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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  
 
SINFRETIBA - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR FRETAMENTO 
DE CURITIBA E MUNICIPIOS DO PARANA, CNPJ n. 81.051.997/0001-00, neste ato representado(a) por 
seu Presidente, Sr(a). ANDRE WILLY ISAAK; 
  
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 2019 a 30 de abril de 2020 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 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, Tijucas Do Sul/PR e Tunas Do Paraná/PR.  

 
Salários, Reajustes e Pagamento  

 
Piso Salarial  

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - PISO SALARIAL  
 
 

A partir de 01.05.2019, ficam estabelecidos os pisos salariais seguintes: 

a) Motoristas que operam veículos tipo Ônibus, com capacidade superior a 34 passageiros R$ 
2.197,01 por mês; 

b) Motoristas de ônibus e microônibus, com capacidade superior a 16 passageiros e até 34 
passageiros, R$ 1.820,86 por mês; 

c) Motorista de Transporte de Alunos, em ônibus e microônibus e qualquer veículo com número 
superior a 16 passageiros, R$ 1.820,86 por mês; 

d) Motoristas que operam veículos van, kombi, minibus e microônibus com até 16 passageiros, 
inclusive quando dedicados ao transporte de alunos, R$ 1.511,43 por mês.  

e) Para os demais empregados, que não motoristas, fica estabelecido um piso salarial de 
ingresso de R$ 1.407,94  por mês.  

Parágrafo primeiro – Os valores acima correspondem a contratação no total de 220 horas 
mensais, 44 semanais, perfazendo os horários de um funcionário mensalista. 



Parágrafo segundo: Os pisos fixados nesta cláusula são retroativos a 01° de maio de 2019, 
sendo que eventuais diferenças deverão ser quitadas com a folha de agosto/2019 

 
Reajustes/Correções Salariais  

 
 
CLÁUSULA QUARTA - REAJUSTE SALARIAL  
 
 

O reajuste salarial a ser aplicado a partir de 01.05.2019, para todos os empregados, será de 
5,07% (cinco virgula zero sete por cento). Os reajustes serão aplicados sobre os salários 
praticados em 30.04.2019,  autorizada a compensação de todos e quaisquer reajustes 
concedidos no período, sendo que aos admitidos após indicada data o reajuste será 
proporcional aos meses laborados, considerado mês a fração igual ou superior a 15 dias. 

  

 
 

Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros  
 

Outros Adicionais  
 

 
CLÁUSULA QUINTA - DIARIA DE VIAGENS E OU SERVIÇOS  
 
 

Haverá direito de recebimento de diária para viagem e ou serviço no valor de R$ 
86,16   (oitenta e seis reais e dezesseis centavos), para motoristas de ônibus, com 
capacidade superior a 34 passageiros, e de R$ 59,89 (cinquenta e nove reais e oitenta e nove 
centavos),  para motoristas de ônibus e micro-ônibus com capacidade de até 34 passageiros e 
vans. Estes valores serão vigentes a partir de 01.05.2019, não  possuirá  natureza salarial.  

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A cada vinte e quatro horas contadas no inicio da viagem e ou 
serviço será devido uma diária. Caso no enceramento sobre fração igual ou superior a doze 
horas será pago uma diária integral e, se o remanescente for inferior a doze horas será pago 
meia diária.  

PARÁGRAFO SEGUNDO: Em caso de viagens com duração total inferior a 12 (doze) horas 
será pago meia diária. 

PARÁGRFO TERCEIRO:  Os empregadores dispensam a apresentação dos recibos de 
despesas de viagem, desde que não estejam relacionadas com a alimentação e pernoite 
compreendidas na clausula décima quarta abaixo, contudo, em hipótese alguma esses valores 
poderão ser integrados ao salário, pois não têm natureza salarial. 

 
Auxílio Alimentação  

 
 
CLÁUSULA SEXTA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO  



 
 

A partir de maio de 2019, as empresas concederão aos seus empregados exercentes dos 
cargos descritos nas alíneas “a” a “d” da cláusula terceira, com carga horária superior a 06 
horas diárias, auxilio alimentação no valor mensal de R$ 483,32 (quatrocentos e oitenta e 
três reais e trinta e dois centavos) o qual deverá ser entregue ao empregado na forma de 
100% tíquete alimentação. Aos demais empregados enquadrados na alínea “e” da Cláusula 
Terceira da presente, com carga horária superior a 06 horas diárias, será concedido o auxilio 
alimentação, no valor mensal de R$ 370,90 (trezentos e setenta reais e noventa centavos) o 
qual deverá ser entregue ao empregado na forma de 100 % tíquete alimentação.  

