
ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2019/2020 

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

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: PR002021/2019 
DATA DE REGISTRO NO MTE: 09/08/2019 
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR022663/2019 
NÚMERO DO PROCESSO: 46212.011329/2019-20 
DATA DO PROTOCOLO: 08/08/2019 

SINDICATO DOS TRABALH EM TRANSPORTES RODOV DE LONDRINA, CNPJ n. 78.636.222/0001-92, 
neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). JOAO BATISTA DA SILVA;

E 

EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO JACAREZINHENSE LTDA, CNPJ n. 77.654.135/0001-03, neste 
ato representado(a) por seu Administrador, Sr(a). PAULO CESAR LUCIO CARVALHO;

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 2019 a 30 
de abril de 2020 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) Profissional Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Londrina, PR, do Plano da 
CNTTT, com abrangência territorial em Abatiá/PR, Alvorada Do Sul/PR, Andirá/PR, Arapongas/PR, 
Arapoti/PR, Assaí/PR, Bandeirantes/PR, Barra Do Jacaré/PR, Bela Vista Do Paraíso/PR, Cafeara/PR, 
Cambará/PR, Cambé/PR, Carlópolis/PR, Centenário Do Sul/PR, Colorado/PR, Congonhinhas/PR, 
Conselheiro Mairinck/PR, Cornélio Procópio/PR, Curiúva/PR, Figueira/PR, Florestópolis/PR, 
Guaraci/PR, Ibaiti/PR, Iporã/PR, Itaguajé/PR, Itambaracá/PR, Jaboti/PR, Jacarezinho/PR, Jaguapitã/PR, 
Japira/PR, Jataizinho/PR, Joaquim Távora/PR, Jundiaí Do Sul/PR, Leópolis/PR, Londrina/PR, 
Lupionópolis/PR, Miraselva/PR, Nossa Senhora Das Graças/PR, Nova América Da Colina/PR, Nova 
Fátima/PR, Nova Santa Bárbara/PR, Pinhalão/PR, Porecatu/PR, Prado Ferreira/PR, Primeiro De 
Maio/PR, Quatiguá/PR, Rancho Alegre/PR, Ribeirão Claro/PR, Ribeirão Do Pinhal/PR, Rolândia/PR, 
Sabáudia/PR, Salto Do Itararé/PR, Santa Amélia/PR, Santa Cecília Do Pavão/PR, Santa Inês/PR, Santa 
Mariana/PR, Santana Do Itararé/PR, Santo Antônio Da Platina/PR, Santo Antônio Do Paraíso/PR, 
Santo Inácio/PR, São Jerônimo Da Serra/PR, São José Da Boa Vista/PR, São Sebastião Da 
Amoreira/PR, Sapopema/PR, Sertaneja/PR, Sertanópolis/PR, Siqueira Campos/PR, Tamarana/PR, 
Tamboara/PR, Tomazina/PR, Uraí/PR e Wenceslau Braz/PR. 

SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO 
PISO SALARIAL 

CLÁUSULA TERCEIRA - PISOS SALARIAIS 

A partir de 01/05/2019 os pisos salariais estabelecidos para os empregados da Empresa acordante serão 
reajustados na forma da cláusula anterior, passando a vigorar nos seguintes valores:  

MOTORISTA R$ 2.000,40
MOTORISTA   MANTENEDOR R$ 2.000,40
CHEFE   ADMINISTRATIVO R$ 2.211,73
MECÂNICO   II R$ 2.211,73
MECÂNICO   I R$ 1.600,85
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PARÁGRAFO ÚNICO: Ao profissional que exerce as funções de motorista mantenedor, fica assegurado o 
pagamento do adicional de insalubridade de 20% (vinte por cento) sobre o salário mínimo. 

REAJUSTES/CORREÇÕES SALARIAIS 

CLÁUSULA QUARTA - REAJUSTE SALARIAL 

Aos demais empregados da empresa acordante terá correção salarial de 5,0% (cinco por cento), a partir de 
01/05/2019, percentual este aplicado sobre o salário de abril de 2019, ficando garantido o Piso Mínimo do 
Estado do Paraná estabelecido para vigorar a partir de 01/02/2019 no valor de R$ 1.355,20 (hum mil, 
trezentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos).

