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ACORDO COLETIVO DE TRABALHO QUE ENTRE SI FAZE

~
' Reg1atro ~..J-13/~.<

DE UM LADO" A elA. SÃo GERALDO DE VIAÇÃo, E Livro~' ~ ~ FJ..C:c11tb.. (
OUTRO, O SINDICATO DOS TRABALHADORES E Em Cal G.:r:, -1.:J:CC.z

TRANSPORTES RODOVIÁRIOSDO ESTADO DAPARAíBA dorgc /')a,. J -,ü- ", ,... DA'.,~,
KJ__: ,,', .' ~ - r. '-"fff'H/....,.., 1'f

lHa/r, 025", coe .." '-'''r
cLÁUSULA PRlMElRA-ACORDANTES ,6.604 C/F O!89..!..:E

1.1 - CeIebIcIm O presente ACORDO COlETIVO DE ~ sob a ~ da FederaçAo cios
Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Nordeste, a elA. SÃo GERALDODEVlAçAO,e o SINDICATO
DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ESTADO DA PARAíBA. por seus
1_.~.I""';t ::legais.

000 (?L

ClÃUSUlA.sEGUMOA-OBJeTNOS
2.1 - Este ACORDO ~COLETIVODE TRABALHO,baseado no artigo 611, parágrafo primeiro, da CLT, na
Constituição Federal e na legislação vigente, fruto da livre negociação entre os signatários, tem por finalidade
disciplinar as relações de trabalho entre a empresa-acordante e seus empregados, independentemenl das
atividades por eles exen:idas..

ClÁUSULA TERCBRA - BENEFICIÁRIOS
3.1 - sao Benefiàários deste Acordo Coletivo todos os empregados que, abrangidos pela representaçao sindical em
evidência" trabalham para a empresa-acordan nas localidades que coincidam com a base territDriaIdo Sindicato
~.. ~IÃ.;.. desIe ajusIe.

/"'

CLÁUSUlA QUARTA - REllUNERACÃo E PISO SALARIAL

4.1 - Os MOTORISTASINTERESTADUAIS.ASSIMCONSIDERADOSAQUB.ES QUE CONDUZEMos ÔNIBUSQUE CIRCULAMNAS
UNHAS"'l:;ICI:::jfADUAISDE PASSAGEIROS,ou SEJA, NAS UNHASQUE 1RANSPÕEMLIIIfIES GEOGRi.Acos ESTADUAISE QUE
ESTEJAM.JURISOICIONADASNOÂMBITODOGovERNo F~ PASSAMA TERO PISOSALARIAL.DER$ 772,2IJ (SETECENTOS
ESElBlTA E DOIS REAIS E VIIOE CENTAVOS). VIGEIITE A PAR11RDE 1. (PRIMEIRO)DEJuNHo DE2OQ2.
4.2 - Aos EMPREGADOSQUERECEBEM,A 1iruto DESALÃRIOMENSAL,A QUANTIADEATÉR$ 1.200,00 (HUMMILE.
DUZENTOSREAIS},SERÁ~ A PAR11RDE01J06I2002. O REAJUSTEDE 6% (SEIS POR CENTO),INCIDENTESOBRE O,
SAI.ÂRIO PAGO EM -r(PRIIIEIRO) DE JUNHO DE 2001, SENDO QUE OS EIIPREGADOS QUE RECEBEM SAI.ÂRIO SUPERIOR A ESTA'
QUANTIA NÃO TERÃO DlREJTO A REAJUSTE.

4.3 - Nos PERCE:N1UAIS ORA CONCEDIDOS FORAII COMPUTADOS TODOS os REAJUSTES E REPOSIÇÕES DE PERDAS SAI.ARIAIS

QUE PODERIAM TER DIREITO OS EMPREGADOS, SOB QUALQUER TÍTULo, RELATIVOS A TODO O PERÍODO ANTECEDENTE A

31lO512OO2, POR SE lRATAR O PRE'SEII1E DE REAJUSTAIIEIf11) SALARIAL NA DATA-BASE E QUE SE ORIENTA PELO PRINCÍPIO

DA lIVRE NEGOCIAÇÃO.

