
ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2021/2022 

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: PR002517/2021 
DATA DE REGISTRO NO MTE: 09/09/2021 
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR047836/2021 
NÚMERO DO PROCESSO: 13068.105883/2021-43 
DATA DO PROTOCOLO: 09/09/2021 

Confira a autenticidade no endereço http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/. 

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 ;

E 

VIACAO CIDADE DE PARANAVAI LTDA , CNPJ n. 75.271.569/0001-90, neste ato representado(a) por 
seu ;

celebram o presente ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, estipulando as condições de trabalho previstas 
nas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE 

As partes fixam a vigência do presente Acordo Coletivo de Trabalho no período de 01º de maio de 2021 a 
30 de abril de 2022 e a data-base da categoria em 01º 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) 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, 
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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 Paranavaí/PR. 

SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO 
REAJUSTES/CORREÇÕES SALARIAIS 

CLÁUSULA TERCEIRA - REAJUSTE SALARIAL 

A empresa corrigirá os salários de todos empregados no percentual de 9% (nove por cento) sobre os 
salários do mês de Maio de 2020. 

A)       Motoristas: R$ 2.252,74 (Dois mil duzentos e cinquenta e dois reais e setenta e quatro 
centavos).

B)       Cobradores: R$ 1.396,51 (Um mil trezentos e noventa e seis reais e cinquenta e um centavos).

C)      Demais funções:  R$ 1.396,51 (Um mil trezentos e noventa e seis reais e cinquenta e um 
centavos).

OUTRAS NORMAS REFERENTES A SALÁRIOS, REAJUSTES, PAGAMENTOS E 
CRITÉRIOS PARA CÁLCULO 

CLÁUSULA QUARTA - COMPROVANTES DE PAGAMENTO 

A empresa fornecerá comprovante de pagamento salarial aos seus empregados, contando a discriminação 
das verbas pagas e dos descontos efetuados, inclusive os valores relativos ao FGTS.

GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS 
ADICIONAL DE HORA-EXTRA 

CLÁUSULA QUINTA - HORAS EXTRAS 

As horas extras serão remuneradas pela empresa, com adicional de 50% para as primeiras 30 horas do 
mês, os excedentes serão remuneradas pela empresa com o adicional de 60% sobre a hora normal, sendo 
esta cláusula exclusiva para os motoristas e cobradores.

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 

CLÁUSULA SEXTA - VALEALIMENTAÇÃO 
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Fica assegura a todos empregados enquanto vigente o presente instrumento do Acordo Coletivo de 
Trabalho, um reajuste de 9% (nove por centos) no Vale Alimentação, ficando este no valor de R$ 327,02 
(trezentos e vinte e sete reais e dois centavos), mensais livre de qualquer desconto.

Parágrafo primeiro: A empresa fornecerá mensalmente a todos os empregados uma cesta básica composta 
dos itens a seguir:

ARROZ AGULHINHA 10 KG. FEIJÃO CARIOCA 03 KG. SAL REFINADO 01 KG. FARINHA DE TRIGO 
ESPECIAL 02 KG. AÇÚCAR CRISTAL 05 KG. CAFÉ MOÍDO ½ KG. MACARRÃO ESPAGUETE 01 KG. 
01 PACOTE DE BOLACHA. 03 UNIDADE. ÓLEO DE SOJA DE 900ML. 01 UNIDADE CREME DENTAL 
90G, 02 UNIDADES SABONETE. 01 PACOTE DE SABÃO EM PEDRA.

Parágrafo segundo: O empregado desligado por qualquer motivo no curso do mês, não terá direito ao vale 
alimentação prevista no caput desta cláusula.

Parágrafo terceiro: Os empregados que estiverem com seus contratos de trabalho suspenso, por quaisquer 
motivos, excetuando os motivos constantes na cláusula 14ª e seu parágrafo único, por tempo superior a 6 
(seis) meses, não terão direito ao recebimento da cesta básica, prevista no caput desta cláusula.

AUXÍLIO MORTE/FUNERAL 

CLÁUSULA SÉTIMA - AUXÍLIO FUNERAL 

Em caso de falecimento do empregado a empresa auxiliará a família com a importância equivalente a 02 
(dois) salários mínimo governamental por ocasião do evento, independentemente dos demais direitos e 
verbas rescisórias a serem consignadas aos herdeiros legais.

CONTRATO DE TRABALHO – ADMISSÃO, DEMISSÃO, MODALIDADES 
DESLIGAMENTO/DEMISSÃO 

CLÁUSULA OITAVA - JUSTA CAUSA 

No caso de rescisão de contrato de trabalho por justa causa, a empresa comunicará por escrito ao 
empregado e contra recibo, a razão e o motivo da justa causa, sob pena de não poder argui-la 
posteriormente. Havendo recusa por parte do empregado em fornecer o recibo da comunicação, a empresa 
poderá suprir tal recibo com a comunicação, por escrito, ao Sindicato, dentro do prazo de 10 (dez) dias, 
contados a partir do evento.