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Em face dos ajustes descritos na presente cláusula, bem assim aqueles relativos 
aos pisos salariais, resta pactuada a integral quitação, mercê do presente instrumento, de todos os índices 
de reajustes eventualmente devidos até 30 de abril de 2019, inclusive os decorrentes de Lei.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Fica assegurado à Empresa o direito de proceder à compensação de todas e 
quaisquer antecipações (espontâneas e ou compulsórias), concedidas de 01/05/2018 a 30/04/2019.

PAGAMENTO DE SALÁRIO – FORMAS E PRAZOS 

CLÁUSULA QUINTA - COMPROVANTE DE PAGAMENTO 

A Empresa fornecerá obrigatoriamente, os comprovantes de pagamentos, onde conste sua identificação, 
discriminação das verbas pagas e dos descontos efetuados, com destaque para o valor referente ao 
recolhimento do FGTS.

CLÁUSULA SEXTA - FORMA DE PAGAMENTO 

O pagamento mensal de todos os empregados será feito até o 5.º (quinto) dia útil do mês subsequente. 
Haverá sempre um adiantamento equivalente a 40% (quarenta por cento) da remuneração, no dia 20 (vinte) 
de cada mês.

DESCONTOS SALARIAIS 

CLÁUSULA SÉTIMA - DESCONTOS EM FOLHA 

Para os efeitos do Artigo 462 da CLT a empresa descontará da remuneração mensal do empregado, quando 
expressamente por ele autorizadas, parcelas relativas a empréstimos dos convênios MTB-CEF e Sindicatos 
Profissionais, bem como planos de assistência médica e/ou odontológica, convênio com farmácias, óticas, 
supermercados e congêneres, dentre outros, mensalidades de seguros de vida, além de empréstimos 
pessoais, feitos perante o Sindicato Profissionais convenentes ou empresa, desde que autorizados, inclusive 
associação de funcionários, podendo o empregado, a qualquer tempo, revogar autorização de desconto, 
exceto por empréstimos já contraídos e até a liquidação de eventuais débitos pendentes, a partir de quando, 

LUBRIFICADOR R$ 1.600,85
AUXILIAR   ADMINISTRATIVO R$ 1.768,89
AUXILIARES   DE ESCRITÓRIO R$ 1.449,94
COBRADOR R$ 1.359,53
ZELADOR R$ 1.359,53
MONITOR R$ 1.359,53
LAVADOR R$ 1.359,53
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então, o desconto deixará de ser procedido.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O repasse das importâncias descontadas, devidas aos Sindicatos Profissionais, 
será efetuado até o 5.º dia útil após o pagamento salarial ensejador do desconto.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Os danos e prejuízos, acarretados em veículos ou acessórios da empresa, só 
poderão ser descontados do empregado quando comprovada a sua culpa ou o seu dolo, cabendo à 
empregadora fornecer discriminativo contra recibo.

CLÁUSULA OITAVA - DESCONTOS DECORRENTES DE MULTAS DE TRÂNSITO INERENTES À 
PROFISSÃO 

A empresa comunicará ao seu empregado a ocorrência de notificação de infração de trânsito, quando pelo 
mesmo praticado, no exercício de sua atividade laboral, apresentando-lhe a respectiva notificação e dele 
colhendo ciente, a fim de que o mesmo possa solicitar documentos, sempre por escrito e contra recibo, e 
interpor o recurso, previsto em Lei, podendo a empregadora subsidiá-lo a tanto.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Na ocorrência de notificação de infração de trânsito, praticada pelo empregado 
no exercício de suas funções, a empresa providenciará a apresentação do condutor, que deverá firmar o 
formulário de identificação e fornecer os dados e documentos, na forma estabelecida na legislação.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Fica autorizado o desconto salarial dos valores decorrentes de multas, em uma 
única vez ou parcelado, após o decurso do prazo à interposição de recurso administrativo pelo empregado, e 
desde que esta circunstância tenha sido prevista no contrato de trabalho conforme parágrafo primeiro do 
Artigo 462 da CLT.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho, por qualquer motivo, estando 
pendente recurso administrativo, fica autorizado o desconto do valor da multa, no documento de rescisão 
contratual, certo que, em havendo a desconstituição da infração, em sede administrativa ou judicial, ao 
empregado será devolvido o valor descontado.

