Convenção
coletivade trabalhoque celebram,Sindicatodos Hotoristase Trabalhadores
emTransportes
Rodoviários
de Passageiros
e Cargasno Estadoda Paraíbae SindicatodasEmpresas
de Transporte
de
Passageiros
no Estadoda Paraíba.

~OO~(~IJ"~

=> Cláusulaprimeira:OBIETlVO

EstaConvenção
cilletivade trabalhottm1>orfinalidadea con<essãode
corrtçãosalarialttstipulaçãode condiçõesespecaisde
trabalho,
aplicáveisno âmbitodas empresasrepresentadas
pelo Sindicatoda categoriaeconômica
convenente,
na baseterritorial do Estadoda
I
/

j

Paraíba,comexctçãodascidadesde CampinaGrandee JoãoPessoa(nesta,as empresas
de transporttcilletivourbanode passageiros)
tspecificamentt
as rtlaç-õe5
individuaisdetrabalhomantidas
tntre estastStUS tmprtgadosiltfinidasnascláusulasseguintes:

=> Cláusulasegunda:BENEFIOÁRIOS
Sãobeneficiários
destaconvenção
coletivatodos os empregados
em transporterodoviáriode passageiros
abrangidosna representação
sindicalobrtira,txcttuandoaqueles
~, tmboralaborandonas'l!mpresasr'l!prfltntadas
pelosindicatoda categoria'feonômicapertenctm
a

categorias
profissionais
diferenciadas
outras(parágrafo
3° do art 5II da ClI) ou nela exercemaindacomoempregados,
atividades
correspondentes
à profissãoliberal(lei 7.3~6, de 28/05/85).

=> Cláusula
terceira:MCtA
A vigência
destaconvenção
coletiva
detrabalhoseráde 12(doze)meses,
cominícioemOI dejulhode2006e términoem30dejunho
de2007.
...
=> Cláusula
quarta:UCfNÇAIfÉDI{A

É vedada
a anotação
delicençamédica
na CTPS, quandoconcedidapor períodoinferiora 15 (quinze)dias,reconhecendo
as empresas,
nesseperíodode licença,os atestadosmédicose odontológicos
passadospor facultativosdo SindicatoObreiro,desdeque portem
formalmente
o carimbodo mesmoe a assinatura
do profissional.

=>

Cláusula quinta: COMPROVANTE
DE PAGAMENTO

Asempresas
fornectrãoa seusempregados,
comprovante
do pagamento
de seussalários,tm papeltimbrado,indicandodiscriminadamente
a natureza
tOS valoresdasdifertntesimportân<ias
pagast dosilescontos
tfetuados.

=>

~>
-...

Cláusula sexta: UNIFORMEDO PESSOALDO TRÁFEGO

Asempresas
fornecerão
gratuitamente
aosseusempregados
do tráfego,uniformede trabalhocompostode: 04 (quatro)camisas,
02 (duas)
ca~ast 02 (dois)partSiltsapatos.
n
~.

§ 1°)- A entregadestesuniformesseráefetúadada seguintemaneira:
a) no 2" semestre
de 2006:02 (duas)camisas,
01 (uma)ca~ e 01 (um)par de sapatos.
b) no 1°semestrtile 2007:02 (duas)camisas,
01 (uma)calçatOI(um)par de sapatos.

§ 2") - Deveo empregado
emcasode extravioou dano,salvoa hipótese
do desgaste
naturalpelousodosuniformes,
ressarcir
o
empregador
o valordosmesmos,
obrigando-se
aindaa iltvolverosmesmos
notirminodocontrato
laboral.

§3°)- o benefíciocon<edidoaostmprtgadosnestacláusulanãottrácaráter remuneratório.
=> Cláusulasétima:UNIFORME
DOPESSOAL
DEOFICINAS
As empresas
fornecerão
aosseusemprtgados'otadonas suasofICinas
mecânicas,
gratuitarntntt,fardarntntoapropriado(um macacão
ou
similareum sapatoou bota)paraa txecuçãodostrabalhosfazendo-o
na ~sma tpocada tntregailofardamentodepessoal
do tráfego.
§ '°) - O benefício
concedido
nestaclausulanãotemcaráterremuneratório.
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§ 2") - Deveo empregado
emcasode extravioou dano,salvoa hipótese
do desgaste
naturalpelousodosuniformes,
ressarcir
o
~pregadoro valordosmesmos,
obrigando-se
aindaa devolver
osmesmos
notérminodocontrato
labara!.
~

