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SINDICATO PROF DOS TRAB CONDUTORES EM MOTOCICLETAS, ENTREGADORES SIMILARES E 
AUTONOMOS INDIVIDUAIS SOBRE DUAS OU TRES RODAS MOTORIZADOS OU NAO DO MS, CNPJ n. 
04.268.765/0001-68, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). LUIZ CARLOS ESCOBAR; 
  
E  
 
DISTRIBUIDORA DE REVISTAS VAEZ LTDA - EPP, CNPJ n. 33.081.589/0001-59, neste ato 
representado(a) por seu Sócio, Sr(a). JONAS PEREIRA VAEZ e por seu Sócio, Sr(a). TELMA DE ALMEIDA 
VAEZ; 
  
celebram o presente ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, estipulando as condições de trabalho previstas 
nas cláusulas seguintes:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE  
 
As partes fixam a vigência do presente Acordo Coletivo de Trabalho no período de 01º de maio de 2017 a 
30 de abril de 2018 e a data-base da categoria em 01º de maio.  
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA  
 
O presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito da(s) empresa(s) acordante(s), abrangerá a(s) 
categoria(s) ) Profissional dos Trabalhadores Condutores em Motocicletas, Entregadores, Similares e 
Autônomos Individuais sobre Duas e/ou Três Rodas, com abrangência territorial em MS.  

 
Salários, Reajustes e Pagamento  

 
Reajustes/Correções Salariais  

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - REAJUSTES E CORREÇÕES SALARIAIS  
 
 

Fica Acordado que as empresas reajustarão os salários de todos os trabalhadores abrangidos pela presente 
convenção, a partir de 1º de Maio de 2017, no percentual de 6% (seis por cento), aplicados sobre os 
salários de 1º maio de 2016, passando a vigorar os seguintes pisos salariais conforme a tabela 
demonstrativa abaixo: 

                                             PISO SALARIAL 

Cargo Salário 

Motociclista que exercem a profissão ligada às 

atividades na área de entregas; 

R$ 1.016,30+ 30% adicional de 

periculosidade-R$ 1.321,19 + r$ 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Parágrafo primeiro - Oreajuste nos salários fixos valerá a partir de 01.05.2017 e será calculado sobre o 
valor recebido em 01.05.2016, sendo compensados os reajustes de salário feitos no período compreendido 
entre 01.05.2017 a 30.04.2018. 

  

Parágrafo segundo - Não será permitida redução do salário aos empregados que percebem acima do 
salário terão o índice de reajuste de 20% estipulado por essa convenção coletiva de trabalho. Nenhum 
trabalhador neste seguimento poderá receber remuneração inferior ao piso salarial normativo da categoria. 

  

Parágrafo terceiro – Os funcionários trabalham entre quatro a cinco dias por semana, dependendo da 
demanda de entregas a serem feitas na semana).  

 
Pagamento de Salário –  Formas e Prazos  

 
 
CLÁUSULA QUARTA - PAGAMENTO DO SALÁRIO  
 
 

O salário do trabalhador será pago até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido, e o adiantamento por 
conta de salário será pago entre os dias 15 e 20 do mês em curso, e será no mínimo de 30% (trinta por 
cento) do salário base do mês. 

Parágrafo 1º - Fica estabelecido que o empregadorpague uma multa de 2% (dois por cento) sobre o saldo 
salarial, na hipótese de atraso no pagamento de salário até 20 (vinte) dias, e de 0,5% (meio por cento) por 
dia no período subsequente. 

  

Parágrafo 2º - Serão fornecidos, obrigatoriamente, demonstrativos de pagamento, com a discriminação das 
horas trabalhadas, e de todos os títulos que compõem a remuneração, importâncias pagas e descontos 

0,04 por revista entregue 

Ciclista que desempenham a função em: Entregas. 
R$ 1.007,00 + R$ 0,04 por revista 

entregue 

Encarregado de Frota (entregas)                   R$ 1.690,00 

Secretária ou Auxiliar de Escritório R$ 1.056,00 

Supervisor de serviços 

  

                R$ 1.791,40 

  

                              Assistente Operacional 

R$ 1.016,30 

Auxiliar de Expedição R$ 1.304,86 

Promotor de serviços R$ 1.304,86 



efetuados, contendo a identificação da empresa e o valor do recolhimento do FGTS. 

 
 
CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO A TERCEIROS  
 
 

O empregador não fará pagamento a terceiros, quando este estiver em viagem ou impossibilitado de 
receber o pagamento, o salário a ele devido, será depositado em sua conta corrente no banco fornecido 
pelo mesmo, cujo documento ficará em poder do empregador. 

