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Con'Ílençã.bcoletiva de trabalho que celebram, Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em
Transportes Rodpviários de Passageiros e Cargas no Estado da Paraíba e Sindicato das

r.esas ae rIé:l1I;:)Uu,lo::;-qe Passageiros no Estado da Paraíba ( SETRANS-PB ).
~

IJIII:ljillllllilll!illllliililllillllllllilliflljlill11:':
c.

isca! do ,'90
~tt.

Esta C nven - letíva-de trabalho tem por finalidade a concessão de correção salarial e estipulação de con-
dições pec's de trabalho, aplicáveis no âmbito das empresas representadas pelo Sindicato da categoria
econômic co venente, na base territorial do Estado da Paraíba, com exceção das cidades de Campina
Grande e ão Pessoa (nesta, as empresas de transporte coletivo urbano de passageiros) especificamente as
relações indi . uais de trabalho mantidas entre estas e seus empregados definidas nas cláusulas seguintes:

~

;'=> Cláusula segunda: BENEFICIÁRIOS
: São beneficiários desta convenção coletiva todos os empregados em transporte rodoviário de passageiros
,~brangidos na representação sindical obreira, excetuando aqueles que, embora laborando nas empresas
'representadas pelo sindicato da categoria econômica pertencem a categorias profissionais diferenciadas
'outras ( parágrafo 3°. do art. 511 da CLT) ou nela exercem ainda como empregados atividades
correspondentes a profissão liberal (lei 7.316, de 28/05/85).

=> Cláusula terceira: VIGÊNCIA
A vigência desta convenção coletiva de trabalho será de 12 (doze) meses, com início em 01 de julho de 2003
e término em 30 de junho de 2004.

=> Cláusula quarta:LlCENCAMÉDICA
É vedada a anotação de licença médica na CTPS, quando concedida por período inferior a 15 (quinze) dias,
reconhecendo as empresas nesse período de licença, os atestados médicos e odontológicos passados por
facultativos do Sindicato Obreiro, desde que portem formalmente o carimbo do mesmo e a assinatura do
profissional.

.r'

=> Cláusula quinta: COMPROVANTE DE PAGAMENTO
As empresas fornecerão a seus empregados comprovante do pagamento de seus salários, em papel timbrado,

.indicando discriminadamentea natureza e os valores das diferentes importânciaspagas e dos descontos
efetuados.

~ Cláusulasexta: UNIFORME DO PESSOAL DO TRÁFEGO

As empresafornecerãogratuitamenteaosseus empregadosdo tráfego, uniformede trabalho compostode
: 04 (quatro)camisas,02 (duas)calçase 02 (dois) paresde sapatos.

§ 1 o ) - A entrega destes uniformes será efetuada da seguinte maneira:
a) no mês de agosto/03: 02 (duas) camisas, 01 (uma) calça e 01 (um) par de sapatos.
b) no mês de janeiro/04: 02 (duas) camisas, 01 (uma) calça e 01 (um) par de sapatos.

§ 2 o ) - Deve o empregado em caso de extravio ou dano, salvo a hipótese do desgaste natural pelo uso
dos uniformes, ressarcir o empregador o valor dos mesmos, obrigando-se ainda a devolver os mesmos no
término do contrato laboral.

§ 3 o ) - O benefício concedido aos empregados nesta cláusula não terá caráter remuneratório.

=> Cláusula sétima: UNIFORME DO PESSOAL DE OFICINAS
As empresas fornecerão aos seus empregados lotado nas suas oficinas mecânicas, gratuitamente, fardamento
apropriado (um macacão ou similar e um sapato ou bota) para a execução dos trabalhos fazendo-o na
mesma época da entrega do fardamento de pessoal do tráfego.

§ 1 °) - O benefício concedido nesta clausula não tem caráter remuneratório.
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=> Cláusula oitava: RECEBIMENTO DE VALES

Os trabalhadores somente assinarão vales se estes forem elaborados em duas vias, uma das quais deverá ser
entregue ao beneficiário contendo descriminadamente, a importância e a referência ao pagamento.

