
Convençãocoletivade trabalhoquecelebram,Sindicatodos Hotoristase TrabalhadoresemTransportes

Rodoviáriosde Passageirose Cargasno Estadoda Paraíbae SindicatodasEmpresasde Transportede
Passageirosno Estadoda Paraíba.
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=> Cláusulaprimeira:OBIETlVO

EstaConvençãocilletivade trabalhottm1>orfinalidadea con<essãodecorrtçãosalarialttstipulaçãode condiçõesespecaisdetrabalho,
aplicáveisno âmbitodas empresasrepresentadaspeloSindicatoda categoriaeconômicaconvenente,na baseterritorialdo Estadoda

Paraíba,comexctçãodascidadesde CampinaGrandee JoãoPessoa(nesta,as empresasde transporttcilletivourbanode passageiros)

tspecificamenttasrtlaç-õe5individuaisdetrabalhomantidastntre estastStUStmprtgadosiltfinidasnascláusulasseguintes:

=> Cláusulasegunda:BENEFIOÁRIOS

Sãobeneficiáriosdestaconvençãocoletivatodosos empregadosem transporterodoviáriode passageirosabrangidosna representação
sindicalobrtira,txcttuandoaqueles~, tmboralaborandonas'l!mpresasr'l!prfltntadaspelosindicatoda categoria'feonômicapertenctma

categoriasprofissionaisdiferenciadasoutras(parágrafo3° do art 5II da ClI) ou nelaexercemaindacomoempregados,atividades
correspondentesà profissãoliberal(lei 7.3~6, de 28/05/85).

=> Cláusulaterceira:MCtA

A vigênciadestaconvençãocoletivadetrabalhoseráde 12(doze)meses,cominícioemOI dejulhode2006e términoem30dejunho
de2007.

...

=> Cláusulaquarta:UCfNÇAIfÉDI{A

É vedadaa anotaçãodelicençamédicanaCTPS, quandoconcedidapor períodoinferiora 15 (quinze)dias,reconhecendoasempresas,

nesseperíodode licença,os atestadosmédicose odontológicospassadospor facultativosdo SindicatoObreiro,desdeque portem
formalmenteo carimbodo mesmoe a assinaturado profissional.

=> Cláusula quinta: COMPROVANTEDE PAGAMENTO

Asempresasfornectrãoa seusempregados,comprovantedo pagamentode seussalários,tm papeltimbrado,indicandodiscriminadamente
a naturezatOS valoresdasdifertntesimportân<iaspagast dosilescontostfetuados.

~>

=> Cláusula sexta: UNIFORMEDO PESSOALDO TRÁFEGO

Asempresasfornecerãogratuitamenteaosseusempregadosdo tráfego,uniformede trabalhocompostode:04 (quatro)camisas,02 (duas)
ca~ast 02 (dois)partSiltsapatos.

n
~.

§ 1°)- A entregadestesuniformesseráefetúadada seguintemaneira:

a) no 2" semestrede 2006:02 (duas)camisas,01 (uma)ca~ e 01 (um)parde sapatos.

b) no 1°semestrtile 2007:02 (duas)camisas,01 (uma)calçatOI(um)par de sapatos.-...

§ 2") - Deveo empregadoemcasode extravioou dano,salvoa hipótesedo desgastenaturalpelousodosuniformes,ressarciro
empregadoro valordosmesmos,obrigando-seaindaa iltvolverosmesmosnotirminodocontratolaboral.

§3°)- obenefíciocon<edidoaostmprtgadosnestacláusulanãottrácaráter remuneratório.

=> Cláusulasétima:UNIFORMEDOPESSOALDEOFICINAS

Asempresasfornecerãoaosseusemprtgados'otadonas suasofICinasmecânicas,gratuitarntntt,fardarntntoapropriado(um macacãoou

similareum sapatoou bota)paraa txecuçãodostrabalhosfazendo-ona ~sma tpocada tntregailofardamentodepessoaldotráfego.

§ '°) - O benefícioconcedidonestaclausulanãotemcaráterremuneratório.
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§ 2") - Deveo empregadoemcasode extravioou dano,salvoa hipótesedo desgastenaturalpelousodosuniformes,ressarciro
~pregadoro valordosmesmos,obrigando-seaindaa devolverosmesmosnotérminodocontratolabara!.

