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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; 
  
E  
 
SINDICATO DAS EMPRESAS E PROPRIET.DE SERVS.DE AUTO SOC,REMOCAO E RESGATE DE 
VEICS.E DE ICAMENTO ATRAVES DE GUINCHOS E GUINDASTES DO EST.DO PR-SEGUIPAR, CNPJ 
n. 10.427.964/0001-74, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). CLAUDIO ANDREATTA; 
  
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 maio de 2017 a 30 de abril de 2018 e a data-base da categoria em 01º de maio.  
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA  
 
O presente Termo Aditivo de Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) Profissional dos 
Trabalhadores em Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Plano da Confederação Nacional 
dos Trabalhadores em Transportes Terrestres, inclusive os trabalhadores em empresas de 
transporte rodoviários intermunicipal, interestadual, internacional, de turismo, escolar, por 
fretamento e urbano do interior, bem como a categoria dos motoristas em geral, (exceto a categoria 
dos motoristas e cobradores nas empresas de transportes de passageiros nos municípios de 
Almirante Tamandaré, Araucária, Campina Grande do Sul, Campo Largo, Colombo, Curitiba, Fazenda 
Rio Grande, Pinhais, Piraquara, Quatro Barras, Rio Branco do Sul e São José dos Pinhais; exceto a 
categoria dos empregados em escritórios e manutenção junto aos municípios de Almirante 
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 dos 
trabalhadores condutores de veículos motonetas, motocicletas e similares junto aos municípios 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, Curitiba, 
Fazenda Rio Grande, Itaperuçu, Lapa, Mandirituba, Palmeira, Piên, Pinhais, Piraquara, Porto 
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, manobristas e 
lavadores em estacionamentos junto aos municípios de Agudos do Sul, Almirante Tamandaré, 
Antônio Olinto, Araucária, Balsa Nova, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Campo do Tenente, 
Campo Largo, Campo Magro, Cerro Azul, Colombo, Contenda, Curitiba, Fazenda Rio Grande, 
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 Trabalhadores 
qualificados profissionalmente e tendo a função laboral vinculada ao Transporte de Carga, logística 



em Geral e Multimodal, em qualquer condição, função ou atividade profissional, compreendendo as 
pessoas físicas que tenham por objetivo a Movimentação Física de Mercadorias e Bens em Geral 
nas Empresas, em vias Públicas ou Rodovias, mediante a utilização de Veículos Automotores, 
Especialmente os Motoristas e Trabalhadores em Geral das Empresas de Transporte de Automóveis, 
Cegonheiros, de Transporte de Containeres, de Transporte de Combustíveis, de Transporte 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 Motoristas de Carretas 
(Jamantas, Bitrem, Treminhão), Motoristas de Caminhão Truck, de Caminhão Toco e dos demais 
Veículos Pequenos de Transportadoras, Trabalhadoras em Empresas de Transporte e Logística, 
nestas incluídos Operadores em Empilhadeiras, Trabalhadores em Empresas de Cargas e 
Encomendas, Conferentes de Cargas, Ajudantes de Motorista, Vigias ou Guardiões e os 
Trabalhadores em Escritório e Administração em Geral junto aos municípios de Adrianópolis, 
Agudos do Sul, Almirante Tamandaré, Antônio Olinto, Araucária, Balsa Nova, Bocaiúva do Sul, 
Campina Grande do Sul, Campo do Tenente, Campo Largo, Campo Magro, Cerro Azul, Colombo, 
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, Araucária/PR, 
Balsa Nova/PR, Bocaiúva Do Sul/PR, Campina Grande Do Sul/PR, Campo Do Tenente/PR, Campo 
Largo/PR, Campo Magro/PR, Cerro Azul/PR, Colombo/PR, Contenda/PR, Curitiba/PR, Doutor 
Ulysses/PR, Fazenda Rio Grande/PR, Itaperuçu/PR, Lapa/PR, Mandirituba/PR, Piên/PR, Pinhais/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 E CORREÇÃO SALARIAL  
 
VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/05/2017 a 30/04/2018  
 

Ficam estipulados os seguintes pisos salariais mensais de admissão para os empregados da categoria, desde 
que cumprida integralmente a jornada de trabalho, a partir de 01 de maio de 2017. 

