ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2014/2016

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE:
DATA DE REGISTRO NO MTE:
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO:
NÚMERO DO PROCESSO:
DATA DO PROTOCOLO:

PR001571/2014
25/04/2014
MR016154/2014
46212.004752/2014-69
25/04/2014

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

FEDERACAO DOS TRABALHADORES EM TRANSP RODOV DO EST PR, CNPJ n. 81.455.248/0001-49,
neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). EPITACIO ANTONIO DOS SANTOS;

SINDICATO DOS TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS DE CASCAVEL PR, CNPJ n. 77.841.682/0001-90,
neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). HILMAR ADAMS;

SINDICATO DOS MOTORISTAS, CONDUTORES DE VEICULOS RODOVIARIOS E TRABALHADORES
EM EMPRESAS DE TRANSP C P U MOT COB LINHAS INTERM INTEREST TUR ANEXOS MGA, CNPJ n.
79.147.450/0001-61, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). RONALDO JOSE DA SILVA;
SIND DOS MOTORISTAS, CONDUT. DE VEIC. RODOV URBANOS E EM GERAL, TRAB.TRANSP. ROD.
PBCO, CNPJ n. 80.869.894/0001-90, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). ENIO ANTONIO
DA LUZ;
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;
SINDICATO DOS TRAB EM TRANSPORTE RODOV DE GUARAPUAVA, CNPJ n. 80.620.206/0001-53,
neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). VALDEMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO;
SINDICATO DOS MOTORISTAS, CONDUTORES DE VEICULOS RODOVIARIOS EM GERAL E
TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIARIOS DE PONTA GROSSA , CNPJ n.
80.251.929/0001-22, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). DAMAZO DE OLIVEIRA;
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
SOUZA CRUZ S/A, CNPJ n. 33.009.911/0041-26, neste ato representado(a) por seu Gerente, Sr(a).
ANTONIO CARLOS MORAIS;
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 março de 2014 a
28 de fevereiro de 2016 e a data-base da categoria em 01º de março.

CLÁUSULA SEGUNDA – ABRANGÊNCIA

O presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito da(s) empresa(s) acordante(s), abrangerá a(s)
categoria(s) Profissional dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Rodoviários do 2º Grupo
de Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Anexos da CNTTT, previsto no quadro de atividades
e profissões a que se refere o anexo do artigo 577 da CLT, e representando também todos os
motoristas em geral, inclusive como categoria profissional diferenciada, todos os condutores de
veículos rodoviários, inclusive como categoria profissional diferenciada, condutores de veículos em
geral, condutores de veículos profissionais habilitados nas categorias A,B,C,D e E, a teor do art. 143
do CBT, motoristas vendedores e/ou entregadores pracistas, motociclistas, manobristas,
operadores de máquinas e/ou empilhadeiras e condutores de equipamento automotor destinado a
movimentação de cargas, assim como representando os empregados nas empresas dos setores a
seguir especificados: "Empresas de Transportes Rodoviários das categorias econômicas de
Transportes Rodoviários
de Passageiros (Municipais, Intermunicipais, Interestaduais,
Internacionais), Transportes Rodoviários de Cargas (Municipal, Intermunicipal, Interestadual e
Internacional)em Geral, Carregadores e Transportadores de Volumes, de Bagagens em Geral, Postos
de Serviços, e os empregados nas empresas que tenham, por objetivo principal ou preponderante, a
movimentação física de mercadorias e bens em geral, em vias públicas ou rodovias, mediante a
utilização de veículos automotores, bem como aquelas voltadas à prestação de serviços de
logística, armazenagem ou integração multimodal, Transportes Coletivos de Passageiros Urbanos,
Metropolitanos, inclusive em Automóvel de Aluguel (Táxi), Guardadores de Automóveis,
Empregados de Agências e Estações Rodoviárias, Transportes de Passageiros por Fretamento
(Turismo e Escolares), condutores de trator de roda, trator de esteira, trator misto, condutores de
equipamento automotor destinado a execução de trabalho agrícola, de terraplenagem, de
construção ou pavimentação, habilitados nas categorias C,D e E do art. 144 do CBT, ajudantes de
motorista, como categoria similar, entendidos aqueles que, com exclusividade e em caráter
permanente auxiliam o motorista em cargas, descargas e manobras, com ele permanecendo durante
o transporte, empregados condutores de veículos, motoristas, como categoria diferenciada, nas
empresas dos setores de: "Indústrias da Alimentação, Indústrias do Vestuário, Indústrias da
Construção e do Mobiliário, Indústrias Urbanas (Inclusive Energia Elétrica, Água, Esgoto,
Saneamento), Indústrias Extrativas, Indústrias de Fiação e Tecelagem, Indústrias de Artefatos de
Couro, Indústrias de Artefatos de Borracha, Indústrias de Joalherias e Lapidação de Pedras
Preciosas, Indústrias Químicas e Farmacêuticas, Indústrias do Papel, Papelão e Cortiça, Indústrias
Gráficas, Indústrias de Vidros, Cristais, Espelhos, Cerâmicas de Louça e Porcelana, Indústrias de
Instrumentos Musicais e de Brinquedos, Indústrias Cinematográficas, Indústrias de Beneficiamento,
Indústrias de Artesanato em Geral e Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e do Material Elétrico".
"Comércio Atacadista, Comércio Varejista, Agentes Autônomos do Comércio, Comércio
Armazenador, Turismo e Hospitalidade, Empresas de Refeições Coletivas e Estabelecimentos de
Serviços de Saúde". "Empresas de Comunicações, Empresas Jornalísticas, Empresas de Rádio e
Televisão e Empresas de Publicidade". Estabelecimentos Bancários, Empresas de Seguros Privados
e Capitalização, Agentes Autônomos de Seguros Privados e de Crédito e Entidades de Previdência
Privada". "Estabelecimentos de Ensino, Empresa de Difusão Cultural e Artísticas, Estabelecimentos
de Cultura Física e Estabelecimentos Hípicos", definidos na forma do quadro anexo do Artigo 577 da
CLT". E os empregados condutores de veículos e motoristas, como categoria diferenciada, nas
empresas dos setores a seguir: "Empregadores na Lavoura, Empregadores na Pecuária e
Empregadores na Produção Extrativa Rural", definidos na forma do Artigo 1º das Portarias nºs 71 e
394 do MTPS". Cooperativas em Geral, "grupo constituído pelas Cooperativas de todos os setores
econômicos", "Serviços Públicos", "Empresas de Economia mista de serviços públicos e seus
concessionários e de outros ramos da economia; empresas públicas de administração direta e
indireta cujos empregados sejam regidos pelo sistema da Consolidação das Leis do Trabalho, com
abrangência territorial em Abatiá/PR, Adrianópolis/PR, Agudos do Sul/PR, Almirante Tamandaré/PR,
Altamira do Paraná/PR, Alto Paraíso/PR, Alto Paraná/PR, Alto Piquiri/PR, Altônia/PR, Alvorada do
Sul/PR, Amaporã/PR, Ampére/PR, Anahy/PR, Andirá/PR, Ângulo/PR, Antonina/PR, Antônio Olinto/PR,
Apucarana/PR, Arapongas/PR, Arapoti/PR, Arapuã/PR, Araruna/PR, Araucária/PR, Ariranha do
Ivaí/PR, Assaí/PR, Assis Chateaubriand/PR, Astorga/PR, Atalaia/PR, Balsa Nova/PR,
Bandeirantes/PR, Barbosa Ferraz/PR, Barra do Jacaré/PR, Barracão/PR, Bela Vista da Caroba/PR,
Bela Vista do Paraíso/PR, Bituruna/PR, Boa Esperança do Iguaçu/PR, Boa Esperança/PR, Boa
Ventura de São Roque/PR, Boa Vista da Aparecida/PR, Bocaiúva do Sul/PR, Bom Jesus do Sul/PR,
Bom Sucesso do Sul/PR, Bom Sucesso/PR, Borrazópolis/PR, Braganey/PR, Brasilândia do Sul/PR,