Cláusula
oitava:RECEBIMENTO
DEVALES

Os trabalhadores
somenteassinarãovalesse estesforemelabaradosemduasvias, umadas quaisdeveráser entregueao beneficiário
contendodiscriminadamente,
a importância
e a referênciaao pagamento.
~

Cláusula
nona:DISPENSA
PORIOSTA
CAUSA

As empresas
-quedemitiremempregados,
stlb a alegaçãode justa causa,deverãocomunicar,por escrito,ao empregado,
informandoo
dispositivo
legalqueensejoua dispensa,
assinando
o empregado
a segunda
via destedocumenttl,
dandociênciade seurecebimento.
~

Cláusula
décima:DESCONTOS
REFERENTES
A DANOS

É vedadoàsempresas
integrantes
da categoriaeconômica,
o direito de~fetuarem-quaisquerdesconttls
nossaláriosde seusempregados
a
titulo de danosou prejuízoscausados
pelosmesmos,
antesdo resultadode sindicância
para apurara culpa,atravésde umacomissão
({Impostapor:um representante
da diretoriada Empresa,
um mecânico
da Empresa,
um representante
da CIPA.
~

Cláusula
décimaprimeira:'filAS IESCUÓRIM

Emcasode demissão,
as verbasrescisórias
serãopagasaté o 1°.(primeiro)dia útil posteriorao términodo avisopréviotrabalhado.
Nos
casosde rescisão
comavisoprtvio indenizado
ou por términode contratodenperiência,o prazoseráde 10(dez)diascorridosa contar
da datadada demissão.
Nafalta de pagamento
destasverbas,o empregado
continuarácomdireitoa seussaláriosaté o efetivopagamento
doMbitorescisório,
altmdamultaprevista
nalei 1:855 de outl1989,quandoa moradecorrerde procedimentoexdusivo
da empresa.
~

Cláusula
décimasegunda:DODIADEFOLGA

Quandonecessário
o trabaloono dia de folgaestedia seráremunerado
de acordocoma legislação
emvigor.
~

Cláusula
décimaterc~ira:DMC{)HIOOES
DE(ONCIUAÇÃO
PRÉVIA.

Ficamantidaa Comissão
de Conciliação
Préviaprevistano art. 625-Ada Consolidação
dasleis do Trabalho- m, conformea redação
dadapelalei 9.958de 12/0112000,
compostapor representantes
titularese suplentes
indicados
peloSindicatodasEmpresas
de Transporte
de Passageiros
no Estadoda Paraíbae peloSindicatodosMotoristas
e Empregados
em Transporte
de Passageiros
e Cargasno Estadoda
Paraíba,envolvendo
a categoriarepresentada
porestesindicatoe asempresas
dacategoria&onômica.
§ 1°)- Todasas demandas
individuaisde naturezatrabalhista,na jurisdiçãodossindicatosmencionados
nestacláusula,serãosubmetidas
previamente
a CCP
- Comissão
Intersindical
de Conciliação
Prévia,conformedeterminao artigo625-Dda CLT.

§ 2°)- A CCPfuncionará
nasedeooNINTER
- NÚClEOINTElSlNDICAl
DECONCllIACÃO
TRA8AlHISTA,que
fornec~rátoda a estrutura
administrativa
e assessoria
jurídicaa CCP,
sendosuasedeinstalada
noParque
Sólondelucena,48 - Centro
- JoãoPessoa
- PB,tendo
baseterritorialidêntica
à jurisdição
dossindicatos
mencionados
nestacláusula.

&,.

§ 3°)- A demanda
seráformulada
porescritoou reduzida
a termoda secretaria
do NINTER,
ou porqualquer
membro
da CCP,
que
designará
na mesma
oportunidade,
diae horada sessão
detentativadeconciliação,
~ntr~gando
reciboaodemandante,
sessão
estaiJue
realizar-se-á
nopraztlmáximo
dedezdias,a contardoingresso
dademanda.

