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ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2017/2019
NÚMERO DE REGISTRO NO MTE:
DATA DE REGISTRO NO MTE:
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO:
NÚMERO DO PROCESSO:
DATA DO PROTOCOLO:

SP011130/2017
13/10/2017
MR015183/2017
46736.001183/2017-33
22/03/2017

Confira a autenticidade no endereço http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/.
FEDERACAO TRAB EM TRANSPORTES RODOV ESTADO DE SAO PAULO, CNPJ n. 57.854.168/000181, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). VALDIR DE SOUZA PESTANA;
SIND DOS TRAB EM TRANSPORTES RODOVIARIOS DE SANTOS, CNPJ n. 58.194.572/0001-39, neste
ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). VALDIR DE SOUZA PESTANA;
SIND DOS TRABALH NAS EMPRESAS DE ONIBUS RODOV INTERNAC, INTERESTAD, INTERMUNIC E
SETOR DIF SP ITAPEC DA SERRA S LOU, CNPJ n. 00.815.065/0001-95, neste ato representado(a) por
seu Presidente, Sr(a). JOSE ALVES DO COUTO FILHO;
E
SOUZA CRUZ LTDA, CNPJ n. 33.009.911/0306-31, neste ato representado(a) por seu Gerente, Sr(a).
AGNALDO DE MORAES CASTELLO ;
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 2017 a
28 de fevereiro de 2019 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) MOTORISTAS, com abrangência territorial em Adamantina/SP, Adolfo/SP, Aguaí/SP, Águas
Da Prata/SP, Águas De Lindóia/SP, Águas De Santa Bárbara/SP, Águas De São Pedro/SP,
Agudos/SP, Alambari/SP, Alfredo Marcondes/SP, Altair/SP, Altinópolis/SP, Alto Alegre/SP,
Alumínio/SP, Álvares Florence/SP, Álvares Machado/SP, Álvaro De Carvalho/SP, Alvinlândia/SP,
Americana/SP, Américo Brasiliense/SP, Américo De Campos/SP, Amparo/SP, Analândia/SP,
Andradina/SP, Angatuba/SP, Anhembi/SP, Anhumas/SP, Aparecida D'Oeste/SP, Aparecida/SP,
Apiaí/SP, Araçariguama/SP, Araçatuba/SP, Araçoiaba Da Serra/SP, Aramina/SP, Arandu/SP,
Arapeí/SP, Araraquara/SP, Araras/SP, Arco-Íris/SP, Arealva/SP, Areias/SP, Areiópolis/SP,
Ariranha/SP, Artur Nogueira/SP, Arujá/SP, Aspásia/SP, Assis/SP, Atibaia/SP, Auriflama/SP, Avaí/SP,
Avanhandava/SP, Avaré/SP, Bady Bassitt/SP, Balbinos/SP, Bálsamo/SP, Bananal/SP, Barão De
Antonina/SP, Barbosa/SP, Bariri/SP, Barra Bonita/SP, Barra Do Chapéu/SP, Barra Do Turvo/SP,
Barretos/SP, Barrinha/SP, Barueri/SP, Bastos/SP, Batatais/SP, Bauru/SP, Bebedouro/SP, Bento De
Abreu/SP, Bernardino De Campos/SP, Bertioga/SP, Bilac/SP, Birigui/SP, Biritiba-Mirim/SP, Boa
Esperança Do Sul/SP, Bocaina/SP, Bofete/SP, Boituva/SP, Bom Jesus Dos Perdões/SP, Bom
Sucesso De Itararé/SP, Borá/SP, Boracéia/SP, Borborema/SP, Borebi/SP, Botucatu/SP, Bragança
Paulista/SP, Braúna/SP, Brejo Alegre/SP, Brodowski/SP, Brotas/SP, Buri/SP, Buritama/SP,
Buritizal/SP, Cabrália Paulista/SP, Cabreúva/SP, Caçapava/SP, Cachoeira Paulista/SP, Caconde/SP,
Cafelândia/SP, Caiabu/SP, Caieiras/SP, Caiuá/SP, Cajamar/SP, Cajati/SP, Cajobi/SP, Cajuru/SP,