4A -Os salários dos empIegaOOssedio pagos mm a pefiodiádade-que melhor'convier ã empregadofa (semanal,
quinzenal,mensal, etc).
4..5 - Devido ao grande número de ~as. O que ~ a aferição do ponIDpara o pagamenIo no
própriomês, fica estabeIeàdo que a empresa-aoordanle poderã pagar os saJãrios devidos aos empregados com
base nos documenIos de ponto do mês anterior (iomada 1rabaIhada no mês anteríor)-Neste caso, na admissão o
paQafnel.1Dserá feito considefanoo-se a frequênàa normal e, a partir do segundo mês, será feito com base no
doa.mento de registroda jornada do mês anterior.
U - É facuIIada à empregadofa efeIuar aumefdos sala8iais de bma dileret8âada entre seus ettlpegaOOs. para
atender exigências do mercado de trabalho, para atender méritos pessoais e atribuiçõesdiferentes.
4.7 - Como o salário mensal ora ajustado para os moIofistas irlterestaduaís é I~ ao limiteIegafda jornada de
trabalho, atualmente situado em 220 horas mensais. a empresa garante aos citados empregados o pagamento do
salário integralmesmo quando a jornada mellSaIde 1IabaIhonão atingiro limitelegal

CLÁUSULAQUINTA-COMPROVANTES DE PAGAMENTO
5.1 - A empresa fomecefã ao empregado,obIígatoIia.nente,o comprovantede pagamenIodo salário com a
disaúnínação das verbas pagas e dos desoonIos efetuados.

ClÁUSULA SEXTA -UNIFORME DE TRABALHO

6.1 - A empregadofa obriga-se a reder. graIuiIamente..Ulmme aos ~ dependendo da atividade do
profissional. sempre que, comprovadamente. se fizer necessário, sendo que o lB1iformedeverá ser utilizado,
exdusívamenIe, em serviço..
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6.2 - Pala O recebimento de peça nova do uniforme. o empregado deverá devolver. ã empregadora, a peça velha a
ser $llbstituida. 0eveIá, 1ambém, devolver todas as peças que ainda se enconIIarem sob sua guarda quando da
rescisão do contrato de trabalho. independentemen do motivo que originou o rompimenID do pacID 1aboraI.sob
pena da errp esa cobrar-the seus 0JSI0s.
6..3 - O fomecimento de li!ÔfUIIII&não \AJl1=>fJUI1deráa utifidade salarial para quaisquer efeitos. mesmo b~
ou previdenciãrios. nos termos do art 458. parágrafo 2!'. da CLT.

cLÁUSULASÉTIMA-DESPESAS DE AUMENTACÃO DO MOTORISTA
7.1 -A E:I'IpJ~de8 d~ cusIearã" direta ou illdin:~tdlll&III&,as despesa!. de alilll&u~ do IllOtofisla rodoviãrio
em serviço nas linhas ~uais. desde que esteja ele exercendo suas atividades profissionais fora da
localidadede sua loIação (~ RegionaI- GRGEou Geri!náa de FiIíaI-GERA). ou. se estiver na sua getêncía

de1oIaçao.quandoesca- para- emque_lhe sejapossívelar_- em~'.-:~ "

7.2 - Acordam as partes signaIãrias que esta ajuda não corresponderá a saJãrio para - ,,- '" ou
previdellóã.ios. desde que obedecido o limite a que alude o artigo 457. parágrafo ZO.da ~ essa
verba não remunera serviço, mas apenas indenizardespesa do empregado. ,/;:; ~,

-DRT-I' I>/"
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rescisõnas~
emI~da lei.

cLÁUSULA OITAVA-PAGAMENTO DAS VERBAS RESClSÓRIAS
8.1 - Na (JtúI.ê JCiade ~ oontratuaI.a empresa deverá efetuar'o pagamento das
ao empregado no prazo máximo de 10 (dez) dias. contados do término do vínculo
sob pena de ser obrigada a pagar o débito devidamenIe acrescido de CJf1'eÇãDmoneIána e jIBos
8.2 -Havendo rewsa por parte do empregado em receber as parcelas oferecidas. a empresa estará isenta da
sanção adma estipulada se comunicar o falo ao siodicaIo-acord dentro do mesmo prazo reservado para o
pagamento. juntando à comunicação o insbumento de rescisão conIratuaI não assinado.

