma, ciclade
Ribeirão Preto , estado São Paulo, país Brasil, cep 140771270, Fone 16-3628.6200, CNPJ
51'827.301i0001-24, cerlidão sindical 000.003.283.02931-0, representado por seu presidrente
Carlos Humberto Monassi.

Tem entre si justo e acordado, consoante delibe de suas Assembleias Gerais
Extraordinárias e na forma de suas disposições estatu vigentes, a consolidação

sua representação er dada presente Convenção Coletiva de Trabalho, nos l imi
base territorial de cada sindicato participante, nos
seguintes:

GLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNGIA E DATA-BASE

termos Cláusulas e condiçÕes

As partes fixam a vigência da presente
maio de 2020 a 30 de abril de 2021 e a

Convenção Coletiva de ïrabalho ìro período de 1,) de
data-base da categoria em ío de maio.

CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANcÊrucn

A presente Convenção Coletiva de ïrabalho abrangerá a (s) categoria (s. Profissional rCos
empregados em empresas de ônibus que operam linhas rodoviárias, urbanas e serviço
de fretamento e turismo, empregados em empresas de transporte de cargas
rodoviárias secas e molhadas, inclusive o pessoal da administraÇão IoY,
auxiliares de copa e cozinha, cozinheiras, auxiliares de escritorios rárlos,
conferentes de cargas, auxiliares de departamento social, chefes de
de divisÕes, encarregados, faturistas, auxiliares de expedi tras,
recepcionistas, atendentes, diretores - empregados, relações p( adores
comercial, líderes, mestres, fiscál de plataforma, pessoal de
contínuos, gerentes comercial, administrativo e financeiros,
agenciadores, caixas, auxil iares de almoxarifado, auditores, as
servente, publicitários, secretárias que não tenham formação

em ge;ral

Sìincicaic das
Ërxpr*sas Ss ïra$ssorte$ Se Seryas

SINDICATO DOS CONDUTOREÍJ
DE vEÍculos RooovtÁRros or,
MOCOCA E REGIÃO

2020 r 2021

ros,
res, rnensagetros,

,  auxi l iares de dcontabilidade, instrutores, assistentes, administradores, supervi comp



r smdffiffi
Motorista, ajudante de caminhão, ajudante geral, empregados em emprcsas
comerciais, industriais, agrícolas, usinas, destilarias, ou qualquer tipo de empreg:rdor,
tendo em vista as funções representadas ser pertencentes à categoria diferenciada,
exatamente nos termos do artigo 511, parágrafo 30 da cLT. Inclui-se aindel os
operadores de máquinas motorizadas (tratoristas, operadores de máquinas e
operadores de empilhadeira). Com abrangência territorial em *São paulo: Aguas da prata,
Casa Branca, Caconde, Divinolândia, ltobi, Mococa, São João Da Boa Vista, São .José
Do Rio Pardo, são sebastião Da Grama, Tapiratiba e Vargem Grande Do sul.

Salários, Reajustes e Pagamento

Piso Salarial

CLAUSULA TERCEIRA - PISOS SALARIAIS
Para os Salários Normativos ficam mantidos os valores
valores abaixo explicitados:

belecidos a part ir de 0110612C19.

FUNÇOES:

MoroRtsrA (rRÈútNHÃô I RôóotÉÉú-i-eiïReúf* 
--

(dois mil,  duzentos e quinze reais e vinte e cinco centavos)
MOTORTSTA DE CARRETA (VEíCULO PESADO)
(mil, novecentos e trinta e nove reais e oitenta e três centavos)
MoroRtsre 1eneúcna I úúruxÉino iËLÃtÂËónrvrÀi
(mil, oitocentos e quatro reais e setenta e sete centavos)
MOTORISTA DE BETONEIRA
(mil, oitocentos e quatro reais e setenta e sete centavos)
MOTORISTA GERAL
(mil, setecentos e quarenta e três reais e oitenta e seis centavos)

(mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e quarenta e quatro centavos)
ARRUMADOR
(mil, trezentos e noventa reais e trinta e três centavos)
AJUDANTE DE MOÍONIsÍN
(mil, duzentos e trinta reais e onze centavos)
OPERADOR DE MAQUINAS
(mil, setecentos e vinte e cinco reais e trinta e dois centavos)
GUINCHEIRO
(mil, setecentos e vinte e cinco reais e trinta e dois centavos)

(mil, setecentos e vinte e cinco reais._e- trinta e dois centavos)
AJUDANTE GERAI:

Sìinciraic dos
ErnBresas ds ïrãnsporteg de SãrSâ$

SINDICATO DOS CONDUTORES
DE vEÍculos RooovtÁntos ot=
MococA r nrclÃo

PISOS
SALARIAIIS

Rs2.215,25

R51.939,83

RSt.go4,77

Rs1.804,77

Rs1.743,86

Rs1.468,44

Rs1.390,33

nst.zgo,tt

Rs1.725,32

R51-.72s,32

RiL.725,32

\

\

\

I

\r
R51.230,11
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(mil. duzentos e trinta reais e onze òóniato;) 

-

oPERADon oe enÉtlr l loern Á 
-

(mil, setecentos e vinte e cinco reais e trinta e dois centavosr
AUXILIAR DE DEPOSITO
(mil, duzentos e trinta reais e onze centavos)

(mil,  duzentos e tr inta reais e onze centavos)
ASSISTENTE OU ENCARREGADO ADMINISTRATIVO
(dois mil,  duzentos e quatro reais e sessenta e cinco centavos)

(mil, quatrocentos e oitenta reais e trinta e sete centavos)
VIGIA
(mil,  duzentos e tr inta reais e onze centavos)

Parágrafo 1o: Motorista de Veículo pesado (Motorista
Automotor Trator Art iculado, em que seja atrelado
semirreboque e cuja capacidade de carga útil exceda

Sìindiraic das
Fmpr*sas de ïransporËe* de $*rga*

SINDICATO DOS CONDUÏORES
DE vEÍcuLos RooovtÁRros oe
MOCOCA E REGIÃO

RiL.725,32

R51.230,11

Rs1.230,11

Rs2.204,61;

Rs1.480,37

Rs1.230,1:L

de Carreta) e o condutor de VeÍculo
implemento do t ipo reboque ou

a 118.000 (dezoito mil) qui los e que
possua a gradação "E" em sua carteira Nacionalde Habilí (c .N.H.)

Parágrafo 20: Motorista de Veículo Semipesado é
ao transporte de Carga, cuja capacidade de carga
mil quinhentos e um) a 18.000 (dezoito mit) qui loJe
sua Carteira Nacional de Habil i tação (C.N.H.).

o condutor
útil esteja
que possua a "C" ,  "D" ,  ou "E '  em

Veículo Automotor destirrado
preendida entre 3.501 ltrês

Parágrafo 30: Motorista de Veículo Leve é o condutor de Veículo
transpode de carga, provido de dois ou três eixos e cuja capacidade
a 3.500 (três mil e quinhentos) quilos, independente da gradação de
Habi l í tação (C N.H.) .

de
tor, destinadc, ao
a úti l  não exceda

sua i ra  Nacional  de

Parágrafo 40: Somente será considerado motorista de treminhão/ rodotrem/ bitrem'1 - Aquele que trabalhar exclusivamente com este tipo de veículos,
2 - O Motorista de Carreta que

é considerado nesta categoria, mas
trabalhou nestes veículos,

3 - A proporcionalidade de
base de 15 % (quinze por cento) a
duas categorias.

dirigir esporadicamente treminhão/rodotrem/ bitrem rrão
receberá uma diferença proporcional ao tempo rtrue

hora trabalhada com este t ipo de veÍculo será calculada na
maior, pois é este percentual o existente entre os pisos tias
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clÁusulA QUARTA - Do REAJUSTE SALARIAL

ConsÌderando os impactos econômicos gerados pela pandemÍa (CoVlDlg), as partesconvenentes, deliberam pela manutenção dos valores salariais pratìcados na vigênci6 daconvenção coletiva 2019-2020.