Campina Do Monte Alegre/SP, Campinas/SP, Campo Limpo Paulista/SP, Campos Do Jordão/SP,
Campos Novos Paulista/SP, Cananéia/SP, Canas/SP, Cândido Mota/SP, Cândido Rodrigues/SP,
Canitar/SP, Capão Bonito/SP, Capela Do Alto/SP, Capivari/SP, Caraguatatuba/SP, Carapicuíba/SP,
Cardoso/SP, Casa Branca/SP, Cássia Dos Coqueiros/SP, Castilho/SP, Catanduva/SP, Catiguá/SP,
Cedral/SP, Cerqueira César/SP, Cerquilho/SP, Cesário Lange/SP, Charqueada/SP, Chavantes/SP,
Clementina/SP, Colina/SP, Colômbia/SP, Conchal/SP, Conchas/SP, Cordeirópolis/SP, Coroados/SP,
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Coronel Macedo/SP, Corumbataí/SP, Cosmópolis/SP, Cosmorama/SP, Cotia/SP, Cravinhos/SP,
Cristais Paulista/SP, Cruzália/SP, Cruzeiro/SP, Cubatão/SP, Cunha/SP, Descalvado/SP, Diadema/SP,
Dirce Reis/SP, Divinolândia/SP, Dobrada/SP, Dois Córregos/SP, Dolcinópolis/SP, Dourado/SP,
Dracena/SP, Duartina/SP, Dumont/SP, Echaporã/SP, Eldorado/SP, Elias Fausto/SP, Elisiário/SP,
Embaúba/SP, Embu Das Artes/SP, Embu-Guaçu/SP, Emilianópolis/SP, Engenheiro Coelho/SP,
Espírito Santo Do Pinhal/SP, Espírito Santo Do Turvo/SP, Estiva Gerbi/SP, Estrela Do Norte/SP,
Estrela D'Oeste/SP, Euclides Da Cunha Paulista/SP, Fartura/SP, Fernando Prestes/SP,
Fernandópolis/SP, Fernão/SP, Ferraz De Vasconcelos/SP, Flora Rica/SP, Floreal/SP, Flórida
Paulista/SP, Florínia/SP, Franca/SP, Francisco Morato/SP, Franco Da Rocha/SP, Gabriel Monteiro/SP,
Gália/SP, Garça/SP, Gastão Vidigal/SP, Gavião Peixoto/SP, General Salgado/SP, Getulina/SP,
Glicério/SP, Guaiçara/SP, Guaimbê/SP, Guaíra/SP, Guapiaçu/SP, Guapiara/SP, Guará/SP,
Guaraçaí/SP, Guaraci/SP, Guarani D'Oeste/SP, Guarantã/SP, Guararapes/SP, Guararema/SP,
Guaratinguetá/SP, Guareí/SP, Guariba/SP, Guarujá/SP, Guarulhos/SP, Guatapará/SP, Guzolândia/SP,
Herculândia/SP, Holambra/SP, Hortolândia/SP, Iacanga/SP, Iacri/SP, Iaras/SP, Ibaté/SP, Ibirá/SP,
Ibirarema/SP, Ibitinga/SP, Ibiúna/SP, Icém/SP, Iepê/SP, Igaraçu Do Tietê/SP, Igarapava/SP, Igaratá/SP,
Iguape/SP, Ilha Comprida/SP, Ilha Solteira/SP, Ilhabela/SP, Indaiatuba/SP, Indiana/SP, Indiaporã/SP,
Inúbia Paulista/SP, Ipaussu/SP, Iperó/SP, Ipeúna/SP, Ipiguá/SP, Iporanga/SP, Ipuã/SP,
Iracemápolis/SP, Irapuã/SP, Irapuru/SP, Itaberá/SP, Itaí/SP, Itajobi/SP, Itaju/SP, Itanhaém/SP,
Itaóca/SP, Itapecerica Da Serra/SP, Itapetininga/SP, Itapeva/SP, Itapevi/SP, Itapira/SP, Itapirapuã
Paulista/SP, Itápolis/SP, Itaporanga/SP, Itapuí/SP, Itapura/SP, Itaquaquecetuba/SP, Itararé/SP,
Itariri/SP, Itatiba/SP, Itatinga/SP, Itirapina/SP, Itirapuã/SP, Itobi/SP, Itu/SP, Itupeva/SP, Ituverava/SP,
Jaborandi/SP, Jaboticabal/SP, Jacareí/SP, Jaci/SP, Jacupiranga/SP, Jaguariúna/SP, Jales/SP,
Jambeiro/SP, Jandira/SP, Jardinópolis/SP, Jarinu/SP, Jaú/SP, Jeriquara/SP, Joanópolis/SP, João
Ramalho/SP, José Bonifácio/SP, Júlio Mesquita/SP, Jumirim/SP, Jundiaí/SP, Junqueirópolis/SP,