~ Cláusulaoitava:RECEBIMENTODEVALES

Ostrabalhadoressomenteassinarãovalesse estesforemelabaradosemduasvias,umadas quaisdeveráser entregueao beneficiário
contendodiscriminadamente,a importânciae a referênciaao pagamento.

~ Cláusulanona:DISPENSAPORIOSTACAUSA

Asempresas-quedemitiremempregados,stlb a alegaçãode justacausa,deverãocomunicar,por escrito,ao empregado,informandoo

dispositivolegalqueensejoua dispensa,assinandoo empregadoa segundavia destedocumenttl,dandociênciadeseurecebimento.

~ Cláusuladécima:DESCONTOSREFERENTESA DANOS

É vedadoàsempresasintegrantesdacategoriaeconômica,o direitode~fetuarem-quaisquerdesconttlsnossaláriosde seusempregadosa

titulo de danosou prejuízoscausadospelosmesmos,antesdo resultadode sindicânciaparaapurara culpa,atravésde umacomissão
({Impostapor:um representanteda diretoriada Empresa,um mecânicoda Empresa,umrepresentanteda CIPA.

~ Cláusuladécimaprimeira:'filAS IESCUÓRIM

Emcasode demissão,asverbasrescisóriasserãopagasaté o 1°.(primeiro)dia útil posteriorao términodo avisopréviotrabalhado.Nos

casosde rescisãocomavisoprtvio indenizadoou por términode contratodenperiência,o prazoseráde 10(dez)diascorridosa contar

da datadada demissão.Nafaltade pagamentodestasverbas,o empregadocontinuarácomdireitoa seussaláriosatéo efetivopagamento

doMbitorescisório,altmdamultaprevistanalei 1:855 deoutl1989,quandoa moradecorrerde procedimentoexdusivoda empresa.

~ Cláusuladécimasegunda:DODIADEFOLGA

Quandonecessárioo trabaloono dia de folgaestedia seráremuneradode acordocoma legislaçãoemvigor.

~ Cláusuladécimaterc~ira:DMC{)HIOOESDE(ONCIUAÇÃOPRÉVIA.

Ficamantidaa Comissãode ConciliaçãoPréviaprevistano art. 625-Ada Consolidaçãodasleis do Trabalho- m, conformea redação

dadapelalei 9.958de 12/0112000,compostapor representantestitularese suplentesindicadospeloSindicatodasEmpresasdeTransporte

de Passageirosno Estadoda Paraíbae peloSindicatodosMotoristase EmpregadosemTransportede Passageirose Cargasno Estadoda
Paraíba,envolvendoa categoriarepresentadaporestesindicatoe asempresasdacategoria&onômica.

§ 1°)- Todasasdemandasindividuaisde naturezatrabalhista,na jurisdiçãodossindicatosmencionadosnestacláusula,serãosubmetidas

previamentea CCP- ComissãoIntersindicaldeConciliaçãoPrévia,conformedeterminao artigo625-DdaCLT.

§ 2°)- A CCPfuncionaránasedeooNINTER- NÚClEOINTElSlNDICAlDECONCllIACÃOTRA8AlHISTA,quefornec~rátodaa estrutura

administrativae assessoriajurídicaa CCP,sendosuasedeinstaladanoParqueSólondelucena,48 - Centro- JoãoPessoa- PB,tendo
baseterritorialidênticaà jurisdiçãodossindicatosmencionadosnestacláusula.

&,. § 3°)- A demandaseráformuladaporescritoou reduzidaa termodasecretariado NINTER,ou porqualquermembrodaCCP,que
designaránamesmaoportunidade,diae horadasessãodetentativadeconciliação,~ntr~gandoreciboaodemandante,sessãoestaiJue
realizar-se-ánopraztlmáximodedezdias,a contardoingressodademanda.

§ 4°)- Paracusteioe manutençãodo NINTERe da CCP,serácobradaumataxaexclusivamenteda empresanacondiçãodedemandadaou
demandantenovalordeR$ 99,00 (noventae novereais).

a) O NINTERnotificaráa empresapelomeiode notificaçãopostalcomAR,ou pessoalmedianterecibo,como mínimode OS

(cinco)dias de antecedênciada realizaçãoda audiênciade tentativade conciliação,devendoconstardosautos,cópiasdesta
notificaçãoe do AR.