 
Remuneração DSR  

 
 
CLÁUSULA SEXTA - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO  
 
 

O descanso semanal do empregado terá que recair em pelo menos um domingo no mês, sendo que os 
demais dias para descanso poderão ser em outros dias da semanal  

 
Isonomia Salarial  

 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO PARA COMISSIONADOS  
 
 

O cálculo de Férias e Décimo terceiro salário dos funcionários comissionados será obtido através da média 
dos últimos seis meses, não sendo considerado mês para cálculo das médias das variáveis, caso o 
empregado tenha trabalhado menos de 15 dias. No caso de existir salário fixo compondo a remuneração, o 
valor de tal salário corresponderá ao mês do desligamento, e somando a este à média das variáveis. 

  

Parágrafo 1°- Quando da rescisão contratual, obriga-se o empregado a devolver os uniformes e os 
equipamentos de proteção pessoal, ainda que usados, que lhe foram entregues. A não devolução 
acarretará desconto equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor do equipamento. 

 
Outras normas referentes a salários, reajustes, pagamentos e critérios para cálculo  

 
 
CLÁUSULA OITAVA - OUTROS DESCONTOS  
 
 

O Empregador poderá descontar desde que não haja oposição dos empregados manifestada por escrito e 
exclusivamente dos ASSOCIADOS do SINPROMES/MS, 2% (dois) por cento ao mês, relativos à 
Contribuição Social e 1/30 do seu salário base referente ao mês de maio de 2017, a título de Contribuição 
Assistencial a qual foi aprovada pela Assembleia Geral. 

  



 §1º - A soma das contribuições que forem descontadas será obrigatoriamente recolhida em 
agências bancárias em contas correntes do Sindicato dos trabalhadores Sinpromes/MS, e 
excepcionalmente na tesouraria do Sindicato, até 5º dia útil subsequente ao pagamento do salário. 

  

 §2º - Em havendo atraso no recolhimento das contribuições sociais incidir-se-á multa no percentual 
de 2% + juros de 1% ao mês, sem prejuízo de atualização monetária pelo IGPM/FGV. 

 
 

Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros  
 

13º Salário  
 

 
CLÁUSULA NONA - PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO  
 
 

O pagamento dos 13 º salário deverá ser feito nos seguintes prazos: 

a)            A 1 ª parcela até 30 de Novembro. 

b)            A 2 ª parcela até 20 de Dezembro. 

 
Outras Gratificações  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - CESTA BÁSICA  
 
 

A empresa é obrigada a pagar mensalmente aos seus empregados uma cesta básica de alimentos, em 
dinheiro, equivalente ao valor de R$ 110,00 (cento e dez reais) mensais, que será pago mediante recibo 
assinado pelo mesmo. 

  

Parágrafo único - Não terão direito ao previsto no caput desta cláusula, aqueles empregados que  durante 
o mês de trabalho, apresentar ausência (falta) não justificada, ao seu local de trabalho.  

 
Adicional de Periculosidade  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE  
 
 

Conforme o PL 2865/2011, o serviço de entrega em motocicleta é considerado como atividade perigosa, 
portanto os trabalhadores em motocicleta têm direito ao ADICIONAL DE PERICULOSIDADE de 30% do 
salário. 

 



Outros Adicionais  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DESPESAS DE UTILIZAÇÃO DA MOTOCICLETA-LOCAÇÃO E 
MANUTENÇÃO  
 
 

O empregador fica obrigado a ressarcir os motociclistas que laborarem com veículo “próprio”, a importância 
mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais), para os veículos que prestam serviços sem sidecar e de R$ 
600,00 (seiscentos reais), para os veículos que prestam serviços acoplados a um sidecar, reboque ou 
similar. 

  

Parágrafo 1°- O empregador fica totalmente desobrigado de ressarcir despesas do veículo tais como: 
multas e infrações no trânsito. 

  

Parágrafo 2°- Do momento em que, o empregado estiver recebendo em dia os valores mencionados para 
locação e depreciação do referido veículo, o empregador fica totalmente desobrigado de ressarcir despesas 
de manutenção desse veículo tais como: conservação, multas e infrações no trânsito. 

  

Parágrafo 3°- O vencimento ocorrerá até o quinto dia útil de cada mês, obedecendo aos critérios da 
cláusula 5ª. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DIA DO MOTOCICLISTA  
 
 

No dia 27 de Julho é comemorado o dia do Trabalhador em Motocicleta, ficando assegurado pela empresa 
neste dia, o recebimento de um ticket de refeição extra. 