Parágrafo Unico: As partes reconhecem que inexistem índices ou resíduos inflacionários a
serem concedidos aos trabalhadores nos anos anteriores a vigência desta convenÇão.

CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTo Dos SALÁRIoS
Os pagamentos dos salários deverão ser efetuados até o quinto dia úti l do mês seguinle. A
concessão do adiantamento salarial será por opção do empregador, sendo que as emprçsas
poderão conceder o adiantamento até o dia 20 (vinte) de cada mês.

CLÁUSULA SEXTA - COMPROVANTE DE PAGAMENTO
As empresas fornecerão aos seus empregados o comprovante de pagamento, que de,yerá
conter a identif icação da empresa, com clara discriminação de todas as verbas pagas (salários,
comissões, PTS, abonos, produtivídade, quantidade e valor das horas extras, etc.), bem c()mo
os descontos efetuados de forma distinta (lNSS, IRRF, pensão alimentícia, convênios médicos,
adiantamentos quinzenais (vales), mensalidades associativas, etc.), a fim de evitar o salário
complessivo.

CLÁUSULA SÉTIMA - DESCONTOS DO D.S.R. E/ OU FERIADOS
salvo condições mais favoráveis existentes, a ocorrência de 1 ) atraso ao trabalho, dur:rnte
a semana, desde que não superior a 10 (dez) minutos, não á desconto do D.S.R. er ou
feriado correspondente, sendo que esses atrasos deverão ser nsados no mesmo dia ou
durante a semana de sua ocorrência, salvo a existência de outro
empresa e o empregado.

io, estabelecido entre a

GLAUSULA OTTAVA _ COMUNTCAçÃO AO EMPREGADO
As comunicações e as advertências feitas pelo empregador ao empregado deverão ser por
escrito:

Em caso de faltas, individuais ou coletivas,
principalmente quando delas advierem algum tipo de
Em caso de dispensa sem justa causa.

Sì;ric*tt 'u'
fmpr*sas de ïransporles de Sarga*

CLAUSULA NONA - NÃO INTEGRAM AO SALÁRIO
As importâncias, ainda que habituais, pagas a tí tulo de aj
vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem,

SINDICATO DOS CONDUTORES
DE VEicuLos RoDOVIÁRIoS DI=
MococA e nrcrÃo

com detalhes,

de custo, auxil io al imentaçiáo,
e abonos não integranr a

a )

b)

/

ffir

; , r .1 '1 '1  1  1 j r  I  t1  ) i
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remuneração do empregado' não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem basede incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário.

GLAUSULA DECTMA _ neretçoEs E PERNO|TES

a) ALMoço - R$ í8,67 Será pago ao motorista, e a cada ajudante de motorista, quandrr em
serviços externos, em percursos que ultrapassem viagens acima de 50 (cinqur:nta)
quilÔmetros da sede da empresa, sendo facultativo às empresas a concessão desse
reembolso através de vale-refeição ou, quando não aceitos pelo comercio, atravé,s de
antecipação em dinheiro.

b) JANTAR - R$ 18,67 - Será pago ao motorista e a cada ajudante de motorista, alérn do
valor do almoço, quando em viagens a serviço da empresa, em percursos que ultrapassem
50 (cinquenta) quilômetros da sede da empresa, quando na pressuposição de retorno iapos
às 20 horas ou pernoite.

c) PERNoITE - R$ 22,8í - Este valor iá inclui o café da manhã e será pago ao motoristar e a
cada ajudante de motorista, quando em viagens a serviço da e\rpresa, u 

"* 
razão de sua

natureza e da l imitação de sua jornada de trabalho, implique 
"m \orno no dia posterior

d) CAFE DA MANHÃ - R$ 9,SS - Este vator será pago quando o em
entre 03:00 e 06:00 horas, não tendo recebido pernoite.

Parágrafo 1o: As importâncias pagas acima, ainda que habituaÍs, pagas a
custo, reembolso de despesas, auxil io al imentação, diárias para viagem, que

Parágrafo 3o: Da mesma forma é de responsabiridade do
intervalo para descanso e refeÍção, intrajornada.

Parágrafo 4o: Ficam ressalvados os casos daquelas empresas, que
supra ajustados, em suas sedes de origem e de destino das vi s, desde
no mínimo, vantagens semelhantes, tais como, alojamentos, etc.

CLÁUSULA DÉcIMA PRIMEIRA _ cESTA BÁsIcA
As empresas fornecerão gratuita e mensalmente aos empregados CESTA
alimentação no valor de R$ ís3,00 (cento e cinquenta e três este no valor de unna

a partir da data da assinatura desta CCï, não integram a remuneração do empregado, nã9 se
incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de quatquer encêrrgo
trabalhista e previdenciário.

Parágrafo 20: Cabe exclusivamente ao empregado a responsabilidade e a liberdade de conro e
onde pernoitará.

SINDICATO DOS CONDUTORES
or veículos nooovtÁRtos or
MococA e RrcrÃo

for iniciar viagem

I

o de ajudar de
â Vl$191"âl

empregaoo mprimento do

a os benefícios
assegurom,

, t r " t ( *K
cesta composta com o conteúdo abaixo, a serem entregues no dia do mento
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Parágrafo 10: o empregado que faltar injustificadamente ao serviço perderá o direito
recebimento da cesta básica ora concedido, no mês da ocorrência.

Parágrafo 20: Para as empresas que já concedem vale-alimentação ou cesta básica
inalterada a condição, desobrigando-as assim, do cumprimento desta cláusula

Parágrafo 3o: o valor correspondente não integra ao salário nem quaisquer outros direitos
decorrentes do trato trabalhista.

Parágrafo 4o: Será fornecida Cesta Básica por 3 (três) meses ao empregado afastado por
acidente de trabalho ou doença e que receba comprovadamente o auxíl io correspondente pelo
INSS

Parágrafo 50: As empresas que não fornecerem durante a ncia,do contrato de trabalho as
cestas básicas ou vale-alimentação ficam sujeitas a pagar urà
cada cesta, no valor de R$ i53,00 (cento e cinquenta e três

indenização ao empregadc, por

por cento)

ITEM QUANTIDADE

1 1 2

2  , 6

3 5

/ 3
1

5 5

^  1 . 5
o

7 1

8 1

n 1

1 0  , 2

1 1  1

1 2  5

1 3  1

1 4  5

Shcr,:alc dos
fmpr*sas de ïrâr$porle* ds çêrge$

SINDICATO DOS CONDUTORES
DE vEicuLos nooovrÁRlos or
MococA r RrctÃo

fica

ESPEC!E

Quilos

Quilos

Latas

Quilos

Pacotes

Qui los

Qui lo

Qui lo

Lata

Pacotes

Pacote

Unidades

ïubo

Barras

), mais multa de 30% (trinta

PRODUTO

ArrozAgulhinha (Tipo 01 )

Açúcar Cristal

Oleo de Soja (900mt/cada)

Ferlão Carioca (Tipo 01)

Macarrão (500 gramas)

Cafe (500 gramas)

