
ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2017/2018 

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: PR001790/2017 
DATA DE REGISTRO NO MTE: 07/06/2017 
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR027472/2017 
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Confira a autenticidade no endereço http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/. 

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 

TEMPERLANDIA TEMPERA VIDROLANDIA LTDA, CNPJ n. 03.309.277/0001-99, neste ato representado
(a) por seu Diretor, Sr(a). ELISABETE SOUSA SILVA JACINTO ;

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 janeiro de 2017 a 
31 de dezembro de 2018 e a data-base da categoria em 01º de janeiro. 

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 Rolândia/PR. 

SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO 
REAJUSTES/CORREÇÕES SALARIAIS 

CLÁUSULA TERCEIRA - REAJUSTE SALARIAL 

Para os trabalhadores que recebem salários acima dos pisos constantes conforme CONVENÇÃO 
COLETIVA DE TRABALHO 2017 e 2018, firmada entre o SINTTROL - SINDICATO DOS 
TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE LONDRINA e a FIEP - FEDERAÇÃO DAS 
INDÚSTRIAS DO ESTADO DO PARANÁ, a empresa representada pela Entidade Sindical Patronal e 
abrangida por este Acordo Coletivo de Trabalho concederá, nas datas base da categoria preponderante 
março de 2017 e março de 2018, os mesmos percentuais de reajuste estabelecidos em convenção coletiva 
de trabalho firmada entre a Entidade Sindical Patronal das Indústrias de Vidros, Cristais, Espelhos, 
Cerâmica de Louças, Porcelana, Pisos e Revestimentos do Estado do Paraná e a correspondente dos 
trabalhadores da categoria preponderante.

Parágrafo Primeiro: As diferenças de salários causados pelos atrasos nas negociações da presente 
convenção coletiva de trabalho e do acordo coletivo serão pagas em uma única vez junto com os salarios 
do mês subsequente ao mês da assinatura do presente instrumento coletivo, sem outros ônus para a 
empresa.

Parágrafo Segundo: Aos Ajudantes de Motoristas que estão com seus salarios no piso da Convenção 
Coletiva de Trabalho negociada com a Fiep e os Sindicatos dos Rodoviários, o ajuste dos salarios serão na 
data base de cada ano, em janeiro de 2017 e em janeiro de 2018. Caso ocorra atrasos nas negociações  os 
trabalhadores receberão retroativamente para cada data base, no mês subsequente ao registro do 
instruemnto coletivo de trabalho no sistema mediador.
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Parágrafo Terceiro: Os trabalhadores autorizaram o sindicato profissional em assembleia realizada no dia 
06 de maio de 2017, a pactuar o presente acordo coletivo de trabalho.

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

CLÁUSULA QUARTA - HORAS EXTRAS 

Fixam as partes que todos os trabalhadores abrangidos por este Acordo Coletivo de Trabalho e durante a 
vigencia deste instrumento coletivo, receberam mensalmente 43 (quarenta e três) horas extras fixas a partir 
da vigência do presente acordo coletivo de trabalho, independentemente de serem executadas, sem 
prejuízos de recebimento de horas extras excedentes trabalhadas dentro de cada mês.

Parágrafo Primeiro: As horas serão pagas conforme discriminado abaixo: 

HORAS   EXTRAS ADICIONAL
Até 20 (VINTE) HORAS 65 % (SESSENTA E CINCO POR CENTO)
 ACIMA DE 20 (VINTE) HORAS 85 % (OITENTA E CINCO POR CENTO)

Parágrafo Segundo:  As horas extras integrarão a remuneração do empregado para efeito de DSR, 
Férias, Décimo Terceiro Salário, Aviso Prévio, INSS, FGTS e Verbas Rescisórias.

Parágrafo Terceiro: A jornada de trabalho de todos os trabalhadores serão de 44 horas semanais e de 
220 mensais, e será controlada pela a empresa possibilitando assim auferir o controle exato das horas 
trabalhadas pelos motoristas e ajudantes, e desta forma, que a empresa possa ter a exatidão das horas 
extraordinárias computada durante cada mês, bem como, possibilitar o pagamento exato das horas 
extraordinária que excederem do aqui ajustado, dando clareza ao seu pagamento, sem prejuizos do que 
foi ajustado de conformidade com o caput desta cláusula. 

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 

CLÁUSULA QUINTA - ALIMENTAÇÃO / ESTADIA 

ALIMENTAÇÃO/ESTADIA DE 01 DE JANEIRO 2017 A 31 DE DEZEMBRO 2017

Aos motoristas e ajudantes em viagens, fica assegurado o pagamento das despesas diárias devidamente 
comprovadas por documentos fiscais hábeis, quando o deslocamento assim exigir, assim distribuídos:

                                                              MOTORISTAS

• Café da Manhã
R$     8,50 (Oito reais e cinquenta centavos)

• Almoço
R$ 20,00 (Vinte reais)

• Café da Tarde
R$     8,50 (Oito reais e cinquenta centavos)

• Jantar
R$ 20,00 (Vinte reais)

• Banho
R$     8,00 (Oito reais)

TOTAL R$   65,00 (Sessenta e cinco reais)
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                                                  AJUDANTES   DE MOTORISTAS

• Café da Manhã
R$     8,50 (Oito reais e cinquenta centavos)

• Almoço
R$ 20,00 (Vinte reais)

• Café da Tarde
R$     8,50 (Oito reais e cinquenta centavos)

• Jantar
R$ 20,00 (Vinte reais)

• Banho
R$     8,00 (Oito reais)

• Estadia / Pernoite
R$ 32,00 (Trinta e dois reais)

TOTAL R$   97,00 (Noventa e sete reais)

Parágrafo Primeiro: Aos motoristas não será devido os valores referentes à Estadia/Pernoite, pois todos os 
caminhões da empresa são equipados com sofá-cama adequados para os motoristas pernoitarem em seu 
interior.