 
Auxílio Saúde  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - PLANO DE SAÚDE  
 
 

A empresa ficará obrigada a contratar Plano de Saúde, para os seus empregados, com mais de 90 
(noventa) dias de registro, caso o mesmo queira aceitar. 

  

Parágrafo 1º -O valor do custo do Plano de Saúde não integrará a remuneração do empregado para fins 
de cálculo e pagamento de qualquer direito trabalhista ou previdenciário, mas será descontado do seu 
salario o valor do plano mensalmente . 

  



Parágrafo 2º - O empregado poderá solicitar a inclusão de beneficiários, autorizando o respectivo desconto 
em folha. 

  

Parágrafo 3º -As empresas que proporcionarem Plano de Saúde somente estarão obrigadas a aceitar 
atestados médicos do respectivo convênio, ou seja, somente serão abonadas as faltas justificadas por meio 
de atestados emitidos por médicos conveniados. 

 
Seguro de Vida  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - SEGURO DE VIDA  
 
 

O empregador terá a obrigação de fazer o seguro de vida individual ou em grupo para seus empregados 
motociclistas, junto á uma seguradora de sua livre escolha, sem nenhum ônus para o trabalhador, cuja 
apólice do seguro não poderá ser inferior, de acordo com o fracionamento da apólice. 

  

Parágrafo 1º - A seguradora poderá ter convênio com o sindicato dos Trabalhadores Motociclistas ou com 
ou com o sindicato patronal, para a venda das apólices. 

  

Parágrafo 2º- A não observância da cláusula acima obrigará o empregador a responder por perdas e 
danos, devendo pagar com recursos próprios, diretamente ao empregado e /ou beneficiário no máximo o 
valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por morte acidental; R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por invalidez e R$ 
3.000( três mil reais) de auxilio funeral.  

 
Outros Auxílios  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - COMBUSTÍVEL  
 
 

A empresa fornecerá ao motociclista entregador, R$ 60,00 (sessenta reais) de combustível por semana em 
moeda corrente para a execução dos serviços bem como para o deslocamento residência - trabalho e vice-
versa. 

  

Parágrafo 1° - É de responsabilidade do empregador fornecer o combustível suficiente para que o 
funcionário possa desempenhar a função, sem nenhum ônus para o funcionário. 

  

Parágrafo 2°- Fica acordado entre as partes, que a ajuda de custo referente ao combustível, não será 
considerada como verba salarial, portanto, não somará como base de cálculo para férias, 13 º salário e 
verbas rescisórias. 



 
 

Contrato de Trabalho –  Admissão, Demissão, Modalidades  
 

Normas para Admissão/Contratação  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - ANOTAÇÕES NA CTPS  
 
 

Fica a empresa obrigada a mencionar na CTPS de cada funcionário os aumentos de salários, férias e 
contribuição sindical. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 
 

Quando o empregador solicitar do empregado a Carteira de Trabalho, seja para admissão, demissão ou 
qualquer alteração, terá que devolvê-la em 48 (quarenta e oito) horas após a sua entrega. 

Parágrafo único- A empresa, ao admitir o trabalhador Motociclista, anotará em sua Carteira de Trabalho e 
Previdência Social o respectivo “CBO” (Classificação Brasileira de Ocupação), cujo número é 51-91-10 
(motociclista) e para o (ciclista) 51-91-05 não sendo permitida a utilização de outra nomenclatura para o 
exercício da profissão, anotando também a contribuição sindical, mencionando o nome da entidade. 

 
Desligamento/Demissão  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - CARTA DE AVISO DE DISPENSA POR FALTA GRAVE  
 
 

O empregado dispensado sob alegação de prática de falta grave deverá ser avisado do fato, por escrito e 
contra recibo, esclarecendo-se os motivos, sob pena de gerar presunção de dispensa imotivada e assinada 
por três testemunhas. 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL  
 
 

Rescindido o contrato de trabalho, o empregador pagará ao funcionário todos os seus direitos rescisórios 
dentro do prazo estabelecido no artigo 477 CLT. 

  

Parágrafo 1º - O pagamento das parcelas constantes do instrumento de rescisão ou recibo de quitação 
deverá ser efetuado nos seguintes prazos: 

a)    Até o primeiro dia útil imediato ao término do contrato; 



b)    Até o décimo dia, contado da data da notificação da demissão, quando da ausência do aviso prévio, 
indenização do mesmo ou dispensa do seu cumprimento. 