=> Cláusula nona: DISPENSA POR JUSTA CAUSA
As empresas que demitirem empregados sob a alegação de justa causa, deverão comunicar por escrito ao
empregado, informando o dispositivo legal que ensejou a dispensa, assinando o empregado a segunda via
deste documento dando ciência de seu recebimento.

=> Cláusula décima: DESCONTOS REFERENTE A DANOS
É vedado as empresas integrantes da categoria econômica, o direito de efetuarem quaisquer descontos nos
salários de seus empregados, a título de danos ou prejuízos causados pelos mesmos, antes do resultado de
sindicância para apurar a culpa, através de uma comissão composta por: um representante da diretoria da
Empresa, um mecânico da Empresa, um representante da CIPA .

=> Cláusula décima primeira: VERBAS RESCISÓRIAS
Em caso de demissão, as verbas rescisórias serão pagas ate o 1°. primeiro dia útil posterior ao término do
aviso prévio trabalhado. Nos casos de rescisão com aviso prévio indenizado, à pedido ou por término de
contrato de experiência o prazo será de 10 ( dez) dias a contar da data da notificação do afastamento. Na
falta de pagamento dessa verbas, o empregado continuará com direito a seus salários até o efetivo
pagamento do débito rescisório, além da multa prevista na lei 7.855 de out/1989, quando a mora decorrer de
procedimento exclusivo da empresa.

r----

=> Cláusula décima segunda: DIA DE FOLGA OU DO DOBRO
As empresas pagarão aos seus empregados o equivalente a um salário - dia e mais 30% quando esses
profissionais tiverem que trabalhar em seu respectivo dia de folga ou quando dobrarem suas jornadas de
trabalho. Esse dia não pode ser compensado e deve ser pago no mesmo dia.

=> Cláusula décima terceira: 130. SALÁRIO E DO AVISO PRÉVIO

Serão computados para os cálculos do aviso prévio e 13° salário dos empregados, o repouso semanal
remunerado, as horas extras, as horas habitualmente trabalhadas e tudo mais que integre a remuneração,
tomando-se por base a média aritmética dos últimos doze meses ou fração.

§ único - As empresas poderão pagar o 13 o salário parceladamente a cada mês do ano, ou efetuar na forma
de parcela única até o dia 20 de dezembro.

=> Cláusula décima quarta: DIRETORES E DELEGADOS SINDICAIS
Será permitido o livre acesso dos diretores e delegados sindicais aos locais de trabalho no horário de funciona-
mento normal da empresa, para a fixação de aviso em quadro próprio da empresa e distribuição de todo
material publicitário de interesse do Sindicato, desde que não tenha caráter político partidário, nem seja
ofensivo a empresa e seus diretores.~

=> Cláusula décima quinta: DOS FERIADOS
Ocorrendo trabalho nos feriados abaixo indicados, a remuneração será paga em dobro, caso não haja
compensação noutro dia da semana.

01 - 10de Janeiro
05 - Corpus Crhisti
09- Natal

02 - Sextafeira Santa 03 - Tiradentes 04- 1° de maio
06 - 7 de setembro 07- 12de outubro 08 - 15de novembro
10- Emancipaçãopolíticado município sedede cadaempresa.

§ 1 °) - Quando houver casos que determinem a redução de frota, por qualquer motivo, o empregado que
não precisar trabalhar em tal dia compensará esta folga com trabalho em outra data a ser estabelecida pela
empresa, inclusive feriado remunerado, que neste caso, não terá forma de remuneração dobrada ou
acrescida. Para esta compensação, e empregado deverá ser avisado com antecedência mínima de 48 horas.

§ 2 o ) - A compensação do trabalho realizado em dias feriados previstos nesta Cláusula, poderá ocorrer
com folga em outro dia, desde que exista aviso até 02 (dois) dias antes da respectiva folga, mediante previsão
nas escalas de trabalho e folga.