DanotifICaçãoctlnstará,necessariamente,ti nomedo demandante,o local,a datae a horada sessãodeconciliação,bemcomo

a comunicaçãode queo demandadodeverácomparecerpessoalmenteou serrepresentadopor preposto,.compoderesespeáficos

para transigir e firmar o termo de conciliação; /; , \
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c) Nãosendopossívelrealizara audiênciade conciliaçãonos dez dias seguintesà formulaçãoda demandaou não tendoa

-tmpresailemandadasido notifICada-dasessão(om (inco -diasde anteceilência,a secretariado NINlERforneceráàs partes,

declaraçãoda impossibilidadede negociação,comdescriçãodo objetoda demanda.

Casolimadaspartesflãocompari!çaà sessãodecoociliação,o conciliadorpatronaloubboraldoNlNUR, pri!sentenaocasião,
formarádeclaraçãoà cercado fato, comdescriçãocomobjetivoda demandabemcomosobrea impossibilidadeda conciliação,
entregandocópiaao interessado.

Emcasode nãocomparecimentoda empresademandada,seráexpedidoà mesma,boletode cobrançano valorconvencionado

nostermosfi parágrafo-quartodestacláusula,(orrespondenteao ressarcimentodas despesasi!fetuadaspelotHNTER,fia
tentativade negociação.

Abertaa sessãode conciliação,os (onciliadoresesclarecerãoàs partessobri!as vantagens-daconciliaçãoe usarãoos meios
adequadosde persuasãoparasoluçãoconciliatóriada demanda.

Nãoprosperandoa ("Onciliação,seráforflecroaaotrabalhadori! ao i!mpri!gador"Ouseurepri!seRtante,declaraçãodetentativada
conciliatóriafrustradacoma descriçãodo seuobjetivo,firmadapelosmembrosda CCP,que deveráser juntadaa eventual

reclamaçãotrabalhista.

Aceitaa conciliação,serálavradotermoassinadopelotrabalhador,peloempregadorou seuprepostoe pelosmembrosda CCP,
presentesà si!ssão,forflec-endo-seumavia para(ada parteinteressada.

d)

e)

ij

g)

h)

§ SO):O termodeconciliaçãoé tituloexecutivoextrajudiciale temeficácialiberatóriageral,excetoquantoàs partesexpressamente
reservada,deacordocomo parágrafoúnicodoart.625-EdaCLT,comreilaçãodadapejaLti. 99S8de12/mnOOO.

§ 6°): Os representantesdos trabalhadoresna comissãodeverãoser membrosda diretoriado sindicatodos trabalhadores,ou pessoa
c"OntratadapeJesindicato.

§ 7°): Caberáao NINTERproporcionara CCP,todosos meiosnecessáriosa consecuçãode seufim, comolocaladequado,equipamento,
pessoalparasecretariae assessoriajurídica.

~ CláusuladécimatJUarta:~30. SALÁRIOI DOAVISOflÉ4IO

Serãocomputadosparaos cálculosdo avisoprévioe 13°saláriodosempregados,o repousosemanalremunerado,ashorasextras,ashoras

habitualmentetrabalhadase tudo maisqueinttgre a remuneração,tomando-seporbasea médiaaritméticados últimosdozemeses011
fração.~/
ParágrafoÚnico- Asempresaspoderãopagaro 13 . salário,parceladamentea cadamêsdo ano,011em parcelaúnicaquedeveráser
pagaaté o -dia20 de-dezembro.

~ Cláusuladécimaquinta:DIRETORESE DELEGADOSSINDICAIS

Serápermitidoo livre acessodosdiri!torese delegadossindicaisaoslocaisde trabalhono horáriode funcionamentonormalda empresa,

paraa fixaçãode avisoem quadropróprioda empresae distribuiçãode todo materialpublicitáriode interessedo Sindicato,desdeque
nãoti!nhacaráterpolíticopartidário,Mm sejaofensivoà -empresae seusdiri!tores.

~ Cláusuladécimasexta:DOSFERIADOS

O trabalho realizadoem feriadosnacionaisou municipaisserá remuneradode acordoc"Oma legislaçãoem vigor.

OsferiadosNacionaisi! Municipaisabrangidosnestacláusularefer-em-si!a:

.3

~ Cláusuladécimas~tima:DAiE-DtIÇÃODEfiOTA:
'!;,;

I

a ) OI deJaneiro b) 01 demaio c) SextafeiraSanta d) Tiradentes(21/abriJ)

e ) CorpusChristi ij 07 de setembro g) 12deoutubro h) Finados

i ) IS de novembro j) Natal k) Emancipaçãopolíticado município-sedede cada
empresa.