Sal Refinado

Farinha de Trigo Especial (S00 gramasi cada)

Extrato de Tomate (370 gram

Biscoito (200 gramas)

Fubá (500 gramas)

Sabonetes

Pasta de Dente

Sabão em Pedra
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cr-ÁusulA DEcTMA sEGUNDA - coupENsnçÃo DE BENEFícros
Todo e qualquer benefÍcio que as empresas concederem, ou vierem a conc;eder
espontaneamente ao empregado durante a vigência desta convenção, tais como conv0nios
médicos, seguro de vida em grupo, auxíl io educação ou outros benefícios que vennérm afavorecer o empregado não serão considerados, em qualquer hipotese e a nenhum efeito c;omointegrantes dos salários ou remuneração do empregado, não
tipo de postulação a este título.

clÁusur-R DEctMA TERcEIRA - DA posstBtLtDADE
(ouATRO) HORAS EXTRAS.

ser objeto de qualquer

Tendo em vista as peculiares circunstâncias existentes no transporte
acarretam a extrapolação da jornada de trabalho, tais como' ,/

r io de cargas que

1)Acidente de trânsito, congestionamentos, quebra ou defeitos
2) Obras e manutenção de vias urbanas e rodoviárias;
3) Normas que restringem a circulação de veículos em vias urbanas e rodoviárias,
em relação ao tipo de veículo ou horários de circulação;
4) Inexistência de pontos de parada adequados nas rodovias e regiões urbanas;
5) Locais inadequados para espera no carregamento e descarregamento de veículors de
cargas;

6) Demora nas operações de entregas e coletas de mercadorias em remetentes.
em barcadores e destinatários;
7) Enchentes, alagamentos nas estradas e vias urbanas;
8) Queda de barreiras;

9) Demora na fiscalização das mercadorias transportadas nas barreiras fiscais ou
alfandegárias;

10) Transporte de cargas vivas, perecíveis e especiais;
11) Areas de riscos de roubo de veículo/carga, atentado a vida do motorista e local
apropriado com segurança para descanso/pernoite.
12) Manifestações e catástrofes, bem como outras ocorrências quefogem ao controle e
gestão das empresas e considerando ainda que, em razão das circunstâncias já
descritas, a jornada de trabalho, nem sempre é possível ser definida emprega(tor,
as categorias econômica e profissional signatárias desse i
o limite de horas extras no segmento, para os motoristas e

çÃo oe AïE 4

nos veículos;

hecem r;ue
ser de ate

Sìncicaic das
ãÍ*prese$ de ffãn$ÊorÍes ds çôrgê$

SINDICATO DOS CONDUTORES
DE VEíCULOS ROOOVIÁRIOS OI=
MococA E REGIÃO

DE

seja

çao,
04 horas diárias, nos casos acima citados, termos do artigo

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - PRÊMIo PoR TEMPo DE S
Faz jus ao PTS (Prêmio por Tempo de Serviço) todo empregado ou mats anos de
serviço consecutivo e efetivamente prestados ao mesmo em , e será de 3% (três lrg
cento) calculados sobre o salário do motorista geral para a ârea ional . 7
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Ërnpresas de ïÍârspôrtso de çêr5êsr sind#Fãffi

Parágrafo unico: o PTS não tem natureza salarial, não se integrando ao salário, sendo dr:vidoa partir do mês seguinte àquele que o empregado completar 3 (três) anos de serviço na
empresa, não sendo devido cumulativamente e pago mensalmente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA _ ADIANTAMENTO PARA VIAGENS
As empresas poderão fazer adiantamentos de numerário (em espécie) para dar suporte/ l,azer
face às despesas do veículo/ equipamento que está sob a responsabÍlidade do motorÍsta, para

para o bom desempenho das viagens.
Parágrafo 1o: Quando o motorista retornar à sede da empresa ou de acordo conn os
procedimentos da empresa, deverá dirigir-se ao departamento de a que seja feito o
acerto de contas, onde apresentará os documentos fiscais e recibos
despesas durante as viagens, restituindo a empresa o saldo remanescente

Parágrafo 20: Na hipotese em que o motorista não dispor do numerário (diÍ
do acerto de contas, deverá ser feíto um vale residual de suporte financeiro,
vencimentos do empregado

CLÁUSULA DECIMA SEXTA _ PARTICIPAçÃO EM LUCROS E RESULTADOS (PLR)
Será concedido a todos os empregados Participação em Lucros e Resultados no valor de R$
276,48 (duzentos e setenta e seis reais e quarenta e oito centavos) pelo período de validade
desta Convenção (0110512020 à 3010412021), a ser pago em duas parcelas iguais de Rg 139,24
(cento e trinta e oito reais e vinte a quatro centavos) cada, não cumulativas, nos meses oe
Outu bro/20 20 e Abrttt2O2l .

Parágrafo 10: Eiou ainda, o pagamento desse benefício aos empregados admitidos ou
demitidos antes ou depois das datas acima identificadas (outubrol2o20 e abrill2o2l) será
proporcional aos meses trabalhados correspondendo a R$ 23,04 (vinte e três reais e quittro
centavos) a cada mês ou fração trabalhada.

Parágrafo 20: Nos casos de dispensa serão devidas as
pagas juntamente com as verbas rescisorias.

proporcionalidades as quais serão

SINDICATO DOS CONDUÏORES
oe veÍcut_os nooovtÁRtos ol=
MococA E REGIÃO

comprovarÌì as
dinhei ro.

heiro
para

momento
o nos

Parágrafo 30: Nos casos de rescisão contratual a pedido do empregaoo
é devida a proporcionalidade prevista no parágrafo 1o.
Parágrafo 40: Aos funcionários afastados pelo INSS, recebendo:

a) Auxíl io doença, será aplicada a proporcionalidade acima até
b) Auxíl io acidente do trabalho lhe serão pagas as

(outubro/abri l) .

Parágrafo 5o: Sobre as importâncias pagas como parlicipação nao
Íncrorrao quatsquer trabalhistas e não se lhes aplica

lusta causa rrão

afastamento:

na época devida

, ìÂ
conforme prevê o artigo 30 da i  1 0 . 1 0 1  d e  1 9 .  1 2 . 2 . 0 0 0 .

Lucros e Resultados
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Parágrafo 60: Regras a serem observadas para pagamento da pLR são as seguintes:

A- o empregado que faltar injustificadamente perderá s0% (cinquenta por cento) do valordevido do pLR por falta.
B- o empregado não poderá ter sofrido qualquer punição disciplinar (advertência escrila oususpensão).
c- Deverá o empregado cumprir as determinações, ordens internas, regulamento interno

da empresa, jornada de trabalho, em especial as normas relativas ao tempo de dirt:ção
e de descanso intrajornada e ínterejornada bem como a lei, especialmente no aspecto
disciplinar, de segurança e de jornada de trabalho.

