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SINDICATO DOS MOTORISTAS, CONDUTORES DE VEICULOS 

RODOVIARIOS E TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSP C P U 

MOT COB LINHAS INTERM INTEREST TUR ANEXOS MGA, CNPJ n. 

79.147.450/0001-61, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). RONALDO 

JOSE DA SILVA; 

E 

RODOVIARIO MARINGA LTDA - EPP, CNPJ n. 04.020.348/0001-00, neste ato 

representado(a) por seu Sócio, Sr(a). ROBSON SHOITI OKIMOTO; 

celebram o presente ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, estipulando as 

condições de trabalho previstas nas cláusulas seguintes:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE 

As partes fixam a vigência do presente Acordo Coletivo de Trabalho no período de 1º 

de maio de 2012 a 30 de abril de 2013 e a data-base da categoria em 1º de maio. 

CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA 

O presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito da(s) empresa(s) 

acordante(s), abrangerá a(s) categoria(s) Categoria: Trabalhadores em Empresas 

de Transportes Rodoviários do 2º Grupo de Trabalhadores em Transportes 

Rodoviários e Anexos da Confederação Nacional dos Trabalhadores em 

Transporte Terrestres, previsto no quadro de atividades e profissões a que se 

refere o anexo do artigo 577 da CLT, e representando também os motoristas em 

geral, inclusive como categoria profissional diferenciada, todos os condutores de 

veículos rodoviários, profissionais habilitados nas categorias, A, B, C, D e E, a 

teor do artigo 143, do Código Brasileiro de Tránsito, motoristas vendedores e/ou 

entregadores pracistas, motociclistas, manobristas, operadores de máquinas 

e/ou empilhadeiras e condutores de equipamento automotor destinado a 

movimentação de cargas, assim como representando os empregados nas 

empresas dos setores a seguir especificados: "Empresas de Transportadores 

Rodoviários das Categorias Econômicas de Transportes Rodoviários de 

Passageiros (municipais, intermunicipais, interestaduais e internacionais), 

Transportes Rodoviários de Cargas (municipal, intermunicipal, interestadual e 

internacional) em geral, carregadores e transportadores de volumes, de 

bagagens em geral, portos de serviço, e os empregados nas empresas que 

tenham, por objetivo principal ou preponderante, a movimentação física de 

mercadorias e bens em geral, em vias públicas ou rodovias, mediante utilização 

de automotores, bem como aquelas à prestação de serviço de logística, 

armazenagem ou integração multimodal, transportes coletivos de passageiros 

urbanos, metropolitanos, inclusive em automóvel de aluguel (táxi), guardadores 



de automóveis, empregados de agências e estações rodoviárias, transportes de 

passageiros por fretamento (turismo e escolares), condutores de trator de roda, 

trator de esteira, trator misto, condutores de equipamento automotor destinado 

a execução de trabalho agrícola, de terraplenagem, de construção ou 

pavimentação, habilitados nas categorias C,D e E do artigo 144 do Código 

Brasileiro de Tránsito, bem como todos ajudantes de motorista, como categoria 

similar, entendidos aqueles que, com exclusividade e em caráter permanente 

auxiliam o motorista em cargas, descargas e manobras, com ele permanecendo 

durante o transporte, empregados condutores de veículos, motoristas, como 

categoria diferenciada, nas empresas dos setores de: "indústrias da alimentação, 

indústrias do vestuário, indústria da construção e do mobiliário, indústrias 

urbanas (inclusive energia elétrica, água, esgoto, saneamento), indústrias 

extrativas, indústrias de fiação e tecelagem, indústrias de artefatos de couro, 

indústrias de artefatos de borracha, indústrias de joalherias e lapidação de 

pedras preciosas, indústrias químicas e farmacêuticas, indústrias do papel, 

papelão e cortiça, indústrias gráficas, indústrias de vidros, cristais, espelhos, 