Juquiá/SP, Juquitiba/SP, Lagoinha/SP, Laranjal Paulista/SP, Lavínia/SP, Lavrinhas/SP, Leme/SP,
Lençóis Paulista/SP, Limeira/SP, Lindóia/SP, Lins/SP, Lorena/SP, Lourdes/SP, Louveira/SP,
Lucélia/SP, Lucianópolis/SP, Luís Antônio/SP, Luiziânia/SP, Lupércio/SP, Lutécia/SP, Macatuba/SP,
Macaubal/SP, Macedônia/SP, Magda/SP, Mairinque/SP, Mairiporã/SP, Manduri/SP, Marabá
Paulista/SP, Maracaí/SP, Marapoama/SP, Mariápolis/SP, Marília/SP, Marinópolis/SP, Martinópolis/SP,
Matão/SP, Mauá/SP, Mendonça/SP, Meridiano/SP, Mesópolis/SP, Miguelópolis/SP, Mineiros Do
Tietê/SP, Mira Estrela/SP, Miracatu/SP, Mirandópolis/SP, Mirante Do Paranapanema/SP, Mirassol/SP,
Mirassolândia/SP, Mococa/SP, Mogi Das Cruzes/SP, Mogi Guaçu/SP, Mogi Mirim/SP, Mombuca/SP,
Monções/SP, Mongaguá/SP, Monte Alegre Do Sul/SP, Monte Alto/SP, Monte Aprazível/SP, Monte Azul
Paulista/SP, Monte Castelo/SP, Monte Mor/SP, Monteiro Lobato/SP, Morro Agudo/SP, Morungaba/SP,
Motuca/SP, Murutinga Do Sul/SP, Nantes/SP, Narandiba/SP, Natividade Da Serra/SP, Nazaré
Paulista/SP, Neves Paulista/SP, Nhandeara/SP, Nipoã/SP, Nova Aliança/SP, Nova Campina/SP, Nova
Canaã Paulista/SP, Nova Castilho/SP, Nova Europa/SP, Nova Granada/SP, Nova Guataporanga/SP,
Nova Independência/SP, Nova Luzitânia/SP, Nova Odessa/SP, Novais/SP, Novo Horizonte/SP,
Nuporanga/SP, Ocauçu/SP, Óleo/SP, Olímpia/SP, Onda Verde/SP, Oriente/SP, Orindiúva/SP,
Orlândia/SP, Osasco/SP, Oscar Bressane/SP, Osvaldo Cruz/SP, Ourinhos/SP, Ouro Verde/SP,
Ouroeste/SP, Pacaembu/SP, Palestina/SP, Palmares Paulista/SP, Palmeira D'Oeste/SP, Palmital/SP,
Panorama/SP, Paraguaçu Paulista/SP, Paraibuna/SP, Paraíso/SP, Paranapanema/SP, Paranapuã/SP,
Parapuã/SP, Pardinho/SP, Pariquera-Açu/SP, Parisi/SP, Patrocínio Paulista/SP, Paulicéia/SP,
Paulínia/SP, Paulistânia/SP, Paulo De Faria/SP, Pederneiras/SP, Pedra Bela/SP, Pedranópolis/SP,
Pedregulho/SP, Pedreira/SP, Pedrinhas Paulista/SP, Pedro De Toledo/SP, Penápolis/SP, Pereira
Barreto/SP, Pereiras/SP, Peruíbe/SP, Piacatu/SP, Piedade/SP, Pilar Do Sul/SP, Pindamonhangaba/SP,
Pindorama/SP, Pinhalzinho/SP, Piquerobi/SP, Piquete/SP, Piracaia/SP, Piracicaba/SP, Piraju/SP,
Pirajuí/SP, Pirangi/SP, Pirapora Do Bom Jesus/SP, Pirapozinho/SP, Pirassununga/SP, Piratininga/SP,
Pitangueiras/SP, Planalto/SP, Platina/SP, Poá/SP, Poloni/SP, Pompéia/SP, Pongaí/SP, Pontal/SP,
Pontalinda/SP, Pontes Gestal/SP, Populina/SP, Porangaba/SP, Porto Feliz/SP, Porto Ferreira/SP,
Potim/SP, Potirendaba/SP, Pracinha/SP, Pradópolis/SP, Praia Grande/SP, Pratânia/SP, Presidente
Alves/SP, Presidente Bernardes/SP, Presidente Epitácio/SP, Presidente Prudente/SP, Presidente
Venceslau/SP, Promissão/SP, Quadra/SP, Quatá/SP, Queiroz/SP, Queluz/SP, Quintana/SP, Rafard/SP,
Rancharia/SP, Redenção Da Serra/SP, Regente Feijó/SP, Reginópolis/SP, Registro/SP, Restinga/SP,
Ribeira/SP, Ribeirão Bonito/SP, Ribeirão Branco/SP, Ribeirão Corrente/SP, Ribeirão Do Sul/SP,