  

Parágrafo 2º - O não cumprimento da cláusula 17ª, parágrafo 1º, sujeitará ao empregador o pagamento da 
multa a favor do empregado, em valor equivalente a um salário da categoria. 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - HOMOGAÇÕES E RESCISÕES  
 
 

O Sindicato dos trabalhadores se obriga a efetuar homologações de rescisões, de segunda a sexta-feira, 
não podendo se recusar a pretexto de discordância dos valores das verbas constantes do recibo, devendo 
fazer naquela hipótese de discordância a homologação com ressalvas específicas. O horário será as 07:30 
às 11:00 horas e das 13:00 às 15:00, mediante agendamento. Se a homologação ocorrer após as 15:00 
horas, somente será realizada se for paga em dinheiro. 

  

Parágrafo único -  O ato da homologação é gratuito conforme portaria do Ministério do Trabalho. 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DOCUMENTOS PARA HOMOLOGAÇÃO  
 
 

No ato da homologação da rescisão do contrato de trabalho, a empresa deverá apresentar os seguintes 
documentos: 

a)  Rescisões após as 15 horas somente com pagamentos em espécie 

b)    Rescisão vencida somente com multa prevista no art. 477, §8º. 

c)    Termo de rescisão de contrato em duas vias, sendo uma para o empregador e outra para o empregado. 

d)    Termo de homologação da Rescisão do Contrato de Trabalho em cinco vias, uma para o empregado, 
três para o funcionário e uma para o sindicato. 

e)    CTPS com anotações devidamente atualizadas; 

f)     Ficha de registro do empregado atualizado; 

g)    Cópia do aviso prévio, do atestado de saúde demissional e carta de preposição. 

h)   Extrato atualizado da conta vinculada – FGTS; 

i)     GRR (Guia de recolhimento Rescisório), no caso de demissão sem justa causa; 

j)      Guia de comunicação de dispensa-CD, para fins de habilitação do Seguro –Desemprego; 

k)    Extrato comprovando o último recolhimento e depósito rescisório do FGTS devido; 



l)     Chave de identificação. 

  

Parágrafo único: Se uma as partes não comparecer ao ato de homologação da rescisão contratual 
conforme anotação no aviso prévio, a Entidade Sindical dará certidão à parte presente certificando o 
ocorrido. 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - LOCAL PARA HOMOLOGAÇÃO  
 
 

As rescisões serão homologadas na sede do SINPROMES/MS, na base de Campo Grande/MS situada na 
Avenida Aeroclube, 1050-Vila Sobrinho. 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - RESSALVA  
 
 

A ressalva é um direito do trabalhador e deve ser registrado no ato da homologação, sem oposição do 
empregador. 

 
Aviso Prévio  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - AVISO PRÉVIO  
 
 

O aviso prévio devido pelo empregador ao empregado que será de 30 (trinta) dias para o empregado que 
conte com até 01 (UM) ano incompleto de serviço na mesma empresa, e, depois escalonado 
proporcionalmente ao tempo de serviço conforme nota técnica no. 184/2012/CGRT, sendo de caráter 
indenizatório o período que ultrapassar os 30 dias: 

  

Parágrafo 1º A empresa deverá fazer constar no aviso prévio o dia e horário que o empregado deverá 
comparecer ao Sindicato Profissional, para o recebimento das verbas rescisórias, sob pena de não poder 
alegar que eventual atraso seja ocasionado pelo empregado. 

  

Parágrafo 2º A condição do cumprimento ou não do aviso prévio, deverá ser registrado no corpo do 
documento em questão. 

  

Parágrafo 3º: Durante o aviso prévio será permitido o remanejamento do funcionário para outro setor desde 
que seja para exercer a mesma função. 

 



 
Relações de Trabalho –  Condições de Trabalho, Normas de Pessoal e Estabilidades  

 
Ferramentas e Equipamentos de Trabalho  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DO VEÍCULO PARA TRABALHO  
 
 

O empregador não fornecerá ao funcionário o veículo (motocicleta, motoneta, bicicleta, ciclomotor ou 
triciclo), para o mesmo desempenhar suas atividades, será contratado sempre  o funcionário que já possua, 
devendo no contrato de trabalho constar que o funcionário irá utilizar o seu veículo no desempenho laboral, 
ficando para a empresa empregadora arcar com o ressarcimento integral de todas as despesas da 
utilização, desgaste e depreciação do veículo. 

 
Estabilidade Geral  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - ESTABILIDADE POR ACIDENTE DE TRABALHO  
 
 

O trabalhador que sofrer acidente de trabalho, pelo prazo de 12 meses após a cessação do auxílio-doença, 
nos termos da Lei 8213 de 24/07/91. 