Parágrafo Segundo: Quando o empregado estiver trabalhando na localidade de sua residência, a empresa 
permitirá o seu deslocamento até sua residência para as refeições diárias com horário adequado.

Parágrafo Terceiro: Os valores aqui referidos não se integram aos salários para qualquer efeito.

ALIMENTAÇÃO/ESTADIA DE 01 DE JANEIRO DE 2018 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Aos motoristas e ajudantes em viagens, fica assegurado o pagamento das despesas diárias devidamente 
comprovadas por documentos fiscais hábeis, quando o deslocamento assim exigir, assim distribuídos:

                                                              MOTORISTAS

• Café da Manhã
R$     9,00 (Nove reais)

• Almoço
R$ 21,00 (Vinte e um reais)

• Café da Tarde
R$     9,00 (Nove reais)

• Jantar
R$ 21,00 (Vinte e um reais)

• Banho
R$     8,50 (Oito reais e cinquenta centavos)

TOTAL R$   68,50 (Sessenta e oito e cinquenta 
centavos)

                                                  AJUDANTES   DE MOTORISTAS

• Café da Manhã
R$     9,00 (Nove reais)

• Almoço
R$ 21,00 (Vinte e um reais)

• Café da Tarde
R$     9,00 (nove reais)

R$ 21,00 (Vinte e um reais)
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• Jantar

• Banho
R$     8,50 (Oito reais e cinquenta centavos)

• Estadia / Pernoite
R$ 34,00 (Trinta e quatro reais)

TOTAL R$   102,50 (Cento e dois reais e cinquenta 
centavos)

Parágrafo Primeiro: Aos motoristas não será devido os valores referentes à Estadia/Pernoite, pois todos os 
caminhões da empresa são equipados com sofá-cama adequados para os motoristas pernoitarem em seu 
interior.

Parágrafo Segundo: Quando o empregado estiver trabalhando na localidade de sua residência, a empresa 
permitirá o seu deslocamento até sua residência para as refeições diárias com horário adequado.

Parágrafo Terceiro: Os valores aqui referidos não se integram aos salários para qualquer efeito.

DISPOSIÇÕES GERAIS 
APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO COLETIVO 

CLÁUSULA SEXTA - CLÁUSULAS CONVENCIONADAS PELA CCT 2017 E 2018 

Todos os empregados da empresa já são abrangidos por Convenção Coletiva de Trabalho firmada entre o 
SINTTROL - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE LONDRINA 
e a FIEP - FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO PARANÁ, e seus sindicatos filiados do 
setor das Indústrias em Geral, com vigência prevista até 31/12/2017, bem como, a nova Convenção 
Coletiva de Trabalho a ser firmada com vigencia a partir de 01 de janeiro de 2018. Com este Acordo 
Coletivo de Trabalho ficam incorporadas todas as cláusulas existentes na Convenção Coletiva de Trabalho 
mencionada que não for conflitante com o aqui ajustado, e regulamenta a diária de viagens/pernoite, 
jornada de trabalho e os pagamentos de horas extraordinárias, para melhor atender as peculiaridades do 
trabalho e forma de remuneração aos empregados da empresa acordante. Fica pactuada a vigência deste 
Acordo Coletivo de Trabalho até 31 de dezembro de 2018, quando então juntos deverão ser renegociadas 
as novas condições para novo período.

CLÁUSULA SÉTIMA - APLICAÇÃO E ABRANGENCIA DO INSTRUMENTO COLETIVO DE TRABALHO 

O presente Acordo Coletivo de Trabalhose aplica se e abrange a todos os Motoristas Condutores de 
Veículos Rodoviários nas categorias, Motorista de Carreta, Motoristas de Truck, Motoristas Toco, Demais 
veículos leves como Caminhonetes, Operadores de Empilhadeiras e Ajudantes de Motoristas que 
mantenham vínculo na empresa de industria de vidros, TEMPERLÂNDIA – TEMPÊRA VIDROLÂDIA LTDA
representados pelo sindicato profissional pactuante deste Acordo Coletivo de Trabalho .

OUTRAS DISPOSIÇÕES 

CLÁUSULA OITAVA - FORO COMPETENTE 

Fica eleito o foro da sede do sindicato profissional, para dirimir quaisquer dúvidas, oriundas do presente 
instrumento.
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CLÁUSULA NONA - ASSINATURAS 

Por estarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias, inclusive aos fins de 
registro e depósito junto ao SISTEMA MEDIADOR DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, para os devidos fins

JOAO BATISTA DA SILVA 
PRESIDENTE 

SINDICATO DOS TRABALH EM TRANSPORTES RODOV DE LONDRINA 

ELISABETE SOUSA SILVA JACINTO 
DIRETOR 

TEMPERLANDIA TEMPERA VIDROLANDIA LTDA 

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. 
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