ClÁUSULA NONA - REPOUSO REMUNERADO
9.1 -O, repouso remunerado semanal se dará preferenáaIment aos domingos, podendo. entretanto. ocooer em
qualquer"0UImdia da semana..
9.2 - O repouso semanal trabalhado peJos empregados, não compensado. será pago sob o titulo "REPOUSO
TRABALHAOO".

9.3 - Face às características do serviço prestado pela empresa-acordante (utilidade pública -transporte rodoviário).
obrigam-se os moIcrisIas inIeIestadlJais a cumprir as ~~ de serviço por ela elaboradas. inclusive nos domingos
e fenados. mas Ihes será concedido um repouso semanal de 24 (vinte e quatro) horas conseaJtivas. observando-se.
no ar alto. o que dispõe o parágrafo ZOdo artigo f)Odo Decreto no 27.048149. Contudo. se trabalharem nos dias de
feriado sem que Ihes seja dado outro para ~~. a remuneração do fTlUIut~ illlerest'adual inerente ao feriado
será paga na foona prevista no item anterior.

cLÁUSULA DÉCIMA - JORNADA DE TRABALHO. DESCANSO E COMPENSACÃO

10..1-A jaihadd de tlabdIho é a detetmü.ooa pela legislação vigente e será oollbulddd através de documento
próprio.adotado pela empregadora.
10.2- Ajornada de trabalho de 1Ddosempregados será exea dada em duas etapas. fixando.se em 01 (uma) hora o
intervalo mínimo para descanso eIou alimentação. sendo facultado. entretanto, à empregadora, em razão da
natureza do seMço que opera (transporte rodoviãriode passageiros. atividade essencial de utilidadepública).a
ampfiação deste intervalo,que poderá exceder a duas horas. conforme dispõe o artigo 71 da CLT. Caso ocorra a
ampliação. o intefvaIoaaescido não será romputado na duração do trabalho do empregado.
10.3- CoIISidetalIdoas particularidade do exerdào pcofissiollêlldos motorisIas inlerestadtlais. o intervalopara
descanso eIou alimentação destes poderá ser fracionado em tantos períodos quanto se fizerem necessários.
atendendo-se às neces~~ de Cada viagem..
10.4 - Ficaestabelecido que para «;;aSPS"especiais. como os serviços de vigilânàa, portaria. limpeza. tráfego,vendas,
maootenção e aImoxaifcàJ().a jornada de trabalho poderá ser. a aüério da empregadofa" de 11 (onze) horas, com
01 (uma) hora de paralisação entre a sa e a .,.. horas trabalhadas. seguindo-se um intervalo entre jornadas. de 24
(vintee quatro) ou 36 (trintae seis) horas ininIerruptas.
10.5- Fica pacbJada a adoção do regime de comperlsação de horas de trabalho. pelo qual o excesso de horas
trabalhadas em um dia, limitadosempre a duas horas. poderá ser compensado rom a diminuiçãoem outrodia. As
horas não ~Isadas dentro de 90 (noventa) dias deverão ser pagas aaescidas do adicioIaaInormativo.
10.6 - Por força deste acordo, não se pode considerar como tempo de serviço. para efeito de apuração da carga
harãna dos moIoIistas inlerestadllais, e sua consequente remuneração, a permanência destes empregados nos
alojamentos da empregadora. destinados a descanso e ~. ainda que sob regime disciplinar por ela
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estabelecido- Não serão considerados, também, OSperíodos de descanso ocorridos nas demais dependências das
garagens. entre uma viagem e ouIla, eis que ficam os mobistas inIeiramentedesobrigados de q aaIqJler prestação
de serviço. Por igual, não se computarão na duração da jornada JaboraIos tempos entre períodos de trabalho
contínuo de direção. destiIlados a descanso ou alimentação do moICIista nos pontos de parada ou de apoio. ou. no
caso de Irimdlhoem equipe, lcuubémao ~caflso do t=I'IpI~"fTlulut~que estiver no interiordo veíaJlo,
ocupando poltrona leitDou similar.
10..7- A ernpresa-acorda, por sua comeniência. poderá modificarou aIIemar o horário da prestação de serviço
do motorista rodoviãrio. inclusive do horário áJUmOpara noturno ou vice-versa, e os~. ,.. descanso e
atimet.t.ação ~ 8:II~1aÍS que OCOileiem dentro dajomada legal poderão ser- -

.