=> Cláusula décima sexta: CARTA DE REFERÊNCIA
As empresas fornecerão quando solicitadas, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após a solicitação, carta de
referência quando o trabalhador for dispensado sem justa causa, com a indicação do período trabalhado e
declaração do seu salário quando for o caso.

=> Cláusula décima sétima: ABONO DE FALTAAOS ESTUDANTES
Nos exames vestibulares ou supletivos, os estudantes terão sua falta abonada, desde que façam a
comunicação a empresa, com antecedência de 48 (quarenta e oito) horas e comprove o comparecimento em
igual prazo.

=> Cláusula décima oitava: BAIXANA CTPS
As empresas abrangidas por esta convenção tem o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para dar baixa ou
assinar a CTPS (carteira de trabalho) de seus funcionários.

=> Cláusula décima nona: AuxíLiO FARMÁCIA
As empresas empregadoras celebrarão convênio com farmácias, para fornecimento de medicamentos a seus
funcionários, os quais desde já autorizam o desconto no salário, dos valores referentes as aquisições, que será
efetivado na folha de pagamento no final cada mês.

§ único - O limite para fornecimento de medicamentos, será fixado pela empresa empregadora, não
podendo exceder a 30 % (trinta por cento) do salário do empregado.

=> Cláusula vigésima: DESVIO DE FUNCÃO
Quando ocorrer o desvio de função para qualquer trabalhador em empresas de transporte de passageiros,
com exceção dos operadores de opcionais, leito, executivos ou de outros serviços diferenciados, deverá o
funcionário receber o salário da função de maior valor.

=> Cláusula vigésima primeira: ALOJAMENTOE REFEITÓRIO
As empresas de transporte de passageiros com mais de 30 (trinta) funcionários trabalhando no mesmo local e
na mesma função, serão obrigadas a ter local apropriado destinado a refeição e alojamento para seus
funcionários.

=> Cláusula vigésima segunda: FOLGA DOS OPERADORES
Os operadores das empresas de transporte de passageiros terão a sua folga no sétimo dia da jornada semanal
de trabalho, que não deve ultrapassar 44 (quarenta e quatro) horas semanais e nos casos de serviço em
escala de revezamento de turnos ininterruptos deve observar o disposto no inciso XIV do art. 70. da
Constituirão Federal.

=> Cláusula vigésima terceira: MULTAS
Aos motoristas não serão creditadas multas pelo não cumprimento de horário, em função de qualquer
eventualidade ou caso fortuito, ocorrido no percurso do veiculo, tais como, engarrafamento, acidente de
transito ou passeatas. Não serão eles responsáveis pecuniariamente (multados) quando da constatação da
falta de equipamento dos veículos.

=> Cláusula vigésima quarta: FOLGA AOS DOMINGOS
A folga que trata a cláusula deverá ser de acordo com o disposto no parágrafo único do art. 67, consolidado,
assim como os incisos XIII e XIV do art. 70. da Constituição Federal. Com relação a mulher e ao menor deve
obedecer o disposto no art. 386 da CLT.

=> Cláusula vigésima quinta: BEBEDOUROS
As empresas abrangidas por esta convenção colocarão em suas garagens bebedouro elétrico para uso de
seus funcionários.

=> Cláusula vigésima sexta: CRACHÁ
O crachá de identificação, servirá de comprovante para a gratuidade nos veículos de transportadoras
abrangidas por esta convenção, desde que emitido em conjunto pelos sindicatos das Empresas de Transporte
de Passageiros no Estado da Paraíba (SETRANS-PB), das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de
Passageiros do Município de João Pessoa (SINTUR-JP) e dos Motoristas e Trabalhadores em Trans ortes
Rodoviários no ~tado da Paraíba (SMTTR-PB) e desde que contenha o selo de controle mensa" -iUdm
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§ 1 o ) - Esse benefício não se estende aos veículos opcionais, leito, executivo e que não utilizem
cobradores e nos demais serviços só pode ser usufruído quando fardado o empregado. O uso do fardamento
para usufruir do benefício do crachá não será exigido nas linhas da grande João Pessoa (Cabedelo, Conde,
Bayeux, Santa Rita e João Pessoa)

§ 2 O) - Limita-se este benefício a no máximo 04 empregados por veiculo.