Quandohouvercasosque determinema reduçãode frota, por qualquermotivo,o empregadoque não precisartrabalharem tal dia

compensaráestafolgacomtrabalhoemoutradataa serestabelecidapelaempresa.

~ Cláusulatlécimaoitava:{AlTA DERH[RÊNCiA

Asempresasfornecerão,no prazode 24 (vintee quatro)horasapósa solicitação,cartadereferência,quandoo trabalhadorfor dispensado

semjustacausa,coma indicaçãodo períodotrabalhadoe declaraçãodo seusalárioquandofor o caso.

~ Cláusuladécimanona:ABONODE FALTAAOSESTUDANTES

Nosexamesvestibularesou supletivos,os estttdantesterão sua falta abonada,desde-quefaçama comunicaçãoà empresa,com

antecedênciade48 (quarentae oito)horase comproveo comparecimentoemigualprazo.

~ Cláusulavigésima:BAIXANACfPS

AsempresasabrangidasporestaÜ)ftvenção,tim o prazode 48 (quarentae 1Iito)horasparadar baixaou assinara CTPS(carteirade

trabalho)de seusfuncionários.

~ Cláusulavigésimaprimeira:AUIÍUOFAMÁOA

Asempresasempregadorascelebrarãoconvêniocomfarmácias,parafornecimentode medicamentosa seusfuncionários,os quaisdesdejá

autorizamo descontono salário,dosvaloresreferentesàs aquisições,queseráefetivadonafolhadepagamentonofinalcadamês.

ParágrafoÚnico- ° limiteparafornecimentode medicamentos,seráfixadopelaempresaempregadora,nãopodendoexcedera 30 %
(trintaporcento)dosaláriodoempregado.

~ Cláusulavigésimasegunda:DEmo DEFUNÇÃO

Quandoocorrero desviode funçãoparaqualquertrabalhadordasempresasde transportede passageiros,comexceçãodosoperadoresde

opcionais,leito,executivosou de outrosserviçosdiferenciados,deveráo funcionáriorecebero salárioda funçãode maiorvalor.

~ Cláusulavigésimaterceira:ALOJAltEfO"OI REfIlJÓRlO

As empresasde transportede passageiroscommaisde 30 (trinta) funcionáriostrabalhandono mesmolocale na mesmafunção,serão

obrigadasa ter localapropriadodestinadoà refeiçãoe alojamentoparaseusfuncionários.

~~.
~ Cláusulavigésimaquarta:FOLGADOSOPERADORES

Osoperadoresdasempresasde transportede passageirosterãoas suasfolgasno sttimo dia da jornadasemanalde trabalho,que não

deveultrapassar44 (quarentae quatro)horassemanaise noscasosdeserviçoemescalade revezamentode turnosininterruptosdevem-se

observaro dispostono incisoXIVdo art. 7°da ConstituiçãoFederal.

~ Cláusulavigésimaquinta:HULTAS

Aosmotoristasnão serãocreditadasmultaspelonãoc-umprimentode horário,em funçãode qualquereventualidadeou casofort-uit1l,

ocorridono percursodo veículo,tais como,engarrafamento,acidentede trânsitoou passeata.Nãoserãoresponsáveispecuniariamente

(multados),quandoda constataçãoda faltadeequipamentodosveículos.

~ Cláusulavigésimasexta:FOLGAAOSDOHINGOS

A folga-quetrata a cláusuladeveráserde aC1lrdocomo dispostono parágrafotinicodo art. (,7, c1lnsolidado,assimcomoosincisosxm e

XIVdo art. 7° da Constitu~ãoFederal.Comrelaçãoà mulhere ao menordeve-seobedeceraodispostono art. 386da CLT.

~ Cláusulavigésimasétima:BEBEDOUROS

As empresasabrangidasporestaConvençãocolocarão,em suasgaragens,bebedouroelétric1lpara-usode seusfuncionários.

~ Cláusulavigésimaoitava:CRACHÁ

OSempregadosdas empresasabrangidaspor esta convenção,cadastradosno SETRANSlPB,SINTURlJPou AETUJPe SINDICATODOS

HOTORlSTAS/P8,e portadoresdocracháde identificaçãoemitid1lemconjuntoporessas entidades,terãodireitoaotransportegratuitonos
I
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veículosdasEmpresasde Transportesde passageirosabrangidaspor estaConvenção,desdequeportadoresdo selode controlea serfixado

no referidocracháfornecidopor umadestasentidadessindicaispatronais.