CLÁUSULA NONA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL DOS TRABALHADORES. 

Todos os trabalhadores beneficiados por este instrumento normativo, aprovado mediante autorização da 
assembleia geral extraordinária da entidade sindical profissional, contribuirão com valor mensal a título de 
Contribuição Assistencial, nos termos do Artigo 513 da CLT, a línea “E” da CLT - impor contribuições a todos 
àqueles que participam das categorias, MEMO CIRCULAR SRT/MTE Nº 04 DE 20/01/2006 e na 
conformidade com a decisão do STF. Supremo Tribunal Federal (RE 461.451-1 SP – Relator Ministro EROS 
GRAU – acórdão publicado no Diário da justiça da União, em 05/5/2006) e do TST. Tribunal Superior do 
Trabalho (TST Processo. RR 750.968/2001, Acórdão da 5ª. Turma, DJU 12.5.2006, Rel. Min. Gelson de 
Azevedo).

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Diante da manifestação do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior do 
Trabalho e nos termos do Art. 513 da CLT, alínea “e” da CLT - impor contribuições a todos àqueles que 
participam das categorias, MEMO CIRCULAR SRT/MTE Nº 04 DE 20/01/2006 fica a empresa de 
Transporte Coletivo Jacarezinhense Ltda., obrigada a descontar o percentual de 1% (um por cento), do 
salário normativo mensal, conforme aprovado em assembleia geral da categoria profissional, do salário 
básico de cada trabalhador, mensalmente, recolhendo o total descontado em conta bancária do sindicato 
profissional, através de guia por este fornecida, conforme assembleia da categoria realizada nos dias 28, 29 
e 30 de novembro de 2018 e ratificada em assembleia específica realizada em data de 25/04/2019, além de 
ser comunicada através de edital e de boletim especifico a todos os trabalhadores.

.PARÁGRAFO SEGUNDO: Fica estabelecido o direito de oposição dos trabalhadores não associados, na 
forma da MEMO CIRCULAR SRT/MTE Nº 04 DE 20/01/2006, a seguir transcrita: “Para exercer o direito de 
oposição, o trabalhador deverá apresentar, no sindicato, carta escrita de próprio punho, no prazo de 10 dias 
após o depósito do instrumento coletivo de trabalho na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, e 
divulgação do referido instrumento pelo sindicato profissional. Havendo recusa do sindicato em receber a 
carta de oposição, essa poderá ser remetida pelo correio, com aviso de recebimento”. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO: Quaisquer divergências, esclarecimentos ou dúvidas deverão ser tratados 
diretamente com o sindicato profissional, que assume toda e qualquer responsabilidade em relação à 
cláusula.

GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS 
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 

CLÁUSULA DÉCIMA - COBRADORES 

Fica a Empresa autorizada na operação do serviço público de transporte coletivo urbano de passageiros do 
Município de Jacarezinho (PR) em relação a todos os tipos de veículos utilizados, a utilização desses 
veículos sem a presença do cobrador nas linhas e horários onde haja baixa demanda da atividade do 
cobrador no recebimento de valores em espécie, nas seguintes condições:

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Na linha Aeroporto-Vila São Pedro em Jacarezinho a operação dos veículos 
utilizados sem a presença do cobrador dar-se-á exclusivamente nos horários a partir das 19h00 (dezenove) 
horas de segunda-feira até sexta-feira, aos sábados após as 13h00 (trezes horas), e aos domingos e 
feriados durante todo o dia 24h00 (vinte e quatro) horas;

PARÁGRAFO SEGUNDO: Nas linhas de baixa demanda de Jacarezinho tais como: Vila Rural - Nova 
Jacarezinho, a empresa poderá circular ônibus sem cobrador em todos os dias e horários.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Nos veículos sem a presença do cobrador a cobrança será feita pelos motoristas 
que receberão comissões no percentual de 4% (quarto por cento) sobre o valor recebido em espécie no 
horário em que nele trabalhar sem cobrador.

ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO 

A empresa pagará mensalmente adicional por tempo de serviço, a todos os empregados abrangidos por este 
acordo, limitados a 10% (dez por cento), do salário base do empregado, obedecendo à seguinte escala:  

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Conforme pactuado em maio de 2005, quando se estabeleceu um limite máximo 
correspondente a 10% (dez por cento) do salário base do empregado, ficando assegurada a continuidade do 
recebimento superior para aqueles empregados que auferia o direito em valores acima do teto lá 
estabelecido a título de anuênio na vigência do Acordo Coletivo de Trabalho 2005/2006, pactuam as partes 
por esse Instrumento Normativo relativo ao período 2019/2020, a continuidade dos referidos critérios.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O estipulado na presente cláusula é feito com fundamento no Artigo 7.º, incisos 
VI e XXVI, da Constituição Federal e no enunciado 277 do TST, reconhecida expressamente a inexistência 
de direito adquirido a qualquer condição diversa da aqui estipulada.

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 

As atividades desenvolvidas em condições insalubres serão remuneradas com a observância dos 
percentuais previsto na Legislação em vigor.

PARÁGRAFO ÚNICO: Serão aceitos os laudos ambientais apresentados pela empresa, elaborados por 
profissionais competentes e reconhecidamente idôneos.

a) Três anos   completos 3% do salário
b) Cinco anos   completos 5% do salário
c) Dez anos completos 10% do salário
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AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - CESTA BÁSICA 

Fica assegurado a todos os empregados o fornecimento mensal de uma cesta básica no valor de R$ 95,00
(noventa e cinco reais), mensalmente, por meio de cartão, independentemente da faixa salarial do 
empregado.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Quando o empregado estiver afastado, em razão de auxílio doença ou acidente, 
continuará com o direito a Cesta Básica pelo período de 90 dias. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: O beneficio recebido pelo empregado na modalidade de Cesta Básica não terá 
natureza salarial e não integra o salário para qualquer fim.

CONTRATO DE TRABALHO – ADMISSÃO, DEMISSÃO, MODALIDADES 
NORMAS PARA ADMISSÃO/CONTRATAÇÃO 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - SUBSTITUIÇÃO DE EMPREGADO 

Admitido o empregado para a função de outro, demitido sem justa causa, será garantido ao admitido, salário 
igual ao daquele de menor salário na função, sem considerar as vantagens pessoais.

DESLIGAMENTO/DEMISSÃO 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - RESCISÃO POR JUSTA CAUSA 

No caso de rescisão de contrato de trabalho sob a alegação de justa causa, a Empresa deverá indicar, por 
escrito e contra recibo, a falta grave que teria sido cometida pelo empregado, sob pena de não poder argui-
la, posteriormente em juízo.

PARÁGRAFO ÚNICO: Havendo recusa por parte do empregado em fornecer a assinatura no recibo da 
comunicação, fica estabelecido que a empresa poderá supri-la mediante a comunicação por escrito a 
Entidade Sindical, dentro do prazo de 10 (dez) dias contados a partir do acontecimento do fato justificador da 
dispensa, devidamente protocolada.

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

ESTABILIDADE MÃE 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - GARANTIA DE EMPREGO A GESTANTE 

Fica garantida à empregada gestante, estabilidade no emprego de 60 (sessenta) dias após o término do 
benefício previdenciário, não podendo neste período ser concedido aviso prévio, excetuando-se para efeito 
de rescisão bilateral, que deverá realizar-se obrigatoriamente, com assistência da Entidade Sindical 
Profissional.

ESTABILIDADE ACIDENTADOS/PORTADORES DOENÇA PROFISSIONAL 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - GARANTIA DE EMPREGO AO ACIDENTADO 

Fica garantido ao trabalhador vítima de acidente do trabalho, estabilidade no emprego, de 60 (sessenta) dias 
após as garantias previstas na Lei.
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JORNADA DE TRABALHO – DURAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, CONTROLE, FALTAS 
DURAÇÃO E HORÁRIO 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DURAÇÃO E REGIME DE TRABALHO 

A jornada de trabalho dos empregados fica fixada em 44h00 (quarenta e quatro) horas semanais, para todos 
os empregados exceto para os motoristas e cobradores, sendo autorizada a prorrogação e compensação 
para supressão total ou parcial do trabalho ao sábado, inclusive com mulher e menor empregados.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Em decorrência da natureza dos serviços prestados pela empresa (transporte 
coletivo urbano de passageiros) de forma ininterrupta no período de 05h34min (cinco horas e trinta e quatro 
minutos) as 24h00min, (vinte e quatro horas) a jornada de trabalho do pessoal, do setor de tráfego 
(MOTORISTAS E COBRADORES) será da seguinte forma:

