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SINDICATO DAS COOPERATIVAS AGRICOLAS, AGROPECUARIAS E AGROINDUSTRIAIS DA REGIAO 
CENTRO SUL DO PARANA, CNPJ n. 06.046.380/0001-81, neste ato representado(a) por seu Presidente, 
Sr(a). JORGE KARL; 
  
E  
 
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIARIOS DO ESTADO DO PARANA, 
CNPJ n. 76.602.366/0001-00, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). MOACIR RIBAS 
CZECK; 
  
celebram o presente TERMO ADITIVO DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as 
condições de trabalho previstas nas cláusulas seguintes:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE  
 
As partes fixam a vigência do presente Termo Aditivo de Convenção Coletiva de Trabalho no período de 01º 
de junho de 2013 a 31 de maio de 2014 e a data-base da categoria em 01º de junho.  
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA  
 
O presente Termo Aditivo de Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) Dos 
Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Plano d a Confederação Nacional dos Trabalhadores 
em Transportes Terrestres, inclusive os trabalhador es em empresas de transporte rodoviários 
intermunicipal, interestadual, internacional, de tu rismo, escolar, por fretamento e urbano do interior , 
bem como a categoria dos motoristas em geral, EXCET O a categoria dos motoristas e cobradores 
nas empresas de transportes de passageiros nos muni cípios de Almirante Tamandaré, Araucária, 
Campina Grande do Sul, Campo Largo, Colombo, Curiti ba, Fazenda Rio Grande, Pinhais, Piraquara, 
Quatro Barras, Rio Branco do Sul e São José dos Pin hais; EXCETO a categoria dos empregados em 
escritórios e manutenção junto aos municípios de Al mirante Tamandaré, Araucária, Campina Grande 
do Sul, Campo Largo, Colombo, Curitiba, Fazenda Rio  Grande, Piraquara, Quatro Barras, Rio Branco 
do Sul e São José dos Pinhais; EXCETO a categoria d os trabalhadores condutores de veículos 
motonetas, motocicletas e similares junto aos munic ípios de Agudos do Sul, Almirante Tamandaré, 
Antônio Olinto, Araucária, Balsa Nova, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Campo  do Tenente, 
Campo Largo, Cerro Azul, Colombo, Contenda, Curitib a, Fazenda Rio Grande, Itaperuçu, Lapa, 
Mandirituba, Palmeira, Piên, Pinhais, Piraquara, Po rto Amazonas, Quatro Barras, Quitandinha, Rio 
Branco do Sul, Rio Negro, São José dos Pinhais, São  Mateus do Sul, Tijucas do Sul e União da 
Vitória; EXCETO a categoria dos motoristas, manobri stas e lavadores em estacionamentos junto aos 
municípios de Agudos do Sul, Almirante Tamandaré, A ntônio Olinto, Araucária, Balsa Nova, 
Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Campo do Te nente, Campo Largo, Campo Magro, Cerro 
Azul, Colombo, Contenda, Curitiba, Fazenda Rio Gran de, Itaperuçu, Lapa, Pinhais, Piraquara, Quatro 
Barras, Quitandinha, Rio Branco do Sul, Rio Negro, São José dos Pinhais, São Mateus do Sul, 
Tijucas do Sul; e EXCETO a categoria dos Trabalhado res qualificados profissionalmente e tendo a 
função laboral vinculada ao Transporte de Carga, lo gística em Geral e Multimodal, em qualquer 