Cafeara/PR, Cafelândia/PR, Cafezal do Sul/PR, Califórnia/PR, Cambará/PR, Cambé/PR, Cambira/PR,
Campina da Lagoa/PR, Campina do Simão/PR, Campina Grande do Sul/PR, Campo Bonito/PR,
Campo do Tenente/PR, Campo Largo/PR, Campo Magro/PR, Campo Mourão/PR, Cândido de
Abreu/PR, Candói/PR, Cantagalo/PR, Capanema/PR, Capitão Leônidas Marques/PR, Carambeí/PR,
Carlópolis/PR, Cascavel/PR, Castro/PR, Catanduvas/PR, Centenário do Sul/PR, Cerro Azul/PR, Céu
Azul/PR, Chopinzinho/PR, Cianorte/PR, Cidade Gaúcha/PR, Clevelândia/PR, Colombo/PR,
Colorado/PR, Congonhinhas/PR, Conselheiro Mairinck/PR, Contenda/PR, Corbélia/PR, Cornélio
Procópio/PR, Coronel Domingos Soares/PR, Coronel Vivida/PR, Corumbataí do Sul/PR, Cruz
Machado/PR, Cruzeiro do Iguaçu/PR, Cruzeiro do Oeste/PR, Cruzeiro do Sul/PR, Cruzmaltina/PR,
Curitiba/PR, Curiúva/PR, Diamante do Norte/PR, Diamante do Sul/PR, Diamante D'Oeste/PR, Dois
Vizinhos/PR, Douradina/PR, Doutor Camargo/PR, Doutor Ulysses/PR, Enéas Marques/PR,
Engenheiro Beltrão/PR, Entre Rios do Oeste/PR, Esperança Nova/PR, Espigão Alto do Iguaçu/PR,
Farol/PR, Faxinal/PR, Fazenda Rio Grande/PR, Fênix/PR, Fernandes Pinheiro/PR, Figueira/PR, Flor da
Serra do Sul/PR, Floraí/PR, Floresta/PR, Florestópolis/PR, Flórida/PR, Formosa do Oeste/PR, Foz do
Iguaçu/PR, Foz do Jordão/PR, Francisco Alves/PR, Francisco Beltrão/PR, General Carneiro/PR,
Godoy Moreira/PR, Goioerê/PR, Goioxim/PR, Grandes Rios/PR, Guaíra/PR, Guairaçá/PR,
Guamiranga/PR, Guapirama/PR, Guaporema/PR, Guaraci/PR, Guaraniaçu/PR, Guarapuava/PR,
Guaraqueçaba/PR, Guaratuba/PR, Honório Serpa/PR, Ibaiti/PR, Ibema/PR, Ibiporã/PR, Icaraíma/PR,
Iguaraçu/PR, Iguatu/PR, Imbaú/PR, Imbituva/PR, Inácio Martins/PR, Inajá/PR, Indianópolis/PR,
Ipiranga/PR, Iporã/PR, Iracema do Oeste/PR, Irati/PR, Iretama/PR, Itaguajé/PR, Itaipulândia/PR,
Itambaracá/PR, Itambé/PR, Itapejara d'Oeste/PR, Itaperuçu/PR, Itaúna do Sul/PR, Ivaí/PR, Ivaiporã/PR,
Ivaté/PR, Ivatuba/PR, Jaboti/PR, Jacarezinho/PR, Jaguapitã/PR, Jaguariaíva/PR, Jandaia do Sul/PR,
Janiópolis/PR, Japira/PR, Japurá/PR, Jardim Alegre/PR, Jardim Olinda/PR, Jataizinho/PR,
Jesuítas/PR, Joaquim Távora/PR, Jundiaí do Sul/PR, Juranda/PR, Jussara/PR, Kaloré/PR, Lapa/PR,
Laranjal/PR, Laranjeiras do Sul/PR, Leópolis/PR, Lidianópolis/PR, Lindoeste/PR, Loanda/PR,
Lobato/PR, Londrina/PR, Luiziana/PR, Lunardelli/PR, Lupionópolis/PR, Mallet/PR, Mamborê/PR,
Mandaguaçu/PR, Mandaguari/PR, Mandirituba/PR, Manfrinópolis/PR, Mangueirinha/PR, Manoel
Ribas/PR, Marechal Cândido Rondon/PR, Maria Helena/PR, Marialva/PR, Marilândia do Sul/PR,
Marilena/PR, Mariluz/PR, Maringá/PR, Mariópolis/PR, Maripá/PR, Marmeleiro/PR, Marquinho/PR,
Marumbi/PR, Matelândia/PR, Matinhos/PR, Mato Rico/PR, Mauá da Serra/PR, Medianeira/PR,
Mercedes/PR, Mirador/PR, Miraselva/PR, Missal/PR, Moreira Sales/PR, Morretes/PR, Munhoz de
Melo/PR, Nossa Senhora das Graças/PR, Nova Aliança do Ivaí/PR, Nova América da Colina/PR, Nova
Aurora/PR, Nova Cantu/PR, Nova Esperança do Sudoeste/PR, Nova Esperança/PR, Nova Fátima/PR,
Nova Laranjeiras/PR, Nova Londrina/PR, Nova Olímpia/PR, Nova Prata do Iguaçu/PR, Nova Santa
Bárbara/PR, Nova Santa Rosa/PR, Nova Tebas/PR, Novo Itacolomi/PR, Ortigueira/PR, Ourizona/PR,
Ouro Verde do Oeste/PR, Paiçandu/PR, Palmas/PR, Palmeira/PR, Palmital/PR, Palotina/PR, Paraíso
do Norte/PR, Paranacity/PR, Paranaguá/PR, Paranapoema/PR, Paranavaí/PR, Pato Bragado/PR, Pato
Branco/PR, Paula Freitas/PR, Paulo Frontin/PR, Peabiru/PR, Perobal/PR, Pérola d'Oeste/PR,
Pérola/PR, Piên/PR, Pinhais/PR, Pinhal de São Bento/PR, Pinhalão/PR, Pinhão/PR, Piraí do Sul/PR,
Piraquara/PR, Pitanga/PR, Pitangueiras/PR, Planaltina do Paraná/PR, Planalto/PR, Ponta Grossa/PR,
Pontal do Paraná/PR, Porecatu/PR, Porto Amazonas/PR, Porto Barreiro/PR, Porto Rico/PR, Porto
Vitória/PR, Prado Ferreira/PR, Pranchita/PR, Presidente Castelo Branco/PR, Primeiro de Maio/PR,
Prudentópolis/PR, Quarto Centenário/PR, Quatiguá/PR, Quatro Barras/PR, Quatro Pontes/PR,
Quedas do Iguaçu/PR, Querência do Norte/PR, Quinta do Sol/PR, Quitandinha/PR, Ramilândia/PR,
Rancho Alegre D'Oeste/PR, Rancho Alegre/PR, Realeza/PR, Rebouças/PR, Renascença/PR, Reserva
do Iguaçu/PR, Reserva/PR, Ribeirão Claro/PR, Ribeirão do Pinhal/PR, Rio Azul/PR, Rio Bom/PR, Rio
Bonito do Iguaçu/PR, Rio Branco do Ivaí/PR, Rio Branco do Sul/PR, Rio Negro/PR, Rolândia/PR,
Roncador/PR, Rondon/PR, Rosário do Ivaí/PR, Sabáudia/PR, Salgado Filho/PR, Salto do Itararé/PR,
Salto do Lontra/PR, Santa Amélia/PR, Santa Cecília do Pavão/PR, Santa Cruz de Monte Castelo/PR,
Santa Fé/PR, Santa Helena/PR, Santa Inês/PR, Santa Isabel do Ivaí/PR, Santa Izabel do Oeste/PR,
Santa Lúcia/PR, Santa Maria do Oeste/PR, Santa Mariana/PR, Santa Mônica/PR, Santa Tereza do
Oeste/PR, Santa Terezinha de Itaipu/PR, Santana do Itararé/PR, Santo Antônio da Platina/PR, Santo
Antônio do Caiuá/PR, Santo Antônio do Paraíso/PR, Santo Antônio do Sudoeste/PR, Santo Inácio/PR,
São Carlos do Ivaí/PR, São Jerônimo da Serra/PR, São João do Caiuá/PR, São João do Ivaí/PR, São
João do Triunfo/PR, São João/PR, São Jorge do Ivaí/PR, São Jorge do Patrocínio/PR, São Jorge
d'Oeste/PR, São José da Boa Vista/PR, São José das Palmeiras/PR, São José dos Pinhais/PR, São
Manoel do Paraná/PR, São Mateus do Sul/PR, São Miguel do Iguaçu/PR, São Pedro do Iguaçu/PR,
São Pedro do Ivaí/PR, São Pedro do Paraná/PR, São Sebastião da Amoreira/PR, São Tomé/PR,
Sapopema/PR, Sarandi/PR, Saudade do Iguaçu/PR, Sengés/PR, Serranópolis do Iguaçu/PR,
Sertaneja/PR, Sertanópolis/PR, Siqueira Campos/PR, Sulina/PR, Tamarana/PR, Tamboara/PR,
Tapejara/PR, Tapira/PR, Teixeira Soares/PR, Telêmaco Borba/PR, Terra Boa/PR, Terra Rica/PR, Terra
Roxa/PR, Tibagi/PR, Tijucas do Sul/PR, Toledo/PR, Tomazina/PR, Três Barras do Paraná/PR, Tunas