cerámicas de louça e porcelana, indústrias de instrumentos musicais e de 

brinquedos, indústrias cinematográficas, indústrias de beneficiamento, 

indústrias de artesanato em geral e indústrias metalúrgicas, mecánicas e do 

material elétrico". "Comércio atacadista, comércio varejista, autônomos do 

comércio, comércio armazenador, turismo e hospitalidade, empresas de 

refeições coletivas e estabelecimentos de serviços de saúde". "Empresas de 

comunicações, empresas jornalísticas, empresas de rádio e televisão e empresas 

e publicidade". Estabelecimentos bancários, empresas de seguros privados e 

capitalização, agentes autônomos de seguros privados e de crédito e entidades de 

previdência privada. Estabelecimentos de ensino, empresas de difusão cultural e 

artísticas, estabelecimentos de cultura física e estabelecimentos hípicos, 

definidos na forma do quadro anexo do artigo 577 da CLT. E os empregados 

condutores de veículos e motoristas, como categoria diferenciada, nas empresas 

dos setores a seguir: empregadores na lavoura, empregadores na pecuária e 

empregados na produção extrativa rural, definidos na forma do artigo 1º das 

Portarias nºs 71 e 394 do MTPS. Cooperativas em geral, grupo constituído pelas 

cooperativas de todos os setores econômicos, serviços públicos, empresas de 

economia mista de serviços públicos e seus concessionários e de outros ramos da 

economia; empresas públicas de administração direta e indireta cujos 

empregados sejam regidos o pelo sistema da CLT, com abrangência territorial em 

Maringá/PR. 

 

 

 

Salários, Reajustes e Pagamento 

 

Piso Salarial 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - PISOS SALARIAIS 

 

Fica assegurado aos empregados abaixo relacionado. Pelo prazo de 
vigência do 



presente acordo, os seguintes pisos salariais. 

Motorista de Carreta R$ 1.248,00 

Motorista de Truck R$ 1.007,00 

Motorista Toco R$ 939,00 

Conferente de Carga R$ 939,00 

Ajudante de Motorista R$ 810,00 

Ajudante de Pátio R$ 810,00 

Auxiliar de Escritório R$ 810,00 

Zelador/Serviços Gerais R$ 810,00 

Parágrafo primeiro –  Para os demais empregados que tiverem funções 
semelhantes 

aos de ajudantes, auxiliares e zeladores o qual a função não esteja acima 

descriminada, será garantido o piso de R$ 810,00 (oitocentos e dez reais) 

Parágrafo Segundo –  Os Motoristas de Truck Submetidos aos horários 
noturnos das 

22h00min horas ás 05h00min horas terão direito conforme a constituição 
vigente ao 

adicional noturno. 

Parágrafo Terceiro –  Fica há critério da empresa que no decorrer do ano, 
antecipar o 

reajuste anual dos empregados no decorrer do ano base. Para isso será 
necessário 

acordo entre empregador e empregado com a ciência do trabalhador que o 
percentual 

antecipado será descontado no período da data base. Sendo necessária a 

homologação da Entidade Sindical. 

Parágrafo Quarto –  Para os Empregados que tiverem Piso Salarial acima 
de R$ 



1.500,00 (mil e quinhentos reais), o índice de reajuste aplicado será de 
6,31%. 

 

 

Descontos Salariais 

 

CLÁUSULA QUARTA - DESCONTOS AUTORIZADOS 

 

Para os efeitos do art. 462, da CLT, a empresa poderá efetuar descontos na 
folha de 

pagamento, quando expressamente autorizados pelo empregado, a título de 

fornecimento de lanches, refeições, convênios com assistência médica e 
odontológica, 

mensalidade de associação recreativa de funcionários, caixa beneficente, 
farmácia, 

seguros e aluguel, danos causados à Empresa e a terceiros, desde que 
comprovada a 

culpa do empregado, multas de transito, onde ficar caracterizado a culpa do 

empregado. 

 

 

Outras normas referentes a salários, reajustes, pagamentos e critérios para 

cálculo 

 

CLÁUSULA QUINTA - COMPROVANTES E ANOTAÇÕES 

 

A empresa fornecerá a todos os seus empregados, envelope ou 
contracheque à época 

do pagamento, neles descritos as parcelas e os títulos a que se referirem 
bem assim os 

descontos procedidos e a cota do FGTS. Na CTPS deverão ser anotadas as 
parcelas 

fixas e percentuais de comissões, quando existentes. 