§ I°) Sótfl'á ilirtito aobenefícioconstantenestadáustila,ofUflcionáriodaemprtSaiJueestiverilevidamentefiliadaaosindicatopatronal.

§ 2°) - Sópoderáusufruirdestebeneficioo funcionárioquandoestiverdevidamentefardado,excetonas linhasda grandeJoãoPessoa

(Cabedelo,Conde,Bayeux,SantaRitae JoãoPessoa).

§ 3°)- Limita-setSte beneficioaomáximode~ empregadosporveiculo.

§ 4°) - A partirdo momentoemqueo empregadofor notificadodesuadispensa,ou quandofor desligadode qualquermododa
respectivaEmpresaou colocado"foradeescala",devtrádevolverimediatamenteo crachá,cessandoo beneficiodeledecorrentee seus
efeitos.

§ 5°)- Oextravioouperdadequalquermododocrachá,implicaránumamultapecuniáriaequivalentea 10%(dezporcento)dovalor
dosaláriodoempregadoqueseencontrarnessasituação,semprejuízodasdemaissançõescabíveis.

§ 6°)- O beneficioconstantenocaputdestadáusulaserámantidoparao funcionário,tambémnoperíodoemqueo mesmoestiver
percebendoauxílioiIoençado 1NSS.

§ 7°) - Osbeneficiosacimamencionadosconcedidospelasempresas,nãotêm naturezasalarial.nãose incorporamà remuneraçãopara

quaisqufl'efeitos,não constituembasede incidênciade c6lltribuiçãoprevidenciáriaou do FGTS,nemse configuramcomorendimento
tributáveldo trabalhador.

=> Cláusulavigésimanona:AUXiUOFUNERAL

Asempresaspagarãoum auxiliofuneralno valorde um salárioc6lltratualaosfamiliaresdo empregadofalecido(conjugueremanescente,

filhos,paisou dependenteiJuec6lllprovadamenteviviamnasuadependência)nestaoriJem,iIuanOOdo pagamentoda rescisãocontratual.

=> Cláusulatrigésima: "ULTA PORDESCU"PRI"ENTO

AempresaquedescumprirqualquerdáusuladesteacordofICasujeitoa multade 10%(dezporcento)dosaláriobasedo funcionário,de
formanãocumulativa,aserrevertidaemfavordoprejooicado.

?!J~'
=> Cláusulatrigésima primeira: HORASEXTRAS

A jornadade trabalhonormalseráde44 (quarentae quatro)horassemanais,podendoserde 7,20h (setehorase vinteminutos)diárias,
emseisdiasda semana.

§ 1°) - Sãovedadasas horas-extrashabituais.Todaviaem casode descumprimento,peloempregador,dessaobrigaçãoa hora
extraordináriateráacréscimode500/0(cinqüentaporcento)sobrea horanormal.

§ 2") - Aspartesconvencionamdesdejá estabelecero regimede prorrogaçãoe/oucompensaçãodejornadade trabalho(Art.59 da CLT),

só podentkISfl'considtradasextrasas horasiIueultrapassaremasquarentae quatrosemanais{parágrafo2°do art. 59CLI).

§ 3°)- Ficaautorizada,naformadoArt.71daCLT,a ampliaçãododescanso"interturnos",aténomáximode06 (seis)horasdiárias,
nãoseconsiderandocomotrabalhoefetivoesteptriodo,aindaqueemdependênciadaEmpresa.

§ 4°) - Porforçadesteacordo,nãose podeconsiderarcomotempode serviçoà disposiçãodo empregador,paraefeitode cargahorária
doempregadoe a conseqüenteremuneração,a permanênciailesseempregadofiOS alojamentosdestinadosa repousoaindaquesob6
regimedisciplinarpor ele estabelecido,bemassimquandoestiverdescansandonasdemaisdependênciasdasgaragens,nosterminaise

pontosde parada,eisquefICamdesobrigadosiIe qualqUfl'prestaçãode serviço.
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§ 5°) - Não se computará,igualmente,naduraçãodo trabalho,intervalodetemponodecursodajornadadetrabalho,entreperíodos
contínuosde direção,destinadosa descansoou alimentaçãodo empregadoforado veículo,nospontosde parada,terminaisougaragens.