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O valor do auxílio alimentação, ou eventual ajuste coletivo em 
contrário, permanecerá inalterado pelo período de vigência da convenção 01 (um) ano – 
independentemente da variação do custo dos produtos que compõe a cesta básica, salvo nova 
negociação que altere as condições ora ajustadas. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Fica estabelecido que, para uma padronização dos tíquetes 
alimentação fornecidos pelas empresas a fim de evitar disparidade, os mesmos deverão ser 
fornecidos por empresa fornecedora especializada no vale alimentação, para toda a categoria.  

PARÁGRAFO TERCEIRO: Considerando a natureza da condição ora contratada, bem como a 
vinculação de seu fornecimento ao Programa de Alimentação do Trabalhador, fica definido, na 
exata regra dos programas aprovados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que a concessão 
do auxílio alimentação na forma convencionada, não tem natureza salarial, não se incorpora à 
remuneração do empregado para quaisquer efeitos, não constitui base de incidência de 
contribuição previdenciário ou do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço nem se configura 
como rendimento tributável do trabalhador, sendo autorizado o desconto salarial respectivo de 
até 10% (dez por cento) do valor total do benefício.   

PARÁGRAFO QUARTO: O prazo para o crédito de ticket alimentação aos empregados será 
fixado entre os dias 1° (primeiro) e 10 (dez) do mês subsequente ao mês de referência, sob 
pena de aplicação do valor previsto para descumprimento da presente convenção coletiva de 
trabalho.  

PARÁGRAFO QUINTO: As empresas concederão à seus colaboradores exclusivamente 
enquadrados na alínea ̈ e ̈ da cláusula terceira do presente instrumento, com carga horária igual 
ou inferior à 06 (seis) horas diárias, tíquete alimentação mensal no valor de R$ 225,38 
(duzentos e vinte cinco reais e trinta e oito centavos). 

 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - ALIMENTAÇÃO E PERNOITE  
 
 

O motorista, quando da execução de viagem turística para fora da região metropolitana, fica 
assegurada a alimentação e pernoite, estipulando-se o valor de R$ 18,39 (dezoito reais e trinta 
e nove centavos) por refeição (Almoço ou Jantar), e R$ 14,18 (quatorze reais e dezoito 
centavos) para o café da manhã, quando o deslocamento assim o exigir, tendo APENAS caráter 
indenizatório, não se incorporando à remuneração do empregado para quaisquer efeitos, não 



constituindo base de incidência de contribuição previdenciária ou por FGTS, nem configurando 
como rendimento tributável do trabalhador 

Parágrafo único – os valores constantes do “caput” desta cláusula podem ser cumulativos com 
os constantes na clausula décima segunda acima, exceto se o tomador do serviço fornecer tais 
benefícios gratuitamente ao trabalhador.  

 
 

Relações Sindicais  
 

Contribuições Sindicais  
 

 
CLÁUSULA OITAVA - FUNDO ASSISTENCIAL  
 
 

Considerando que as cláusulas econômicas constantes da convenção coletiva 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 trabalho, legitimando assim que 
durante a vigência do presente instrumento normativo, as empresas contribuirão mensalmente, 
com o equivalente 2% (dois por cento), do salário - base 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 – A presente cláusula resulta da vontade coletiva expressada na 
assembléia geral da categoria profissional realizada no mês de novembro de 2018, além de ser 
comunicada através de edital e de boletim específico a todos os trabalhadores. 

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 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 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 
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. 

 
 
CLÁUSULA NONA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL  
 
 

As empresas descontarão sob a rubrica de contribuição assistencial, conforme decisão 
assemblear, na folha de novembro/2019, o equivalente a 01 (um) dia da remuneração de cada 
trabalhador beneficiado e abrangido por este Acordo Coletivo de Trabalho  conforme 
assembleia da categoria realizada de forma itinerante e ampla entre os dias 01 a 07 de 
dezembro de 2018, oportunidade em que foi garantido o direito de oposição e enfim passada a 
autorização prévia e expressa para a contribuição de forma coletiva conforme nota técnica 01 
da CONALIS/MPT e enunciado 36 da ANAMATRA, sendo incompatível com esta nova realidade 
legislativa o instituto da oposição posterior. 