do Paraná/PR, Tuneiras do Oeste/PR, Tupãssi/PR, Turvo/PR, Ubiratã/PR, Umuarama/PR, União da
Vitória/PR, Uniflor/PR, Uraí/PR, Ventania/PR, Vera Cruz do Oeste/PR, Verê/PR, Virmond/PR,
Vitorino/PR, Wenceslau Braz/PR e Xambrê/PR.

Salários, Reajustes e Pagamento
Piso Salarial
CLÁUSULA TERCEIRA - PISO SALARIAL
A partir de 01 de março de 2014, os pisos salariais passarão a vigorar nos seguintes valores:
a)

Motorista de Entrega e Motorista Entrega Vendas - R$ 1.245,00 (Um mil e duzentos e quarenta
e cinco reais) mensais.

b)

Auxiliares de Entrega - R$ 985,00 (novecentos e oitenta e cinco reais) mensais.
.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Fica, desde já, expressamente ajustado, que a composição do piso salarial para
Motorista Entrega resulta da somatória do salário base mais a RVM (Remuneração Variável Mensal).
Reajustes/Correções Salariais

CLÁUSULA QUARTA - REAJUSTE SALARIAL

A EMPRESA concederá a todos os empregados abrangidos pelo presente acordo, a partir de 1º de março
de 2014, um reajuste salarial de 6,2% (seis vírgula dois por cento), sobre o salário percebido em 28 de
fevereiro de 2014.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
Aos empregados motoristas entrega, o índice previsto nessa clausula será aplicado no salário fixo e na RVM
(Remuneração Variável Mensal).
PARÁGRAFO SEGUNDO
Aos empregados que não estiverem em pleno exercício as atividades laborais nesta data, lhes serão
garantidos o referido reajustamento a partir de seu retorno as mesmas, na forma da Lei.
PARÁGRAFO TERCEIRO: DA QUITAÇÃO
Com o pagamento do índice ora pactuado, o Sindicato da à Empresa a mais ampla, geral e irrevogável
quitação quanto a todos e quaisquer índices anteriores a data da assinatura do presente, seja ele de que
natureza for e que incidam sobre os salários ou sobre a RVM, quando aplicada.
Descontos Salariais