Motorista de carros tipo passeio ou utilitários: – R$ 1.285,00 

Motorista/Socorrista I: Operacional de Guincho leve (caminhão de pequeno porte, com lança, plataforma ou mini-
cegonha, toco, similar á VW 9.150, MB 915 e Ford 815) - R$ 1.434,00; 

Motorista/Socorrista II: Operacional de Guincho Médio (caminhão de médio porte, com lança, plataforma ou 
cegonha, toco ou truck) - R$ 1.685,00;  

Motorista/Socorrista III: Operacional de Guincho Pesado (caminhão de grande porte equipado com lança, 
plataforma, toco ou truck, similar a       jamanta) - R$ 1.939,00;       

Motorista/Socorrista IV: Carreteiro (caminhão de grande porte equipado com carreta prancha ou cegonha, similar 
a jamanta) - R$ 1.939,00; 

Motorista/Socorrista V: Operacional de Guindaste Veicular articulado (caminhão de médio ou grande porte 
equipado com guincho veicular, lança, plataforma, carroceria em geral, toco ou truck) -R$ 2.107,00;  

Motorista/Mecânico: Motorista que presta Socorro Mecânico e Elétrico a  outros veículos (com automóvel e/ou 
motociclista e bicicleta elétrica ou não) - R$ 1.434,00;  



Gestor de Operações: R$ 1.890,00; 

Encarregado Operacional/Gerente R$ 2.780,00;  

Mecânico de Manutenção de Frota – R$ 2.527,00; 

Encarregado Administrativo – R$ 1.685,00;  

Auxiliar Mecânico - R$ 1.266,00; 

Ajudante de Motorista – R$ 1.266,00;  

 Auxiliar Administrativo – R$ 1.266,00; 

Auxiliar Administrativo Operacional – R$ 1.266,00 

 Auxiliar de serviços gerais, Zeladoria e Lavador -R$ 1.266,00. 

PARAGRÁFO PRIMEIRO: CORREÇÃO SALARIAL: A partir de primeiro de maio de 2017, as empresas 
concederão a todos os seus empregados um reajuste salarial de 5% (cinco por cento) sobre o salário de maio 
de 2016. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: AUMENTO PROPORCIONAL: Para os empregados que ganham salários 
acima dos pisos convencionados, e admitidos após 31.05.16 e antes de 01.05.17, o reajuste de que trata 
esta cláusula será proporcional ao mês da admissão, atribuindo-se, para tanto, o aumento salarial 
correspondente a 0,41% (zero virgula quarenta e um por cento) 
para cada mês trabalhado. 

 
 

Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros  
 

Auxílio Alimentação  
 

 
CLÁUSULA QUARTA - ALIMENTAÇÃO E ESTADIA EM VIAGEM  
 
 

O empregado, em quanto em viagem, fora do seu domicílio sede, receberá a título de 
Alimentação e Estadia por período os seguintes valores: R$ 19,00 (dezenove reais) para 
almoço; R$ 19,00 (dezenove reais) para jantar; R$ 9,00 (nove reais) para café; R$ 9,00, 
(nove reais) para banho, totalizando R$ 56,00 (cinquenta e seis reais) de despesas para 
cada dia de viagem, sendo fornecido à partir de 1º de maio de 2017 na forma de adiantamento 
de viajem mediante recibo e/ou depósito em conta corrente que servirá de recibo, sem 
necessidade de comprovação destas despesas por documentos fiscais, o que não configurará 
natureza salarialem valor correspondente aos dias em que o trabalhador estiver fora do 
domicílio.   

Parágrafo Único - Nas viagens de longa distância, assim consideradas aquelas em que o 
motorista profissional empregado permanece fora da empresa, matriz ou filial e de sua 
residência por mais de 24 horas (vinte e quatro ) horas, o repouso diário pode ser feito no 
veículo ou em alojamento do empregador, do contratante do transporte, do embarcador ou do 
destinatário ou em outro local que ofereça condições adequadas. 



  

 
 
CLÁUSULA QUINTA - VALE REFEIÇÃO OU ALIMENTAÇÃO  
 
 

As empresas que não fornecerem alimentação em suas próprias dependências ou em restaurantes 
conveniados em locais próximos ao do trabalho ficam obrigadas a concederem ticket refeição ou vale 
alimentação, a todos os seus empregados, nos dias em que houver expediente, no valor de R$ 
16,00  (dezesseis reais) cada um, por dia efetivamente trabalhado e não cumulativo com a cláusula oitava 
não caracterizando natureza salarial.   

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Não se aplica esta cláusula aos motoristas quando em viagem, já beneficiados 
pela cláusula oitava da presente convenção. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Tal concessão mesmo que a empresa não esteja inscrita no PAT, não será 
considerado como salário in natura. 