§ 3 o ) - A partir do momento em que o empregado for notificado de sua dispensa, ou quando for desligado
de qualquer modo da Empresa respectiva ou colocado "fora de escala", deverá devolver imediatamente o
crachá, cessando o benefício dele decorrente e seus efeitos.

§ 4 o ) - O extravioou perdade qualquermododo crachá,implicaránumamultapecuniáriaequivalentea
10% (dez por cento) do valor do salário do empregado que se encontrar nessa situação, sem prejuízo das
demais sanções cabíveis.

§ 5 O) - O benefício constante no caput desta clausula será mantido para o funcionário, também no período
em que o mesmo estiver percebendo auxílio doença do INSS.

=> Cláusula vigésima sétima: AUXíLIO FUNERAL
As empresas pagarão um auxilio funeral no valor de um salário contratual aos familiares do empregado
falecido (conjugue remanescente, filhos, pais ou dependente que comprovadamente viviam na sua
dependência) nesta ordem, quando do pagamento da rescisão contratual.

=> Cláusula vigésima oitava: MULTAPOR DESCUMPRIMENTO
A empresa que descumprir qualquer cláusula deste acordo, fica sujeito a multa de 100% ( cem porcento) do
salário base do funcionário prejudicado por cada infração, revertida em favor do mesmo.

=> Cláusula vigésima nona: HORAS EXTRAS
A jornada de trabalho normal diária é de 7,20 hs. (sete horas e vinte minutos) em seis dias da semana,
totalizando 44 hs (quarenta e quatro horas) semanais.

§ 1 O) - São vedadas as horas extras habituais. Todavia em caso de descumprimento, pelo empregador,
dessa obrigação a hora extraordinária terá acréscimo de 50% ( cinqüenta por cento) sobre a hora normal.

§ 2 O) - As partes convencionam desde já estabelecer o regime de prorrogação e/ou compensação de
jornada de trabalho (Art. 59 da CLT), só podendo ser consideradas extras as horas que ultrapassarem as
quarenta e quatro semanais (parágrafo 20do art. 59 CLT).

§ 3 o ) - Fica autorizada, na forma do art. 71 da CLT, a ampliação do descanso "inter-turnos", até no
máximo de 06 ( seis) horas diárias, não se considerando como trabalho efetivo este período, ainda que em
dependência da Empresa. '

§ 4 o ) - Por força deste acordo, não se pode considerar como tempo de serviço a disposiçãodo
empregador, para efeito de carga horária do empregado e conseqüente remuneração, a permanência desse
empregado nos alojamentos destinados a repouso ainda que sob o regime disciplinar por ele estabelecido,
bem assim quando estiver descansando nas demais dependências das garagens, nos terminais e pontos de
parada, eis que ficam desobrigados de qualquer prestação de serviço.

§ 5 O) - Não se computará, igualmente, na duração do trabalho, intervalo de tempo no decurso da jornada
de trabalho, entre períodos contínuos de direção, destinados a descanso ou alimentação do empregado fora
do veículo, nos pontos de parada, terminais ou garagens.

=> Cláusula trigésima: ABONO DE FALTA DOS DIRIGENTES SINDICAIS
Serão abonadas as faltas de no máximo um dirigente sindical de cada empresa que o possua, para participar
da reunião mensal de diretoria do sindicato obreiro, desde que a empresa seja avisada por escrito, com
antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas.