Ribeirão Dos Índios/SP, Ribeirão Grande/SP, Ribeirão Pires/SP, Ribeirão Preto/SP, Rifaina/SP,
Rincão/SP, Rinópolis/SP, Rio Claro/SP, Rio Das Pedras/SP, Rio Grande Da Serra/SP, Riolândia/SP,
Riversul/SP, Rosana/SP, Roseira/SP, Rubiácea/SP, Rubinéia/SP, Sabino/SP, Sagres/SP, Sales
Oliveira/SP, Sales/SP, Salesópolis/SP, Salmourão/SP, Saltinho/SP, Salto De Pirapora/SP, Salto
Grande/SP, Salto/SP, Sandovalina/SP, Santa Adélia/SP, Santa Albertina/SP, Santa Bárbara
D'Oeste/SP, Santa Branca/SP, Santa Clara D'Oeste/SP, Santa Cruz Da Conceição/SP, Santa Cruz Da
Esperança/SP, Santa Cruz Das Palmeiras/SP, Santa Cruz Do Rio Pardo/SP, Santa Ernestina/SP,
Santa Fé Do Sul/SP, Santa Gertrudes/SP, Santa Isabel/SP, Santa Lúcia/SP, Santa Maria Da Serra/SP,
Santa Mercedes/SP, Santa Rita Do Passa Quatro/SP, Santa Rita D'Oeste/SP, Santa Rosa De
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Viterbo/SP, Santa Salete/SP, Santana Da Ponte Pensa/SP, Santana De Parnaíba/SP, Santo
Anastácio/SP, Santo André/SP, Santo Antônio Da Alegria/SP, Santo Antônio De Posse/SP, Santo
Antônio Do Aracanguá/SP, Santo Antônio Do Jardim/SP, Santo Antônio Do Pinhal/SP, Santo
Expedito/SP, Santópolis Do Aguapeí/SP, Santos/SP, São Bento Do Sapucaí/SP, São Bernardo Do
Campo/SP, São Caetano Do Sul/SP, São Carlos/SP, São Francisco/SP, São João Da Boa Vista/SP,
São João Das Duas Pontes/SP, São João De Iracema/SP, São João Do Pau D'Alho/SP, São Joaquim
Da Barra/SP, São José Da Bela Vista/SP, São José Do Barreiro/SP, São José Do Rio Pardo/SP, São
José Do Rio Preto/SP, São José Dos Campos/SP, São Lourenço Da Serra/SP, São Luís Do
Paraitinga/SP, São Manuel/SP, São Miguel Arcanjo/SP, São Paulo/SP, São Pedro Do Turvo/SP, São
Pedro/SP, São Roque/SP, São Sebastião Da Grama/SP, São Sebastião/SP, São Simão/SP, São
Vicente/SP, Sarapuí/SP, Sarutaiá/SP, Sebastianópolis Do Sul/SP, Serra Azul/SP, Serra Negra/SP,
Serrana/SP, Sertãozinho/SP, Sete Barras/SP, Severínia/SP, Silveiras/SP, Socorro/SP, Sorocaba/SP,
Sud Mennucci/SP, Sumaré/SP, Suzanápolis/SP, Suzano/SP, Tabapuã/SP, Tabatinga/SP, Taboão Da
Serra/SP, Taciba/SP, Taguaí/SP, Taiaçu/SP, Taiúva/SP, Tambaú/SP, Tanabi/SP, Tapiraí/SP,
Tapiratiba/SP, Taquaral/SP, Taquaritinga/SP, Taquarituba/SP, Taquarivaí/SP, Tarabai/SP, Tarumã/SP,
Tatuí/SP, Taubaté/SP, Tejupá/SP, Teodoro Sampaio/SP, Terra Roxa/SP, Tietê/SP, Timburi/SP, Torre
De Pedra/SP, Torrinha/SP, Trabiju/SP, Tremembé/SP, Três Fronteiras/SP, Tuiuti/SP, Tupã/SP, Tupi
Paulista/SP, Turiúba/SP, Turmalina/SP, Ubarana/SP, Ubatuba/SP, Ubirajara/SP, Uchoa/SP, União
Paulista/SP, Urânia/SP, Uru/SP, Urupês/SP, Valentim Gentil/SP, Valinhos/SP, Valparaíso/SP, Vargem
Grande Do Sul/SP, Vargem Grande Paulista/SP, Vargem/SP, Várzea Paulista/SP, Vera Cruz/SP,
Vinhedo/SP, Viradouro/SP, Vista Alegre Do Alto/SP, Vitória Brasil/SP, Votorantim/SP,
Votuporanga/SP e Zacarias/SP.

SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO
PISO SALARIAL
CLÁUSULA TERCEIRA - PISO SALARIAL
A partir de 01 de março de 2017, os pisos salariais passarão a vigorar nos seguintes valores:
a) Motorista de Entrega e Motorista de Entrega Vendas - R$ 1.500,00 ( um mil e quinhentos reais)
mensais.
b) Auxiliares de Entrega - R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) mensais
PARÁGRAFO PRIMEIRO
Fica, desde já, expressamente ajusatdo, 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 partir de 1º de março de 2017, reajuste salarial de 100% (cem por cento) do
INPC/IBGE, acumulado no período de 01 de março de 2016 a 28 de fevereiro de 2017 sobre o salário
percebido em 28 de fevereiro de 2017, aos empregados abrangidos pelo presente Acordo Coletivo.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
A EMPRESA concederá, a partir de 1º de março de 2017, aos empregados abrangidos pelo presente
Acordo Coletivo, com salários base a partir de R$ 9.200,00 (nove mil e duzentos reais) o reajuste salarial
correspondente à parcela fixa no valor do INPC/IBGE, acumulado no período de 01 de março de 2016 a 28
de fevereiro de 2017 sobre o valor de R$ R$ 9.200,00 (nove mil e duzentos reais), que incidirá sobre o
salário percebido em 28 de março de 2017.
PARÁGRAFO SEGUNDO
Aos empregados que não estiverem em pleno exercício das 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
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Com o pagamento do índice ora pactuado, o Sindicato dá à Empresa a mais ampla, geral e irrevogável
quitação quanto à todos e quaisquer índices anteriores à 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 SALARIAIS
As partes acordam, desde já, que a EMPRESA poderá descontar da remuneração dos seus empregados,
de acordo com o que preceitua o art. 462, 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 refrentes à assistência médica
(Plano Básico), seguro de vida em grupo e restaurante estará, durante a vigência do presente Acordo,
limitada à 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.