 

CLÁUSULA SEXTA - ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO 

 

Será concedida antecipação da primeira parcela do 13o salário, por ocasião 
da 

concessão das férias, sempre que o interessado requerer por escrito dentro 
do prazo 

legal. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - ADIANTAMENTO SALARIAL 

 

A Empresa pagará até o Vigésimo dia após o pagamento,de cada mês, o 
percentual de 

40,0% (quarenta por cento) do salário do empregado, a título de 
adiantamento do 

salário mensal. 

 

 

 

Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros 

 

Adicional de Hora-Extra 

 

CLÁUSULA OITAVA - HORAS EXTRAS 

 

As horas extraordinárias serão remuneradas com acréscimo de 50% 
(cinqüenta por 

cento), com sua integração no cálculo de férias, um salário, aviso prévio, 
DSR e FGTS. 

Parágrafo Único –  Fica vedado a realização de horas extras sem a 
devida 

autorização da Gerencia por escrito, pena do não pagamento das horas 

extraordinárias realizadas sem autorização. 

 

 



Adicional Noturno 

 

CLÁUSULA NONA - ADICIONAL NOTURNO 

 

O trabalho noturno, assim considerado aquele prestado entre as 22h: 00 min 
(vinte e 

duas horas) e 5h: 00 min (cinco horas), será remunerado com acréscimo de 
20% (vinte 

por cento), sobre a hora normal. 

 

 

Auxílio Alimentação 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - CESTA BÁSICA 

 

Durante a vigência do presente acordo, a empresa fornecerá mensalmente, 
até o dia 10 

de cada mês, a todos os seus empregados abrangidos pôr estas bases 
sindicais, uma 

cesta básica composta dos seguintes itens. 

- Arroz Agulhinha 10 Kg. 

- Feijão Carioca 04 kg. 

- Sal Refinado 01 kg. 

- Farinha de Trigo especial 02 kg. 

- Açúcar Cristal 05 kg. 

- 400G de Bolacha Salgada e 400G de Bolacha Doce. 

- Café Moído 500G. 

- Farinha Temperada 250G. 

- Macarrão sêmola espaguete 500G. 

- Macarrão sêmola parafuso 500G. 



- Extrato de tomate 140g 02 unidades. 

- Óleo de soja de 900 ml, 05 unidades. 

- Milho verde 200g 01 unidade. 

- Ervilha 200g 01 unidade. 

- Achocolatado 400G 1 Unidade 

- Creme dental 90g 02 unidades. 

- Sardinha 

Parágrafo Primeiro: Fica vedada a Empresa de cessar o beneficio da Cesta 
Básica do 

Empregado que estiver afastado por auxilio doença, até perdurar o beneficio. 
Conforme 

Orientação do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego). 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - LANCHE 

 

Fica pactuado que a empresa fornecerá um lanche, composto de pão e 
manteiga, a 

seus funcionários do departamento operacional. 

 

 

Auxílio Saúde 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - ASSISTÊNCIA MÉDICA 

 

No caso de acidente, a serviço da empresa, que vitime o motorista ou 
ajudante fora da 

localidade de seu domicílio, as empresas pagarão assistência médica 
correspondente, 

bem como aquelas de transporte do empregado de retorno ao seu domicílio. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - CAPIT E PATE 

 



A empresa deverá oferecer condições para que seus empregados se 
utilizem dos 

serviços dos CAPIT e PATE (Sistema SEST/SENAT), mais próximo da 
empresa, onde 

são feitas consultas médicas e atendimento odontológico, mesmo durante 
horário de 

trabalho, de acordo com a disponibilidade de horários daqueles centros ou 
postos. 

 

 

Auxílio Morte/Funeral 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FALECIMENTO EM SERVIÇO 

 

Ocorrendo falecimento de empregado em serviço fora da localidade de seu 
domicílio, 

competirá à empresa pagar as despesas de transporte do cadáver para 
sepultamento 

pela sua família. 