condição, função ou a tividade profissional, compreendendo as pessoas fís icas que tenham por 
objetivo a Movimentação Física de Mercadorias e Ben s em Geral nas Empresas, em vias Públicas ou 
Rodovias, mediante a utilização de Veículos Automot ores, Especialmente os Motoristas e 
Trabalhadores em Geral das Empresas de Transporte d e Automóveis, Cegonheiros, de Transporte 
de Containeres, de Transporte de Combustíveis, de T ransporte de Cargas Secas, Líquidas, e 
Gasosas, Secas Fracionadas, a Granel, de Transporte  de Mudanças, de Transporte de Resíduos, de 
Transporte de Cargas Frigorificadas, assim como Mot oristas de Carretas(Jamantas, Bitrem, 
Treminhão), Motoristas de Caminhão Truck, de Caminh ão Toco e dos demais Veículos Pequenos de 
Transportadoras, Trabalhadoras em Empresas de Trans porte e Logística, nestas incluídos 
Operadores em Empilhadeiras, Trabalhadores em Empre sas de Cargas e Encomendas, Conferentes 
de Cargas, Ajudantes de Motorista, Vigias ou Guardi ões e os Trabalhadores em Escritório e 
Administração em Geral junto aos municípios de Adri anópolis, Agudos do Sul, Almirante 
Tamandaré, Antônio Olinto, Araucária, Balsa Nova, B ocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Campo 
do Tenente, Campo Largo, Campo Magro, Cerro Azul, C olombo, Contenda, Curitiba, Fazenda Rio 
Grande, Itaperuçu, Lapa, Mandirituba, Piên, Pinhais , Piraquara, Quatro Barras, Quitandinha, Rio 
Branco do Sul, Rio Negro, São José dos Pinhais, São  Mateus do Sul, Tijucas do Sul, Tunas do 
Paraná e Doutor Ulysses , com abrangência territorial em Adrianópolis/PR, Agudos do Sul/PR, 
Almirante Tamandaré/PR, Antônio Olinto/PR, Araucári a/PR, Balsa Nova/PR, Bocaiúva do Sul/PR, 
Campina Grande do Sul/PR, Campo do Tenente/PR, Camp o Largo/PR, Campo Magro/PR, Cerro 
Azul/PR, Colombo/PR, Contenda/PR, Curitiba/PR, Dout or Ulysses/PR, Fazenda Rio Grande/PR, 
Itaperuçu/PR, Lapa/PR, Mandirituba/PR, Piên/PR, Pin hais/PR, Piraquara/PR, Quatro Barras/PR, 
Quitandinha/PR, Rio Branco do Sul/PR, Rio Negro/PR,  São José dos Pinhais/PR, Tijucas do Sul/PR e 
Tunas do Paraná/PR .  

 
Salários, Reajustes e Pagamento  

 
Piso Salarial  

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - PISOS SALARIAIS  
 
 
Ficam assegurados os seguintes pisos salariais a partir de 01 de junho de 2013. 
  
3.1. Para os motoristas de carreta, bitrem e semi reboque, o valor de R$ 1.317,00 (hum mil 
trezentos e dezessete reais); 
  
3.2. Para os motoristas de caminhão truck, operadores de máquinas pesadas (moto-
niveladora, pá carregadeira e colheitadeiras) o valor de R$ 1.082,00 (hum mil e oitenta e dois 
reais); 
  
3.3. Para os motoristas de caminhão Toco, ônibus e ambulâncias, o valor de R$1.027,00 (hum 
mil e vinte e sete reais); 
  
3.4. Para os Demais motoristas, o valor de R$ 1.027,00 (hum mil e vinte e sete reais); 
  
3.5. Para os operadores de empilhadeiras e similares (trator de roda reboque e trator guincho), 
o valor de R$ 986,00 (novecentos e oitenta e seis reais); 
  
 
 

Reajustes/Correções Salariais  
 

 
CLÁUSULA QUARTA - CORREÇÃO SALARIAL  



 
 
Os salários a partir de junho/2013 serão corrigidos em 7% (sete por cento) sobre o salário 
base do mês de maio/2013, respeitando-se: 

Parágrafo Primeiro:   A COMPENSAÇÃO: Não poderão ser compensados os aumentos 
salariais individuais concedidos por término de aprendizagem e promoção. Porém, serão 
deduzidas as antecipações, acordadas com o sindicato laboral ou legalmente concedidas no 
período de 01 de junho 2012 até a entrada em vigência deste Termo Aditivo à Convenção 
Coletiva de Trabalho. 