OUTRAS NORMAS REFERENTES A SALÁRIOS, REAJUSTES, PAGAMENTOS E
CRITÉRIOS PARA CÁLCULO
CLÁUSULA SEXTA - MODELO DE REMUNERAÇÃO
A tabela de Remuneração Variável Mensal (RVM) ajustada em março de 2016, para atender as
necessidades, fica mantida assim como o modelo de remuneração variável, modelo esse que foi
devidamente autorizado pelos empregados abrangidos pelo SINDICATO.

GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS
13º SALÁRIO
CLÁUSULA SÉTIMA - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - ADIANTAMENTO
A EMPRESA pagará, a título de adiantamento de Gratificação de Natal, até o dia 15 de janeiro de 2018 e
15 de janeiro de 2019, 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 OITAVA - PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS
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A EMPRESA concederá, a partir de 1º de março de 2017, 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. 7 º, 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
01/01/2017, acordam as partes que a EMPRESA pagará, a título de antecipação por conta de resultados
futuros, no mês de setembro de 2017, o equivalente a:
a) MOTORISTA ENTREGA E MOTORISTA ENTREGA VENDAS: Setembro de 2017 - valor de 0,5 (meio)
salário base do empregado, sem qualquer acréscimo.
b) AUXILIAR DE ENTREGA: Setembro de 2017 - valor de 1 (um) 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 2018.
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 vírgula 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 2017.
PARÁGRAFO QUINTO:
Os empregados desligados, com exceção dos dispensados por Justa Causa, no período de vigência deste
acordo, terão direito à participação proporcional aos meses de trabalho, considerando a avaliação real
apurada ao final de cada ciclo, descontarão os valores das antecipações previstas na cláusula 2.4 do
Regulamento de PNR vigente.
A quitação do valor referido no parágrafo segundo ocorrera somente no mês de março do ano seguinte ao
da apuração, exemplificativamente:
Empregado desligado em 02/03/2017, receberá:
•
Em 30/03/2017, 12/12 avos referente ao PNR apurado em 2016, descontado antecipação
concedida em setembro/2016;
•

Em 30/03/2018, 2/12 avos referente ao PNR apurado em 2017;

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
CLÁUSULA NONA - TÍCKET REFEIÇÃO
Fica expressamente ajustado entre as partes, que a EMPRESA durante a vigência do presente acordo
coletiva, concederá o benefício do ticket refeição, no valor de R$ R$ 25,00 (vinte e cinco reais) por dia útil
trabalhado, a todos os seus empregados abrangidos pelo presente instrumento, podendo, alternativamente,
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conceder o benefício do ticket refeição, pagos através do sistema de cartão/tíquete ou em espécie através
de adiantamento, ou qualquer outro meio por ela instituído, 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.

AUXÍLIO TRANSPORTE
CLÁUSULA DÉCIMA - AUXÍLIO 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 vale- transporte, 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 cinquenta
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
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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 valetransporte, antecipado em espécie ou não, para os deslocamentos residência-trabalho e vice-versa, sendo
que o uso indevido acarretará as sanções previstas em lei.