§ 4°)- Paracusteioe manutenção
do NINTER
e da CCP,serácobradaumataxaexclusivamente
da empresana condiçãode demandada
ou
demandantenovalordeR$ 99,00 (noventa
e novereais).
a)

O NINTER
notificaráa empresapelomeiode notificaçãopostalcomAR,ou pessoalmedianterecibo,como mínimode OS
(cinco)dias de antecedência
da realização
da audiênciade tentativade conciliação,
devendoconstardosautos,cópiasdesta
notificação
e do AR.

b)

Da notifICação
ctlnstará,necessariamente,
ti nomedo demandante,
o local,a datae a horada sessão
de conciliação,
bemcomo
a comunicação
de queo demandado
deverácomparecer
pessoalmente
ou ser representado
por preposto,.
compoderes
espeáficos

/;

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,
declaração
da impossibilidade
de negociação,
comdescrição
do objetoda demanda.

d)

Caso
limadaspartesflãocompari!ça
à sessão
decoociliação,
o conciliador
patronal
oubboraldo NlNUR, pri!sente
naocasião,
formarádeclaração
à cercado fato, comdescrição
comobjetivoda demandabemcomosobrea impossibilidade
da conciliação,
entregando
cópiaao interessado.

e)

Emcasode nãocomparecimento
da empresademandada,
seráexpedidoà mesma,boletode cobrançano valorconvencionado
nostermosfi parágrafo-quartodestacláusula,(orrespondente
ao ressarcimento
das despesas
i!fetuadaspelotHNTER,
fia
tentativade negociação.

ij

Abertaa sessãode conciliação,
os (onciliadoresesclarecerão
às partessobri!as vantagens
-daconciliação
e usarãoos meios
adequados
de persuasão
parasoluçãoconciliatóriada demanda.

g)

Nãoprosperando
a ("Onciliação,
seráforflecroaaotrabalhadori! ao i!mpri!gador
"Ouseurepri!seRtante,
declaração
detentativada
conciliatóriafrustradacoma descriçãodo seuobjetivo,firmadapelosmembrosda CCP,que deveráser juntadaa eventual
reclamação
trabalhista.

h) Aceitaa conciliação,
serálavradotermoassinadopelotrabalhador,peloempregador
ou seuprepostoe pelosmembros
da CCP,
presentes
à si!ssão,forflec-endo-se
umavia para(ada parteinteressada.

§ SO):O termode conciliação
é tituloexecutivo
extrajudicial
e temeficácia
liberatória
geral,excetoquantoàs partesexpressamente
reservada,
deacordo
como parágrafo
únicodoart.625-EdaCLT,comreilação
dadapejaLti. 99S8de 12/mnOOO.
§ 6°): Os representantes
dos trabalhadores
na comissãodeverãoser membrosda diretoriado sindicatodos trabalhadores,
ou pessoa
c"Ontratada
peJesindicato.
§ 7°): Caberáao NINTER
proporcionar
a CCP,todosos meiosnecessários
a consecução
de seufim, comolocaladequado,
equipamento,
pessoalparasecretariae assessoria
jurídica.
~

Cláusula
décimatJUarta:~30. SALÁRIO
I DOAVISO
flÉ4IO

Serãocomputados
paraos cálculosdo avisoprévioe 13°saláriodosempregados,
o repousosemanalremunerado,
as horasextras,as horas

~/

habitualmente
trabalhadas
e tudo maisqueinttgre a remuneração,
tomando-seporbasea médiaaritméticados últimosdozemeses011
fração.

-

ParágrafoÚnico As empresas
poderãopagaro 13 . salário,parceladamente
a cadamêsdo ano,011em parcelaúnicaquedeveráser
pagaaté o -dia20 de-dezembro.
~

Cláusula
décimaquinta:DIRETORES
E DELEGADOS
SINDICAIS

Serápermitidoo livre acessodosdiri!torese delegados
sindicaisaoslocaisde trabalhono horáriode funcionamento
normalda empresa,
paraa fixaçãode avisoem quadropróprioda empresae distribuiçãode todo materialpublicitáriode interesse
do Sindicato,desdeque
nãoti!nhacaráterpolíticopartidário,Mm sejaofensivoà -empresa
e seusdiri!tores.
~

Cláusuladécimasexta:DOSFERIADOS
O trabalho realizadoem feriados nacionaisou municipaisserá remuneradode acordo c"Oma legislaçãoem vigor.

OsferiadosNacionais
i! Municipais
abrangidos
nestacláusularefer-em-si!
a:
a ) OI deJaneiro

b) 01 de maio

e ) CorpusChristi

ij 07 de setembro

i ) IS de novembro
empresa.