Parágrafo Segundo:  O percentual previsto neste item no todo ou em partes poderá ser 
substituído, no todo ou em parte, por vale alimentação, ou vale mercado, ou vale refeição, ou 
cesta básica, ou outros benefícios definidos em Acordos Coletivos de Trabalho entre as 
Cooperativas e o Sindicato Laboral. 

Parágrafo Terceiro:  Para os empregados admitidos após o mês de junho de 2012 (data 
base), o reajuste salarial será feito proporcionalmente aos meses trabalhados, com base no 
índice estabelecido nessa cláusula, considerando-se como mês trabalhado a fração igual ou 
superior a 15 (quinze) dias de trabalho. 

 
 

Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros  
 

Auxílio Alimentação  
 

 
CLÁUSULA QUINTA - ALIMENTAÇÃO E ESTADIA  
 
 
O empregado será reembolsado, quando em viagem a serviço fora do local de sua residência, 
ou fora do município onde estiver lotado (sede ou unidades da cooperativa), que implique em 
necessidade de refeição e pernoite, das despesas devidas com alimentação e estadia, em 
níveis adequados, ajustados com a cooperativa, não podendo ser inferior ao mínimo ajustado 
no parágrafo quarto  desta cláusula. Após retorno de viagem o empregado deverá realizar a 
comprovação de gastos mediante a apresentação dos documentos fiscais. 
  
Parágrafo Primeiro:  Quando ocorrer a situação descrita no “caput”, o empregado terá direito 
ao valor do “prato” conhecido nacionalmente pelo título de “comercial”, no cardápio dos 
restaurantes, no almoço e no jantar; 
  
Parágrafo Segundo:  As cooperativas que mantiverem convênios com restaurantes e 
dormitórios para o atendimento das obrigações da cláusula "Alimentação e Estadia"  em 
seus parágrafos 1º e 4º ficam desobrigadas do reembolso; 
  
Parágrafo Terceiro: Quando o empregado estiver trabalhando na localidade de sua 
residência, a cooperativa proporcionará condições adequadas a sua alimentação, pagando-a, 
no mínimo, na forma do parágrafo 4º, ou permitirá o seu deslocamento até sua residência. 
  
Parágrafo Quarto: Para o café da manhã, almoço, jantar e pernoite quando o veículo for 
equipado com  sofá-cama, ficam estabelecidos os valores mínimos de R$ 7,70 (sete reais e 



setenta centavos) para café, R$ 15,50 (quinze reais e cinquenta centavos) para almoço, R$ 
15,50 (quinze reais e cinquenta centavos) para jantar e R$5,80 (cinco reais e oitenta 
centavos) para pernoite.  
  
Parágrafo Quinto:   Quando o veículo não for equipado com sofá-cama terá o motorista o 
direito a pernoite em níveis adequados e ajustados com a cooperativa conforme o caput desta 
cláusula. 
 
Parágrafo Sexto: As despesas referidas na caput desta cláusula , e seus parágrafos 1º, 2º, 
3º, 4º e 5º não integrarão a remuneração dos Empregados sob qualquer hipótese (trabalhista, 
previdenciário ou fiscal) não sendo considerado valor utilidade e/ou “in natura” para os efeitos 
legais, haja vista que o benefício possui natureza indenizatória de despesas para viagem. 
 

Auxílio Morte/Funeral  
 

 
CLÁUSULA SEXTA - AUXÍLIO FUNERAL  
 
 
Em caso de falecimento do empregado, a cooperativa concederá o valor único de R$ 914,00 
(novecentos e quatorze reais) a ser repartido entre os dependentes, a título de auxílio funeral. 
  
Parágrafo único:  O benefício do valor estipulado no “caput” não se aplica às Cooperativas 
que concederem, às suas custas, o beneficio do seguro de vida em grupo, ou qualquer outro 
benefício com as mesmas características. Tal valor não terá natureza salarial, diante do seu 
caráter indenizatório. 
 

Seguro de Vida  
 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - SEGURO DE VIDA  
 
 
 As Cooperativas deverão custear o benefício do seguro obrigatório aos profissionais 
motoristas e demais empregados abrangidos por este instrumento coletivo, destinado à 
cobertura dos riscos pessoais inerentes às suas atividades, conforme previsto no parágrafo 
único, artigo 2º da Lei 12.619/2012. 
 