' @2 ~-." ou

inferioresa 1 (uma)hora ! ,~ -r)\
,./') ,
;-- DR \P
Z T . i-'H / I- r-
1'IUe prestarem~
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cLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -CONTROLE DE HORÁRIO

11.1 - A empresa manIeIá controle de horário para seus empregados. 1anIo para
internos, quanto para os ~J~ ou híbridos,excetuando-se os casos previstos em lei.
11.2 - A man:ação do ponto, manual. mecânico. eletrônicoou por outro meio. será feita ex~amente
empregado e, para qualquermétodoadotadonoOOi.b~ de horários,é índispensãveIa sua
Empresa na ocorrência de saldo de horas, emitir extrato individualizado.

cLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -TRANSFERÊNCIA

12.1 -A ernpresa-acorda poderá transferir o empregado para qualquer parte do Ib.ilótio nacional sempre que
julgar necessário, conforme o disposto no contrato incflVidualde trabalho.
12.2 - A empresa-acordan poderá também transferir o motDrísIa.a qualquer tempo. de um linhapara outJa ou de
um setor para outro. em qualquer parte do territórionacional.desde que haja real necessidade.

ClÁUSUlA DÉCIMA TERCBRA -RESPONSABIUDADEPOR DANO
13.1- O empregado é responsável penal. áviJ e administrativamentepor todo e qualquer dano ou prejuízoa que der
causa. seja por a.dpa. dolo, ação ou omissão. em bens da empIe5a ou de teR:eiros que estejam sob sua
responsabilidade, em conformidadecom o artigo462 da CLT.
13.2 - Os moIoIísIassão fespollsá'~. durante a realização da viagem, pela segurança do wia.do, dos passageiros
e da carga que porventura transportarem. cabendo-Ihes comunicar ã administração da empresa os imprevistos
ocorrtdose tDmarimediaIamenIeas providências que o caso exigir,de acordo com as normas da sua empregadora
13.3 - O descumprimento pOr imperícia, negrJgência ou imprudência. das obrigações profissionais dos motoristas,
apurado em documento elaborado pelas autoridades competentes, respoIlSabiliza-os. além de penal, ávil e
~..:.~I. .I:'..,.,..~, tambémnoâmbiID bdbcdtlisla,aoficafldo...seo~lonoart. 462daClT.

~

ClÁUSULA DÉCIMA QUARTA- HORAS EXTRAS
14.1 - Não ocorrendo a compensação. prevista no item 10.5 desta norma coletiva, as duas primeirashoras extras
diárias t.mo.ada:s pelos betleftLi&iu!. deste Acon:Io. serão remuneradas com o àdK;io.ldI de 50% (cinquenta por
cento). O excedente a 2 (duas) horas. se ocorrer, e somente por motivo de força maior, como previsto no artigo 61
da CLT. será remuneJado com adicional de 75% (setenIa e cinco por c:enIo). Os adicionais S9fão calculados sobre a
hora normal.
14.2 - As horas prestadas em caráter habitual integrarão a remuneração dos empregados para efeiIDde Férias. 1JO
Salário, Aviso Prévio e FGTS.

- .ClÁUSULADÉCIMAQUINTA-ADICIONAL NOTURNO

15..1 - A empresa pagará o adicional noturno de 30% (trinta por cento) sobre o valor da hora normal, para o
empregado que bdbdlhal no periodo de 22:00 às 05:00 horas.