D- Deverá o empregado, independente da função que exerça na empresa. observar as
regras de trânsito, sendo que as multas sofridas por infrações de trânsito de sua
responsabil idade quando na condução de veículos da 

"rpr"rà 
e a suspensão da oNH

retirar-lhe-ão o direito ao recebimento da PLR, devendo respeitar, inclusive, as
determinações de trânsito introduzidas peta Lei 12.61gt2012êV r_ei 13.103t201s
As empresas que mantiverem plano de participação no\r.ro, 

" 
Resurtarros,

elaborado internamente, poderão uti l izar-se dele para suprir \obrigações contdas
nesta cláusula, não se cuidando, portanto, de benefício cumulatiuo\

cLÁUSULA DÉcIMA sÉTIun . AUXíLIo FUNERAL
No caso de ocorrência de obito do empregado, a empresa pagará
Auxílio Funeral e à época do obito:

a) 3 (três) salários nominativos, quando o obito for ocasionado por acidente de trabalho,
sem carência de tempo de serviço.

b) 2 (dois) salários nominativos, quando o óbito ocorrer por outras causas, desde que o
empregado falecido tenha no mínimo 24 (vinte e quatro) meses de trabalho na mesma
empresa.

c) Referido auxílio não será devido pela Empresa que firmar contrato de seguro de vida
em favor do Empregado, desde que a apólice ofereça cobertura integral das oespesas comfuneral, a família do empregado falecido.

5ìincLtt" 
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO SEGURO DE VIDA NORMATIVO
os sindicatos Acordantes pactuam o direito de seguro de Vida aos motori
pelas Empresas, nos seguintes l imites:

1) o valor especificado para as Modalidades de Motorista será
(dez) vezes o valor do piso salarial da função exercida, de
V,  a l ínea "c" ,  da Lei  13.103/2015.
2) O "Seguro de Vida" deverá dar cobertura a morte
invalidez total ou parcial decorrente de acidente, traslado e

aos ,  a  t Í tu lo  de

a ser custeardo

e  a  1 0
art igo 2o, inciso

ural , por acidente, Isràs suas atividades, no varor mínimo constante do item 21.2.
Í l io funeral refererrte
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Parágrafo 1o: Trabalho de igual valor, para os f ins desta clausura,
produtividade e com a mesma perfeição técnica, entre pessoas
servrço para o mesmo empregador não seja superior a quatro
função não seja superior a dois anos.

Parágrafo 20: Os
pessoal organizado

dispositivos desta clausula não prevalecerão
a interna da emprrlsa

**,s'nffiffi
3) Na hipotese de Empresa não formalizar o "Seguro de Vida", e ocorrer fato descrito no
item anterior, f ica imediatamente responsável pela indenização do Empregado, por seu
beneficíário, nos limites aqui especÍficado.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO SEGURO DE VIDA FACULTATIVO
Como forma de oferecer maior proteção e amparo ao empregado e sua famíl ia, incentiva-s;e às
empresas abrangidas por esta convenção a firmarem, em favor de seus empregados, ap,olice
de seguro com prêmios superiores e acrescidos às modalidades normativas descritas acima.

Parágrafo Unico: Em contrapartida, fica contratado que todo valor ou condição além dos
fixados, na Cláusula "DO SEGURO DE VIDA NORMATIVO" sofrerá, sob o insti tuto legal da
compensação, abatimento com qualquer valor decorrente de decisão judicial que
eventualmente fixe condenação dos empregadores em processos judiciais que busqruem
quaisquer indenizações, trabalhistas ou cíveis, movidos por seus empregados, decorrentes de
acidentes em que às empresas ou seus prepostos possam ser inseridos direta ou
indiretamente.

CLÁUSULA uGÉSIMA - ABoNo APoSENTADoRIA
As empresas pagarão ao empregado que se aposentar, um abono de 2 (duas) vezes o seu
salário contratual, desde que o mesmo tenha 4 (quatro) anos de trabalho consecutivos; na
mesma empresa e, em caso de aposentadoria por invalidez esse abono deverá ser de 3 (lrês)
vezes o seu salário contratual, independentemente do tempo de serviço.

Parágrafo 1o: O abono previsto somente deverá ser pago qu o afastamento for definitivo
oa empresa e se aposentar com tempo de serviço integral, não do aposentadoria
proporcional, nos casos em que o empregado continuar prestando rços na mesma apr)s a
concessão do benefício pelo INSS, não será devido o abono.

cLÁUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - SALÁRo ADMISSÃo
sendo idêntica a função, a todo trabarho de igual valor, prestado ao mes empregador. no
mesmo estabelecimento empresarial, corresponderá igual salário, sem disfi de sexo, etnia,
nac ional idade ou idade.

em quadro de carreira ou adotar, por meio de

ì i
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ou de negociação coletiva, planos de cargo e salários, dispensada qualquer formzr de
homologação ou registro em órgão público.

Parágrafo 3o: No caso do 20 desta clausula, as promoções poderão ser feitas por merecimento
e por antiguidade, ou por apenas um destes critérios, dentro de cada categoria profissional.

Parágrafo 4o: A equiparação salarial so será possível entre empregados contemporâneos no
cargo ou na função, f icando vedada a indicação de paradigmas remotos, ainda que o
paradigma contemporâneo tenha obtido a vantagem em ação judicial propria.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - CONTRATO DE EXPERIÊruCIE
O contrato de experiência previsto no parágrafo único do Artigo 445 da CLT, passa a ter o
prazo máximo de g0 (noventa) dias, incluída a eventual prorrogação.

cLÁusuLA vlcEstMA TERcEIRA - ANorAçÕES EM cARTEIRAS pRoFtsstoNAts
As empresas cuidarão para que nas carteiras profissionais sejam anotados os cargos efetivos
dos funcionários, respeitadas as estruturas de cargos e salários existentes nas mesmas.

Parágrafo 1o: Fica assegurado à empresa, o direito de uso de mão de obra disponível, em
perÍodo de baixo movimento operacional, na manutenção das instalações e equipamentos,
mesmo que essas atividades não sejam proprias das funções contidas no contrato de trabalho,
levando-se em conta a capacidade de cada empregado e dentro do horário contratual.

Parágrafo 20: Fica estabelecida a compensação de horários nestes períodos de baixo
movimento operacional quando não houver possibi l idade de uti l ização de mão de c,bra
conforme parágrafo primeiro.

CLÁUSULA VIGESIMA QUARTA _ JUSTA CAUSA
Ao empregado demitido por justa causa, dar-se-á ciência, por
mencionando-se claramente os motivos determinantes da rescisão

de sua disoerrsa.

Parágrafo unico: serão atos caracterizadores de justa causa: dirigir
de informações, entregar o volante do veículo a pessoa não a
autorizaçáo, desviar-se do trajeto de viagem por conta própria (excluí S circunstânc;ias
alheias à vontade do motorista), fazer transporte de mercadoria nao utorizado p,elo
empregador, cassação de CNH por excesso de pontos, entre outras.

cLÁusuLA vtcEStMA eutNTA - DA pRotBtçÃo DE CARoNAS
Acordam também os sindicatos signatários que incorre em falta
contratual, por justa causa, passível de reparação de danos, o
oferecer caronas a terceiros nos veículos de sua empregadora,

ensejadora da ruptura
,sta e ou ajudante clue
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iço do motorista

ncta aos

colocar-se a disposição dos órgãos públicos de f iscalizacão, trâns;ito.

de curta,Parágrafo 30: Resolução 40sl2oí2, quando em atividade externa e/ou
média e longa distância é de sua responsabil idade exclusÍva / motorista
todos os registros de horários no Diário de Bordo, sob pena de res
termos da cLT e do crB. os registros efetuados pelo motorista ser
informaçÕes contidas no tacografo do veículo e no relatorio de
monitoramento por satélite. os registros lançados no Diário de
expressão da verdade, sob as penas da Lei"

Parágrafo 4o: Resoluçáo 40612012, é de responsabilidade do motorista ãs condieões

---*e snffiffi#ffb
sendo, ainda, taxativamente vedada a simples permanência no interior destes, de qualquer
pessoa que não esteja diretamente ligada à prestação de serviços de transporle.