PARÁGRAFO SEGUNDO: O início da jornada de trabalho será contado a partir do momento em que o 
motorista ou o cobrador tiver que apresentar-se na empresa, conforme escala constante em sua ficha de 
serviço externo (Artigo 74, parágrafo 3º da CLT), aplicável para cada localidade (garagem a garagem ou 
ponto final da jornada), não sendo considerado como de trabalho ou a disposição da empregadora o período 
de descanso, ainda que gozado nos alojamentos da empresa;

PARÁGRAFO TERCEIRO: Faculta-se a ampliação do intervalo intra-jornada, nos termos do Artigo 71 da 
CLT. Fica garantido descanso remunerado por semana ao empregado.

PARÁGRAFO QUARTO: Fica autorizado, na forma do Artigo 71 da CLT, a aplicação de intervalos intra-
jornada, para motoristas e cobradores, até o máximo de 6h (seis) horas;

PARÁGRAFO QUINTO: Será facultada à empresa, a concessão diária de mais de um intervalo intrajornada, 
sem que isto implique em cômputo de tais momentos na jornada de trabalho;

PARÁGRAFO SEXTO: O adicional de horas extras será de 50% (cinquenta por cento) e o adicional noturno 
será de 20% (vinte por cento), incidentes sobre o valor da hora normal;

PARÁGRAFO SÉTIMO: Fica garantido o lapso de 11h (onze horas) de descanso entre duas jornadas de 
trabalho, mesmo gozado fora do domicilio do empregado, em dependências designadas pela EMPRESA, 
que arcará com as despesas consequentes.

DESCANSO SEMANAL 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - TRABALHO NO DIA DO DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 

Os empregados que forem convocados para o trabalho no dia do seu descanso semanal remunerado e 
feriados, receberão, além do DSR que fizeram jus pelo trabalho durante a semana, as horas trabalhadas 
com acréscimo de 100% (cem por cento) sobre o valor da hora normal.

FÉRIAS E LICENÇAS 
DURAÇÃO E CONCESSÃO DE FÉRIAS 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - FÉRIAS PROPORCIONAIS 

O empregado com menos de um ano de serviço, que rescindir espontaneamente o seu contrato de trabalho, 
fará jus à férias proporcionais de 1/12 (um doze avos) para cada mês completo de efetivo serviço.

PARÁGRAFO ÚNICO: É considerado mês completo de serviço o período igual ou superior a 15 (quinze) 
dias de trabalho efetivo.
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SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR 
UNIFORME 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - UNIFORME E MATERIAL PARA O TRABALHO 

Uniformes, calçados e o material necessário ao trabalho, exigidos pela Empresa ou por Lei, serão, 
gratuitamente fornecidos aos empregados. No caso dos motoristas, cobradores e fiscais, quando exigidos, 
será fornecido no mínimo 03 (três) calças e 04 (quatro) camisas por ano.

RELAÇÕES SINDICAIS 
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - FUNDO ASSISTENCIAL 

Considerando que: as cláusulas sociais e 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 para os trabalhadores, considerando o 
conjunto das cláusulas em sua globalidade, que configuram uma evolução perante a realidade do mundo do 
trabalho, legitimando assim, que durante a vigência do presente instrumento normativo, a empresa 
contribuirá mensalmente, sem desconto nos salários dos empregados, com o equivalente 1% (um por cento) 
da remuneração de todos os respectivos empregados, associados ou não associados ao sindicato, em favor 
dos sindicatos, tendo-se em conta a base territorial própria dos mesmos, de acordo com o local onde os 
empregados prestarem os serviços.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O percentual acima, de 1% (um por cento), contado de Maio de 2019 inclusive, 
até o mês de Abril de 2020, será de responsabilidade da EMPRESA, sem desconto dos empregados, em 
função do conjunto das cláusulas pactuadas na globalidade das negociações, que resultaram na celebração 
deste Acordo Coletivo de Trabalho com maciça participação dos empregados, associados e não associados 
da entidade sindical profissional.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A presente cláusula resulta da vontade coletiva expressada na assembleia geral 
da categoria profissional realizada nos dias 28, 29 e 30 de novembro de 2018 e ratificada em assembleia 
específica realizada no dia 25 de abril de 2019, além de ser comunicada através de edital e de boletim 
específico a todos os trabalhadores.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Os recursos serão arrecadados mediante cobrança bancária e movimentados 
através da conta corrente especifica e exclusiva da entidade sindical profissional, sendo a arrecadação e 
aplicação desses recursos devidamente contabilizados e submetidos à 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.