 

 

Seguro de Vida 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - SEGURO DE VIDA 

 

A empresa deverá instituir em favor de seus Empregados um Seguro de 
Vida em 

Grupo, com beneficio mínimo de R$ 10.000,00, em caso de morte natural e 
de R$ 

20.000,00, em caso de morte acidental. 

 

 

Outros Auxílios 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - REEMBOLSO DE DESPESAS 

 



fica assegurada uma indenização de despesas diárias, com exigência da 
apresentação 

das notas fiscais , quando o deslocamento assim o exigir, nas seguintes 
proporções, 

Almoço até R$ 14,50 Jantar até R$ 14,50; Café até R$ 7,00 Lanche Noturno 
até R$ 

7,00. (valido para o período estabelecido na clausula décima terceira) 

Parágrafo Primeiro - A empresa fica excluída da presente cláusula, quando 
fornecer 

os seus funcionários, benefícios equivalentes tais como: Alojamento e 
Refeitórios, 

próprios ou conveniados, etc. 

Parágrafo Segundo –  O funcionário devera prestar conta das despesas, 
apresentando 

as Notas fiscais de despesas, bem como o comprovante de viagem. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - CASAMENTO E LUTO 

 

A empresa concederá aos empregados, três (três) dias de licença 
remunerada nos 

casos de casamento e dois (dois) dias no caso de falecimento dos pais, 
irmãos, filhos e 

cônjuge ou companheiro. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - BENEFICIOS 

 

O transporte fornecido pela empresa, ou qualquer subsídio a esse título, tais 
como vale 

transporte, passagem, pagamento de quilometragem em veículo próprio do 
empregado, 



não integrarão o salário do empregado, nem gerarão quaisquer outros 
efeitos 

trabalhistas. Da mesma forma, não integrarão o salário e nem gerarão 
efeitos 

trabalhistas. 

Parágrafo Único - Uma vez autorizado o desconto, individual ou 
coletivamente, o 

empregado em hipótese alguma poderá pleitear a devolução dos valores 
descontados. 

 

 

 

Contrato de Trabalho –  Admissão, Demissão, Modalidades 

 

Normas para Admissão/Contratação 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - CONTRATO TEMPORÁRIO 

 

Fica acordado entre as partes que na vigência do presente instrumento, a 
empresa 

poderá proceder à contratação de trabalhadores por prazo determinado, na 
forma da lei 

9.601/98 e decreto 2.490/98. 

Parágrafo Primeiro - A Empresa poderá se utilizar da modalidade de 
contrato referido 

pelo “ caput” , devendo encaminhar ao Sindicato Profissional, até 10 dias 
após o inicio da 

contratação, copia dos mesmos documentos que devem ser apresentados 
ao órgão 

regional do Ministério do Trabalho, no caso de ter interesse na redução 
fiscal, conforme 

especificado no Parágrafo Primeiro do Art. 7° do de creto nr. 2.490/98, além 
de 



comunicar a média dos empregados contratados por prazo indeterminado 
aduzida pelo 

parágrafo único do Art. 3 da Lei 9.601/98. 

Parágrafo Segundo - A contratação por prazo determinado não poderá ser 
feita para 

substituição de empregados contratados por prazo indeterminado, devendo 
restringir-se 

aos percentuais elencados pelo Art. 3 da lei 9601/98. 

Parágrafo Terceiro - No curso do vinculo de emprego por prazo 
determinado, os 

empregador depositará na Caixa Econômica Federal, a titulo de indenização, 
valor 

equivalente a 4% (quatro por cento) do Salário mensalmente pago aos 
empregados, 

que poderão ser sacados após o decurso do tempo ajustado para fluência do 
contrato. 

Parágrafo Quarto - No caso de rescisão antecipada do contrato de trabalho, 
por 

iniciativa do empregador, ou no caso de rescisão indireta, comprovada 
judicialmente, 

será devido ao empregado uma indenização correspondente a 30% dos 
salários que 

teria direito até o termino do contrato de trabalho, sem prejuízo da liberação 
da 

indenização do FGTS, estabelecida no parágrafo anterior. 