CLÁUSULA uGÉSIMA SEXTA - DEVERES Do EMPREGADo
conforme arligo 30 capítulo I do ïítulo l l l  da cLT seção lv - A
profissional:

Art. 235 -8. Deveres do motorista profissional:

l. Estar atento às condições de segurança doveículo,

l l. conduzir o veícuro com perícia, prudência, zero e com oprincípios de direção defensiva;

l l l .  Respeitar a legislação de trânsito, jornada de trabalho, em especiat as
normas relativas ao tempo de direção e de descanso intrajornada e inter jornada;

lV. Zelar pela carga transportada e pelo veículo;

V.
fiscais e ambientais:

Vl. submeter-se a exames toxicológicos com janela de detecção mÍnrma
de 90 (noventa) dias e a programa de controle de uso OJOroga e Oó OeOiOa atcoolica, insti tuídopelo empregador, com sua ampla ciência, pelo menos uma vezacada2 (dois) anos e 6 (sr: is)
meses, podendo ser utilizado para esse-fím. o exame obrigatorio previsto na Lei no g.503, de 2á
de setembro de 1997 - Códiqo de Trânsito Brasi leiro, desde que realizado nos últ imos 60(sessenta) dias.

Parágrafo 1o: E de total responsabil idade do empregado a direção defensiva com segurança,
devendo o motorista cuidar adequadamente do veículo, transportar somente mercadorias
autorizadas pelo empregador e jamais ceder o veículo que está sob sua responsabil idade piara
a direção de outro motorista, salvo quando autorizado expressamente pelo empregaoor.

Parágrafo 2": E dever do empregado à realização do serviço com qualidaoe, seguranç€ì e
dedicação, f icando ajustada e expressamente prevista a possibi l idade de desconto do salário
dos danos e prejuízos causados ao empregador, por dolo no exercício da função.

;ffi""p', d
de funcionamento e a hora, minutos do tacografo do veículo. Antes de inic as viagens deverrá
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verif icar se há quaisquer divergências no horário (hora e minutos) e a anormalidadt: no
funcionamento do equipamento. Caso haja, deverá informar ao imediatamente ao empregador
para correção e reparo do equipamento"

Parágrafo 50: Os motoristas que tiverem pontuação na Carteira Nacional de Habil itação,
superior a 20 pontos, devido infrações cometidas no trânsito, com consequência perda /
cassação de sua Habílitação, conforme previsto pela legislação vigente, poderá ser demitido
por "Justa Causa".

Parágrafo 60: E de responsabil idade e obrigação do motorista condutor cumprir r igorosamente
com os intervalos de descanso de 30 (tr inta) minutos a cada 5 (horas) horas e tr inta minutos de
tempo ininterruptos de direção e no mínimo de 1 (uma) hora para refeição e inter jornada.

Parágrafo 70: Para fins de controle de jornada, o motorista empregado é responsável pela
guarda, preservação e exatidão das informações contidas nas anotações em diário de bordo,
papeleta ou ficha de trabalho externo, ou no registrador instantânea(nalterável de velocidarje e
tempo. ou nos rastreadores ou sistemas e meios eletronicos, \talaOos nos veículos,
normatizados pelo Ministério do ïrabalho e Emprego, até que o
empresa, sendo considerada infração dÍscipl inar a adulteração ou viol
rastreadores, passível de penalização nos termos da Lei.

Paragrafo 80: E de responsabilidade do motorista o lançamento fidedignó O" \us horárior; de
trabalho, de suas paradas para quaisquer f inal idades, de intervalos para refeição nÍ;o e
para repouso, tempo de espera e tempo de reserva, bem como, em caso de extensão de
lornada por necessidade imperiosa, dos motivos que a justi f iquem, no controle de iornada
insti tuído por seu empregador.

Parágrafo 90: E de responsabilidade do motorista o cumprimento das obrigações previstas; na
legislação quanto à fruição dos intervalos intra e inter jornadas, observando o mínimo legarl,  e
decidir quanto ao momento e a forma de seu cumprimento, inclusive quando em concomitârrcia
ao tempo de espera, se houver.

Parágrafo 10o: Os controles de jornada poderão ser registrados por meios eletrônic;os,
compreendendo-se como tais os rastreadores via satélite ou via celular, computadores de
bordo, bem como outros registradores instantâneos inalteráveis de velocidade e temoo.
instalados nos veículos automotores.

CLÁUSULA MGÉSIMA SETIMA - USO INDEVIDO DE INFORMAçOES
os empregados se comprometem, pelo presente, a manter o mais aoso o s ig i lo
confidencialidade em relação a quaisquer informações comerciais, estr rcas.

Parágrafo 10: Os arquivos, banco de dados, sistemas de comun informaç(ies
bro de umauti l izadas pelo empregado, para o exercício de sua função, como
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Parágrafo 20: Todo e quaisquer meios, mídia, instrumento, dispositivo, endereço eletrônico ou
físico, mensagens ou fotos, criado por pessoa, quer ou não empregado, para posse ou uso da
empresa ou por empregados desta, atuando ou não em seu nome, quer por meio fÍsicro ou
logico (computadores), telefônico, rádio transmissão, vídeo e ou similares, de propriedade ou
no uso da empresa e as informações geradas, mantidas, trocadas ou armazenadas, inch.rsive
eletronicamente, serão de exclusivo conhecimento, posse, propriedade e de acesso da
empresa, podendo esta efetuar auditoria, controle e interagir junto ao empregado, inclusive
concomitante a este, no momento de sua efetivação ou execução, não cabendo nenhuma
restrição por parte do empregado quanto aos controles aqui elencados, não lhe caberndo
nenhuma remuneração ou reparação por parte da empresa.

Parágrafo 30: Responderá o empregado, pelo uso indevido
informação, de suas atr ibuições profissionais ou acessíveis
danos que vier causar à empresa.

SINDICATO DOS CONDUTORE{J
DE VEiCULOS RODOVIARIOS DE:
MOCOCA E REGIÃO

e incorreto, de qualquer meir> de
na empresa, além de perdi ls e

Parágrafo 40: O uso indevido ou não autorizado de celul outros meios de comunicarÇão
durante a condução do veículo, gerando imagens, ou condução perigosa de
veículos, colocando em risco a vida de pessoas, ensejará
trabalho por justa causa, nos termos da Lei.

ompimento do contrato de

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA _ GARANTIA AO TRABALHADO EM VIAS DE
APOSENTADORIA INTEGRAL

Aos empregados que estiverem a 2 (dois) anos da aquisição do direito a aposentadoria integral
comprovados documentalmente e que tenham prestado 4 (quatro) anos de serviço à mes;ma
empresa, as empresas assegurarão o emprego ou o salário durante o período que faltar para
se aposentarem, excetuando-se os casos de demissão por justa causa, da extinção do
estabelecimento ou motivo de força maior comprovado.

Parágrafo Único: O empregado deve comunicar à empresa por escrito esse seu direito à
aposentadoria integral na época própria, bem como prová-lo, através de certidão de tempo de
serviço emit ida pelo INSS ou apresentação de todas as suas CTPS, sem o que não lhe será
garantido esse direito.

CLÁUSULA VIGESIMA NONA - GARANTIA AO TRABALHADOR AFAST PE o rNsls
Ao empregado que retornar do gozo de auxíl io doença, será assegurado ou salár io,
por 30 (trinta) dias após a alta médica.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA - FOLGA

A
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As empresas que adotam o regime de revezamento deverão estabelecer
mensais, delas constando os días e horários de prestação de serviÇos e
deverá ser colocada em local visível e de fácil acesso.