 
Estabilidade Pai  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - GARANTIA DE EMPREGO AO PAI  
 
 

Será assegurado emprego e salário ao pai biológico e/ou adotante, por período de 90 (noventa) dias, desde 
o nascimento do filho ou do ato oficial da adoção, condicionando tal garantia à entrega da certidão de 
nascimento ou termo legal de adoção na empresa, no prazo de 15 dias.( 

 
Estabilidade Acidentados/Portadores Doença Profissional  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - GARANTIA DE EMPREGO AO EMPREGADO VÍTIMA DE ACIDENTE 
NO TRABALHO OU DOENÇA P  
 
 

Por força deste Acordo COLETIVA DE TRABALHO, o empregado vítima de acidente no trabalho, doença 
profissional ou ocupacional, e que em razão do acidente e da moléstia tenha sofrido redução parcial de sua 
capacidade laboral, terá garantido sua permanência na empresa até alcançar e notificar a empresa o seu 
direito de aposentadoria em seus prazos mínimos, sem prejuízo do salário base antes percebido, desde que 
atendidas as seguintes condições: 

  

A)   Que apresente redução na capacidade laboral 



B)   Que tenha se tornado incapaz de exercer a função que vinha exercendo ou equivalente, e/ou que venha 
exercê-la com maior dificuldade; 

C)   As condições de supra do acidente do trabalho ou doença profissional, ou doença ocupacional, 
garantidoras do benefício, deverão ser atestadas pelo Centro de Reabilitação Profissional do INSS ou 
Entidade por ele credenciada. Divergindo 

D)   Qualquer das partes quanto ao resultado do laudo, é facultado às partes buscar a prestação 
jurisdicional, na Justiça do Trabalho para dirimir a divergência. 

  

  

  

  

  

  

E)   A incapacitação total ou parcial decorrente do Nexo Causal entre o trabalho e o agravo com a 
configuração no nexo Técnico nos termos da Classificação Internacional de Doenças (CID). 

F)   Está abrangido pela garantia desta cláusula, o já acidentado no trabalho ou doente profissional, que 
atenda as condições acima, com o 

G)   Contrato em vigor na data de vigência desta CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. 

Parágrafo 1°- O empregado contemplado com a garantia prevista nesta cláusula, não poderá servir de 
paradigma para reivindicações salariais, nem ter seu contrato de trabalho rescindido pelo empregador, a 
não ser em razão de prática de falta grave, mútuo acordo entre as partes, neste caso com a assistência do 
sindicato representativo da categoria profissional, ou quando tiver adquirido o direito a aposentadoria, 
conforme previsto na letra “A”. 

  

Parágrafo 2°- Está incluído na garantia supra o empregado vitimado em acidente de trajeto. 

  

Parágrafo 3°- O empregado contemplado com a garantia prevista nesta cláusula, se obriga a participar do 
processo de readaptação e requalificação profissional do INSS ou instituição credenciada por aquele 
instituto; 

  

Parágrafo 4°- Quando a empresa oferecer oportunidade, condições e/ou recursos para a readaptação ou 
requalificação profissional do acidentado do trabalho, por sua iniciativa em Entidade Credenciada pelo 
INSS, o empregado que, comprovadamente, não colaborar no processo de readaptação ou requalificação 
profissional, está excluído da garantia desta cláusula; 

  



Parágrafo 5°- A garantia desta cláusula se aplica ao acidente de trabalho cuja ocorrência coincidir com a 
vigência do contrato de trabalho, além, das demais condições previstas na presente Cláusula. 

  

Parágrafo 6°- Na hipótese de recusa, pela empresa, da alta médica dada pelo INSS a empresa arcará com 
o pagamento dos dias não pagos pela Previdência Social, contidos entre reencaminhamento e a 
confirmação da alta pelo INSS. 

 
Estabilidade Aposentadoria  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - ESTABILIDADE POR TEMPO DE SERVIÇO  
 
 

O trabalhador a quem falte apenas 12 meses para complementar seu tempo para  aposentadoria pela 
Previdência Social, desde que tenha trabalhado no mínimo os últimos 05 (cinco) anos no mesmo emprego; 

 
Outras normas referentes a condições para o exercício do trabalho  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - GARANTIA A MOTOCICLISTA GESTANTE  
 
 

As Motociclistas Gestantes, além dos benefícios assegurados pela CLT,deverão ao entrar no 6º mês de 
gestação, serem deslocadas para serviços burocráticos, de acordo com o seu nível de conhecimento e 
capacidade de desempenho. Ressalvados os casos excepcionais, com orientação médica para interrupção 
do desempenho da atividade em período menor. 

 
Outras estabilidades  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - GARANTIA AO EMPREGADO AFASTADO DO SERVIÇO POR 
ENFERMIDADE.  
 