~ Cláusulatrigésima segunda:ABONODE FALTADOSDIRIGENTESSINDICAIS

Serãoabonadasasfaltasde,nomáximo,umdirigentesindicaldecadaempresaqueo possua,paraparticiparda reuniãomensalde
diretoriadosindicatoobreiro,desdequea empresasejaavisadaporescrito,comantecedênciamínimade43 (quarentae oito)horas.

~ Cláusulatrigésimaterceira:LEIDEGREVE

A categoriadostrabalhadores,aoentraremgreveobriga-sea obedecertodososprincípioslegaisda lei 7783/89, inclusivecolocandoa

disposiçãoda população,de acordocomo SETRANS-PB,a quantidademínimade 1/3 (um terço)da frota dasempresasabrangidaspor
estaConvençãocoletiva.

~ Cláusulatrigésimaquarta:HOSPEDAGEH

Ficaacordadoque as empresasIntermunicipaise Interestaduais,abrangidaspor estaConvenção,em viagensregulares,se abrigama

fornecerhospedagemadequadaa seusfuncionáriosquandoos mesmostiveremquepernoitarem10Ealidadesdiversasdesuasresidências.

ParágrafoÚnico- Estepernoitenãoé consideradocomotempode serviçoefetivoparao cômputoda jornadadetrabalhodo empregado.

~ Cláusulatrigésimaquinta:SEGURODEVIDA

Àsempresasabrangidaspor estaConvenção;é facultadaa contrataçãodeApólicede SegurodeVidaparaosseusfuncionários.

~ Cláusulatrigésimasexta:DUPUCIDADEDEHOTORlSTAS

Ficaacordadoqueas viagenscompercursosuperiora 550 (quinhentose cinqüenta)quilômetrosde percurso,comjornadaininterrupta,
serãoefetuadaspor doismotoristas.

~ Cláusulatrigésimasétima:RECOLHIHENTOAOSINDICATO

Todosos descontosfeitosem nomedo SHTTR.PBserãodepositadosem sua contabancárian . 003.846-0,AG.n . 036da Caixa
EconômiEaFederal,no quintodia útil apóster sido.efetuadoo desconto.

~ Cláusulatrigésimaoitava:PAGAMENTODOSAlÁRIO

Ostrabalhadoresabrangidospôr estaconvenção,receberãopagamentomensalde seusalários,comumaantecipaçãode 40% no dia 20

(vinte)do mêse o restante,60%no S. dia do mêssubseqüente,quandoserãoprocedidososdescontoslegaisbemcomoosautorizados.

~L

ParágrafoÚnico:- Seo dia 20 (pagamento)reEairnumdia de sábadoou domingo,asempresasanteciparãoa obrigaçãode pagarpara

sexta-feiraimediatamenteanterior.Se,entretanto,o dia OS(pagamento),recairnumdia de sábado,o pagamentoseráantecipadoparaa

sexta.feiraimediatamenteanterior;porém,seo dia OS(pagamento),reEairnumdia de domingoou segunda-feira,o pagamentoseráfeito

naterça-feiraimediatamenteposterior.

r--

~ Cláusulatrigésimanona:DOSAlÁRIONORHATlVO

Ascategoriasabrangidaspôr estaConvençãoColetivadeTrabalhoterãoosseguintessaláriosnormativos:
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MOTORISTAINTERESTADUAL R$ 1.024,00 COBRADORES R$ 514,00

HOTORlSTAINTERHUNICIPAL Il$ 918,00 HECÂNICOS Il$ 918,00

HOTORISTADE HICROÔNIBUS Il$ 689,00 HANOBREIRO Il$ 689,00

FISCAIS E DESPACHANTES R$ 689,00



§ 1°)- Paraosdemaistrabalhadoresnãoabrangidospelospisossalariaisorafixados,terãodireitoa umreajustede5%(cincopor
cento)nodia 1°dejulhode2006incidentesobreossaláriosvigentesem30dejunhode2006,meto aquelesquepercebemo salário
mínimo.

§ 2") - Naquantificaçãodessessaláriose no percentualacima,estãoincluídosos percentuaisde reajustes,reposiçõese aumentosreais,a

qualquertítulo, até 30/junho/06porquantose trata de reajustamentosalarialna data basee que se orientapeloprincípioda livre

negociação.Emfacedo quefoi aquiajustadofica certoe combinadoquenadamaisserádevidoa essesempregadosquantoa percentual

de reposiçãosalarialquevenhaa serdeterminadode formacompulsória(legislaçãoe/ou decisãojudicial)combasena inflaçãoverificada
atéaqueladata.