Parágrafo Quinto - A Empresa poderá prorrogar o contrato por até quatro 
vezes, sem 

que o mesmo transmude-se em contrato por prazo indeterminado e o tempo 
de 

prorrogação poderá variar quanto a sua duração independente do prazo pelo 
qual tenha 



sido inicialmente contratado o empregado, desde que não ultrapasse o prazo 
máximo 

de dezoito meses contados a partir da primeira contratação. No caso de 
prorrogação 

também deve ser apresentados ao Sindicato Profissional copia dos mesmos 

documentos que devem ser apresentados ao órgão regional do Ministério do 
Trabalho, 

conforme especificado no parágrafo segundo do Art. 7 do decreto n. 
2.490/98. 

 

 

Aviso Prévio 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - AVISO PRÉVIO 

 

Será obedecido o que está previsto na nova norma da aplicação do Aviso 
Prévio. 

 

 

 

Relações de Trabalho –  Condições de Trabalho, Normas de Pessoal e 

Estabilidades 

 

Estabilidade Mãe 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - EMPREGADAS GESTANTES 

 

Às empregadas gestantes fica assegurada a estabilidade provisória de 60 
(sessenta) 

dias contados após o término da licença maternidade. 

 

 

Estabilidade Serviço Militar 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - SERVIÇO MILITAR 

 

Fica assegurada a estabilidade provisória do empregado convocado 
para prestar 



serviço militar, a partir da efetiva convocação, até 30 (trinta) dias após a 
baixa. 

 

 

Estabilidade Aposentadoria 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - ESTABILIDADE APÓS PEDIDO DE 

APOSENTADORIA 

 

As partes convencionam que o empregado terá estabilidade provisória no 
emprego 

após protocolarem o pedido de aposentadoria na previdência social, até a 
data da 

concessão, exceto se cometer falta grave devidamente comprovada. 

 

 

Outras normas referentes a condições para o exercício do trabalho 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS 

 

Fica expressamente proibido aos motoristas e funcionários em geral, 
permanecerem na 

área de risco, bem como abastecerem seus veículos, nas bombas de 
combustível 

existente dentro da empresa, sob pena de advertência e na repetição do ato, 
até a 

demissão por justa causa, porque a empresa possui pessoal próprio para o 

abastecimento dos veículos. 

Parágrafo Único - A área de risco compreende o limite de ate 7,5 m, 
contados a partir 

do ponto de abastecimento. 

 

 

 

Jornada de Trabalho –  Duração, Distribuição, Controle, Faltas 

 



Duração e Horário 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - JORNADA DE TRABALHO 

 

A jornada de trabalho dos funcionários será a decorrente da lei, ou seja, 
08h00min 

horas diárias ou 44h00min semanais, com intervalo para alimentação e 
descanso, 

facultando-se à Empresa, mediante acordo escrito com seus Empregados, a 
ampliação 

do intervalo intra-jornada, nos termos do art.71 da CLT, até o limite de 
04h00min horas, 

cujo período não será computado na jornada diária de trabalho. Qualquer 
que seja a 

jornada, não estarão os funcionários sujeitos o turno ininterruptos de 
revezamento, 

conforme faculta o art. 7º, inciso XIV da CF/88. Ante as peculiaridades da 
atividade, 

dispensa-se a prévia estipulação dos horários de intervalos, ainda que 
superiores 

hajam2 horas, bem como a chancela sindical nos acordos individuais, em 
face de 

autorização contida nesta cláusula. 

  

 

 

Compensação de Jornada 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - FERIADOS 

 

Todas as horas trabalhadas em feriados serão pagas em dobro (Enunciado 
146 TST), 

desde que não seja concedida a folga compensatória na semana seguinte 
aquela em 



que ocorreu o feriado, garantindo sempre a folga semanal normal. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - COMPENSAÇÃO DE JORNADA AOS 

SABADOS 

 

Fica estabelecido que, poderá ser compensada a jornada aos sábados, 
sendo que as 

horas desse dia serão acrescidas na jornada diária da semana que se referir. 

Totalizando uma jornada semanal equivalente há 44 horas. Quando os 
sábados vierem 

a coincidir em feriados e forem compensados, deverão ser remunerados, 
como se 

trabalhados fossem. 