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

ESTABILIDADE MÃE 

CLÁUSULA NONA - ESTABILIDADE DA GESTANTE 

A empresa concederá estabilidade provisória no emprego à funcionária gestante, até 60 (sessenta) dias 
após o término do benefício previdenciário, não podendo neste período ser incluído o aviso.

Excetua-se do presente caso a dispensa por justa causa e a rescisão por pedido de dispensa, devendo em 
tais situações, ser comunicado o Sindicato profissional.

ESTABILIDADE ACIDENTADOS/PORTADORES DOENÇA PROFISSIONAL 

CLÁUSULA DÉCIMA - ESTABILIDADE DO ACIDENTADO 

O empregado que sofrer acidente de trabalho, conforme definido pela legislação previdenciária gozará de 
estabilidade mínima de 12 (doze) meses após o seu retorno ao serviço, conforme Lei n.º 8.213/91, 
regulamentada pelo Decreto n.º 357/91 de 07-12-91.
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Parágrafo único: Em caso de doença profissional ou qualquer outro tipo, a estabilidade provisória será de 06 
(seis) meses, desde que o afastamento seja superior a 30 (trinta) dias.

JORNADA DE TRABALHO – DURAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, CONTROLE, FALTAS 
DURAÇÃO E HORÁRIO 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - JORNADA DE TRABALHO 

A jornada normal de trabalho dos empregados será de 07h20min (sete e vinte) horas diárias ou 44 
(quarenta e quatro) horas semanais, ficando acordado que os motoristas, cobradores e os demais 
funcionários da área operacional que exercem suas funções no interior do coletivo, terão suas jornadas 
laborais conforme a tabela de horários das linhas, já de seus prévios conhecimentos, não se caracterizando 
tempo à disposição do empregador a eventual chegada ao local de trabalho, antes do horário constante da 
referida tabela, uma vez que os ônibus já se encontram limpos, abastecidos e prontos para o início da 
jornada.

PRORROGAÇÃO/REDUÇÃO DE JORNADA 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - ACORDO DE PRORROGAÇÃO/COMPENSAÇÃO DE JORNADA DE 
TRABALHO 

No período de fechamento do cartão de ponto, fica autorizada a celebração concomitante de acordo de 
prorrogação e de compensação de jornada de trabalho, nos termos do Art. 59 e seu parágrafo 2º, da CLT, 
sem a fixação de horários, face às peculiaridades das atividades desenvolvidas pelos motoristas e demais 
funcionários da área operacional, tudo conforme homologação sindical.

Parágrafo primeiro: Caso a empresa não faça a compensação integral das horas extras, com a devida 
diminuição em outro dia, no período de fechamento do cartão de ponto, ou em caso de rescisão de contrato 
de trabalho, deverá efetuar o pagamento das horas não compensadas com o devido acréscimo adicional de 
50% (cinquenta por cento).

Parágrafo segundo: Para os demais empregados da área de manutenção e administração, a empresa 
poderá ser dispensada do pagamento das horas extras se o excesso de horas em um dia for compensado 
pela correspondente diminuição em outro dia, de maneira que não exceda, no período de 90 (noventa) dias, 
a soma das jornadas semanais de trabalho previstas (Lei 9.601/98).

INTERVALOS PARA DESCANSO 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - AMPLIAÇÃO DO INTERVALO 

Fica expressamente convencionado na forma do art. 71, caput, da CLT, a ampliação do intervalo para 
descanso intrajornada (repouso ou alimentação) de trabalho em até 05h40min (cinco horas e quarenta 
minutos), de acordo com a escala de horário de trabalho pré-fixada e de conhecimento antecipado dos 
empregados, usufruindo o tempo de intervalo com ampla liberdade e como melhor lhe convier, não se 
considerando tempo de trabalho efetivo, nem à disposição do empregador, mesmo se eventualmente 
gozado nas dependências da empresa.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - INTERVALOS ENTRE-JORNADA 

Nos termos da legislação em vigor, fica assegurado o intervalo de descanso de 11 (onze) horas entre uma 
jornada de trabalho e outra.

DESCANSO SEMANAL 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 
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Aos empregados motoristas e cobradores, bem como aqueles que por força da função tiver que trabalhar no 
seu dia de descanso, fixado em tabela, e feriados, a empresa garantirá o pagamento integral desses dias.

OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE JORNADA 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - COBRADORES 

Pactuam as partes que a Empresa e Sindicato da Categoria, que no prazo de 1 (um) ano a contar da 
assinatura do referente instrumento voltar a discutir a situação da Dupla Função dos Motoristas e 
Cobradores.