 
Auxílio Transporte  

 
 
CLÁUSULA SEXTA - AUXILIO TRANSPORTE  
 
 

A EMPRESA poderá fornecer, auxílio-transporte, em substituição ao vale transporte, desde que com a 

concordância do trabalhador, na importância equivalente aos dias trabalhados e conforme a necessidade 

de passes para seu deslocamento em cada mês, aos empregados contratados por prazo indeterminado que 

optarem por esse benefício e que não utilizam carro da empresa para o deslocamento residência X 

trabalho X residência, para subsídio do custo do deslocamento de sua residência à empresa e vice versa, 

nos dias de trabalho, sem contudo que o valor pago de auxilio com está substituição seja entendido como 

salário in natura.  

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os empregados que optarem pelo benefício previsto na cláusula acima, 
declaram-se, automaticamente, não optantes pelo vale transporte previsto na Lei 7.418/85, não fazendo jus 
a qualquer pagamento a esse título. 

  

PARÁGRAFO SEGUNDO: Os empregados que porventura forem admitidos ou demitidos e que não 
tenham trabalhado integralmente no mês, farão jus ao mencionado benefício na fração de 1/21 (avos) por 
dia. 

  

PARÁGRAFO TERCEIRO: Os empregados que optarem pelo auxílio-transporte e que estiverem em 
período de férias, afastamento por qualquer motivo e licença com ou sem vencimento, não terão direito ao 
recebimento do auxílio-transporte nesse período.  

 
 

Saúde e Segurança do Trabalhador  
 



Manutenção de Máquinas e Equipamentos  
 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - LOCAÇÃO DO VEÍCULO DO MECÂNICO  
 
 

O empregado mecânico possuidor de veículo a qualquer título (proprietário, locatário, comodatário, etc.), 

a ser utilizada a serviço da empregadora receberá a título de aluguel uma diária não integrante da 

remuneração para nenhum efeito, no valor de R$ 61,00 (sessente e um reais), a ser paga até o 5º dia útil 

do mês subseqüente. 

24.1 – O valor de locação previsto nesta cláusula é para pagamento de manutenção e depreciação do 

veículo, não estando incluso o combustível a ser consumido diariamente, que deverá ser custeado 

inteiramente pela empresa contratante. 

 
 

Relações Sindicais  
 

Contribuições Sindicais  
 

 
CLÁUSULA OITAVA - CONTRIBUICAO SINDICAL AO SINDICATO ECONÔMICO PATRONAL  
 
 

Todas as empresas e Autônomos representados pelo Sindicato Econômico, associadas ou não, conforme dispõe 
o Artigo 8º, inciso IV da Constituição Federal, Artigo 513 e seguintes da CLT, ficam obrigados ao recolhimento da 
Contribuição Sindical Patronal, nos termos das Tabelas da Confederação Nacional do Transporte – CNT, abaixo 
discriminado: 

Parágrafo Primeiro: Os Autônomos, não organizados em empresa (item II do art. 580 da CLT, alterado pela Lei 
7.047 de 01 de dezembro de 1982), considerando os centavos, na forma do Decreto-lei nº 2.284/86, contribuirão 
com 30% de R$ 272,29 - Contribuição devida de R$ 81,99. 

Parágrafo Segundo: Os empregadores organizados em firmas ou empresas e as entidades ou instituições com 
capital arbitrado (item III alterado pela Lei nº 7.047 de 01 de dezembro de 1982 e §§ 3º, 4º e 5º do art. 580 da 
CLT), contribuirão conforme a tabela abaixo; 

  

  

  

  

  

  

  

Parágrafo Terceiro: As empresas e as entidades ou instituições cujo capital social seja igual ou inferior a R$ 
20.496,75, estão obrigadas ao recolhimento da Contribuição Sindical mínima de R$ 163,67, de acordo com o 
disposto no § 3º do art. 580 da CLT (alterado pela Lei nº 7.047 de 01 de dezembro de 1982). As empresas que se 
enquadrem na linha 02 pelo valor do seu capital social, recolherão somente 0,8% do capital social, e as que se 

LINHA 
CLASSE DE   CAPITAL SOCIAL 

EM R$ 
ALÍQUOTA % 

PARCELA A   ADICIONAR 
(R$) 

01 de 0,01 a 20.796,75 Contr.Mínima 163,97 

02 de 20.796,76 a 40.933,50 0,8% - 

03 de 40.933,51 a 409.935,00 0,2% 245,96 

04 de 409.935,01 a 40.933,500,00 0,1% 655,90 

05 
de 40.933,500,01 a 
218.632,000,00 

0,02% 33.450,70 

06 de 218.632,000,01em diante 
Contr. 
Máxima 

77.177,10 



enquadrarem entre os capitais sociais das linhas 03, 04 e 05, recolherão o percentual de 0,2% , 0,1% e 0,02% 
respectivamente, mais a parcela adicional estabelecida no quadro acima, conforme a linha. 