~

c) SextafeiraSanta

d) Tiradentes
(21/abriJ)

g) 12 de outubro

j) Natal

h) Finados

k) Emancipação
políticado município-sede
de cada

'!;,;

Cláusula
décimas~tima:DAiE-DtIÇÃODE
fiOTA:

.3
I

Quandohouvercasosque determinema reduçãode frota, por qualquermotivo,o empregado
que não precisartrabalharem tal dia
compensará
estafolgacomtrabalhoemoutra dataa serestabelecida
pelaempresa.
~

Cláusula
tlécimaoitava:{AlTA DERH[RÊNCiA

Asempresas
fornecerão,
no prazode 24 (vintee quatro)horasapósa solicitação,
cartade referência,
quandoo trabalhadorfor dispensado
semjustacausa,coma indicação
do períodotrabalhado
e declaração
do seusalárioquandofor o caso.
~

Cláusuladécimanona: ABONODE FALTAAOSESTUDANTES

Nosexamesvestibularesou supletivos,os estttdantesterão sua falta abonada,desde-quefaçam a comunicação
à empresa,com

antecedência
de48 (quarenta
e oito)horase comprove
o comparecimento
emigualprazo.
~

Cláusula
vigésima:BAIXANACfPS

Asempresas
abrangidasporestaÜ)ftvenção,
tim o prazode 48 (quarentae 1Iito)horasparadar baixaou assinara CTPS
(carteirade
trabalho)de seusfuncionários.
~ Cláusula
vigésimaprimeira:AUIÍUOFAMÁOA
As empresas
empregadoras
celebrarão
convêniocomfarmácias,parafornecimento
de medicamentos
a seusfuncionários,
os quaisdesdejá
autorizamo descontono salário,dosvaloresreferentes
às aquisições,
queseráefetivado
nafolhadepagamento
nofinalcadamês.

Parágrafo
Único- ° limiteparafornecimento
de medicamentos,
seráfixadopelaempresa
empregadora,
nãopodendo
exceder
a 30 %
(trintaporcento)dosaláriodoempregado.
~

Cláusula
vigésimasegunda:
DEmo DEFUNÇÃO

Quandoocorrero desviode funçãoparaqualquertrabalhadordasempresas
de transportede passageiros,
comexceção
dosoperadores
de
opcionais,
leito,executivos
ou de outrosserviços
diferenciados,
deveráo funcionáriorecebero salárioda funçãode maiorvalor.
~

Cláusula
vigésimaterceira:ALOJAltEfO"O
I REfIlJÓRlO

As empresas
de transportede passageiros
commaisde 30 (trinta) funcionários
trabalhandono mesmolocale na mesmafunção,serão
obrigadasa ter localapropriado
destinadoà refeiçãoe alojamento
paraseusfuncionários.

~~.

~

Cláusula
vigésimaquarta:FOLGA
DOSOPERADORES

Os operadores
dasempresasde transportede passageiros
terãoas suasfolgasno sttimo dia da jornadasemanalde trabalho,que não
deveultrapassar
44 (quarentae quatro)horassemanais
e noscasosde serviçoemescalade revezamento
de turnosininterruptos
devem-se
observaro dispostono incisoXIVdo art. 7° da Constituição
Federal.
~

Cláusula
vigésimaquinta:HULTAS

Aosmotoristasnão serãocreditadasmultaspelo nãoc-umprimento
de horário,em funçãode qualquereventualidade
ou casofort-uit1l,
ocorridono percursodo veículo,tais como,engarrafamento,
acidentede trânsitoou passeata.
Nãoserãoresponsáveis
pecuniariamente
(multados),
quandoda constatação
da falta de equipamento
dosveículos.
~

Cláusula
vigésimasexta:FOLGA
AOSDOHINGOS

A folga-quetrata a cláusuladeveráser de aC1lrdocom
o dispostono parágrafotinicodo art. (,7, c1lnsolidado,
assimcomoosincisosxm e
XIVdo art. 7° da Constitu~ão
Federal.Comrelaçãoà mulhere ao menordeve-se
obedecer
ao dispostono art. 386da CLT.
~
As

~

Cláusula
vigésimasétima:BEBEDOUROS
empresas
abrangidas
por estaConvenção
colocarão,
em suasgaragens,
bebedouro
elétric1lpara-usode seusfuncionários.
Cláusula
vigésimaoitava:CRACHÁ

OS empregados
das empresasabrangidaspor esta convenção,
cadastrados
no SETRANSlPB,
SINTURlJP
ou AETUJPe SINDICATO
DOS
HOTORlSTAS/P8,
e portadores
docrachá
de identificação
emitid1l
emconjunto
poressas entidades,
terãodireitoaotransporte
gratuitonos

I
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veículosdasEmpresas
de Transportes
de passageiros
abrangidas
por estaConvenção,
desdequeportadores
do selode controlea serfixado
no referidocracháfornecidopor umadestasentidadessindicaispatronais.