Parágrafo Único - Fica estabelecido que na eventualidade de ocorrer à 
necessidade de 

prestação de serviços extraordinários, esse serão remunerados com 
acréscimo de 50%, 

o que não acarretará qualquer prejuízo ao trabalhador. O regime de 
compensação aqui 

previsto é compatível com o serviço extraordinário praticado pelo 
empregado, o que de 

forma alguma acarretará a descaracterização, nulidade ou ineficiência da 
compensação 

de horas pactuadas. 

  

 

 

Intervalos para Descanso 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - INTERVALO-INTER-JORNADA 

 

Fica assegurado o intervalo inter jornada de 11h: 00 min (onze horas) de 
descanso. 



 

 

Controle da Jornada 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - CARTÃO PONTO 

 

Os cartões ponto ou controles de jornada de serviço externo deverão refletir 
a jornada 

efetivamente trabalhada, ficando vedada à retirada dos mesmos atos do 
registro por 

outra pessoa que não seja o titular dos mesmos, as horas extras deverão ser 

obrigatoriamente registradas no mesmo controle que registra a jornada 
normal. 

Parágrafo Único - Não existe obrigatoriedade dos empregados se 
apresentarem na 

empresa antes do horário previamente estabelecido. Não sendo eventual 
chegada 

anterior considerada como à disposição. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA - CONTROLE DE JORNADA MOTORISTAS 

 

Com o advento da Lei 12.619/2012 de 30 de abril de 2012 e a possibilidade 
de 

fiscalização de jornada dos motoristas, as partes convencionam que a 
jornada de 

trabalho e o tempo de direção serão controlados de maneira fidedigna pelo 

empregador, que poderá valer-se de anotação em diário bordo, papeleta ou 
ficha de 

trabalho externo, nos inciso 3º do art. 74 da Consolidação das Leis de 
Trabalho –  CLT, 

aprovada pelo Decreto –  Lei nº 5.452, de 10 de maio de 1943, ou de meio 
eletrônicos 

idôneos instalados nos veículos, á critério de empregador. 



Parágrafo primeiro: 

As partes reconhecem que a gratificação de função estipulada nos Acordos 
Coletivos 

anteriores e paga aos motoristas se davam pela impossibilidade de controle 
de jornada, 

o qual restou instituído pela Lei nº. 12.619/2012 e para que não haja prejuízo 
financeiro 

aos trabalhadores, as partes concordam que o valor correspondente será 
garantido aos 

respectivos empregados, sempre que a quantidade de horas extras 
realizadas não 

atingirem o valor correspondente, da seguinte forma: 

Motorista Carreteiro: 

Salário fixo........................................ R$1.248,00 

Adicional noturno/DSR ..................... R$118,49 

44 horas extras mensais .................. R$416,00 

DSR/ extras.........................................R$83,20 

Motorista Truck: 

Salário fixo ........................................ R$1.006,85 

44 horas extras mensais.................... R$302,06 

Adicional noturno sobre 37 hr. not... R$33,87 

DSR/ extras e adicional noturno........ R$66,81 

Parágrafo segundo: a base de cálculo das horas extras se dá pelo salário 
fixo, e o 

pagamento da quantidade de horas mencionadas será garantida ao 
empregado, 

mesmo que a jornada realizada no mês não atinja a quantidade aludida. 

 

 



 

Férias e Licenças 

 

Duração e Concessão de Férias 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - FERIAS 

 

O período de férias anuais definido pela empresa poderá ser desdobrado em 
dois (dois) 

períodos de 15 (quinze dias) cada um a critério da empresa. 

 

 

Remuneração de Férias 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS 

 

Fica assegurada a gratificação de férias, à razão de 1/3 (um terço) do salário 
normal a 

ser pago na concessão das férias ou na rescisão contratual. 

 

 

 

Saúde e Segurança do Trabalhador 

 

Uniforme 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - UNIFORMES 

 

Quando exigido o uso de uniforme ou equipamento para trabalho, a empresa 
deverá 

fornecê-lo gratuitamente, até o limite de dois (duas) unidades por ano, 
vedado qualquer 

desconto salarial a tal título. Na hipótese de não devolução por parte do 
empregado, 

quando da rescisão do contrato de trabalho, poderá a empresa reter o valor 
equivalente 

dos mesmos. 