=> Cláusula trigésima primeira: LEI DE GREVE
A categoria dos trabalhadores, ao entrar em greve obriga-se a obedecer todos os princípios legais da lei
7783/89, inclusive colocando a disposição da população, de acordo com o SETRANS-PB 'dade
mínima de 1
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3 ter )da frota das empresas abrangidas pôr esta convenção cOletiva.
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~ Cláusula trigésima segunda: HOSPEDAGEM
Fica acordadoque as empresas Intermunicipaise Interestaduais,abrangidaspor esta convenção,em viagens
regulares,se abrigama fornecerhospedagemadequada a seus funcionáriosquando os mesmos tiveremque
pernoitarem localidadediversade suas residências.

§ único - Este pernoite não é considerado como tempo de serviço efetivo para o cômputo da jornada de
trabalho do empregado.

~ Cláusula trigésima terceira: SEGURO DE VIDA
As empresas abrangidas por esta convenção, é facultada a contratação de Apólice de Seguro de Vida para os
seus funcionários.

~ Cláusula trigésima quarta: DUPLICIDADE DE MOTORISTAS
Fica acordado que as viagens com percurso superior a 550 (quinhentos e cinqüenta) quilômetros de percurso,
com jornada ininterrupta, deverão as mesmas serem efetuadas por dois motoristas.

~ Cláusula trigésima quinta: RECOLHIMENTO AO SINDICATO
Todos os descontosfeitos em nomedo SMTTR-PB,serão depositadosem suacontabancárian o 003.846-
O,AG. n o 036 da Caixa Econômica Federal, no quinto dia útil após ter sido efetuado o desconto.

~ Cláusulatrigésimasexta:CARGAHORÁRIADO COBRADOR
A jornada de trabalho do cobrador será encerrada na garagem com a sua prestação de conta, ficando 30
(trinta) minutos de tolerância entre o encerramento da última viagem e o final da prestação da conta, tempo
este não levado em consideração como efetivamente a serviço da Empresa, para cômputo da jornada de
trabalho.

§ único - A prestação de contas será efetuada contra-recibo e nenhuma reclamação será aceita após a
quitação, especificamente relativo a numerários.

=> Cláusula trigésima sétima: PAGAMENTO DO SALÁRIO
OS trabalhadoresabrangidospôr esta convenção,receberãopagamentomensalde seu salários,com uma
antecipação de 40 % no dia 20 (vinte) do mês e o restante, 60 % no 50dia do mês subsequente, quando serão
procedidos os descontos legais bem como os autorizados.

§ único: ~ Se o dia 20 (pagamento) recair num dia de sábado ou domingo, as empresas anteciparão a
obrigação de pagar para sexta-feira imediatamente anterior. Se, entretanto, o dia 05 (pagamento), recair num
dia de sábado, o pagamento será antecipado para a sexta-feira imediatamente anterior; porém, se o dia 05
(pagamento), recair num dia de domingo ou segunda-feira, o pagamento será feito na terça-feira
imediatamente posterior.

=> Cláusula trigésima oitava: DO SALÁRIO NORMATIVO
As categorias abrangidas pôr esta Convenção Coletiva de Trabalho terão os seguintes salários normativos, a
partir do dia 01/julho/2003.

Motorista Interestadual R$
Motorista Intermunicipal R$
Motorista de Microônibus R$
Fiscais e Despachantes R$
Cobradores R$
Mecânicos R$
Manobreiro R$

818,00
758,00
475,00
570,00
425,00
758,00
475,00

§ 1 O) - Os trabalhadores não abrangidos pelos pisos salariais ora fixados, terão direito a um reajuste de 10
% ( dez por cento) incidente sobre os salários de praticados em 01/novembro/02,exceto aqueles que
percebem o salário mínimo e também os que percebem acima de R$ 1.000,00 ( um mil reais) que negociarão
diretamente com as empresas.