§ I°) Sótfl'á ilirtito aobenefício
constante
nestadáustila,ofUflcionário
daemprtSa
iJueestiver
ilevidamente
filiadaaosindicato
patronal.
§ 2°) - Só poderáusufruirdestebeneficioo funcionárioquandoestiverdevidamente
fardado,excetonas linhasda grandeJoãoPessoa
(Cabedelo,
Conde,Bayeux,SantaRitae JoãoPessoa).

§ 3°)- Limita-se
tSte beneficioao máximode~ empregados
por veiculo.
§ 4°) - A partirdo momento
emqueo empregado
for notificado
de suadispensa,
ou quandofor desligado
de qualquer
mododa
respectiva
Empresa
ou colocado
"foradeescala",devtrádevolver
imediatamente
o crachá,
cessando
o beneficio
deledecorrente
e seus
efeitos.
§ 5°)- O extravio
ou perdadequalquer
mododo crachá,
implicará
numamultapecuniária
equivalente
a 10%(dezporcento)dovalor
dosaláriodoempregado
queseencontrar
nessa
situação,
semprejuízo
dasdemais
sanções
cabíveis.
§ 6°)- O beneficio
constante
no caputdestadáusulaserámantidoparao funcionário,
também
no período
emqueo mesmo
estiver
percebendo
auxílioiIoençado 1NSS.
§ 7°) - Os beneficios
acimamencionados
concedidos
pelasempresas,
nãotêm naturezasalarial.nãose incorporamà remuneração
para
quaisqufl'efeitos,não constituembasede incidênciade c6lltribuiçãoprevidenciária
ou do FGTS,nem se configuramcomorendimento
tributáveldo trabalhador.
=> Cláusula
vigésimanona:AUXiUOFUNERAL
As empresas
pagarãoum auxiliofuneralno valorde um salárioc6lltratualaosfamiliaresdo empregado
falecido(conjugueremanescente,
filhos,paisou dependente
iJuec6lllprovadamente
viviamna suadependência)nestaoriJem,iIuanOO
do pagamento
da rescisão
contratual.

=>

Cláusulatrigésima: "ULTA PORDESCU"PRI"ENTO

A empresa
quedescumprir
qualquer
dáusula
desteacordo
fICasujeitoa multade 10%(dezporcento)dosaláriobasedo funcionário,
de
formanãocumulativa,
a serrevertida
emfavordoprejooicado.

=> Cláusulatrigésima primeira: HORASEXTRAS

?!J~'

A jornadade trabalhonormalseráde 44 (quarentae quatro)horassemanais,
podendoser de 7,20h (setehorase vinteminutos)diárias,
em seisdiasda semana.

§ 1°) - Sãovedadas
as horas-extras
habituais.
Todaviaem casode descumprimento,
pelo empregador,
dessaobrigação
a hora
extraordinária
teráacréscimo
de500/0
(cinqüenta
porcento)sobrea horanormal.
§ 2") - As partesconvencionam
desdejá estabelecer
o regimede prorrogação
e/ou compensação
de jornadade trabalho(Art.59 da CLT),
só podentkISfl'considtradas
extrasas horasiIueultrapassarem
asquarentae quatrosemanais
{parágrafo2° do art. 59 CLI).

§ 3°)- Ficaautorizada,
naformadoArt.71daCLT,a ampliação
dodescanso
"interturnos",
aténomáximo
de06 (seis)horasdiárias,
nãoseconsiderando
comotrabalho
efetivoesteptriodo,aindaqueemdependência
daEmpresa.

§ 4°) - Porforçadesteacordo,nãose podeconsiderar
comotempode serviçoà disposição
do empregador,
paraefeitode cargahorária

doempregado
e a conseqüente
remuneração,
a permanência
ilesseempregado
fiOS alojamentos
destinados
a repouso
aindaquesob6
regimedisciplinarpor ele estabelecido,
bemassimquandoestiverdescansando
nasdemaisdependências
dasgaragens,
nosterminaise
pontosde parada,eisquefICamdesobrigados
iIe qualqUfl'prestação
de serviço.
'"
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§ 5°) Não se computará,
igualmente,
na duração
do trabalho,intervalo
detempono decurso
dajornadadetrabalho,
entreperíodos
contínuos
de direção,destinados
a descanso
ou alimentação
do empregado
forado veículo,nospontosde parada,terminaisou garagens.
~