CLÁUSULA QUINTA - DESCONTOS AUTORIZADOS
As partes acordam, desde já, que a EMPRESA poderá descontar da remuneração dos seus empregados,
de acordo com o que preceitua o Art. 462 da CLT, além dos títulos permitidos em lei, inclusive os
contratados por prazo determinado, os valores referentes a médicos, telefonemas particulares, seguro de
vida em grupo, ticket refeição, vale-transporte, empréstimos para cobrir financiamentos de tratamentos
odontológicos e de saúde não cobertos por planos especiais, empréstimos pessoais elencados em sua
política e/ou outros benefícios concedidos, bem como todos os danos e/ou prejuízos causados por culpa ou
dolo à EMPRESA, salvo previsão expressa em contrato de trabalho, sem prejuízo das demais cominações
legais.

PARÁGRAFO ÚNICO
Fica convencionado entre as partes que a soma mensal dos descontos referentes à assistência médica
(Plano Básico), seguro de vida em grupo e restaurante estará, durante a vigência do presente Acordo,
limitada a 10%(dez por cento) do salário nominal mensal de cada empregado beneficiado, sendo o
excedente custeado pela EMPRESA, não se caracterizando, em nenhuma hipótese, como salário utilidade.

CLÁUSULA SEXTA - 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 praticada, 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, em lei previsto, 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 multa de trânsito, em uma única vez ou
parcelado, após o decurso do prazo à interposição de recurso administrativo pelo empregado, e desde que
esta circunstancia tenha sido prevista no contrato de trabalho conforme § 1º do Art 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, sendo de sua responsabilidade o pedido de restituição do referido valor junto
ao Departamento Pessoal da Empresa.

Outras normas referentes a salários, reajustes, pagamentos e critérios para cálculo

CLÁUSULA SÉTIMA - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL

A EMPRESA assegurará a todos os seus empregados contratados por prazo indeterminado, afastados pelo
órgão oficial da Previdência Social, por motivo de doença ou acidente de trabalho, a complementação de
seu salário nominal / base, de acordo com os parâmetros abaixo especificados:
Þ

A complementação salarial, de que trata esta cláusula, acrescida do valor correspondente ao
auxílio doença pago pela Previdência Social, deverá ser igual ao salário nominal / base líquido
do empregado beneficiado;

Þ

Sobre o salário base do empregado afastado incidirão, para efeito desta cláusula, os índices de
reajuste geral da categoria;

Þ

A complementação salarial será concedida por um período máximo de 06 (seis) meses.

CLÁUSULA OITAVA - MODELO DE REMUNERAÇÃO

A tabela da Remuneração Variável Mensal (RVM) ajustada em março de 2014, para atender as
necessidades, fica mantida assim como o modelo de remuneração variável, modelo esse que foi
devidamente autorizado pelos empregados abrangidos e SINDICATO.

Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros
Outras Gratificações
CLÁUSULA NONA - GRATIFICAÇÃO DE NATAL – ADIANTAMENTO

A EMPRESA pagará, a título de adiantamento de Gratificação de Natal, até o dia 15 de janeiro de 2014 e
15 de janeiro de 2015, 50% (cinquenta por cento) do salário base, líquido aos empregados contratados por
prazo indeterminado abrangidos pelo presente Acordo.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Fica assegurado pela EMPRESA que, ocorrendo variação salarial após o
adiantamento integral da Gratificação de Natal, a diferença será paga ao empregado no mês de Dezembro.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Havendo a rescisão antecipada, a qualquer título, do contrato de trabalho, o
adiantamento parcial ou integral da Gratificação de Natal será descontado de qualquer crédito devido ao
empregado respeitado os limites legais.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A presente cláusula estará automaticamente revogada caso a EMPRESA seja
obrigada a pagar mais de 12 (doze) salários anuais e, cumulativamente, a denominada Gratificação de
Natal.
Participação nos Lucros e/ou Resultados

CLÁUSULA DÉCIMA - PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS

A EMPRESA concederá, a partir de 1º de março de 2014, a todos os empregados integrantes da categoria
funcional denominada profissionais e operacionais, contratados por prazo indeterminado, Participação nos
Lucros e Resultados, na forma prevista no regulamento anexo elaborado com fundamento no art. 7º, inciso
XI, da Constituição Federal, sem discrepância das diretrizes estabelecidas na lei 10.101 de 19 de dezembro
de 2000, que regulamenta a matéria, que, depois de rubricado pelas partes passa a integrar o presente
Acordo.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Considerando que a Participação nos Resultados a que alude o caput vigorará
por 1 (um) ano, a partir de 01/01/2014, acordam as partes que a EMPRESA pagará, a título de antecipação
por conta de resultados futuros, no mês de setembro de 2014, o equivalente a:
a) MOTORISTA ENTREGA E MOTORISTA ENTREGA VENDAS: Setembro de 2014 – valor de 0,5 (meio)
salário base do empregado, sem qualquer acréscimo;
b) AUXILIAR DE ENTREGA: Setembro de 2014 – valor de 0,5 (meio) salário base do empregado, sem
qualquer acréscimo;
Estes valores antecipados por conta de resultados futuros serão compensados à razão de 100% (cem por
cento) sobre os valores pagos a esse título em março de 2014.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Receberão as antecipações previstas no parágrafo anterior os empregados em
situação funcional NORMAL, os ADMITIDOS, os que retornarem de licença do INSS (doença, acidente do
trabalho e maternidade) até o dia 15 (quinze) do mês em que ocorrerem as referidas antecipações.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Observadas as limitações do parágrafo anterior, não receberão as respectivas
antecipações os empregados em LSV (licença sem vencimento); LCV (licença com vencimento);
empregados contratados por prazo determinado e os aprendizes.