Parágrafo Primeiro: Fica estabelecido que a cada quatro semanas, uma folga semanal
coincidirá com o domingo.

Parágrafo Segundo: Nas viagens de longa distância com duração igual ou superior a 7 (s,ete)
dias' o descanso semanal do motorista empregado será de'24 liinte e quatro) horas por
semana ou fração trabalhada, sem prejuízo do intervalo de repouso diário de 11 (onze) hcrras,
usufruÍdo no retorno do motorista à 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.

Parágrafo Terceiro: E permitida a antecipação ou cumulatividade
24 (vinte e quatro) horas para serem usufruídos no retorno da vi

atentando as empresas a forma de remuneração trazida pelo
disposição celetista.

Parágrafo 40: Dentro do período de 24 (vinte e quatro) horas,
horas de descanso, sendo facultados o seu fracionamento e a coi

f icando a cumulatividade limitada a 3 (três) descansos consecutivos.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - DA JORNADA DE TRABALHO

de março de 2015, que trouxeram modificações substanciais no instituto legal da duração do
trabalho da categoria de motoristas, os sindicatos acordantes passam então a pontuar os
seguintes aspectos na presente convenção coletiva de trabalho:

Parágrafo ío: Porforça da Lei 13.103/15, a jornada de trabalho passa a serf ixada em B hc,ras
diárias e 44 semanais, admitindo-se a sua prorrogação em até 2 (duas) horas extras diárias,
podendo ser realizada em horários flexíveis de acordo com a operação, ou seja, não há horiírio
f ixo de início e f inal.

Parágrafo 20: Será considerado como trabalho efetivo o tempo em que o motorista empregildo
estiver à disposição do empregador, excluídos os intervalos para refeição, repouso e descarrso
e o tempo de espera, conforme o parágrafo 10, do artigo 235-C da CLT, de acordo con.ì a
redação dada pela Lei 13.103, de 02 de março de 2015.

Parágrafo 30: será considerado como tempo de espera o período defini rt igo 235-0 e
rço de 2015,seus parágrafos da cLT conforme redação dada pela Lei 13.103, de de

descansos semanair; de
de que trata o caput,

afo da mesma

adas '11 (on:ze)
os períodos de

escalas de folgas
de folgas, a qual

I
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parada obrigatoria na condução do veículo estabelecida LeÍ .503,  de 23 de
setembrode 1997 - códiqo de Trânsito Brasi leiro, garantidos mínimo de 8 (oito) horas
ininterruptas no primeiro período e o gozo das 3 horas ntes dentro das 16
(dezesseis) horas seguintes ao fim do primeiro período, conforme $ 3o,
conforme redação dada pela Lei 13.10312015.

artigo 235-C, da C
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l-O período remanescente de até 3 (três) horas do descanso fracionado de que trata o incis;o lll
do $ 2o deste art igo poderá ser cumprido em até 3 (três) períodos, com mínimo de 1 (uma) hora
cada, bem como ser cumprido concomitantemente ao tempo de espera, nos termos do art. ,235-
J, I  e l l l ,  da CLT, desde que a conversão em intervalo interjornada seja previamente
determinada, cabendo a decisão primeiramente ao motorista, e depois ao seu empregador;

Parágrafo 50: Fica estabelecida a possibilídade da fixação de intervalos para repouso e
refeição, que poderão ser, de acordo com a necessidade do serviço, superiores a 2 (drras)
horas, até o l imite de 4 (quatro) horas, dentro da possibi l idade facultada pelo art igo 71, da CLT.

Parágrafo 60: Fica estabelecida a possibilidade da implantação da jornada especial de trabrelho
trazida pelo art. 23s-F da c.L.T., incluído pela Lei 13.1031201s.

Parágrafo 70: E permítida a remuneração do motorista em função da
tempo de viagem ou da natureza e quantidade de produtos transporti

distância percorrida oo

oferta de comissão ou qualquer outro tipo de vantagem, desde
comíssionamento não comprometa a segurança da rodovia e da
violação das normas previstas nesta Lei, conforme diz o artigo 23s-G dà LT, com a redaÇão
trazida pela Lei 13.103t2015

Parágrafo 80 As empresas de transporte poderão instituir prêmios ó g para
valorizaçáo do motorista empregado que cumprlr rigorosamente as obrigações pf,uistas n€,sta
Lei, principalmente quanto ao controle de jornada, bem como em função de boas prátic;as,
Ínclusive de eficiência, desde que tais incentivos não comprometam a segurança viária e da
coletividade, ou estimulem a violação das normas legalmente previstas.

Parágrafo 9o: As empresas representadas pelo sindicato patronal acordante não econom izaráo
esforços para atender as disposições constantes nas Leis 12.619 de 30 de abril de 2o1i>_ e
13.103 de 02 de março de2015, quer quanto às novas exigências trazidas por estas normas,
quer quanto às formas de remunerações por ela determinadas.

Parágrafo í0o: Os sindicatos acordantes, em conjunto, poderão atuar face às empresìas
embarcadoras de mercadorias, consígnatário e destinatários das cargas, operador de terminais
de carga, operador intermodal de cargas ou agente de cargas, aduanas, portos marít im,cs,
f luviais e secos, que em sua polít ica de distr ibuição, objetivarem, ainda que indiretamente, o
descumprimento das regras trazidas pelas Leis 12,9í0\2012 e 13.10312015, soticitando aindil a
intervenção do Ministério Púbtico do rrabJ; 

"/d 
M;[#rJo" ïrJ;rrro"Ëõ'ì;#;'",

providências que se fizerem necessárias.

Parágrafo í1o: Havendo alteração na legislação, as dartes deverão se reunrr para adequar
esta cláusula a nova realidade. 1

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA _ DA
I NTERVALO I NTRAJORNADA

Sìino,.'tt nut
ãmpresas de ïransporÍe* de Çergas

SINDICAÏO DOS CONDUTORES;
DE vEÍculos RooovlÁRlos oe
MOCOCA E REGIÃO

os, inclusive medizrnte
essa remuneração ou

de ou possibi l i le a

FRACIONAMENÏO
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os intervalos expressos no caput do art. 71 enoseu parágrafo 10., da c.L.T. poderão obeclecer
ao fracionamento implementado pela Lei 12.619/2012 e Lei 1 3.103/201s.

cr-Áusur-a rrucÉstuA TERcEIRA - FALTAS ABoNADAS
As faltas deverão ser abonadas conforme previsto no artigo 473 da cLT

CIÁUSUIR TNICÉSIMA QUARTA - FALTAS E AFASTAMENTOS POR DOENçA
Quando o empregado faltar por motivo de doença, as faltas serão abonadas obrigatoriamernte,
por atestados médicos emit idos através de convênios mantidos pelas empresas empregad6ras.
Na ausência desses convênios, os atestados médlcos serão fornecidos por médicos
credenciados pela entidade sindical ou pelo S.U.S.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - TRABALHADOR ESTUDANTE
O empregado estudante em estabelecimento de ensino oficial, autorizado e reconhecido llelo
poder competente, terá abonada a falta para prestação de exames escolares, desde que arrise
seu empregador, no mínimo, com 72 (setenta e duas) horas de antecedência, suieitando-s;e à
comprovação posterior

Sincicaic das
fflpresã$ de ïransporte* dê çârgâ$

SINDICAÏO DOS CONDUÏORE{J
DE VEÍcULoS RODoVIARIos DI:
MOCOCA E REGIÃO

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA _ PAPELETA, DÁRIO DE BORDO. FIC
EXTERNO, INSTRUMENTOS ELETRONICOS
A jornada de trabalho e tempo de direção deverá ser controlada de maneira pr€lo
empregador' que poderá valer-se de anotação em diário de bordo, papeleta ou ficha de
trabalho externo, nos termos do parágrafo 3o do art. 74 da CLT, aprovado pelo decreto-Lei
5'452' de 1o de maio de 1943, Resolução 4Q512012 ou de meios eletrônicos idôneos instala<Jos
nos veículos, a cri tério do empregador, nos termos das Leis 12.61912012 e 13.10312015.