AUXÍLIO SAÚDE
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - 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 PRIMEIRO
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.
PARÁGRAFO SEGUNDO
Havendo interesse do empregado em permanecer vinculado ao plano de saúde corporativo no momento da
aposentadoria, após encerramento do contrato de trabalho, nos termos do art. 31 da Lei nº 9.656/98, a este
será permitido optar pela manutenção da condição de beneficiário no plano coletivo de sua ex-empregadora
em produto de categoria inferior ou superior a que pertencente enquanto vigente o contrato de trabalho.
PARÁGRAFO TERCEIRO
O funcionário optante declarará no momento da adesão que tal opção poderá importar na modificação da
rede credenciada, área de abrangência geográfica e reembolso, aos quais possuía acesso enquanto
empregado ativo, não importando violação ao artigo 468 da CLT.”

AUXÍLIO CRECHE
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - AUXILIO CRECHE
A Empresa pagará às suas empregadas-mães, abrangidas por este acordo, por filho, de até 02 (dois) anos
de idade, o valor mensal de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), sob a forma de reembolso de
despesas efetuadas para este fim.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
Esse reembolso será devido em relação a cada filho, que serão contados a partir do retorno ao trabalho,
após o término da licença maternidade.
PARÁGRAFO SEGUNDO
Os comprovantes para reembolso do Auxílio Creche deverão ser encaminhados à empresa mensalmente,
não sendo permitida a acumulação de comprovantes para fins de reembolso.
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PARÁGRAFO TERCEIRO
Somente receberá o auxílio a empregada que encaminhar o recibo conforme parágrafo acima.
PARÁGRAFO QUARTO
O presente benefício alcança, também, os filhos com deficiência (PCD’s), desde que comprovada a
deficiência através de laudo, cujo valor será de R$ 700,00.
PARÁGRAFO QUINTO
Não será devido o auxílio previsto nesta cláusula quando for utilizada creche física disponível na Unidade.
PARÁGRAFO SEXTO
Dado o seu caráter substitutivo do preceito legal, bem como por ser meramente liberal e não remuneratório,
o valor do Auxílio Creche não integrará a remuneração para quaisquer efeitos

SEGURO DE VIDA
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO
A empresa incluirá todos os empregados, abrangidos pelo presente acordo, em apólice de seguro de vida
em grupo. Fica acordado entre as partes que a partir deste acordo não haverá nenhum desconto do salário
dos empregados referente a este benefício.

OUTROS AUXÍLIOS
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL
A EMPRESA assegurará a todos os seus empregados contratados po prazo indeterminado, afastados pelo
órgão oficial da Previdência Social, por motivo de doença oua cidente de trabalho, a complementação de
seu salário nominal / base, de acordo com os parâmetros abaixo especificados:
*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;
*Sobre o salário base do empregado afastado incidirão, para efeito desta cláusula, os índices de
reajuste geral da categoria;
*A complementação salarial será concedida por um período máximo de 06 (seis) meses.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - CESTA BÁSICA DE ALIMENTAÇÃO
Fica expressamente ajustado entre as partes, que a EMPRESA, a partir e durante a vigência deste termo
aditivo ao 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$ R$ 190,00(cento e noventa
reais), através do sistema de cartão tíquete ou em espécie através de adiantamento, ou qualquer outro meio
por ela instituído. Este valor obedecerá ao critério da proporcionalidade no mês da, 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
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A EMPRESA garantirá aos empregados o acesso a este benefício até o 1º (primeiro) dia útil do mês
referência, entendendo-se como mês de referência aquele onde benefício 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.

CONTRATO DE TRABALHO – ADMISSÃO, DEMISSÃO, MODALIDADES
DESLIGAMENTO/DEMISSÃO
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - 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 SÉTIMA - AVISO PRÉVIO (LEI 12.506/2011)
As partes estabelecemque 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
De
Até
1 dia
0,99 ano
1 ano
1,99 anos
2 anos
2,99 anos
3 anos
3,99 anos
4 anos
4,99 anos
5 anos
5,99 anos
6 anos
6,99 anos
7 anos
7,99 anos
8 anos
8,99 anos
9 anos
9,99 anos
10 anos
10,99 anos
11 anos
11,99 anos
12 anos
12,99 anos
13 anos
13,99 anos
14 anos
14,99 anos
15 anos
15,99 anos
16 anos
16,99 anos
17 anos
17,99 anos
18 anos
18,99 anos
19 anos
19,99 anos
20 anos
acima