 

A)   Ao empregado afastado do serviço, por motivo de enfermidade, percebendo o benefício previdenciário 
respectivo, será garantido emprego ou salário, a partir da alta, por período igual ao afastamento, limitado, 
porém, a um máximo de 120 (cento e vinte) dias, além do aviso prévio previsto na CLT ou nesta Norma. 

B)   Na hipótese de recusa, pela empresa, da alta médica dada pelo INSS a empresa arcará com o 
pagamento dos dias não pagos pela Previdência Social, contidos entre o reencaminhamento e a 
confirmação da alta pelo INSS. 

C)   Dentro do prazo limitado nesta garantia, estes empregados somente poderão ter seus contratos de 
trabalho rescindidos pelo empregador, em razão de prática grave ou por mútuo acordo entre o empregado e 
o empregador, neste último caso com a assistência da respectiva entidade sindical representativa da 
categoria. 

 
 



CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - GARANTIA DE EMPREGO AO EMPREGADO EM SITUAÇÃO 
PRÉ-CIRURGICA  
 
 

Ao empregado que estiver em tratamento de saúde com determinação médica para a realização de 
intervenção cirúrgica prevista no modo programado (cirurgia programada), fica 

garantido emprego e salário a partir da data da notificação e ciência à empresa tocante a essa condição, 
mediante comprovação atestada por declaração médica. 

Aplica-se adicionalmente à garantia prevista nesta cláusula, após a realização da cirurgia e em face do 
afastamento médico em benefício previdenciário, a garantia prevista neste Acordo Coletiva de Trabalho, nos 
termos da cláusula que estabelece a garantia ao empregado afastado do serviço por acidente de trabalho 
ou doença. 

 
 

Jornada de Trabalho –  Duração, Distribuição, Controle, Faltas  
 

Duração e Horário  
 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - JORNADA DE TRABALHO  
 
 

Por se tratar de trabalhadores externos, incompatível com a fixação de jornada de trabalho, fica 
convencionada o art. 62 da CLT, devendo tal condição ser anotada na CTPS e no registro de empregados, 
que exerce função externa sem a obrigatoriedade de marcação de pontos e sem cobrança de horas extras. 

 
Faltas  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - ABONO DE FALTAS  
 
 

Serão abonadas as faltas dos funcionários estudantes para prestação de exames Vestibulares em 
estabelecimentos de ensino oficial ou reconhecido, podendo ausentar - se do serviço no dia das provas sem 
perda do dia, desde que pré-aviso ao empregador com no mínimo de 48 (quarenta e oito) horas de 
antecedência e comprovação posterior. Também serão abonadas as faltas por motivo de força maior tais 
como casamento 03(três) dias, falecimento de familiares 02(dois) dias e para comparecimento à justiça o 
tempo que for necessário, dentre outros casos previstos em lei 

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - AUSÊNCIA JUSTIFICADA  
 
 

O empregado ou empregada poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo de salários, até 3 dias 
consecutivos no caso de falecimento do cônjuge ou companheiro; filhos, pai, mãe e irmãos.; até 2 (dois) 
dias consecutivos em caso de falecimento de sogro ou sogra. 

  



A)    Dia para acompanhamento de consulta médica de filhos (as) menores, e ou cônjuge impossibilitado de 
ir à consulta sozinho, mediante comprovação. 

B)    Para acompanhamento de Cônjuge e/ou filho (a) a ser hospitalizado (a) para fins cirúrgicos, 
compreendendo os seguintes dias: dia da internação hospitalar, dia da cirurgia e dia da alta médica, 
mediante comprovação. 

 
 

Férias e Licenças  
 

Duração e Concessão de Férias  
 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - FÉRIAS  
 
 

O início das férias coletivas ou individuais não poderá coincidir com sextas-feiras, sábados, domingos, 
feriados ou dias já compensados. 

  

Paragrafo 1° - Quando as férias coletivas abrangerem os dias 25 de Dezembro e 1 de janeiro, OU 
QUAISQUER OUTROS FERIADOS, estes dias não serão computados como férias e, portanto excluídos da 
contagem dos dias corridos regulamentares. 

  

Paragrafo 2° - A remuneração adicional de 1/3 (um terço) das férias, de que trata o inciso  XVII, do artigo 7º 
da Constituição Federal, será paga no início das férias individuais ou coletivas. 

  

Paragrafo 3° - Em caso de extrema urgência a empresa poderá interromper o gozo das férias concedidas 
aos seus empregados ou cancelar a concessão de férias, após sua comunicação formal ao empregado, 
caso o mesmo não tenha feito nenhum compromisso inadiável nesse período. 