PARÁGRAFO QUARTO - Para os demais empregados, não enquadrados pelo modelo de remuneração
(RVM), a EMPRESA manterá o valor da Participação nos Resultados de até 2,5 (dois virgula cinco) salários
base por ano, entendido este como o salário nominal sem acréscimo de qualquer natureza, e a antecipação
por conta de resultados futuros será de 1 (um) salário base em setembro de 2015.
PARÁGRAFO QUINTO: Caso o desempenho global empresarial, assim como os objetivos corporativos
sejam atingidos, poderá a EMPRESA adotar, em reconhecimento, um pagamento de PNR adicional de até
1,0 salário.
Auxílio Alimentação

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - TICKET REFEIÇÃO
Fica expressamente ajustado entre as partes, que a EMPRESA durante a vigência do presente Acordo
Coletivo, concederá o benefício do ticket refeição no valor R$ 19,00 (dezenove reais), em espécie ou
qualquer outro meio por ela instituído, a todos os seus empregados abrangidos pelo presente acordo
coletivo, visando facilitar a utilização do benefício pelos empregados que exercem suas atividades
externamente, incluindo-se os empregados contratados por prazo determinado, através de adiantamento da
importância correspondente ao valor utilizado nos dias úteis de cada mês trabalhado, obedecendo ao
critério exclusivo da proporcionalidade de recebimento quando da admissão e desligamento, bem como o
de sua efetiva utilização para refeição nos dias úteis de trabalho.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O empregado participará com 17% (dezessete por cento) do total dos tickets
refeição concedidos mensalmente, sendo a EMPRESA responsável pela parcela que exceder a parte
custeada pelo obreiro, na forma do Decreto n.º 5, de 14 de Janeiro de 1.991, que aprovou o Regulamento
da Lei n.º 6.321, de 14 de Abril de 1.976, no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, aprovados
pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A concessão do benefício do ticket refeição não terá natureza salarial, não se
incorporará, por conseguinte, à remuneração do empregado para quaisquer efeitos, inclusive gratificação de
natal, férias, indenização compensatória e licença prêmio, bem como não se constituirá base de incidência
de contribuição previdenciária ou do FGTS e não se configurará em rendimento tributável para o
empregado, conforme preceitua o Decreto nº 5, de 14 de Janeiro de 1.991, que aprovou o Regulamento da
Lei n.º 6.321, de 14 de Abril de 1.976, no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, aprovados pelo
Ministério do Trabalho e Emprego.
PARÁGRAFO TERCEIRO - É de total e única responsabilidade do trabalhador a exclusiva e efetiva
utilização do benefício do ticket refeição, antecipado em espécie ou não, para, e tão somente, nas refeições
nos dias úteis trabalhados, sendo que o uso indevido acarretará as sanções previstas em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - CESTA BÁSICA DE ALIMENTAÇÃO
Fica expressamente ajustado entre as partes, que a EMPRESA, a partir e durante a vigência deste Acordo
Coletivo, poderá alternativamente, fornecer a todos os seus empregados, incluindo-se os empregados
contratados por prazo determinado, integrantes da categoria representada pelo SINDICATO, uma cesta
básica de alimentação, com periodicidade mensal, no valor de R$ 170,00 (cento e setenta reais), através do
sistema de tíquete ou em espécie através de adiantamento, ou qualquer outro meio por ela instituído. Este
valor obedecerá ao critério da proporcionalidade no mês da admissão e no mês da rescisão do contrato de
trabalho, nas seguintes proporções:
Admissão: entre os dias 01 e 10 do mês = 3/3 do valor

entre os dias 11 e 20 do mês = 2/3 do valor

entre os dias 21 e 30 do mês = 1/3 do valor

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A EMPRESA garantirá aos empregados o acesso a este benefício até o dia 01
(primeiro) dia útil do mês de referência, entendendo-se como mês de referência aquele onde o beneficio é
concedido.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Fica expressamente ajustado, que o valor correspondente à cesta básica de
alimentação não tem natureza salarial, não se incorporando, por conseguinte, à remuneração dos
empregados para quaisquer efeitos, não constituindo base de incidência de contribuição previdenciária ou
de FGTS e nem se configurando como rendimento tributável do empregado, conforme preceitua o Decreto
n.º 5, de 14 de Janeiro de 1.991, que aprovou o Regulamento da Lei n.º 6.321, de 14 de Abril de 1.976, no
Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, aprovados pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

Auxílio Transporte

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VALE-TRANSPORTE

Fica expressamente ajustado entre as partes, que a EMPRESA durante a vigência do presente termo
aditivo, poderá, alternativamente, conceder o benefício do vale-transporte, em espécie, a todos os seus
empregados, incluindo-se os empregados contratados por prazo determinado, através de adiantamento da
importância correspondente às despesas de deslocamento residência - trabalho e vice-versa, observado o
critério exclusivo da proporcionalidade de recebimento quando da admissão e desligamento, bem como o
de sua efetiva utilização nos dias úteis trabalhados.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Fica estabelecido que para o exercício de direito de receber o benefício do valetransporte, o empregado deverá informar à EMPRESA, por escrito, seu endereço residencial, que deverá
estar sempre atualizado, e os serviços e meios de transporte mais adequados ao seu deslocamento
residência-trabalho e vice-versa, realizados através do sistema de transporte coletivo público, urbano,
intermunicipal e/ou interestadual, excluídos os serviços de transportes seletivos e especiais, bem como
quaisquer taxas de seguros e/ou outras que venham a majorar a tarifa normal. A declaração falsa ou o uso
indevido do benefício constitui em falta grave passível de demissão por justa causa.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Do total concedido ao empregado a título de vale-transporte, até 5,50% (cinco
inteiros e cinqüenta centésimos por cento) do seu salário nominal / base, parte fixa, excluídos quaisquer
outros adicionais ou vantagens, limitado ao valor total concedido, será por ele custeado; e pela EMPRESA
no que exceder a parcela custeada pelo empregado na forma da Lei n.º 7.619, de 30 de Setembro de 1.987,
e do Decreto n.º 95.247, de 17 de Novembro de 1.987 .
PARÁGRAFO TERCEIRO - A concessão do benefício do vale-transporte, no que se refere à contribuição
da EMPRESA, com base na Lei n.º 7.418, de 16 de Dezembro de 1.985, alterada pela Lei n.º 7.619, de 30
de Setembro de 1.987 e regulamentada pelo Decreto n.º 95.247, de 17 de Novembro de 1.987, não terá
natureza salarial, não se incorporará a remuneração do empregado para quaisquer efeitos, inclusive
gratificação de natal, férias, indenização compensatória e licença prêmio, bem como não se constituirá base
de incidência de contribuição previdenciária ou do FGTS e não se configurará em rendimento tributável para
o empregado.