Cláusulatrigésima segunda:ABONODE FALTADOSDIRIGENTES
SINDICAIS

Serãoabonadas
asfaltasde,no máximo,
umdirigentesindicaldecadaempresa
queo possua,
paraparticipar
da reuniãomensal
de
diretoriadosindicato
obreiro,
desde
quea empresa
sejaavisada
porescrito,
comantecedência
mínima
de43 (quarenta
e oito)horas.
~

Cláusula
trigésimaterceira:LEIDEGREVE

A categoria
dostrabalhadores,
aoentraremgreveobriga-se
a obedecer
todososprincípios
legaisda lei 7783/89, inclusivecolocando
a
disposição
da população,
de acordocomo SETRANS-PB,
a quantidademínimade 1/3 (um terço)da frota dasempresas
abrangidas
por
estaConvenção
coletiva.
~

Cláusula
trigésimaquarta:HOSPEDAGEH

Ficaacordadoque as empresasIntermunicipais
e Interestaduais,
abrangidaspor esta Convenção,
em viagensregulares,se abrigama
fornecerhospedagem
adequada
a seusfuncionários
quandoos mesmos
tiveremquepernoitarem 10Ealidades
diversasde suasresidências.
ParágrafoÚnico- Estepernoitenãoé considerado
comotempode serviçoefetivoparao cômputoda jornadade trabalhodo empregado.
~

Cláusula
trigésimaquinta:SEGURO
DEVIDA

Àsempresas
abrangidas
por estaConvenção;
é facultadaa contratação
de Apólicede Segurode Vidaparaos seusfuncionários.
~

Cláusula
trigésimasexta:DUPUCIDADE
DEHOTORlSTAS

Ficaacordadoqueas viagenscompercursosuperiora 550 (quinhentos
e cinqüenta)quilômetrosde percurso,comjornadaininterrupta,
serãoefetuadas
por doismotoristas.
~

Cláusula
trigésimasétima:RECOLHIHENTO
AOSINDICATO

Todosos descontos
feitos em nomedo SHTTR.PB
serãodepositados
em sua conta bancárian . 003.846-0,
AG.n . 036 da Caixa
EconômiEa
Federal,no quintodia útil apóster sido.efetuado
o desconto.
~

Cláusula
trigésimaoitava:PAGAMENTO
DOSAlÁRIO

Ostrabalhadores
abrangidos
pôr estaconvenção,
receberão
pagamento
mensalde seusalários,comumaantecipação
de 40% no dia 20
(vinte)do mêse o restante,60%no S. dia do mêssubseqüente,
quandoserãoprocedidos
os descontos
legaisbemcomoos autorizados.
ParágrafoÚnico:- Seo dia 20 (pagamento)
reEairnumdia de sábadoou domingo,as empresas
anteciparão
a obrigaçãode pagarpara
sexta-feiraimediatamente
anterior.Se,entretanto,o dia OS(pagamento),
recairnumdia de sábado,o pagamento
seráantecipado
paraa
sexta.feiraimediatamente
anterior;porém,se o dia OS(pagamento),
reEairnumdia de domingoou segunda-feira,
o pagamento
seráfeito
na terça-feiraimediatamente
posterior.
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Cláusula
trigésimanona:DOSAlÁRIO
NORHATlVO

Ascategorias
abrangidas
pôr estaConvenção
Coletivade Trabalhoterãoos seguintes
saláriosnormativos:
MOTORISTA
INTERESTADUAL R$ 1.024,00

COBRADORES

HOTORlSTA
INTERHUNICIPAL Il$

918,00

HOTORISTADE HICROÔNIBUS

Il$

689,00

FISCAIS E DESPACHANTES

R$

689,00

R$

514,00

HECÂNICOS

Il$

918,00

HANOBREIRO

Il$

689,00
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§ 1°)- Paraosdemais
trabalhadores
nãoabrangidos
pelospisossalariais
orafixados,
terãodireitoa umreajuste
de 5% (cincopor
cento)nodia 1°dejulhode2006incidente
sobreossalários
vigentes
em30 dejunhode2006,meto aqueles
quepercebem
o salário
mínimo.
§ 2") - Na quantificação
dessessaláriose no percentual
acima,estãoincluídosos percentuais
de reajustes,
reposições
e aumentosreais,a
qualquertítulo, até 30/junho/06porquantose trata de reajustamento
salarialna data basee que se orientapelo princípioda livre
negociação.
Emfacedo quefoi aqui ajustadofica certoe combinado
quenadamaisserádevidoa essesempregados
quantoa percentual
de reposição
salarialquevenhaa ser determinado
de formacompulsória
(legislação
e/ou decisãojudicial)combasena inflaçãoverificada
até aqueladata.
=> Cláusulaquadragésima:DOSMOTORISTAS
DE TURISttOEIOU fRETAttENTO
Ficamestabelecidosos seguintessaláriosnormativospara os condutoresde veiculosutilizadosem turismo e / ou fretamento:
ttOTORlSTA
DE ÔNIBUSR$ 918,00