ClÁUSUlA DÉCIIIASEXTA-AVISOPRÉVIOEMDOBRO
16.1 -Ao Empregado que possuir mais de 10 (dez) anos de efetivos e contínuos serviços prestados ã empresa, terá
direiIn.em caso de dispensa ímotivada.o pagamenIDdo Aviso Prévio correspondente a 60 (sessenta) dias.

cLÁUSULADÉCIMASÉ1111A-EXAME PERIÓDICO
17.1 - Em caso de dispetlSa, o exame médico pefiódico a que porwntura tenha se subf.~ o entpfegado há
menos de 90 (noventa) dias da data de demissão, será considerado válidoe eficaz para atendimentodo disoosto no
artigo 168, inciso n. da Cl T.

'.
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cLÁUSULA DÉCIMA OITAVA- AUxíuo FUNERAL
18.1- Em caso de morte nab.IIaIde funcionárioamparado por este Acordo Coletivo.a empresa-acordan pres1ará

um auxiliofuneral 00 _de 1 (hwnJ Salário Minimo,vigenIeà data de morte. pagáveI~

perante à empregadora,ou à sua falia. a qualquerpessoa da famíliado empregado, " os
funeJaís, podendo a viúva ou ex-<:otllpa.1heVa,mãe do bellefiáãIio menor, recebet em deste, . que
tal beneficio não corresponderá a salário para efeitos trabalhistas ou previdenciâOOs, ~ do artigd p. 2!',
daClT. . !Z T. /-'B r-

,~::ti
ClÁUSULA DÉCIMANONA-GARANTIADO EMPREGO \ O
19.1 - O empregado que contar, durante o prazo de vigênciadeste acordo coletivo,com ~) anos de
efetivos e irinIerrupIDs serviços prestados à empresa. e estiver a menos de 24 (vinte e quatro) meses da
aposentadoria, não poderá ser arbitrariamente álSpensado, entendendo-se como tal aquela que não se fundar em
motivodisciplinar,téa1ico, econõmico ou financeiro.

cLÁUSULA VlGÉSlMA- CASAMENTO - CONCESSÃO DE FÉRIAS
20.1 - Caso sejam requeridascom antecedê.1áamínimade 60 (sessenta) dias, as férias a serem gozadas pelo
empregadodeverãocoincidircomo seu casamento.

cLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA -FORNECIMENTO DE EPI.s

21.1- A empresa cederá, graIuiIamente, a seus empregados os equipamenIDs de proIeção individual(EPI.s), que
diminuam a intensidade dos agentes agressivos, resbingindo-os aos limitesde tolerância. Os empregados, neste
caso. se obrigam..a usar os equipamenIDs. bem a:mo a zelar pela sua conservação. devendo devoJyê-Jossempre
que soflCitadopara substituição, e, ainda. quando da rescisão de seus contraIDsde trabalho, independentement do
motivodo romoimenIDdo pacto laboraL

cLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA -ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPlTALAR

22.1 - A ernpresa-acorda manterá plano de saúde ou seguro saúde para 1Ddosos seus empregados, extensivo
aos dependentes legais ou aceitos como tal peJa empregadora, beneficio este que poderá ser contratado junto a
terceiros.
22.2 - Cada empregado beneficiãrio arcará com parte do aJSto da assistência médico-hospilalarque lhe couber,
calculado inclusive sobre os aJStos dos depet ldentes. cabet Ido à empresa assumir o aJSto restante. A simples
adesão do empregado ao plano ou seguro autorizará a empresa-acordanle a realizar o desconto relativoà parcela
do empregado em sua folha de pagamento.
22.3 - A empresa envidará esforços para melhorar o convênio méálCOhospitalar.

ClÁUSUlA VIGÉSIMA I~KA -ÁGUA POTÁVEL
23.1 -A empresa manterá bebedouros com água potável em suas dependências, preferenciaImen em locais de
fácilacesso aos empregados. '

-----

ClÁUSUlA VIGÉSIMAQUARTA -SANITÁRIOS
24.1 - A empresa manterá sanilários masaJlino e feminino em suas dependências, em condições de uso, para
utilizaçãode seus empregados.