PARÁGRAFO QUARTO - É de total e única responsabilidade do trabalhador a exclusiva e efetiva utilização
do benefício do vale-transporte, antecipado em espécie ou não, para os deslocamentos residência-trabalho
e vice-versa, sendo que o uso indevido acarretará as sanções previstas em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - AUXÍLIO TRANSPORTE
A EMPRESA pagará, mensalmente, auxílio-transporte na importância bruta de R$ 101,00 (cento
e um reais), 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.

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.
Auxílio Saúde

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - ASSISTÊNCIA MÉDICA
A EMPRESA concederá, durante a vigência deste acordo, Assistência médico-hospitalar a seus
empregados contratados por prazo indeterminado, aos cônjuges ou companheiras (os) regularmente
habilitados junto à Previdência Social e filhos(as) menores de 18 (dezoito) anos, ou inválidos, desde que
solteiros, através de sistema próprio ou de medicina de grupo.
Fica convencionado, porém, que a Assistência médico-hospitalar ficará subordinada às condições e limites
previamente estabelecidos pela EMPRESA, com caráter opcional, sendo que o pagamento devido pelo
empregado fica limitado ao máximo de 04 (quatro) usuários por grupo familiar, incluindo o beneficiárioempregado-titular.

PARÁGRAFO ÚNICO - No caso de reajustamento dos contratos de prestação de serviços de Assistência
médico-hospitalar, a EMPRESA se compromete a negociar junto à prestadora de serviços, com intuito de
minimizar e/ou eliminar o mencionado reajuste. Se, a despeito dos esforços despendidos, subsistir o
reajuste, a EMPRESA também reajustará os valores da participação do empregado, nos mesmos meses e
pelos mesmos índices dos reajustes salariais da categoria profissional.

Seguro de Vida

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO
A EMPRESA fica obrigada a incluir todos os empregados, abrangidos pelo presente acordo, em apólice de
seguro de vida em grupo. Para tanto, a EMPRESA fica expressamente autorizada, desde já, a descontar do
salário base dos empregados a importância correspondente ao prêmio do mencionado seguro de vida em
grupo, desde que não haja oposição formal dos mesmos, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da assinatura
do presente acordo.
PARÁGRAFO ÚNICO - Fica desde já acordado que a exemplo do ano anterior a empresa não efetuará o
desconto referente a participação no seguro de vida dos empregados, custeando o referido seguro de vida
por sua conta própria.

Contrato de Trabalho – Admissão, Demissão, Modalidades
Desligamento/Demissão

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - REALIZAÇÃO DO EXAME MÉDICO DEMISSIONAL

- DA REALIZAÇÃO DO EXAME MÉDICO DEMISSIONAL
Acordam as partes, desde já e de comum acordo, a ampliação do prazo de dispensa da realização do
exame demissional para 135 (cento e trinta e cinco) dias corridos a contar da data da realização do último

exame ocupacional, na forma prevista do item 7.4.3.5 e 7.4.3.5.1 da NR-07 da Portaria n.º 3.214/78.

Aviso Prévio

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - AVISO PRÉVIO (LEI 12.506/2011)
As partes estabelecem que em virtude da nova legislação que disciplina o aviso prévio será utilizado o
quadro abaixo para contagem dos dias devidos a este título:
Tempo de Companhia

Aviso Prévio

De
1 dia
1 ano
2 anos
3 anos
4 anos
5 anos
6 anos
7 anos
8 anos
9 anos
10 anos
11 anos
12 anos
13 anos
14 anos
15 anos
16 anos
17 anos
18 anos
19 anos
20 anos

Básico
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Até
0,99 ano
1,99 anos
2,99 anos
3,99 anos
4,99 anos
5,99 anos
6,99 anos
7,99 anos
8,99 anos
9,99 anos
10,99 anos
11,99 anos
12,99 anos
13,99 anos
14,99 anos
15,99 anos
16,99 anos
17,99 anos
18,99 anos
19,99 anos
acima

Acréscimo
3
6
9
12
30
30
30
30
30
30
33
36
39
42
45
48
51
54
57
60

Total
30
33
36
39
42
60
60
60
60
60
60
63
66
69
72
75
78
81
84
87
90

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O quadro acima será aplicado apenas aos empregados que forem demitidos
sem justa causa.
PARÁGRAFO SEGUNDO: - Essa cláusula substitui integralm ente a previsão do “ AVISO PRÉVIO
INDENIZADO / INDENIZAÇÃO COMPENSATÓRIA” .
Relações de Trabalho – Condições de Trabalho, Normas de Pessoal e Estabilidades
Estabilidade Mãe
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - GARANTIA DE EMPREGO OU INDENIZAÇÃO GESTANTES
Garantia de emprego ou indenização à empregada gestante, contratada por prazo indeterminado, de 210
(duzentos e dez) dias após o parto, excetuando-se as hipóteses de desligamento espontâneo, justa causa
ou Acordo entre as partes.
Ocorrendo demissão sem justa causa, e como condição para o acesso ao direito, caberá à empregada
comunicar obrigatória e imediatamente à EMPRESA o seu estado gravídico mediante protocolo, de
atestado médico oficial, a fim de que, a partir dessa data, possa ocorrer sua readmissão e o consequente
restabelecimento do contrato do trabalho.
A EMPRESA poderá solicitar exame laboratorial visando comprovar ou não o estado gravídico da

empregada dispensada, assegurando a ela o direito de oposição aos exames.
Estabilidade Acidentados/Portadores Doença Profissional

CLÁUSULA VIGÉSIMA - GARANTIA DE EMPREGO OU INDENIZAÇÃO – AFASTAMENTO POR
DOENÇA / INSS
Garantia de emprego ou indenização por 60 (sessenta) dias, aos Empregados contratados por prazo
indeterminado, que retornarem ao serviço após o afastamento por motivo de doença, quando licenciados
pelo INSS por período igual ou superior a 45 (quarenta e cinco) dias consecutivos, excetuando-se as
hipóteses de pedido de demissão, justa causa ou Acordo entre as partes.
Estabilidade Aposentadoria

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - GARANTIA DE EMPREGO OU INDENIZAÇÃO - CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA

É assegurada garantia de emprego ou indenização para os empregados contratados por prazo
indeterminado que estiverem a um período máximo de 24 (vinte e quatro) meses da aquisição do direito à
aposentadoria em seu prazo mínimo, excetuando-se as hipóteses de pedido de demissão, justa causa ou
acordo entre as partes.
PARÁGRAFO ÚNICO: O empregado, ao atingir o limite de 24 (vinte e quatro meses) anteriores à
aposentadoria, conforme previsto no caput, deverá comprovar, formalmente, o fato junto à EMPRESA,
através de prova documental, mediante recibo, dentro de 90 (noventa) dias imediatamente subsequentes,
sob pena de perda automática dessa garantia.
Estabilidade Adoção