Parágrafo 1o: os instrumentos citados no parágrafo anterior ate
controles de horário referida pelas leis 12.619, de 2012 e 13.103, de
legít imos e tem sua validade jurÍdica assegurada, inclusive como msi
trabalho desenvolvida pelo motorista empregado.

Parágrafo 20: Embora seja dever do empregador controlar a o do motorirsta
empregado, será de exclusiva responsabil idade deste a sua ex
os intervalos legalmente estabelecidos e sua respectiva d
eventos previstos nas leis 12.619112 e 13.103115, podendo,

E TRABALHO

nidade clos
ão consideracJos

, dabendo-lhe respeitar
tempo de direção e outros
ve, sofrer autuação dirt;ta

idades ao empregaclorpela ANïT ou orgão fÍscalizador de trânsito, sem que disso resulte
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e sem prejuízo de sanções disciplinares aplicáveis como por exemplo: advertência, suspensão
ou até rescisão do contrato por justa causa.

cLAUSULe rRrcÉstMA SETIMA - AuTonrzeçÃo
FERIADOS
Os Sindicatos patronal e profissional ora acordantes
representadas pelo Sindetrans, baseado na portaria
desenvolverem suas atividades todos os dias do mês,
a fim de cumprirem com seus compromissos.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA oITAVA _ FÉRIAs
As férias, so poderão ter o início em dias úteis, respeitando no mínimo dois dias oue
antecedam sábados, domingos e feriados.

Parágrafo Primeiro: As férias poderão ser divididas em até
nenhum deles pode ser menor de cinco dias corridos, e um deve
discriminando claramente as datas iníciais e fínais destes
por trabalhador e empresa.

cLÁusuLA TRIGESIMA NONA - Ácua porÁvEL, sANtrÁRtos E ARMÁRtos
INDIVIDUAIS.

Ao empregador compete manter:
1. Agua potável para consumo de seus funcionários,
2. sanitários masculinos e femininos em condições de higiene,
3. Armários individuais para guarda de pertences e roupas dos empregados, desde

ocorram exigências das atividades desenvolvidas pelo empregado.

Sìnol*io das
Empr*sas de lrânsFrrlçs dê,ç6rgs$

SINDICATO DOS CONDUTOREIJ
oe vrÍcur_os RooovrÁRros or,
MococA r necrÃo

PARA TRABALHO EM DOMINGCIS E

pactuam a possibi l idade das emprosas
GM/MTb 3.116 de 03 de abr i t  de 1989,
incluindo sábados domingos e feriados,

períodos de descarrso,
maior de 14 dias corri<Jos.

documentos firmados

( lue

CLAUSULA QUADRAGÉSIMA _
TRABALHO -  (EPt)

EQUIPAMENTOS DE SEGURA MEDICINA IDO

necessários à
risco e agressão à

tstcas locais do trabalho

As empresas fornecerão gratuitamente a todos os empregados os
segurança e proteção individual (Epl), procurando eliminar os
saúde do trabalhador, sempre e nos casos em que as condições
e os trpos de transporte que as empresas se dedicarem assim o

Parágrafo 1o: Fica o Empregador obrigado a documentar a
proteção individual- EPl, e o Empregado a dar ciência do recebi

â dos equipamentos
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Parágrafo 20: É de total responsabil idade do empregado a uti l ização adequada dos
equipamentos de proteção individual, e atentar as regras de transporte de produtos perigosos.

Parágrafo 30: A falta de uti l ização ou inadequada uti l ização dos EPls nas situações nas cuaís
são exigidas sua utilização configura-se como falta grave, ficando o empregado sujeito à
advertência e, na recorrência, ao desligamento por justa causa.

Parágrafo 40 Quando provado desuso dos mesmos pelo empregado, f ica a empresa no direito
de advert i- los e até mesmo dispensá-lo por justa causa.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA - UNIFoRME
A empresa que exigir uniforme:

1. Deverá fornecê-lo gratuitamente e para seu uso diárío, bem como
boa aparência;

2. Por ocasião do fornecimento de novos uníformes, o funcionário devei
devolução dos usados e

3. Quando do desligamento ou rescisão do contrato de trabalho, o funcionário deverá
devolver todos os uniformes em seu poder, sob pena de serem descontaoos em sieus
direitos.

4. O uso de uniforme fora do horário de trabalho e do local do mesmo será cascr de
advertência, punição e até mesmo dispensa por justa, dependendo das circunstâncias
dos fatos.

cLÁusuLA QUADRAcÉstmn sEcuNDA - Do pRocRAMA DE eREVENçÃo Ao uso DE
Ár-cool E DRocAS
Acordam as paftes que as empresas poderão implantar programas internos de prevenção er de
combate ao uso de drogas e álcool, além de campanhas e ações específicas sobre er;tes
temas, sendo autorizado, desde já, o uso de bafômetros e de exames laboratoriais em
empregaoos.

GLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERGEIRA - QUADRo DE AVISoS
As empresas colocarão à disposição do suscitante quadro de sos nos ocais de traberlho
para afixação de comunicados oficiais da categoria desde não contenl'ram

S';ncicab das
Ëmpresar de ïranspcrle* de Sargas

SINDICATO DOS CONDUTOREÍ;
oe vEículos RoDovtARtos DE:
MOCOCA E REGIÃO

matéria político-partidária ou ofensiva a quem quer que seja
enviados ao setor competente da empresa, que se encarregará

devendo
afixá-

servaçiáo e

procedu"r à

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA - MENSALIDADES cAts

avtsos se[em
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Desde que observados os termos do Artigo 545 da CLT, as empresas descontarão em folha de
pagamento as mensalidades associativas em favor do sindicato suscitante, dos empregiados
sindical izados e associados com autorização expressa, procedendo ao recolhimento em seu
favor, ate '10 (dez) dias após o desconto.

cLÁusuLA QUADRAGÉsIMA eurNTA - coNTRrBUtçÃo NEGoctAL eATRoNAL
As empresas integrantes da categoria econômica, por decisão da Assembleia Cìeral
Extraordinária (A.G.E.) Plena da Categoria Patronal, deverão efetuar o pagamento da
CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL PATRONAL em favor do SINDETRANS, para atender aos custos
das negociações, e manutenção das atividades e serviços previstos na C.L.T, aprovados em
"4. G. E.", nos termos das normas legais vigente.

cLÁusuLA oUADRAGÉsIMA sEXTA - coNTRtBUtçÃo ASStsrE LABORAL
A contribuição Assistencial dos Trabalhadores a ser definida na
Extraordinária dos Trabalhadores, nos termos das normas legais vigente.

envolvendo as categorias representadas, bem como todas as
Sindicato Patronal.

Parágrafo 20: O requisito descrito, no parágrafo anterior, é
da legalidade de qualquer eventual movimento grevista, que

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SETIMA _ DO SISTEMA DE MEDIAçÃO COLETIV
o sistema de Mediação coletiva de Trabalho tem por finaridade a i

empresas individuais, que objetivem a discussão do cumprimento das regras inerentes; às
relações individuais de capital e trabalho, com o intuito de prevenir e / ou soluci<>nar
movimentos grevistas.