CLÁUSULA VlGFSlII4 QUINTA -ADVERTÊNCIA

25.1 -A empresa somente fará advertências aos seus empregados por esaiIo, disaiminando detalhadamente as
falias cometidas

ClÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA -CARTA DE REFERÊNCIA

26..1 - A empresa fornecerá car1a de referência ao empregado que a solicitar, desde que não haja nada que o
desabone.

cLÁUSULAVIGÉSIMASÉTIMA-GARANT1AAO AUSTADO
27.1 - A empresa gatélllftitãesIabiIidade no emprego ao empregado que presIaI serviço miIiIar,no período
compreendido entre 30 (trinta) átaS antes da incorporação e 30 (trinta) átaS após a dispensa.
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cLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA-AJUDA ALlMENTACÃO
28.1- A EMPRESAACORDANTEFORNECERÁ,MENSALMENTE,AOS SEUS EMPREGADOS QUE PERCEBEREMSALÁRIo MENSAL

IGUAL OU INFERIOR A R$ 1.200,00 (HUM MIL E DUZENTOS REAIS), AuxíLiO ALIMENTAÇÃO NO VALOR CORRESPONDENTEA

R$ 37,00 (TRINTA E SETE REAIS), SEM QUALQUERÔNUS PARA ESTES EMPREGADOS.
O beneficio previsto nesta dáusula será concedido também para os empregados que vierem a se afastar do
trabalho por motivode saúde e acidente de trabalho, limitadoaos dois primeirosmeses de afastamento, bem como
aqueles que se encontrarem no gozo de férias.

cLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - DESCONTO DAS CONTRlBUICÕES

29.1- A EMPRESA FICA OBRIGADA A DESCONTARNA FOLHA DE PAGAMENTO DE SEUS EMPREGADOSAS CONTRIBUiÇÕESAO
SINDICATOACORDANTE, QUANDO NOTIFICADA,DEACORDOCOMo ARTIGO545 DACLT.
29.2 - A EMPRESA FiCARÁ DESOBRIGADA DE PROCEDER O DESCONTO NO PAGAMENTO DE SEUS EMPREGADOS, QUANDO

HOUVEROPOSIÇÃO EXPRESSAE INDIVIDUALDESTES, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, CONFORMEPRECEDENTENORMATIVO74 DO
15T.

cLÁUSULATRIGÉSIMA- DASASSEMBLÉIAS
30.1- A EMPRESA SIGNATÁRIA DESTE ACORDO SE COMPROMETE A CUMPRIR AS DETERMINAÇÕES DA ASSEMBLÉIA, QUANDO

NOTIFICADAPELO SINDICATO.

cLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA- UVRE ACESSO DO SINDICATO NA EMPRESA
31.1- A empresa permitirá o livre acesso dos diretores sindicais, devidamente credenciados, em todas as suas
instalações.,para que os mesmos exerçam suas atividades de representação..r "

cLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA- ADESÃO AO ACORDO DE NOVOS EMPREGADOS
32.1- A empregadora se compromete a aceitar a adesão dos novos empregados que venham a ser admitidosapós
a celebração deste Acordo, para os mesmos locais de trabalho, cargos e funções.

cLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA- COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA
33.1 - As partes acordantes instituema Comissão de Conciliação Prévia no âmbito de atuação da Entidade Sindical
representativa dos rodoviários em cumprimento das disposições contidas na Lei 9.958, de 12.01.2000, que
acrescentou os artigos 625-A a 625-H á Consolidação das Leis do Trabalho, devendo as partes, para tanto e na
época oportuna, confeccionar o competente ADITIVOa este Acordo Coletivo de Trabalho que operacionalizará seu
funcionamento.

cLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA-PRAZO DE VIGÊNCIA
34.1- ESTE ACORDO VIGORARAPELO PRAZO DE UM ANO, COM INíCIO EM 1° DE JUNHO DE 2002 E TÉRMINO EM 31 DE MAtO DE

2003, SENDO POIS MANTIDAA DATA BASE DE 1° DE JUNHO.

.-
E por estarem assim justos e combinados, assinam os acordantes, por seus representantes legais, o presente
documento em 05 (cinco)vias de igual teor e forma, para que produza seus efeitos legais, indusive prestandocomo
centro de positivação da norma jurídica trabalhista, aplicável entre os signatários, associados e empre os.
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