Aviso Prévio
Básico Acréscimo
30
30
3
30
6
30
9
30
12
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
33
30
36
30
39
30
42
30
45
30
48
30
51
30
54
30
57
30
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 foram demitidos sem justa causa.
PARÁGRAFO SEGUNDO
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Essa cláusula substitui integralmente a previsão do "AVISO PRÉVIO INDENIZADO / INDENIZAÇÃO
COMPENSATÓRIA".

RELAÇÕES DE TRABALHO – CONDIÇÕES DE TRABALHO, NORMAS DE
PESSOAL E ESTABILIDADES
ESTABILIDADE MÃE
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - 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 DÉCIMA NONA - DA 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 - GARANTIA DE EMPREGO OU INDENIZAÇÃO CONTRIBUIÇÃO
PREVINDENCIÁRIA
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 PRIMEIRA - 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
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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, independentemente da idade da criança, podendo optar pela licença cidadã de 60
dias.

OUTRAS ESTABILIDADES
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - CONVERSÃO DAS GARANTIAS DE EMPREGO EM INDENIZAÇÃO
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.

JORNADA DE TRABALHO – DURAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, CONTROLE, FALTAS
CONTROLE DA JORNADA
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DA NÃO SUBORDINAÇÃO DE HORÁRIO DE TRABALHO
As partes aceitam e reconhecem que os empregados representados pelo SINDICATO acordante, que
exercerem função externa e por terem total autonomia para definir seus horários de início e término de
trabalho, assim como a forma de cumprimento de seu itinerário, não são subordinados a horário de
trabalho, conforme preceitua o inciso I do art. 62 da CLT.
Por conseguinte, as partes ratificam os termos aditivos ao contrato de trabalho, assinado em Dezembro de
1994 e os Contratos Individuais de Trabalho firmados posteriormente a esta data, cujos teores passam a
fazerem parte integralmente do presente instrumento.

FALTAS
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - 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
LICENÇA REMUNERADA
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - 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.
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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 SEXTA - FINALIDADE DOS 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.
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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
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
OUTRAS DISPOSIÇÕES
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - LIMITE 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.
Acordam as partes que a partir de Março de 2016 os empregados vinculados ao SINDICATO DOS
CONDUTORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE CARGAS PRÓPRIAS DE SÃO PAULO, passam
a ser representados pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS DE ONIBUS
RODOVIARIOS INTERNACIONAIS, INTERESTADUAIS, INTERMUNICIPAIS E SETOR DIFERENCIADO
SÃO PAULO, ITAPECERICA DA SERRA, SÃO LOURENÇO DA SERRA, EMBU GUAÇU, FERRAZ DE
VASCONCELOS, POÁ E ITAQUAQUECETUBA .
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
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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.

VALDIR DE SOUZA PESTANA
PRESIDENTE
FEDERACAO TRAB EM TRANSPORTES RODOV ESTADO DE SAO PAULO

VALDIR DE SOUZA PESTANA
PRESIDENTE
SIND DOS TRAB EM TRANSPORTES RODOVIARIOS DE SANTOS

JOSE ALVES DO COUTO FILHO
PRESIDENTE
SIND DOS TRABALH NAS EMPRESAS DE ONIBUS RODOV INTERNAC, INTERESTAD, INTERMUNIC E SETOR DIF SP
ITAPEC DA SERRA S LOU

AGNALDO DE MORAES CASTELLO
GERENTE
SOUZA CRUZ LTDA

ANEXOS
ANEXO I - ATA ASSEMBLEIA FTTRESP-SANTOS
Anexo (PDF)

ANEXO II - ATA ASSEMBLEIA STERIIISP
Anexo (PDF)

ANEXO III - ANEXO DA PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS
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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