Em virtude do pactuado, neste instrumento, a entidade profissional signatária assume o
compromisso de não promover movimentos isolados nas Empresas, enquanto não houvt;r a
mediação acima citada.

Parágrafo 1o: Na hipotese de haver promoção de movimentos isolados ou coletivos,
objetivando a aplicação e o cumprimento de normas Legais ou de Cláusulas referentes à
Convenção Coletiva de Trabalho, em especial jornada de trabalho, o Sindicato Profissional,
impreterivelmente, compromete-se em notificar, por protocolo e em documento formal, r;om
antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, o Sindicato Pa | (Sindetrans) e a
Empresa alvo. Tal exigência objetiva a solução pacífica dos confli

Sìincrl;:il als
ãmpresas de ïÍânsportês Sç çôr$e$

SINDICATO DOS CONDUÏOREÍ;
or vrÍcuLos RooovrÁRros or,
MococA e nrcÁo

bleia Cieral

viduais ou coletivos
representadas Slelo

I  e  in t ransponível
no setor, ou

uÓ
âmbito individual das empresas representadas pelo sindicato
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Parágrafo Unico: As regras e critérios de funcionamento do processo de mediação são as
segurntes:

A- O sindicato profíssional encaminhapa-a a empresa e para o sindicato patronal a pauta
contendo os tópicos a serem mediados.

B- O sindicato patronal agendará em sua sede reunião entre o sindicato profissi<>nal.
empresa e sindicato patronal para mediar o conflito.

c- Ao final será lavrado ata contendo o resultado da mediação.
D- A mediação deverá ocorrer dentro de no máximo 1s dias.

CLAUSULA QUADRAGÉSIME OITAVA . COMPROMISSO E DIVULGAçÃO DA
coNVÊNçÃO
As entidades acordantes se comprometem a manter contato constante e diálogo franco, para a
superação de confl i tos durante a vigência desta convenção que se originem de mal ferim'nto
das disposições do pacto ou de sua indevida interpretação.
Copia da presente Convenção Coletiva de Trabalho deverá ser afixada em local visÍvel na
sede da entidade, dentro do prazo 05 dias, dando-se assim comprimentqao disposto no art igo
614 da CLï e Decreto no 229167

CLAUSULA QUADRAGESIMA NONA - DO CONVÊT.IIO ODONTOLOGICO

As EMPRESAS pagarão ao stNDtcATo pRoFtsstoNAL o vator
mensais por trabalhador, para que a entidade profissional
atendimento odontologico a todos os trabalhadores.

de R$ (
mantenha convenl

re,ars)
para

Parágrafo Primeiro - O SINDICAÏO PROFISSIONAL poderá valer-se de convênios; eparc_erias com empresas devidamente registradas e fiscalizadas pela ANS - Agência Nacional
de Saúde Suplementar, que garantirá no mínimo a cobertura do Rol de procedimentos
aplicável aos planos odontológicos, divulgado periodicamente pela Agência Nacional de Saüde
Suplementar - ANS, a qual será indicada exclusivamente pela entidade profissional e
aprovado pelo sindicato patronal.

Parágrafo Segundo - A f im de atender as normas de emissão de boletos bancários,
devidamente registrados e com valores expressos, as EMPRESAS fornecerão ao slNDlcAIo
até o dia 5 dia útil de cada mês a relação de trabalhadores com contrato bem cor"no
todas as informações necessárias para efetivação do convênio odontologi

Parágrafo Terceiro - As empresas efetuarão o
Sindicato Profissional, através de Guia fornecida
(décimo) dia úti l do mês.

pagamento
pela entidade

em favor do

Parágrafo Quarto - A falta desse
(dez por cento) ao mês, cobrado
benefício do Sindicato Profissional.

supra, plícaráem multa de 10o/o

ento até o 'lOo 

bÁ
ecolhimento no prazo

dia de SO, que revertera em// 7
t '

---<{---
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Parágrafo Quinto - o valor devido será referente a cada trabalhador existente no dia 30 decada mês, quando será fornecido à relação ao SINDICATo, desconsiJeianoo para tantoquatquer regra de proporcionalidade de dias.

Parágrafo sexto - os empregados afastados pelo INSS por mais de sers meses, () osaposentados por invalidez não terão Assistência odontológica, ficando a empresa desobriçyadado pagamento mencionado no caput, referente a esses empregados.

Parágrafo Sétimo - Havendo rescisão do contrato de trabalho, a empresa fica desobrigada dopagamento do convenio odontológico.

S,nciraic das
f;ntpre$a$ de fÍân$porle$ de Çergas

Parágrafo oitavo - considerando que cabe a entidade profis,
acesso ao ptano, garantido a qualidade de atendimento, as

presente instrumento normativo.

i:j:g:1t:I"^T.:g^:,TlT_s1d?_ggogra inctuir os seus dependentá Àerrno odontorosico,f icando responsável pelo pagamento da mensalidade, podendo os valores pondentes ser
::::::3::::Tl9ll19f"q"Tqnto, mediante autonzaçao previã 

" ó;;;'Ã;;;;;;;ji,nos termos da súmula 342, do Tribunal superior do Trabalho.

convênio odontológico com operadora divergente da indicada pe
forma a dificultar o controre, fiscarização e aãesso ao prano, sob

CLAUSULA QUTNQUAGÉS|MA _ DO FORO DE ELEIçÃO
As partes signatárias da presente convenção coletiva de trabalho

Parágrafo Décimo - Para contratação da operadora responsável pelo atendimerntoodontologico previsto na presente conveÀção, deveião ser observados os seguintes critérios:

a) Inscrição perante a Agência Nacional de saúde suplementar - ANS;

Parágrafo Décimo Primeiro - A inclusão do Beneficiário ïitular e de seus Dependentes seráprocessada mediante solicitação de inclusão, pela CONTRATANTE, conforme modelo protr>rio
disponibÌlizado pela oPERADORA, contendo a respectiva qualificação completa <josbeneficiários, incluindo f i l iação, endereço completo, númeio oe insci içao no CpF e RG.

Parágrafo Décimo Segundo - As empresas que já possuem convênio odontológico ccmoutras operadoras em vigência, com multa em caso de cancelamento, poderão respeitar oscontratos até o fim do prazo mínimo, evitando as multas contratuais, devendo demonstrar àentidade profissional o contrato vigente e a impossibi l idade de troca da'operaJora.

I o controle, f iscalizaçiáo e
não poderão fiazer

sindicato profissional de
a de multa previster no

a J
de Ribeirão Preto para dir imir is dúvÍdas e conflitos que existir.

ça do Trabalho
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Cúusuu QUINQUAcÉsIme PRIMEIRA - MULTA

Fica estabelecida a multa de 10o/o (dez por cento) do salário normativo do motorista gerql em
caso de descumprimento de quaisquer Cláusulas da presente Convenção Coletiva de Trabalho
limitada ao valor integral do salário, aplicando-se a multa a quem infringir, prejudicar e a favor
da parte prejudicada, excetuando-se as cláusulas já contempladas com multas especificas.

Ribeirão Preto, 03 de setembro de2020

oAB/SP 12',t150

DAS EMPRESAS oe RtserRÃoDE
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Netson Ribálro da Silva
CPF:718.M5.889-20
Presidente
SINDICATO DOS CONDUTORES DE VEICULOS RODOVÉRIOS DE
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