I - as contribuições deverão ser recolhidas ao SITRO, conforme respectiva base territorial, até 
o quinto dia útil posterior ao do legalmente considerado para o pagamento do salário mensal; 

II - compromete-se o SITRO a remeter às respectivas empresas empregadoras as guias 
próprias para o recolhimento especificado na presente cláusula; 

III - aos admitidos após a data-base caberá à empresa empregadora proceder ao referido 
desconto no primeiro mês da vigência do contrato de trabalho, no valor correspondente a 01 
(um) dia da remuneração, remetendo-o ao sindicato profissional respectivo, conforme base 
territorial, até 05 (cinco) dias após a data do primeiro pagamento salarial; 

IV - em caso de não recolhimento no prazo, caberá à empresa empregadora o pagamento de 
uma multa no valor de 20% (vinte por cento) incidente sobre a parcela em atraso, calculando-
se sobre o salário vigente na época do pagamento;  

V - Na hipótese de o empregado ingressar com ação judicial contra a empresa empregadora 
com objetivo de obter devolução de valores descontados, a empresa deverá notificar o sindicato 
laboral para que este instrua o processo com as informações que entender cabíveis. 

VI - A empresa empregadora terá o direito de restituição pelo sindicato laboral em caso de 
decisão judicial que a obrigue a devolver contribuições descontadas do empregado e recolhidas 
ao sindicato em decorrência desta cláusula. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL  



 
 

Fica estipulada Contribuição Assistencial Patronal, a ser recolhida em guia própria, fornecida 
pelo Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros por Fretamento de Curitiba e 
Municípios do Paraná - SINFRETIBA, na ordem de )(R$ 36,95 (trinta e seis reais e noventa e 
cinco centavos) por Veículo, em uma parcela, com vencimento em 30/09/2019 sendo 
obrigatória a todas empresas integrantes da categoria que façam uso da presente Convenção 
Coletiva de Trabalho, e ainda, a Contribuição Sindical na forma da lei, com vencimento todo 
mês de Janeiro do ano, em seu último dia útil, valor este extraído de tabela própria e atrelado 
no Contrato Social da Empresa campo valor. 

Parágrafo Primeiro - No caso de não pagamento nas épocas próprias, incidirá atualização 
monetária, mais multa de 2% (dois por cento) ao mês, juros de mora e despesas judiciais, 
honorários advocatícios na ordem de 20% (vinte por cento) necessários à cobrança. 

Parágrafo Segundo – Tendo em vista aos trabalhos efetuados pelo Sindicato Patronal em 
benefício da categoria, as empresas atingidas por esta convenção, ou que delas necessitem 
fazer uso, obrigam-se ao recolhimento da Contribuição Assistencial Patronal, bem como do 
Imposto Sindical (Contribuição Sindical) na forma da lei, ainda que estes sejam extintos ou 
alteradas suas nomenclaturas. 

Parágrafo Terceiro – Para fim de perfeito cumprimento da presente cláusula, a presente 
Convenção Coletiva de Trabalho só poderá ser invocada em prol da empresa integrante da 
categoria, caso demonstre os recolhimentos referidos nestas clausulas dos últimos 24 (vinte e 
quatro) meses, sob pena de não aplicabilidade do presente instrumento. 

 
 

Disposições Gerais  
 

Aplicação do Instrumento Coletivo  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES ESPECIAIS  
 
 

Tendo em vista que as partes celebraram  à Convenção Coletiva de Trabalho com vigência 
entre 01.05.2018 à 30.04.2020, registrada sob a MR: 025599/2018 e protocolo 
46212.011014/2018-00, por meio do presente Termo Aditivo ajustam as alterações das 
cláusulas econômicas da Convenção Coletiva vigente, passando o presente Termo aditivo a ter 
sua vigência no período de 01 de maio de 2019 à 30 de abril de 2020. 

 

 

 

MOACIR RIBAS CZECK  

Presidente  

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIARIOS DO ESTADO DO 

PARANA  

 



 

 

ANDRE WILLY ISAAK  

Presidente  

SINFRETIBA - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR 

FRETAMENTO DE CURITIBA E MUNICIPIOS DO PARANA  

  
 

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.  
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