=> Cláusulaquadragésima:DOSMOTORISTASDE TURISttOEIOUfRETAttENTO

Ficamestabelecidosos seguintessaláriosnormativospara os condutoresde veiculosutilizadosem turismo e / ou fretamento:

ttOTORlSTADE ÔNIBUSR$ 918,00 ttOTORISTADE ttlCROÔNIBUSR$ 918.00

§ 1°) Ficatambémasseguradoa estesmotoristasa percepçãodo vale-refeiçãoasseguradona Cláusulaseguinteda presentecontratação
coletiva.

,.-

=> Cláusulaquadragésimaprimeira:VALEAU"ENT~O

As empresasfornecerão,mensalmente,aosseusempregados,até o quintodia útil do mêssubseqüente,durantea vigênciadesteacordo

coletivo,vale-alimentação,limitadoseuvaloraosmáximosmensaisdefinidosna tabelaabaixo,vedadaa concessãoem pecúniaou em
produtosalimentícios.

Saláriosaté R$400,00 R$ 80,00

SaláriosentreR$401,00e R$600,00 R$ 100,00

SaláriosacimadeR$601,00 R$ 150,00

§ 1°)Seráconcedidoaosfuncionáriosdasempresascomcaracterísticarodoviária,a titulo de ajudapararefeições,a ser incluídano vale

alimentaçãoconstanteno caputdestacláusula,osseguintesvalores,paraascategoriasabaixodescriminadas.

ttOTORISTAS R$ 30,00

COBRADORES R$ 30,00

FISCAIS R$ 30,00

T~'!'

§ '°) - Osbenefíciosacimamencionadosconcedidospelasempresas,nãotêm naturezasalarial,não se incorporamà remuneraçãopara

quaisquerefeitos,não constituembasede incidênciade contribuiçãoprevidenciáriaou do FGTS,nemse configuramcomorendimento
tributáveldo trabalhador.

§ 2")- Oempregadoquepormotivodedoençativerqueseafastardesuasfunçõesporperíodosuperiora quinzediasterádireitoao
recebimentodovale-alimentaçãoa queserefereestaCláusula,correspondenteaomêsdesuspensãodeseustrabalhose nosdoismeses
subseqüentesdeste,semprorrogação.

§ 3°)- A percepçãodo vale-alimentaçãoseráproporcionalao númerodediastrabalhadosparacadaperíodomensal,ou seja,o valortotal

serádivididopor30(trinta)e o produtoserámultiplicadopelototaldediastrabalhados.

§ 4°)- A negociaçãocomasempresasespecializadasemfornecimentodevale-alimentaçãodeveserfeitacoma participaçãodosora
contratantes.

=> Cláusulaquadragésimasegunda:DO ttOTORlSTADE ttlCROÔNIBUS
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§ 5°)- osfuncionáriosquandoemgozodeferiasterãodireitoao benefícioconstanteno caputdestacláusula.



"otoristademicroônibusé o profissionalcondutordeveículosde transportedepassajeiroscomcapacidadedeaté33 (trintae três)
passageiros.

§IO)Na hipóteseem queo motoristade microênibusrealizartarefasimultâneade cobrare recebervaloresdospassageinlstransportados,

já estainclusofIOsaláriodeterminadona cláusulana um acréscimode até 20 % (vintepor <ente)de suaremuneraçãobásica,com

ex<eçãodaquelesremuneradospor<omissão,devendoprestar<ontasde seurecebimento.

§ 2") - O ~antitativo de motoristasde microênibusseráprovenientede as<ensãofurn:ionaloosempregadosdasempresasrepresentadas.-A

ascensãofun<ionalmencionadaocorreráquan40profissionaissesubmeteremà realizaçãode<ursosde aperfeiçoamentoespecífico,definidos,

inclusive,por convêniose ou <ontratosfmnadospelossindicatos,atronale profissional,e desdequej}Ossamvir a assumira condiçãode

motoristade microônibus,semprede acordo<emas normas,determinaçiese eseGltlada empresarespectiva,a quem<aberáem ultima

análisea es<oIhados<andidatos,que sefará por critériosdefinidospelasempresas,<onsiderando-seaindaa suaqualificaçãoprofissional,

habi~taçãoespecífKaparaser<oodutorOOSveículosmen<ionadose outras<ond~iese exigênciasaplic~veisaocaso.