§ 2 O) - Na quantificação desses salários e no percentual acima, estão incluídos os percentuais de reajustes,
reposições e aumentos reais, a qualquer título, até 30/junho/03 porquanto se trata de reajustamento salarial na
data base e que se orienta pelo princípio da livre negociação. Em face do que foi aqui ajustado fica certo e
combinadoque nada mais será devido a essesempregadosquantoa percentualde reposição r~, ,. .
venha a ser
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§ 3 O) - A partir de primeiro de julho de 2003 todos os motoristas de cargos normais que forem utilizados em
linhas ou serviços que acumulem a função de cobrador, receberão um ticket refeição no valor de R$ 2,50 (
dois reais e cinqüenta centavos) por jornada em que for utilizado, com exceção dos motoristas de microõnibus
e aqueles remunerados por comissão.

§ 4 o ) Quandoda concessãodo primeiroreajustetarifário concedidopelo DER-PB,as categoriasabrangidas
por esta convenção, terão seus salários acrescidos em mais 3 % ( três por cento) sobre os salários percebidos
em 01/novembro/2002, excetuando-se os que percebem salário mínimo e também os que percebem salários
acima de R$ 1.000,00 (um mil reais). O reajuste ora estabelecido será concedido nos mês subsequente a este
reajuste tarifário.

~ Cláusula trigésima nona: VALE ALlMENTACÃO
As empresa fornecerão, mensalmente, aos seus empregados, até o quinto dia útil do mês subsequente,
durante a vigência deste acordo coletivo, vale Alimentação dentro do Programa de Alimentação do
Trabalhador ( PAT) do Ministério do Trabalho, limitado seu valor aos máximos mensais definidos na tabela
abaixo, vedada a concessão em pecúnia ou em produtos alimentícios.

Motorista Interestadual e Intermunicipal...R$ 143,00 Motorista Intermunicipal Urbano R$ 125,00
Motorista de Microônibus Rodoviário R$ 110,00 Motorista de Microônibus Interm.Urb. R$ 110,004-
Fiscallntermunicipal Rodoviário " R$ 130,00 Fiscaisl Despachantes Interm.Urbano.R$ 110,00
Cobradores Intermunicipal Rodoviário R$ 110,00 Cobradores Intermunicipal Urbano R$ 84,00
Demais funcionários (reajuste de 13 % sobre o valor do vale refeição percebido em 01/0julho/2002).

§ 1 o ) - Os benefícios acima mencionados concedidos pelas empresas, não têm natureza salarial, não se
incorporamà remuneraçãopara quaisquerefeitos, não constituem base de incidênciade contribuição
previdenciáriaou do FGTS,nemse configuramcomorendimentotributáveldo trabalhador.

§ 2 o ) - Os empregados que estiverem percebendo benefício do INSS, não terão direito a perceber o Vale -
alimentação a que refere esta cláusula.

§ 3 O) - A percepção do Vale-Alimentação será proporcional ao número de dias trabalhados para cada
período mensal. Isto é, o valor total será dividido por 30 (trinta), e o produto será multiplicado pelo total de
dias trabalhados.

§ 4 O) - A negociação com as empresas especializadas em fornecimento de vale alimentação deve ser feita
com a participação dos ora contratantes.

§ 50) - os funcionários quando em gozo de ferias terão direito ao benefício constante no caput desta cláusula.

~ Cláusula quadragésima: DO MOTORISTA DE MICROÔNIBUS
Motorista de microõnibus é o profissional condutor de veículos de transporte de passageiros com capacidade
de até 32 ( trinta e dois) passageiros.

§ 1 o ) Nas hipóteses em que o motorista de microônibus realizar tarefa simultânea de cobrar e receber
valores dos passageiros transportados terá direito a um acréscimo de até 20 % ( vinte por cento) de sua
remuneração básica constante na cláusula 38 a deste acordo, com exceção daqueles remunerados por
comissão, devendo prestar contas de seu recebimento.