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - GARANTIA DE EMPREGO OU INDENIZAÇÃO - EMPREGADA
ADOTANTE

Garantia de emprego ou indenização à Empregada adotante, contratada por prazo indeterminado, de 210
(duzentos e dez) dias após a apresentação do Termo Judicial de Guarda à Adotante ou Guardiã (Lei
10421/02), excetuando-se, as hipóteses de desligamento espontâneo, justa causa ou acordo entre as
partes.
PARÁGRAFO ÚNICO
Fica estabelecido que a Empregada Adotante ou Guardiã, conforme descrito no “ caput” desta cláusula,
terá direito a uma licença remunerada (conforme artigo 392-A da CLT, alterado pela Lei 10421/02),
somente após apresentação do Termo Judicial de Guarda à Adotante ou Guardiã, conforme especificado
abaixo:
·

120 dias corridos, se a criança adotada tiver até 1 (um) ano de idade;

Jornada de Trabalho – Duração, Distribuição, Controle, Faltas
Jornadas Especiais (mulheres, menores, estudantes)

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - JUSTIFICATIVA DE FALTAS – ESTUDANTES
A EMPRESA considerará faltas justificadas ao serviço, para todos os efeitos legais, as faltas que ocorrerem
por motivo de prestação de exames em cursos regulares de 1º (primeiro) e 2º (segundo) graus e
universitário, se os exames coincidirem com o horário de trabalho, desde que seja avisada com

antecedência de 72 (setenta e duas) horas e comprovada a prestação dos respectivos exames.

Férias e Licenças
Outras disposições sobre férias e licenças

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - LICENÇA PRÊMIO – REGRA DE TRANSIÇÃO
Ficam assegurados aos empregados contratados por prazo indeterminado, e que tenham completado até o
dia 01 de Março de 2003, 10 (dez) anos de serviço efetivo na EMPRESA, o direito a Licença Prêmio
Remunerada de 30 (trinta) e 60 (sessenta) dias corridos, quando completarem 15 (quinze) e 30 (trinta) anos
de serviço efetivo na EMPRESA, respectivamente.
Os empregados que, na data da vigência deste acordo, se encontrarem na condição acima mencionada ou
vierem adquirir este benefício, o prazo para gozá-lo será de 3 (três) anos a contar da data em que
completarem os 15 (quinze) ou 30 (trinta) anos de serviço efetivo na Cia. sob pena de perda total, desde
que o exercício deste direito não seja inviabilizado por culpa da EMPRESA.
Os empregados, além da licença prêmio, receberão um abono correspondente ao salário base nominal
mensal, acrescido da média da RVM dos últimos 12 meses .
As datas de gozo da Licença Prêmio, ora acordada, serão em qualquer caso, as que melhor atenderem aos
interesses da EMPRESA.
Os empregados que, desligados sem justa causa, ou solicitarem demissão, ou se aposentarem, e que
tiverem mais de 15 (quinze) e menos de 30 (trinta) anos de serviço efetivo na EMPRESA, terão direito a
receber, a título de gratificação, a importância correspondente a Licença Prêmio proporcional e respectivo
abono. A proporção, nestes casos, será de 04 (quatro) dias por ano ininterrupto de serviço efetivo que
ultrapassar os 15 (quinze) anos.

Saúde e Segurança do Trabalhador
Aceitação de Atestados Médicos

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - FINALIDADE DO ATESTADO MÉDICO
Os atestados médicos têm o objetivo de justificar e/ou abonar as faltas do empregado ao serviço em
decorrência de incapacidade para o trabalho, motivada por doença ou acidente do trabalho.
Para ser aceito como justificativa da ausência do empregado, o atestado deve observar a ordem de
preferência prescrita na Lei 605/1949, modificada pela Lei nº 2.761/1956, conforme abaixo:
a) da Previdência Social;
b) médico do SESI ou SESC;
c) médico da empresa ou em convênio com a mesma;
d) médico a serviço de repartição federal, estadual ou municipal;
e) médico de convênio sindical;
f) apenas se não existir nenhuma das possibilidades acima, é que o médico poderá ser o da preferência do
empregado.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – NÃO OBERVÂNCIA / EFEITO
O atestado médico que não observar a ordem preferencial não terá força de lei para obrigar a empresa a
remunerar o dia faltoso e nem impedir a aplicação de penas disciplinares.
PARÁGRAFO SEGUNDO – ELABORAÇÃO DO ATESTADO/ REQUISITOS/ VALIDADE
A Resolução CFM nº 1.658/2000, estabelece que na elaboração do atestado médico, o médico assistente
deverá observar os seguintes procedimentos:
a) especificar o tempo concedido de dispensa à atividade, necessário para a completa recuperação do
paciente;

b) estabelecer o diagnóstico, quando expressamente autorizado pelo paciente;
c) registrar os dados de maneira legível;
d) identificar-se como emissor, mediante assinatura e carimbo ou número de registro no Conselho Regional
de Medicina.
PARÁGRAFO TERCEIRO – CID – CÓDIGO INTERNACIONAL DE DOENÇAS – LEGISLAÇÃO
TRABALHISTA E SEGURIDADE SOCIAL.
Os médicos somente podem fornecer atestados com o diagnóstico codificado ou não quando por justa
causa, exercício de dever legal, solicitação do próprio paciente ou de seu representante legal.
No caso da solicitação de colocação de diagnóstico, codificado ou não, ser feita pelo próprio paciente ou
seu representante legal, esta concordância deverá estar expressa no atestado.
PARÁGRAFO QUARTO – EMISSÃO DE ATESTADOS – MÉDICOS E ODONTÓLOGOS
Somente aos médicos e aos odontólogos, estes no estrito âmbito de sua profissão, é facultada a
prerrogativa do fornecimento de atestado de afastamento do trabalho.
A empresa somente aceitará atestados para avaliação de afastamento de atividades quando emitidos por
médicos habilitados e inscritos no Conselho Regional de Medicina, ou de odontólogos, nos termos do caput
do artigo.
O médico poderá valer-se, se julgar necessário, de opiniões de outros profissionais afetos à questão para
exarar o seu atestado.
O atestado médico goza da presunção de veracidade, devendo ser acatado por quem de direito, salvo se
houver divergência de entendimento por médico da empresa ou perito.
Em caso de indício de falsidade no atestado, detectado por médico em função pericial, este se obriga a
representar ao Conselho Regional de Medicina de sua jurisdição.
PARÁGRAFO QUINTO – PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DO ATESTADO MÉDICO.
O prazo para apresentação do atestados médicos será de 72 horas a contar da data inicial do afastamento.