 
Relações Sindicais  

 
Contribuições Sindicais  

 
 
CLÁUSULA OITAVA - FUNDO ASSISTENCIAL  
 
 
As cooperativas que já contribuem com o Fundo Assistencial, em percentual de 2% ao mês do 
piso salarial de motoristas de caminhões “toco”, continuarão contribuindo como forma de 
manutenção dos benefícios existentes, pelo período de vigência da presente convenção. 
  
Parágrafo Primeiro:  As cláusulas econômicas constantes da convenção coletiva de trabalho 
anterior a este instrumento, foram mantidas e majoradas com os índices de reajuste salarial 
consignados nos itens respectivos, em favor de todos os trabalhadores, associados ou não do 



sindicato. Assim as cooperativas que já contribuem com o Fundo Assistencial, em percentual 
de 2% ao mês do piso salarial de motoristas de caminhões “toco”, continuarão contribuindo 
como forma de manutenção dos benefícios existentes, pelo período de vigência da presente 
convenção 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 Segundo:  A presente cláusula resulta da vontade coletiva expressada na 
assembléia geral da categoria profissional realizada no mês de novembro de 2012, 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 da entidade sindical profissional, sendo a 
arrecadação e aplicação desses recursos devidamente contabilizados e submetidos a 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 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.  
  
Parágrafo Quinto:  Em observância a Convenção 98 da OIT, nenhuma interferência ou 
intervenção das empresas serão admitidas nas deliberações e serviços das entidades 
sindicais profissionais, assim como na aplicação dos referidos recursos financeiros originados 
desta cláusula. 
 

 
Disposições Gerais  

 
Aplicação do Instrumento Coletivo  

 
 
CLÁUSULA NONA - ABRANGÊNCIA E EXCLUSÕES  
 
 
A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrange os condutores de veículos rodoviários 
(motoristas, tratoristas, operadores de empilhadeiras, operadores de máquinas e similares) e 
ajudantes de motoristas, categoria diferenciada que mantenham vínculo empregatício nas 
cooperativas representadas pela entidade patronal relatada acima, observadas as respectivas 
bases territoriais das entidades patronal e profissional ora pactuantes do presente Termo 
Aditivo à Convenção Coletiva de Trabalho. 
  
Restam excluídos, expressamente, da abrangência do presente instrumento, os condutores de 
veículos rodoviários (motoristas, tratoristas,  operadores de empilhadeiras, operadores de 
máquinas e similares) e ajudantes de motoristas, categoria diferenciada, com vínculo nas 
cooperativas em geral representadas pela entidade patronal acima, que mantenham acordos 
coletivos próprios, com o sindicato profissional signatário do presente instrumento, hipótese 
em que prevalecerão estes por retratarem direitos e obrigações específicas, ficando assim, 
excluídas expressamente as respectivas cooperativas e empregados da incidência do 
presente Termo Aditivo à Convenção Coletiva de Trabalho. 
 

Outras Disposições  
 



 
CLÁUSULA DÉCIMA - MANUTENÇÃO DAS CLÁUSULAS DA CONVE NÇÃO COLETIVA PRINCIPAL  
 
 

Acordam as partes pela manutenção das demais cláusulas integrantes da Convenção Coletiva de Trabalho 
Principal (Processo 46212.011450/2012-85) que não foram modificadas pela presente negociação coletiva, 
visto que a mesma se pautou pela renovação, tão somente, das clausulas econômicas para o exercício 
2013/2014.  

 

 
 

JORGE KARL  
Presidente  

SINDICATO DAS COOPERATIVAS AGRICOLAS, AGROPECUARIAS E AGROINDUSTRIAIS 
DA REGIAO CENTRO SUL DO PARANA  

 
 
 

MOACIR RIBAS CZECK  
Presidente  

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIARIOS DO ESTADO DO 
PARANA  

 
 

  

 