2 O) O quantitativo dos motoristas de microônibus será proveniente de ascensão funcional dos empregados
das empresas representadas. A ascensão funcional mencionada ocorrerá quando profissionais se submeterem
à realização de cursos de aperfeiçoamento específico, definidos, inclusive, por convênios e ou contratos
firmados pelos sindicatos patronal e profissional, e desde que possam vir a assumir a condição de motorista
de microônibus, sempre de acordo com as normas, determinações e escolha da empresa respectiva, a quem
caberá em ultima análise a escolha dos candidatos, que se fará por critérios definidos pelas empresas,
considerando-se ainda a sua qualificação profissional, habilitação específica para ser condutor dos veículos
mencionados e outras condições e exigências aplicáveis ao caso.

3 o ) A ascensãofuncionala que se refereo parágrafoanteriorsó se daráquandoo funcionáriose mostrar
ItOpara o serviço desenvolvido, após estágio probatório de no mínimo 60 ( sessenta) dias, o que deverá

n1tar do;é»nyato de trabalho, aplicando-se-Ihe os efeitos da provisoriedade da contratação, nos m
.
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§ 4 o ) Os sindicatos convenentes estabelecerão e criarão programas e outras sistemáticas para
credenciamento, treinamento e aproveitamento de empregados das próprias empresas, mediante o que for
definido, a fim de que possam avir exercer, se possível, a função de motorista de microônibus, inclusive
através da escola de capacitação mantidas às expensas do sindicato profissional, com toda a infra-estrutura
para treinamento, capacitação e aperfeiçoamento dos profissionais

$ 5 O) As questões não previstas explicitamente neste instrumento serão decididas de modo a preservar a
intenção real das partes, reveladas na criação e definição das funções supra e os pisos salariais já destacados.
e das condições estipuladas acima.

§ 6 o ) O micro ônibus urbano será sempre operado por dois motoristas, exceto quando os horários a serem
cumpridos totalizarem uma jornada normal do operador.

§ 7 o ) O período em que os profissionais estiverem realizando treinamento a qualquer título, não será
considerado como horário extraordinário.

:::::> Cláusulaquadragésimaprimeira:DO INTERVALOINTERTURNOSEM ONIBUS DE CARACTERISTICA
URBANA

Fica facultada a utilização de funcionários com o intervalo inter-turnos constante no parágrafo 30 da
cláusula 29 a deste acordo, em até 1/3 (um terço) da frota da empresa de característica urbana.

§ único - O funcionário que for utilizado conforme caput desta cláusula, terá direito a descanso semanal
remunerado de 36 ( trinta e seis) horas, preferencialmente coincidindo com parte do sábado e o domingo.

:::::> Cláusulaquadragésimasegunda:DO PESSOALDAPORTARIA
Fica facultada a adoção da jornada de revezamento de 12x36, ou seja, doze horas de trabalho por trinta seis
de descanso para os empregados que desenvolvem atividades de portaria e/ou vigilância nas empresas.

:::::> Cláusula quadragésima terceira: CONQUISTAS ANTERIORES
Ficam mantidas as conquistas anteriores em Acordos, Convenções ou Dissídios Coletivos, desde que não
sejam matérias conflitantes com a legislação em vigor, nem com os termos da presente Convenção,
excluindo-se e extinguindo-se assim, qualquer benefício que não esteja contemplado nesta Convenção, sendo
a redação destas cláusulas sobrevalente em relação a quaisquer outras, inclusive pretéritas.

=> Cláusula quadragésima quarta: DISPOSICÕES FINAIS
Esta convenção coletiva impressa em 07 (sete) laudas, está sendo lavrada em quatro vias, extraindo-lhe
tantas quantas forem necessárias para arquivo dos acordantes e uma delas será depositada na DRT/PB, para
fins de registro, como ordena o parágrafo único do artigo 613 da CLT.
E, por estarem assim justos e acordados, assinam os representantes dos convenentes, este documento, para
que se produzam os efeitos legais.

João Pessoa, 05 de julho

(7./- ~A~'" .l~~padua D.'Diniz --
SMTTR-PB '
Presidente