Parágrafo Quarto: As firmas ou empresas com capital social superior a R$ 218.632.000,01, recolherão a 
Contribuição Sindical máxima de R$ 77.177,10, na forma do disposto no § 3º do art. 580 da CLT (alterado pela 
Lei nº 7.047 de 01 de dezembro de 1982); 

Parágrafo Quinto: A data limite de recolhimento da Contribuição aos Autônomos será 28 de Fevereiro de 2016 e 
a dos Empregadores será 31 de Janeiro de 2017. Para os que venham a estabelecer-se após os meses acima, a 
Contribuição Sindical será recolhida na ocasião em que requeiram às repartições o registro ou a licença para o 
exercício da respectiva atividade; 

Parágrafo Sexto: O recolhimento efetuado fora do prazo será acrescido das cominações previstas no art. 600 da 
CLT. 

 
 
CLÁUSULA NONA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL  
 
 
As empresas integrantes da categoria econômica, beneficiadas pela Convenção Coletiva de Trabalho, 
representadas pelo SINDICATO DAS EMPRESAS E PROPRIETÁRIOS DE SERVIÇOS DE AUTO SOCORRO, 
REMOÇÃO E RESGATE DE VEÍCULOS E DE IÇAMENTO ATRAVÉS DE GUINCHOS E GUINDASTES DO 
ESTADO DO PARANÁ – SEGUIPAR deverão efetuar recolhimento em favor do Sindicato Patronal, a título de 
contribuição assistencial patronal, necessária à instalação ou manutenção das atividades sindicais prevista no 
diploma consolidado. Essa contribuição será na importância de R$ 200,00 (duzentos reais) que será pago em 2 
(duas) parcelas de R$ 100,00 (cem reais), cada uma, sendo que a primeira vencerá no dia 10/06/2017, a 
segunda no dia 10/11/2017,  em conta   definida pelo sindicato patronal que remeterá a guia correspondente. 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.   

Parágrafo Único - A empresa que comprovar a condição de microempresa contribuirá com a importância de R$ 
200,00 que será pago em 02 (duas) parcelas iguais, no valor de R$ 100,00 (cem reais), cada uma, com 
vencimento em 10/06/2017 e 10/11/2017. Outras disposições sobre relação entre sindicato e empresa. 

 
 

Disposições Gerais  
 

Descumprimento do Instrumento Coletivo  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - MULTA  
 
 

Fica fixada a multa de 10% (dez por cento) do menor piso aqui mencionado, em caso de descumprimento 
de qualquer das cláusulas contidas nesta Convenção, revertendo seu valor a favor da parte prejudicada. A 
multa não é acumulativa. 

 
Outras Disposições  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO  
 
 



Fica eleito o foro da sede do sindicato profissional, para dirimir quaisquer dúvidas, oriundas do presente 
instrumento 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DISPOSIÇÕES ESPECIAIS  
 
 

Tendo em vista que as partes celebraram a Convenção Coletiva de Trabalho com vigência 
entre 01.05.2016 e 30.04.2018, registrada sob a MR: 032215/2016 e protocolo 
46212.010719/2016-30, por meio do presente Termo Aditivo ajustam as alterações das 
cláusulas econômicas da Convenção Coletiva vigente, mantendo inalteradas as demais 
cláusulas que não alteradas pelo termo aditivo que terá vigência no período de 01 de maio de 
2017 à 30 de abril de 2018. 

 

 

 

MOACIR RIBAS CZECK  

Presidente  

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIARIOS DO ESTADO DO 

PARANA  

 

 

 

CLAUDIO ANDREATTA  

Presidente  

SINDICATO DAS EMPRESAS E PROPRIET.DE SERVS.DE AUTO SOC,REMOCAO E RESGATE 

DE VEICS.E DE ICAMENTO ATRAVES DE GUINCHOS E GUINDASTES DO EST.DO PR-

SEGUIPAR  

 

 
 

ANEXOS  
ANEXO I - ATA SITRO  

 
 

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.  
 

 

http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/imagemAnexo/MR040769_20172017_06_28T10_41_39.pdf