FÉRIAS E LICENÇAS 
OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE FÉRIAS E LICENÇAS 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FÉRIAS PROPORCIONAIS 

O empregado com menos de 01 (um) ano de serviço que solicitar demissão do seu trabalho, fará jus às 
férias proporcionais relativas à 1/12 por mês trabalhado, inclusive o abono constitucional considerando mês 
completo o período superior ou igual a 15 (quinze) dias de efetivo trabalho.

SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR 
UNIFORME 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - UNIFORME 

Quando obrigatório o uso de uniforme a empresa os fornecerá gratuitamente aos empregados, no caso de 
motoristas, cobradores e fiscais, serão fornecidas 02 (duas) calças e 02 (duas) camisas, anualmente.

RELAÇÕES SINDICAIS 
SINDICALIZAÇÃO (CAMPANHAS E CONTRATAÇÃO DE SINDICALIZADOS) 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - SINDICALIZAÇÃO 

A empresa não poderá colocar obstáculo à sindicalização de seus empregados. Quando por estes 
autorizadas, a empresa deverá proceder ao desconto da mensalidade sindical, repassando ao Sindicato até 
o 5º dia útil, a partir do desconto.

LIBERAÇÃO DE EMPREGADOS PARA ATIVIDADES SINDICAIS 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - LICENÇA DO DIRETOR 

A empresa assumirá o ônus do salário contratual correspondente aos dias em que o Diretor do Sindicato 
representativo da categoria profissional, não licenciado, for devidamente convocado por escrito para 
prestarem serviços junto à entidade, limitando – se a 20 (vinte) dias por ano.

CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - TAXA DE CONTRIBUIÇÃO PERMANENTE 

Considerando que as cláusulas econômicas constantes no Acordo Coletivo de Trabalho anterior a este 
instrumento foram mantidas e majoradas com os índices de reajustamento salarial baseados na inflação 
periódica da data base em favor de todos os trabalhadores abrangidos, associados ou não do sindicato 
profissional, consubstanciando-se em condições mais favoráveis aos trabalhadores, considerando o 
conjunto das cláusulas em sua globalidade, que configuram uma evolução perante a realidade do mundo do 
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trabalho, legitimando assim que durante a vigência do presente instrumento normativo, a Empresa 
beneficiada pelo presente Acordo Coletivo de Trabalho e que operam na base territorial das entidades 
sindicais profissionais, ficam obrigadas a recolherem ao respectivo sindicato profissional da sua base, 1,0% 
(um por cento) do total da folha de salários (remuneração bruta) descontado de todos os seus empregados, 
até o dia 10 (dez) de cada mês, através de guias próprias que serão enviadas para todas as empresas, pelo 
sindicato profissional, em sua base-territorial, a título de Taxa de Contribuição Permanente.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

A presente cláusula resulta da vontade coletiva expressada na assembleia geral da categoria profissional 
realizada no mês de junho de 2021, além de ser comunicada através de edital e de boletim específico a 
todos os trabalhadores, contando com prévia e expressa anuência das empresas componentes da categoria 
econômica representada no presente instrumento coletivo. Ainda, a presente cláusula encontra-se 
amparada pelo Termo de Ajuste de Conduta nº 205/2016, celebrado com o Ministério Público do Trabalho 
da Nona Região.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Os recursos serão arrecadados mediante cobrança bancária e movimentados através da conta corrente 
específica e exclusiva da entidade sindical profissional, sendo a arrecadação e aplicação desses recursos 
devidamente contabilizados e submetidos a análise e aprovação do Conselho Fiscal e da Assembleia 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 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 na formação profissional dos 
membros da categoria, manutenção da estrutura operacional, em serviços assistenciais da entidade sindical 
profissional e na fiscalização, implementação e defesa dos direitos da categoria, ficando vedado o uso deste 
recurso para pagamento de salários outras formas de remuneração (diárias, jetons), para dirigentes 
sindicais.

PARÁGRAFO QUARTO

Em observância ao artigo 8º da Constituição Federal que garante liberdade e autonomia sindical e à 
Convenção 98 da OIT, nenhuma interferência ou intervenção de sindicatos profissionais e das empresas 
serão admitidas nas deliberações e serviços das entidades sindicais profissionais, 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 bancária 
destinada ao recolhimento referido na cláusula, cabendo à empresa proceder ao recolhimento e remeter a 
relação de empregados associados e não associados do sindicato que originou o valor recolhido, os 
recolhimentos serão feitos até o dia 15 (quinze) posterior à data do pagamento do salário mensal, com 
detalhamento do nome, função e salário base respectivo de cada empregado, sob pena de multa de 10% 
(dez por cento), sem prejuízo da atualização monetária.