§ ]°) - A ascensãofuncionala quese refereo parágrafoanteriorsé sedaráquandoo fun<ion~ose mostraraptoparao se~o
desenvolvido,apésestágioprobatériode fIOmínimo60 (sessenta)dias,o quedeverá<oostardo<ontratode trabalho,aplicando-seos
efeitosdaprovisoriedadeda<ontratação,nosmoldesdalegislação-própria.

§ 4°) - Os sindicatos<oovenentesestabelecerãoe <riarão,rogramase outrassistemáticasparacredenciamento,treinamentoe
aproveitamentodeempregadosdasprépriasempresas,medianteo quefor definido,a fim dequepossamvir aexer<er,sepossível,a
funçãodemotoristademicroônibus,inclusiveatravésdaescolade<apacitaçãomantidasàsexpensas00sindicatoprofissional,<omtodaa
infra-estruturaparatreinamento,capacitaçãoe aperfe~oamentodos-profissionais.

$ 5°)- Asquestõesnãoprevistasexplicitamentenesteinstrumentoserãodecididasde modoa ,reservara intençãorealdaspartes,
reveladasna<riaçãoe defin~ dasfunçõessUj}raeospisossalariaisjádestacados,e das<oodiçõesestipuladasacima.

§ '°) - O microônibusurbanoserásempreoperadopordoismotoristas,excetoquandooshoráriosa serem<umpridostota~zaremuma
jornadanormaldoOj}efador.

§ 7°) - O períodoemqueos profissionaisestiveremrealizandotreinamentoa qualquertítulo,nãoseráconsideradocomohorário
extraordinário.

=> Cláusulaquadragésimater<efra:DOINTEIVAWINltl1UlNOSEI ONIBUSDECARACTUlmfAURBANA

Ficafacultadaa~zação de funcionárioscomo intervalointerturnos<onstanteno,arágrafo]° dadáusulaW desteacordo,ematé 1/3

(umterço)da frotada empresade<aracterísticaurbana.

=> Cláusulaquadragésimaquarta: DO PESSOAlDA POITARIA

Ficafacultadaa adoçãoda jornadade revezamentode 12x36,ou seja,dozehorasde trabalhopor trintaseisdedescansoparaos
effij}regadosquedesenvolvematividadesdeportariae/ouvigilâncianasempresas.

=> Cláusulaquadragésimaquinta:DAPIESTAtÃODE(OOAS

Durantea suajornadade írDaIhoo <obradorelaboraráa respectivaprestaçãode <ontas,preenchendo,portanto,os formuláriospróprios

nos quais fKa registradaa quantidadede passagensvendidase/ou Vale- Transportese PassesEstudantisrecolhidos,o dinheiro recebidoe

as numeraçõesde inícioe términoalusivasaostalõeselou atracas,alémde outrasinformaçõesporventuranecessárias,e anexando,em

seguida,os documentose valorescorrespondentesque foremarrecadados,mediantea sistemáticaadotadapelaempresa,considerando-se,

sobretudo,a necessidadede semantera segurançanaoperaçãomencionada.

§ único- A prestaçãode contasseráefetuadacontra-reciboe nenhumareclamaçãoseráaceitaapósa quitação.especificamenterelativaa
numerários.

=> Cláusulaquadragésimasexta:(OHOUISTASANTEIIORES
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Ficammantidasas conquistasanterioresem Acordos,Convençõesou Dissídioscoletivos,desdeque nãosejammatériasconflitantescoma

legislaçãoem vigor,nemcomos termosda presenteConvenção,excluindo-see extinguindo-seassim,qualquerbenefícioque nãoesteja

contempladonestaConvenção,sendoa redaçãodestascláusulassobrevalenteemrelaçãoa quaisqueroutras,inclusivepretéritas.

~ Cláusulaquadragésimasétima:DISPOSiÇÕESFINAIS

Estaconvençãocoletivaimpressaem 09 (nove)laudasestásendolavradaem quatrovias,extraindo--Ihetantasquantasforemnecessárias

paraarquivodosacordantese umadelasser~depositadana DRT/PB,parafinsde registro,comoordenao parágrafoúnicodo artigo613
dam.

E, por estaremassimjustose acordados,assinamos representantesdosconvenentes,estedocumento,paraque se produzamos efeitos
legais.

~ JoãoPessoa,OI dejulhode 2006.
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