ttOTORISTA
DE ttlCROÔNIBUSR$ 918.00

§ 1°) Ficatambémassegurado
a estesmotoristasa percepção
do vale-refeição
assegurado
na Cláusula
seguinteda presentecontratação
coletiva.
=> Cláusula
quadragésima
primeira:VALEAU"ENT~O
As empresas
fornecerão,
mensalmente,
aosseusempregados,
até o quintodia útil do mêssubseqüente,
durantea vigênciadesteacordo

,.-

coletivo,vale-alimentação,
limitadoseuvalor aosmáximosmensaisdefinidosna tabelaabaixo,vedadaa concessão
em pecúniaou em
produtosalimentícios.
Saláriosaté R$400,00

80,00

R$

Salários
entreR$401,00e R$600,00

R$ 100,00

Salários
acimadeR$601,00

R$ 150,00

§ 1°)Seráconcedido
aosfuncionários
dasempresas
comcaracterística
rodoviária,a titulo de ajudapararefeições,
a ser incluídano vale
alimentação
constanteno caputdestacláusula,osseguintes
valores,paraas categorias
abaixodescriminadas.
ttOTORISTAS

R$

COBRADORES

R$

FISCAIS

R$

30,00
30,00
30,00

§ '°) - Os benefícios
acimamencionados
concedidos
pelasempresas,
nãotêm naturezasalarial,não se incorporamà remuneração
para
quaisquerefeitos,não constituembasede incidênciade contribuiçãoprevidenciária
ou do FGTS,nemse configuramcomorendimento
tributáveldo trabalhador.
T~'!'

§ 2")- O empregado
quepormotivodedoença
tiverqueseafastardesuasfunções
porperíodo
superior
a quinzediasterádireitoao
recebimento
dovale-alimentação
a queserefereestaCláusula,
correspondente
ao mêsdesuspensão
deseustrabalhos
e nosdoismeses
subseqüentes
deste,semprorrogação.
§ 3°)- A percepção
do vale-alimentação
seráproporcional
ao númerode diastrabalhados
paracadaperíodomensal,ou seja,o valortotal
serádivididopor30(trinta)e o produto
serámultiplicado
pelototaldediastrabalhados.
§ 4°) - A negociação
comasempresas
especializadas
emfornecimento
devale-alimentação
deveserfeitacoma participação
dosora
contratantes.

§ 5°)- os funcionários
quandoem gozode feriasterãodireitoao benefício
constanteno caputdestacláusula.
=> Cláusulaquadragésimasegunda:DO ttOTORlSTA
DE ttlCROÔNIBUS
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"otoristade microônibus
é o profissional
condutor
de veículos
de transporte
de passajeiros
comcapacidade
de até33 (trintae três)
passageiros.
§IO)Na hipóteseem queo motoristade microênibusrealizar
tarefasimultânea
de cobrare recebervaloresdospassageinls
transportados,
já estainclusofIO saláriodeterminadona cláusulana um acréscimo
de até 20 % (vinte por <ente)de suaremuneração
básica,com
ex<eção
daqueles
remunerados
por <omissão,devendoprestar<ontasde seurecebimento.
§ 2") - O ~antitativo de motoristasde microênibus
seráproveniente
de as<ensão
furn:ionaloosempregados
dasempresas
representadas.-A
ascensão
fun<ionalmencionada
ocorreráquan40profissionais
se submeterem
à realização
de <ursosde aperfeiçoamento
específico,
definidos,
inclusive,por convênios
e ou <ontratosfmnadospelossindicatos
,atronale profissional,
e desdequej}Ossam
vir a assumira condiçãode
motoristade microônibus,
semprede acordo<emas normas,determinaçies
e eseGltla
da empresarespectiva,
a quem<aberáem ultima
análisea es<oIha
dos<andidatos,
que sefará por critériosdefinidospelasempresas,
<onsiderando-se
aindaa suaqualificação
profissional,
habi~tação
específKa
paraser<oodutorOOS
veículos
men<ionados
e outras<ond~iese exigênciasaplic~veis
ao caso.