  

Paragrafo 4° - Ao empregado, cujo contrato de trabalho venha a ser rescindido por iniciativa do 
empregador, sem justa causa, e no prazo inferior a 30 (trinta) dias após o retorno das férias, será paga uma 
indenização adicional equivalente a 1 (um) salário nominal mensal. A indenização aqui prevista será paga 
sem prejuízo das demais verbas rescisórias e juntamente com estas, não podendo ser substituída pelo 
aviso prévio, trabalhado ou indenizado. 

 
Licença Maternidade  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - LICENÇA MATERNIDADE  
 
 

As empresas abrangidas por essa Convenção Coletiva concederão a Licença Maternidade de 180 dias. 



 
Licença Aborto  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA - LICENÇA EM CASO DE ABORTO  
 
 

Em caso de aborto não criminoso, a empregada terá licença remunerada de 30 (trinta) dias, a contar do 
término do repouso remunerado de 02 semanas a que aduz o ART. 395 da CLT, sem prejuízo nas Férias, 
Abonos Natalinos ou quaisquer consectários legais. 

 
Outras disposições sobre férias e licenças  

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - LICENÇA PATERNIDADE  
 
 

De acordo com o inciso XIX, do art. 7º, da Constituição Federal, combinado com a licença paternidade será 
de 03 (tres) dias úteis, contados do dia seguinte ao nascimento, neles incluído o dia previsto no inciso III, do 
Art. 473 da CLT, sem prejuízo da dispensa no dia do parto.  

 
 

Saúde e Segurança do Trabalhador  
 

Uniforme  
 

 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA - UNIFORME  
 
 

Os funcionários deverão apresentar-se ao serviço convenientemente trajado, de acordo com as normas da 
Empresa. 

  

Parágrafo único - A empresa fica responsável em fornecer ao seu funcionário o uniforme gratuitamente 
desde que seu uso seja obrigatório. 

 
Aceitação de Atestados Médicos  

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA - ATESTADOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS  
 
 

Serão reconhecidos os atestados médicos e/ou, desde que não obedecidas às exigências da Portaria 
MPAS nº 3370, de 09.10.84. Tais atestados não serão questionados quanto a sua origem, se portarem o 
Código Internacional de Doenças (CID) e carimbo e assinatura do profissional. 

  



A)   Não será exigida a comprovação de medicamentos. 

B)   Os atestados que retratem casos de urgência médica serão reconhecidos sempre. 

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA - ATESTADOS DO INSS  
 
 

O atestado médico fornecido pelo INSS prevalecerá sobre o atestado médico da empresa.  

 
Outras Normas de Proteção ao Acidentado ou Doente  

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA - COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO  
 
 

O empregador informará ao Sindicato Laboral, no prazo de 48 horas, eventuais acidentes sofridos por 
empregado motociclista, onde será enviado ao sindicato laboral, uma cópia do CAT - Comunicação de 
Acidente de Trabalho. 

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA - NORMA DE PROTEÇÃO AO ACIDENTADO E AO DOENTE  
 
 

O empregador informará ao sindicato dos trabalhadores, no prazo de 48 horas, eventuais acidentes sofridos 
por empregados, tal comunicação será feita por uma cópia da Comunicação de Acidente de Trabalho – 
CAT. 

  

§ ÚNICO – O empregador manterá a disposição do empregado um kit com materiais necessários aos 
primeiros socorros, contendo: torniquete, algodão, mercúrio cromo, água oxigenada e comprimidos 
analgésicos 

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEXTA - DANOS EM CASO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO  
 
 

Quando o motociclista se envolver em acidente de trânsito dentro do horário de trabalho e ficar comprovado 
que foi por culpa de terceiros, a despesa referente a danos materiais serão de responsabilidades do 
empregador, buscando como melhor lhe convir os ressarcimentos. 

  

Parágrafo único - Se ficar comprovado que foi culpa do motociclista, o mesmo arcará com as despesas 
referentes aos danos materiais. 

 



 
Relações Sindicais  

 
Acesso do Sindicato ao Local de Trabalho  

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA - QUADRO DE AVISOS  
 
 

O empregador manterá em local de fácil acesso ao trabalhador, um quadro de aviso para a colocação de 
comunicados e convocações do sindicato dos trabalhadores, bem como procurará facilitar a sindicalização 
dos seus funcionários e daqueles que vierem a ser, entregando-lhes material promocional que o sindicato 
lhe encaminhar para tal fim. 

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA OITAVA - LIBERAÇÃO DO SINDICATO NO LOCAL DE TRABALHO  
 
 

As empresas abrangidas por este Acordo Coletiva de Trabalho garantirão à entidade Sindical a colocação 
de aviso nos locais de trabalho, em lugares visíveis para a comunicação e orientação, bem como de livre 
acesso dos dirigentes sindicais aos locais de trabalho, desde que seja marcado com três dias de 
antecedência. 