Relações Sindicais
Contribuições Sindicais

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL OU ASSISTENCIAL

As cláusulas econômicas constantes do Acordo Coletivo de Trabalho anterior a e este instrumento foram
mantidas e majoradas com os índices de reajustamento salarial consignados nos itens respectivos, em
favor de todos os trabalhadores, associados e beneficiados do sindicato, assim na vigência do presente
Acordo Coletivo de Trabalho, a empresa recolherá, até o décimo dia do mês de Maio de 2014, em favor
dos sindicatos acordante o valor equivalente a 01 (um) dia de trabalho, em favor dos sindicatos acordante
o valor equivalente a 01 (um) dia de trabalho, referente aos empregados representados por cada
SINDICATO.
Para empregados cuja remuneração é composta pela RVM (Remuneração Variável Mensal) o valor será
composto pela soma do salário base mais a RVM na base 100% (cem por cento) do Território.
Os valores aqui referidos, não serão descontados dos empregados, sendo assumidos pela empresa
acordante.
A contribuição acima destina-se ao atendimento de desenvolvimento de atividades sociais do Sindicato,
ligados a Assistência Médica, Jurídica e Recreativa.
Por estarem as partes devidamente combinadas e ajustadas, assinam o presente termo em 2 (duas) vias,
de igual teor e forma, para que produza os efeitos legais.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
A presente cláusula resulta da vontade coletiva expressada na assembléia geral da categoria profissional
realizada, 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 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 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.
PARÁGRAFO QUARTO
Em observância a Convenção 98 da OIT, nenhuma interferência ou intervenção da empresa será admitida
nas deliberações e serviços da entidade sindical profissional, 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 o recolhimento e remeter a
relação de empregados associados e não associados do sindicato que originou o valor recolhido via e-mail,
recolhimentos até o dia 10 (dez) posterior à data do pagamento dos salários, com detalhamento do nome,
função e remuneração respectiva de cada empregado, sob pena de multa de 10% (dez por cento), sem
prejuízo da atualização monetária.
Outras disposições sobre relação entre sindicato e empresa

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - PODERES PARA REPRESENTAR OS EMPREGADOS.
Por deliberação dos empregados integrantes da categoria, foi outorgado poderes ao SINDICATO para que
o mesmo os representem na negociação coletiva, assim como na definição dos parâmetros, regras e
mecanismos e regulamento da Participação nos Lucros ou Resultados, em substituição à comissão de
empregados prevista na Lei 10.101 de 19 de Dezembro de 2000.

Disposições Gerais
Aplicação do Instrumento Coletivo

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - VIGÊNCIA DO INSTRUMENTO E DATA BASE
O presente ACORDO COLETIVO DE TRABALHO vigorará pelo prazo de 02 (dois) anos, iniciando-se em 1º
de Março de 2014 e término em 28 de Fevereiro de 2016. Neste sentido, fica, desde já, expressamente
ajustado que a EMPRESA está desobrigada de conceder quaisquer reajustes e/ou reposições salariais, ou
ainda, quaisquer aumentos sob quaisquer títulos ou denominações que excedam ao eventual reajuste
salarial previsto pela legislação reguladora da política salarial que estiver em vigor durante a vigência do
presente instrumento.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
Fica, entretanto, ressalvado que após 12 meses de vigência do presente instrumento as partes sentar-se-ão
à mesa para negociar as cláusulas de caráter econômico e participação nos resultados.
PARÁGRAFO SEGUNDO
Estabelece as partes que a data base da categoria é 1º de março.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - ABRANGÊNCIA TERRITORIAL DO ACORDO COLETIVO

O presente Acordo Coletivo de Trabalho abrange os Motoristas (Condutores de Veículos Rodoviários),
Motoristas (Entregadores Pracistas), Motoristas (Vendedores), operadores de empilhadeiras e máquinas
equipadas ou não com mecanismo operacional e Ajudantes de Motoristas categoria diferenciada que
mantenham vínculo na empresa acima nominada, lotados nos Estado do Paraná.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - DA ABRANGÊNCIA

Fica expressamente ajustado que o presente Acordo Coletivo substitui integralmente a Convenção Coletiva
da categoria e abrangerá tão somente os empregados contratados por prazos indeterminados, integrantes
das denominadas categorias Profissionais e Operacionais representados pelo SINDICATO acordante,
ficando, desde já, excluídos os empregados da categoria denominada GERENCIAL.
Na forma do art. 7º, XXVI, da Constituição Federal, todas as cláusulas previstas nos anteriores acordos
coletivos de trabalho e convenções coletivas de trabalho existentes entre as partes ora acordantes devem
ser consideradas revogadas, sendo substituídas pelas presentes cláusulas deste instrumento coletivo em
virtude da plena negociação delas o que resulta no estabelecimento de novas condições de trabalho aqui
ajustadas por mútuo consenso.
E estando as partes devidamente acordadas e ajustadas, assinam o presente ACORDO COLETIVO DE
TRABALHO em 2 (duas) vias, de igual teor e forma, o qual será depositado no MTE, através do Sistema
Mediador de Negociações Coletivas, nos termos da Instrução Normativa nº 9/2008 da SRT/MTE, combinado
com o Art. 614 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.
Fica também ajustado que o registro e cadastro do acordo coletivo no Sistema Mediador será realizado pelo
Sindicato da Categoria, devendo o mesmo informar o número da solicitação e o número do processo à
empresa para acompanhamento e impressão do instrumento coletivo.
Outras Disposições
CLÁUSULA TRIGÉSIMA
INDENIZAÇÕES

PRIMEIRA

-

CONVERSÃO

DAS

GARANTIAS

DE

EMPREGO

EM

Fica expressamente ajustado que, as garantias de emprego previstas no presente instrumento, aos
empregados contratados por prazo indeterminado, poderão ser convertidas em indenização, cujo valor será
negociado entre as partes, com assistência do sindicato profissional.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA – FORO
As partes estabelecem que quaisquer divergências a respeito da aplicação deste acordo será resolvida em
reunião entre as partes, previamente agendada e com confirmação de presença. Somente se não
alcançarem êxito na solução amigável, o conflito será levado à apreciação judicial. Para tanto, fica eleito o
Foro Trabalhista da Comarca de Curitiba/PR.
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