PARÁGRAFO SEXTO

Em caso de não pagamento, a empresa estará sujeita a atualização monetária, multa de 10% (dez por 
cento), juros de mora e eventuais despesas judiciais e honorários advocatícios necessários à cobrança do 
ora estipulado, que resta determinado por força de decisão da Assembleia Geral das Empresas integrantes 
da categoria econômica.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL/NEGOCIAL - CONT. AO 
SINDICATO PROFISSIONAL 

Seguindo deliberação da Assembleia Geral dos empregados abrangidos pelo presente Acordo Coletivo de 
Trabalho, assim sendo, segundo a referida deliberação específica sobre o tema, os trabalhadores, por meio 
do sindicato profissional convenente determinam ao empregador o desconto e repasse ao sindicato 
profissional, no valor de 1-30 (um trinta avos) do salário base do trabalhador acrescido das comissões, no 
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mês de setembro/2021 em favor do sindicato da categoria profissional, com fulcro no art. 513, “e” c/c  art. 
545 da CLT, sendo que o referido recolhimento e repasse deverá ser efetuado, até o dia 10 do mês 
subsequente que corresponde ao desconto, em guias próprias fornecidas pela entidade sindical profissional.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

A presente redação está em acordo com os enunciados aprovados na 2ª Jornada de Direito Material e 
Processual do Trabalho da Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho – ANAMATRA e a Nota 
Técnica n.º 1, de 27 de abril de 2018, da Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical – 
CONALIS do Ministério Público do Trabalho, no tocante aos aspectos de financiamento dos sindicatos 
subordinados à expressa e prévia aprovação coletiva ao desconto de contribuições aos sindicatos.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Fica vedado ao empregador, gerente, departamento pessoal e escritório contábil induzir o trabalhador ao 
não desconto.

PARÁGRAFO TERCEIRO

As partes convenentes ajustam que a presente cláusula está inserida no exercício da ampla liberdade 
negocial e sindical dos trabalhadores e empregadores, admitindo-se o direito do trabalhador não sofrer, sem 
sua expressa e prévia anuência, desde que aprovada na assembleia da categoria profissional, qualquer 
cobrança ou desconto salarial previsto no presente acordo coletivo, nos termos do (art. 611-B, inc. XXVI da 
CLT).

PARÁGRAFO QUARTO

Os empregados não sindicalizados que não concordarem com o desconto da contribuição prevista nesta 
cláusula, poderão exercer seu direito de oposição ao desconto nos salários, de forma pessoal, através de 
requerimento manuscrito de próprio punho, com identificação e assinatura de próprio punho, entregue 
diretamente na sede ou sub-sede do sindicato profissional, no prazo de até 10 (dez) dias contados da data 
da assinatura do Acordo Coletivo de Trabalho. Nos locais onde inexistir sub-sede, a manifestação de 
oposição será encaminhada ao sindicato por via postal.

PARÁGRAFO QUINTO

O presente instrumento coletivo serve como notificação e comunicação ao empregador para autorização de 
desconto da contribuição ao sindicato profissional nos termos do art. 545 da CLT, vez que esse 
reconhecimento foi ratificado pela decisão da assembleia sindical patronal, valendo como notificação e 
autorização prévia e expressa ao desconto.

PARÁGRAFO SEXTO

Quaisquer questões acerca do conteúdo e extensão desta cláusula deverão ser resolvidas diretamente 
junto aos sindicatos convenentes.

OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE RELAÇÃO ENTRE SINDICATO E EMPRESA 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - ASSISTENCIA SINDICAL NAS RESCISÕES CONTRATUAIS 

Caso haja interesse dos empregados demitidos, com mais de 1 (um) ano de contrato de trabalho na 
empresa, as rescisões contratuais, serão homologadas na sede ou sub-sedes do sindicato profissional.

DISPOSIÇÕES GERAIS 
DESCUMPRIMENTO DO INSTRUMENTO COLETIVO 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - PENALIDADES 

Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas do presente Acordo Coletivo, a parte infratora pagará à parte 
prejudicada, multa no valor equivalente a meio salário mínimo governamental por infração.

RENOVAÇÃO/RESCISÃO DO INSTRUMENTO COLETIVO 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - FORO 

Para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da aplicação das cláusulas do presente, Acordo Coletivo elegem as 
partes, de comum acordo o foro da Comarca de Paranavaí – PR, com renúncia expressa aos demais.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - ASSINATURA 

Por estarem justos e acordados firmam o presente Acordo Coletivo de Trabalho em 05 (cinco) vias de igual 
teor e forma, para que produzam os efeitos legais e necessários.            

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 

ANNA ELISA PACHECO SACCHELLI FREIRE 
ADMINISTRADOR 

VIACAO CIDADE DE PARANAVAI LTDA 

ANEXOS 
ANEXO I - ATA ASSEMBLEIA 

Anexo (PDF)

    A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Ministério da Economia na 
Internet, no endereço http://www.mte.gov.br. 
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