PARÁGRAFO QUARTO - 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 e outras formas de remuneração 
(diárias, jetons) para dirigentes sindicais.

PARÁGRAFO QUINTO - Em observância ao artigo 8º da Constituição Federal, que garante liberdade e 
autonomia sindical, e à Convenção nº 98 da OIT, nenhuma interferência ou intervenção de sindicatos 
patronais 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 SEXTO - Os sindicatos profissionais encaminharão 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, recolhimentos até o dia 10 (dez) posterior à data do pagamento do salário mensal, com 
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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 SÉTIMO – Se existirem parcelas em atraso, em função da assinatura posterior do presente 
acordo, as mesmas serão pagas pela empresa no prazo de 05 (cinco) dias após a assinatura deste Acordo 
Coletivo de Trabalho.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - FUNDO ASSISTENCIAL PARA A FEDERAÇÃO 

Considerando que: as cláusulas sociais e 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 da 
FETROPASSAGEIROS - Federação dos Trabalhadores em Empresas de Transportes de Passageiros do 
Estado do Paraná, consubstanciando-se em condições mais favoráveis para os trabalhadores, considerando 
o conjunto das cláusulas em sua globalidade, que configuram uma evolução perante a realidade do mundo 
do trabalho, legitimando assim, que durante a vigência do presente instrumento normativo, a empresa 
contribuirá mensalmente, sem desconto nos salários dos empregados, com o equivalente 1% (um por cento) 
da remuneração de todos os respectivos empregados, associados ou não associados ao sindicato, o valor 
será depositado em favor dos sindicatos, tendo-se em conta a base territorial própria dos mesmos, de 
acordo com o local onde os empregados prestarem os serviços.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O percentual acima, de 1% (um por cento), contado de Maio de 2019 inclusive, 
até o mês de Abril de 2020, será de responsabilidade da EMPRESA, sem desconto dos empregados, em 
função do conjunto das cláusulas pactuadas na globalidade das negociações, que resultaram na celebração 
deste Acordo Coletivo de Trabalho com maciça participação dos empregados, associados e não associados 
da FETROPASSAGEIROS - Federação dos Trabalhadores em Empresas de Transportes de Passageiros do 
Estado do Paraná.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A presente cláusula resulta da vontade coletiva expressada na assembleia geral 
da categoria profissional realizada nos dias 28, 29, e 30 de novembro de 2018 e ratificada em assembleia 
específica realizada no dia 25 de abril de 2019, além de ser comunicada através de edital e de boletim 
específico a todos os trabalhadores.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Os recursos serão arrecadados mediante cobrança bancária e movimentados 
através da conta corrente especifica e exclusiva da entidade sindical profissional, sendo a arrecadação e 
aplicação desses recursos devidamente contabilizados e submetidos à 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.

PARÁGRAFO QUARTO - Todos os recursos arrecadados com base nesta cláusula serão aplicados na 
formação profissional dos membros da categoria, na manutenção, construção e ampliação da estrutura 
operacional, nas áreas de lazer das sedes campestres e em serviços assistenciais das entidades sindicais 
profissionais vinculadas a federação, 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 e outras formas de remuneração (diárias, jetons) para dirigentes sindicais.

PARÁGRAFO QUINTO - Em observância ao artigo 8º da Constituição Federal, que garante liberdade e 
autonomia sindical, e à Convenção nº 98 da OIT, nenhuma interferência ou intervenção de sindicatos 
patronais 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 SEXTO - A entidade 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, recolhimentos até o dia 10 (dez) 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 SÉTIMO – Se existirem parcelas em atraso, em função da assinatura posterior do presente 
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acordo, as mesmas serão pagas pela empresa no prazo de 05 (cinco) dias após a assinatura deste Acordo 
Coletivo de Trabalho.