 

 

Aceitação de Atestados Médicos 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - ATESTADOS MÉDICOS 

 

Serão válidos somente os atestados médicos assinados por profissionais 
com CRM ou 

COREM, declarações abonam apenas horas faltas. 

 

 

 

Relações Sindicais 

 

Liberação de Empregados para Atividades Sindicais 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - LIBERAÇÃO DIRIGENTE SINDICAL 

 

Fica a empresa obrigada a liberar seus funcionários que atuam como 
dirigente sindical, 

por um período de 30 dias ao ano, sendo absolvido pela empresa o custo 
desta 

liberação. 

 

 

Contribuições Sindicais 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - MENSALIDADE SINDICAL 

 

A empresa descontará em folha de pagamento o valor da mensalidade 
sindical 

profissional, desde que autorizado pelo empregado, recolhendo 
mensalmente ao 

sindicato profissional, até o dia 10 (dez) do mês subseqüente a que se referir 
o 

desconto. 



 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - MENSALIDADE SÓCIO 

 

A empresa descontará em folha de pagamento o valor da mensalidade 
sindical 

profissional, desde que autorizado pelo empregador,recolhendo 
mensalmente ao 

sindicato profissional, até o dia 10 (dez) do mês subseqüente a que se referir 
o 

desconto. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - CONTRIBUIÇÃO PERMANENTE 

 

A empresa fica obrigada a efetuar recolhimento de 1,0% (um por cento) da 
folha de 

pagamento de seus empregados, até o dia 10 (dez) de cada mês através de 
guia de 

recolhimento que será enviada pelo sindicato profissional, a titulo de 
Contribuição 

permanente, sem efetuar descontos dos Empregados. 

Parágrafo Primeiro –  A presente cláusula resulta da vontade coletiva 
expressada na 

assembléia geral da categoria profissional realizada, além de ser 
comunicada através 

de edital e de boletim especifico a todos os trabalhadores. 

Parágrafo Segundo –  Os recursos serão arrecadados mediante cobrança 
bancária e 

movimentados através da conta corrente da entidade Sindical profissional, 
sendo a 

arrecadação e aplicação desses recursos devidamente contabilizados e 
submetidos à 



análise e aprovação do Conselho Fiscal e da Assembléia Geral de Prestação 
de Contas 

da Entidade e com publicação obrigatória do balanço geral contábil no diário 
oficial do 

estado ou em jornal de circulação na base territorial do Sindicato 
Profissional. 

Parágrafo Terceiro –  Todos os recursos arrecadados com base nesta 
cláusula serão 

aplicados em formação profissional dos membros da categoria, manutenção 
da 

estrutura operacional, em serviços assistenciais da entidade Sindical 
Profissional. 

Parágrafo Quarto –  Em observância a Convenção 98 da OIT, nenhuma 
interferência 

ou intervenção da empresa será admitida nas deliberações e serviços da 
entidade 

sindical profissional, assim como na aplicação dos referidos recursos 
financeiros 

originados desta cláusula. 

Parágrafo Quinto –  O sindicato profissional encaminhará com a necessária 

antecedência a ficha de compensação destinada ao recolhimento referido na 
cláusula, 

cabendo à empresa proceder o recolhimento e remeter a relação de 
empregados 

associados e não associados do sindicato que originou o valor recolhido, 
recolhimento 

até o dia 10 (dez) posterior à data do pagamento dos salários, com 
detalhamento do 

nome, função remunerada respectiva de cada empregado, sob pena de 
multa de 2,0 % 

(dois por cento), sem prejuízo da atualização monetária. 



  

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL 

 

  

Conforme decisão da assembléia geral da categoria profissional, todos os 
trabalhadores 

beneficiados e atendidos por este instrumento de acordo, contribuirão com a 
entidade 

sindical profissional, nos termos do Art. 8°, incis o II, da Constituição Federal 
e de 

conformidade com a decisão do Supremo Tribunal Federal, que diz: 
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“ SENTENÇA NORMATIVA –  CLAUSULA RELATIVA À CONTRIBUIÇÃO 

ASSISTENCIAL sua legitimidade desde que interpretada no sentido de 
assegurar-se 

previamente a oportunidade de opor-se a efetivação do desconto 
respectivo.”  