 
Contribuições Sindicais  

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA NONA - DESCONTOS AUTORIZADOS  
 
 

Uma vez autorizados os descontos o empregado não mais poderá pleitear a devolução, mas poderá 
revogar a autorização, permanecendo responsável pelo débito pendente anterior a ela. 

  

Parágrafo 1°- As importâncias descontadas deverão ser recolhidas ao SINPROMEMS MS, em guias 
próprias, fornecidas até o dia 10 (dez) do mês, acompanhada da relação nominal, dos empregados, sob 
pena de pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor devido, acrescido de juros e correção 
monetária. 

  

Parágrafo 2°- a empresa será responsável pela filiação dos funcionários junto ao sindicato laboral, sendo 
que este fornecerá as respectivas guias. 

  

Parágrafo 3°- os novos empregados que vierem a ser contratados após a data-base, terão o desconto 
efetuado a partir do mês seguinte ao de admissão e filiação. 

  



Parágrafo 4°- é garantido o direito de desfiliação e de oposição ao desconto aos empregados filiados, no 
prazo de 10 (dez) dias que anteceder ao desconto, que deverá ser manifestado pelo trabalhador 
interessado em carta de próprio punho, diretamente ao sindicato laboral. Não terão validade às 
comunicações efetuadas pelos empregados através de correio, e-mail, fax enviados ao sindicato laboral ou 
à empresa. 

Parágrafo 5°- o presente desconto foi aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 
16/06/2017, na sede do SINPROMES/MS, situada à Avenida Aeroclube, 1050, Vila Sobrinho, nesta Capital, 
conta corrente nº 1121-0, mediante guia própria fornecida gratuitamente pelo sindicato laboral ou pelo site: 
www.sinpromesms.com.br 

 
 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL  
 
 

O empregador abrangido por esta Convenção Coletiva de Trabalho descontará no mês de março de todos 
seus empregados motociclistas e ciclistas, 1/30 avos do salário base,   recolhendo a respectiva quantia na 
Caixa Econômica Federal, até o dia 30 do mês de abril, e sempre nos mês que houver contratação. 

  

Parágrafo 1°- O empregador anotará na Carteira de trabalho do trabalhador, o desconto relativo à 
Contribuição Sindical, no espaço reservado para tal fim, à sigla “SINPROMES-MS”, não sendo permitido 
somente escrever Sindicato de Classe. 

  

Parágrafo 2° -  A empresa fica responsável em enviar cópias das Guias ao Sindicato Laboral até 30 (trinta) 
dias após o recolhimento na rede bancária juntamente com a lista de funcionários que pagaram a 
contribuição, ou enviar o arquivo digital com os dados da empresa e a lista de funcionários no e-mail 
sinpromescampograndems@hotmail.com. 

 
 

Disposições Gerais  
 

Descumprimento do Instrumento Coletivo  
 

 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DO INSTRUMENTO 
COLETIVO DE TRABALHO  
 
 

Fica estipulada à multa de um salário normativo da categoria, por infração, e em caso de novo 
descumprimento a multa será aplicada em dobro, em favor da parte prejudicada a ser paga pela parte que 
viola o presente Acordo Coletiva de Trabalho (ACT). 

 
Outras Disposições  

 
 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA - DIREITOS TRABALHISTAS  
 
 

http://www.sinpromesms.com.br/
mailto:sinpromescampograndems@hotmail.com


Ficam assegurados aos trabalhadores motociclistas, além dos direitos especificados na presente Acordo 
Coletiva de Trabalho, todos os dispostos em lei. 

 
 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA - PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS PARA A 
PREVIDÊNCIA  
 
 

As empresas deverão preencher a documentação exigida pela Previdência Social quando solicitada pelo 
empregado, e fornecê-la obedecendo aos seguintes prazos máximos: 

  

  

  

  

  

A) Para fins de obtenção de Auxílio- Doença: 15 (quinze) dias a partir da data da entregado do atestado 
medico ao empregador; 

B) Para fins de aposentadoria: 10 (dez) dias úteis; 

C) Para fins de aposentadoria especial: 15 (quinze) dias úteis; 

  

Ficam ressalvadas as situações mais favoráveis já existentes. As empresas fornecerão por ocasião do 
desligamento do empregado, quando for o caso, os formulários exigidos pela Previdência Social, para fins 
de instrução de processo de aposentadoria especial. 
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Anexo (PDF) 

 
    A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Ministério do Trabalho e Emprego 
na Internet, no endereço http://www.mte.gov.br.  
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