§ ]°) - A ascensão
funcional
a quese refereo parágrafo
anteriorsé sedaráquandoo fun<ion~ose mostraraptoparao se~o
desenvolvido,
apésestágioprobatério
de fIOmínimo60 (sessenta)
dias,o quedeverá<oostar
do <ontrato
de trabalho,
aplicando-seos
efeitosdaprovisoriedade
da<ontratação,
nosmoldes
dalegislação
-própria.
§ 4°) - Os sindicatos
<oovenentes
estabelecerão
e <riarão,rogramase outrassistemáticas
para credenciamento,
treinamento
e
aproveitamento
deempregados
daspréprias
empresas,
mediante
o quefor definido,
a fim de quepossam
vir aexer<er,sepossível,
a
função
demotorista
demicroônibus,
inclusive
através
daescola
de<apacitação
mantidas
àsexpensas
00 sindicato
profissional,
<omtodaa
infra-estrutura
paratreinamento,
capacitação
e aperfe~oamentodos
-profissionais.
$ 5°) - Asquestões
nãoprevistas
explicitamente
nesteinstrumento
serãodecididas
de modoa ,reservara intenção
realdaspartes,
reveladas
na<riação
e defin~ dasfunções
sUj}ra
e ospisossalariais
já destacados,
e das<oodiçõesestipuladas
acima.
§ '°) - O microônibus
urbanoserásempre
operado
pordoismotoristas,
excetoquando
oshoráriosa serem
<umpridos
tota~zarem
uma
jornadanormaldoOj}efador.
§ 7°) - O períodoemqueos profissionais
estiverem
realizando
treinamento
a qualquertítulo,nãoseráconsiderado
comohorário
extraordinário.
=> Cláusula
quadragésima
ter<efra:DOINTEIVAW
INltl1UlNOSEI ONIBUS
DECARACTUlmfA
URBANA
Ficafacultadaa~zação de funcionários
como intervalointerturnos
<onstante
no ,arágrafo]° dadáusulaW desteacordo,em até 1/3
(umterço)da frotada empresa
de <aracterística
urbana.

=>

Cláusulaquadragésimaquarta: DO PESSOAlDA POITARIA

Ficafacultadaa adoçãoda jornadade revezamento
de 12x36,ou seja,dozehorasde trabalhopor trintaseisdedescanso
paraos

effij}regados
quedesenvolvem
atividades
deportariae/ouvigilância
nasempresas.
=> Cláusula
quadragésima
quinta:DAPIESTAtÃO
DE(OOAS
Durantea suajornadade írDaIho o <obradorelaboraráa respectiva
prestação
de <ontas,preenchendo,
portanto,os formuláriospróprios
nos quais fKa registradaa quantidadede passagensvendidase/ou Vale - Transportese PassesEstudantisrecolhidos,o dinheiro recebidoe

as numerações
de inícioe términoalusivasaostalõeselou atracas,alémde outrasinformações
porventuranecessárias,
e anexando,
em
seguida,os documentos
e valorescorrespondentes
que foremarrecadados,
mediantea sistemática
adotadapelaempresa,considerando-se,
sobretudo,
a necessidade
de semantera segurança
na operação
mencionada.
§ único- A prestação
de contasseráefetuadacontra-recibo
e nenhumareclamação
seráaceitaapósa quitação.especificamente
relativaa
numerários.
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=> Cláusulaquadragésimasexta:(OHOUISTAS
ANTEIIORES
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Ficammantidasas conquistas
anterioresem Acordos,Convenções
ou Dissídios
coletivos,desdeque nãosejammatériasconflitantes
coma
legislação
em vigor, nemcomos termosda presenteConvenção,
excluindo-se
e extinguindo-se
assim,qualquerbenefícioque nãoesteja
contemplado
nestaConvenção,
sendoa redaçãodestascláusulas
sobrevalente
em relaçãoa quaisqueroutras,inclusive
pretéritas.
~

Cláusula
quadragésima
sétima:DISPOSiÇÕES
FINAIS

Estaconvenção
coletivaimpressa
em 09 (nove)laudasestásendolavradaem quatrovias,extraindo--Ihe
tantasquantasforemnecessárias
paraarquivodosacordantes
e umadelasser~depositada
na DRT/PB,
parafinsde registro,comoordenao parágrafoúnicodo artigo613

dam.

E, por estaremassimjustose acordados,
assinamos representantes
dosconvenentes,
estedocumento,
paraque se produzamos efeitos
legais.
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JoãoPessoa,
OI dejulho de 2006.
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