(RE 22.700-I RS, ementário 1131-06, 1ª Turma, relator Ministro Otávio 
Galloti, DJU 

13.11.1998). 

Desta forma, a Empresa descontara dos salários dos seus empregados, a 
titulo de 

reversão salarial, em favor do sindicato profissional, conforme as seguintes 
alíneas: 

a) 1/30 (um trinta avos) do salário total de cada empregado, referente ao 
mês 

de Maio/2012 e recolhido ao sindicato profissional até o dia 10/06/2012 

b) 1/30 (um trinta avos) do salário total de cada empregado, referente ao 
mês 

de Outubro/2012 e recolhido ao sindicato profissional até o dia 



10/11/2012. 

As guias para recolhimento da reversão Salarial serão fornecidas pêlos 
Sindicatos 

profissionais. 

Parágrafo Primeiro - Assegura-se ao empregado o direito de oposição ao 
desconto, 

até 30 dias após a data da homologação deste acordo junto ao Ministério do 
Trabalho. 

Parágrafo Segundo - Fica estipulada a multa de 2,0% (dois por cento) do 
valor a ser 

recolhido, juros de mora de 1,0% (um por cento) ao mês, mais atualização 
monetária, 

para os recolhimentos efetuados fora do prazo estipulado nesta cláusula. 

 

 

Outras disposições sobre relação entre sindicato e empresa 

 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - NUCLEO INTERSINDICAL DE 

CONCILIAÇÃO TRABALHISTA 

 

Os signatários do presente instrumento, adotam o Núcleo Intersindical de 
Conciliação 

do Trabalhista do Transportes, NITRANS que funcionara de acordo com a 
Lei n. 9.958, 

de 12 de Janeiro de 2.000, sito à Rua Santos Dumont, 3213, sobreloja, sala 
01. 

Parágrafo Primeiro - Em qualquer hipótese, os empregados representados 
pelo 

sindicato profissional, antes do ajuizamento de reclamação trabalhista, 
procurarão 
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solver amigavelmente as eventuais questões controversas, sejam a que 
titulo for que o 



obreiro alega ser de direito. 

Parágrafo Segundo - Uma vez conciliados, as partes dar-se-ão 
mutuamente quitadas, 

tanto na esfera cível como na trabalhista. 

  

 

 

 

Disposições Gerais 

 

Mecanismos de Solução de Conflitos 

 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA - DO FORO 

 

Fica eleito o foro da comarca de Maringá, Estado do Paraná, para dirimir 
quaisquer 

dúvidas, oriundas do presente instrumento. 

 

 

Descumprimento do Instrumento Coletivo 

 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA - PENALIDADES 

 

Fica estabelecida a multa equivalente a 1/2 (meio) salário mínimo vigente, 
em favor da 

parte prejudicada, no caso de descumprimento das cláusulas do presente 
Acordo 

coletivo de trabalho. 

 

 

Outras Disposições 

 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA - AGREGADOS 

 

Não está sujeito a este ACT o proprietário do veiculo de carga que, agrega-
se ou 



agregou-se à Empresa para realizar, com seu veiculo, operação de 
transportes de 

cargas, assumindo os riscos ou gastos da operação de transportes, tais 
como 
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combustível, manutenção, peças, desgaste, avaria do veiculo, em face de 
inexistência 

de relação de emprego, na acepção legal do termo. 

  

 

 

 

RONALDO JOSE DA SILVA 

Presidente 

SINDICATO DOS MOTORISTAS, CONDUTORES DE VEICULOS 

RODOVIARIOS E TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSP C P U 

MOT COB LINHAS INTERM INTEREST TUR ANEXOS MGA 

 

ROBSON SHOITI OKIMOTO 

Sócio 

RODOVIARIO MARINGA LTDA - EPP 

  
    A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Ministério 

do Trabalho e Emprego na Internet, no endereço http://www.mte.gov.br .   
 

 