DISPOSIÇÕES GERAIS 
MECANISMOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - FORO PARA DISCUTIR O ACORDO 

As dúvidas resultantes da aplicação do presente ACORDO, que não possam ser resolvidas pela via 
conciliatória, o serão pela Justiça do Trabalho do local onde o empregado prestar serviços.

APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO COLETIVO 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - CONCORDÂNCIA E OPÇÃO 

Todos os empregados abrangidos por este Acordo, com contrato de trabalho em vigor na data de 
vigência 01/05/2019, concordaram, expressamente, com todas as cláusulas deste Acordo Coletivo de 
Trabalho, por decisão livre e soberana durante a Assembleia Geral Extraordinária da entidade sindical 
profissional, em que estiveram presentes, não se opondo a nenhuma das normas aprovadas e ora 
constantes deste instrumento normativo.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os empregados que na época da Assembleia Geral estavam 
afastados de suas atividades por qualquer motivo, ou seja, em viagem, férias, auxílio doença e 
etc. deverão, perante o Sindicato Profissional ou a empresa, manifestar a sua concordância 
expressa a todas as cláusulas constantes do Acordo Coletivo. Caso não estejam em 
concordância, deverão colocar, a sua discordância, datar e assinar o termo de opção.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Os empregados admitidos a partir da data base 01/05/2019 terão o 
direito de opção em aderirem a este Acordo Coletivo de Trabalho. Neste sentido, perante a 
empresa, lhes será apresentado o TERMO DE OPÇÃO DE ACORDO COLETIVO DE 
TRABALHO. Caso estejam em concordância com as cláusulas deste Acordo Coletivo de 
Trabalho, poderão, livre e espontaneamente, assinar e datar o termo de opção. Os 
procedimentos previstos nesta cláusula e seus parágrafos poderão ser praticados no Sindicato 
profissional ou na empresa. Fica pactuado que em ambos os casos, será dado ciência entre as 
partes, anexando cópia de cada Termo de Opção, firmado pelo empregado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - APLICAÇAO DO INSTRUMENTO 

O acordo se aplicará aos empregados da EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO JACAREZINHENSE 
LTDA., nas cidades de JACAREZINHO e SANTO ANTÔNIO DA PLATINA, representados pelo Sindicato 
profissional.

PARÁGRAFO ÚNICO: Se a empresa vier a operar fora da sua base sede, ou seja, abertura de filial em 
outras cidades da base territorial do Sindicato profissional do acima limitado, terá que submeter-se às 
condições sociais e econômicas (trabalho, salário de remuneração) consignados na Convenção Coletiva de 
Trabalho, do Sindicato profissional pactuante deste acordo, para aquela região.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - EXCLUSÃO DA EMPRESA DE OUTRAS TRATATIVAS 

O Sindicato têm como ajustado que CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO celebradas por ele, 
isoladamente ou em conjunto com outros Sindicatos Profissionais, com o Sindicato representante das 
Empresas de Transportes Urbano de Passageiros, não são extensíveis e nem obrigatória a Empresa de 
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Transporte Coletivo Jacarezinhense Ltda., em virtude do presente ACORDO COLETIVO de aplicação 
específica às partes.

DESCUMPRIMENTO DO INSTRUMENTO COLETIVO 

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - PENALIDADES 

Fica estipulado, multa correspondente a 20% (vinte por cento) do PISO SALARIAL DO MOTORISTA, que 
reverterá em favor da parte prejudicada nos casos de descumprimento de quaisquer cláusulas do presente 
ACORDO.

OUTRAS DISPOSIÇÕES 

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - CONCLUSÃO 

E por estarem às partes entre si justas e acordadas, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e 
forma, para os mesmos efeitos, comprometendo-se a depositar, para fins de registro, duas vias na 
Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do Estado do Paraná, nos termos do Artigo 614 da CLT, 
e do seu conteúdo darão a maior divulgação aos interessados.

ANEXOS 
ANEXO I - ATA DA ASSEMBLEIA QUE APROVOU O ACT 

Anexo (PDF)

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

JOAO BATISTA DA SILVA 
PRESIDENTE 

SINDICATO DOS TRABALH EM TRANSPORTES RODOV DE LONDRINA 

PAULO CESAR LUCIO CARVALHO 
ADMINISTRADOR 

EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO JACAREZINHENSE LTDA 
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