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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  
 
FUNDACAO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL, CNPJ n. 03.221.702/0001-93, neste ato 
representado(a) por seu Presidente, Sr(a). CLAUDIO OSORIO MACHADO; 
  
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 julho de 2017 a 
30 de junho de 2018 e a data-base da categoria em 01º de julho.  
 
 
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  

 
Piso Salarial  

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - PISO SALARIAL  
 
 

O piso salarial dos funcionários mensageiros cobradores, no âmbito da Empresa, abrangidos por este 
acordo coletivo, passará a perceber conforme demonstrativo. 

  

PISO SALARIAL 

Função Salário 

Mensageiro cobrador que desempenham a função em coletas, 

recebimentos, cobranças e afins. 

  

R$ 1010,00 + 30% de Adicional de 



  

  

  

  

  

  

  

Parágrafo Primeiro:-Nenhum trabalhador neste segmento poderá receber salário inferior ao normativo. 

  

Parágrafo Segundo: Os empregados mensageiros cobradores comissionados terão calculado o repouso 
semanal remunerado de acordo com a média das comissões dos dias úteis trabalhados. 

  

 Parágrafo Terceiro: Os salários fixos ou parte fixa dos salários dos empregados mensageiros Cobrador da 
empresa acima nominada, terão correção salarial no dia 01/07/2017, data base da categoria, á titulo de 
aumento da data base, aplicando-se 3%, sobre o salário de 2016. 

 
Pagamento de Salário –  Formas e Prazos  

 
 
CLÁUSULA QUARTA - MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO DE SALÁRIO  
 
 

Fica estabelecido que o empregador pague uma multa de 10% (dez por cento) sobre o saldo salarial, na 
hipótese de atraso no pagamento de salário até 20 (vinte) dias, e de 5% (cinco por cento) por dia no período 
subsequente. 

  

 
 
CLÁUSULA QUINTA - COMPROVANTES DE PAGAMENTO  
 
 

Periculosidade= R$ 1.313,00 

E mais  comissão? sobre o arrecadado, conforme já vem 

ocorrendo na empresa. Tudo constando em seu holerite 

inclusive o DSR. 

  

  

R$ salário + comissão de 6,5 % sobre 

o montante arrecadado em Campo 

Grande e 8,5% sobre o montante 

arrecadado nas cidades do interior.  



O pagamento do salário será feito mediante recibo, fornecendo-se cópia ao empregado, com a identificação 
da empresa, e do qual constarão a remuneração, com a discriminação das parcelas, a quantia líquida paga, 
os dias trabalhados ou o total da produção, as horas extras e os descontos efetuados, inclusive para a 
Previdência Social, e o valor correspondente ao FGTS. 

 
 

Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros  
 

13º Salário  
 

 
CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO  
 
 

O pagamento do13 º salário deverá ser feito nos seguintes prazos:   

A 01 ª parcela até 30 de Novembro; 

A 02 ª parcela até 20 de Dezembro; 

 
Adicional de Hora-Extra  

 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - HORA EXTRA  
 
 

A Fundação Carmem Prudente pagará com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre a hora normal 
as 02 (duas) primeiras horas extras e, com acréscimo de 100% (cem por cento) as demais horas extras se 
houver. Para trabalhos realizados aos domingos ou feriados serão remunerados em dobro. 

 
Adicional de Tempo de Serviço  

 
 
CLÁUSULA OITAVA - ADICIONAL DE ANUÊNCIA  
 
 

O empregador concederá aos seus empregados a título de adicional por tempo de serviço (ATS) o 
equivalente a. 1% (um por cento) por ano de serviço prestado ao mesmo empregador, adicional esse que 
será calculado sobre o salário base do empregado e incidirá no cálculo das horas extras mensais e 13º 
salário. O referido valor devera ser destacado no recibo de pagamento salarial. 

 
Outros Adicionais  

 
 
CLÁUSULA NONA - VALOR DA LOCAÇÃO E DEPRECIAÇÃO DA MOTOCICLETA  
 
 

O empregador fica obrigado a ressarcir os empregados mensageiros que laborarem com veículo próprio, a 



importância mensal de R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais) referente à locação da motocicleta.  

  

Parágrafo único - Fica acordada entre as partes, que o valor destinado a Locação da  motocicleta e a 
depreciação não será considerada como verba salarial, portanto, não somará como base de cálculo para 
férias, 13 º salário e verbas rescisórias. 

  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - VALOR DA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA  
 
 

  

O empregador fica obrigado a ressarcir os empregados motociclistas que laborarem com veículo próprio, 
troca de óleo a cada1.000 km(mil quilômetros). 

  

Parágrafo único - Fica acordada entre as partes, que o valor destinado à manutenção não será 
considerado como verba salarial, portanto, não somará como base de cálculo para férias, 13 º salário e 
verbas rescisórias. 

 
Auxílio Alimentação  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - ALIMENTAÇÃO  
 
 

O empregador fornecerá alimentação gratuitamente no refeitório da empresa, nos dias de maior volume de 
arrecadação, sem que configure salário “IN NATURA” aos empregados. 

 
Seguro de Vida  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - SEGURO DE VIDA  
 
 

O empregador já mantém seguro de vida em grupo para todos os funcionários, junto à Seguradora 
Mongeral Aegon Seguros e Previdências S.A., apólice de número 93.100.027, sem nenhum ônus para o 
trabalhador.  

 
Outros Auxílios  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - COMBUSTÍVEL  
 



 

É de responsabilidade do empregador fornecer o combustível suficiente para que o funcionário possa 
desempenhar a função, sem nenhum ônus para o mesmo 

Parágrafo único - Fica acordada entre as partes, que o valor destinado ao combustível não será 
considerado 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 QUARTA - 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 ser devolvida em 48 (quarenta e oito) horas após a sua entrega. 

  

Parágrafo único - A entidade, ao admitir o trabalhador Mensageiro, anotará em sua Carteira de Trabalho e 
Previdência Social o respectivo ?CBO? (Classificação Brasileira de Ocupação), cujo número é 4122-05 
(Mensageiro) não sendo permitida a utilização de outra nomenclatura para o exercício da profissão, 
anotando também a contribuição sindical, mencionando o nome da entidade. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - CONTRATO DE EXPERIÊNCIA  
 
 

O contrato de experiência deverá ser no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco dias), prorrogável por mais 
45 (quarenta e cinco dias) sem necessidade da anuência das partes, com cópia entregue ao mesmo, 
devendo ser anotado na CTPS. 

 
Desligamento/Demissão  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOCUMENTOS PARA HOMOLOGAÇÃO  
 
 

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

a)       Ficha ou Livro de Registro do empregado; 

b)        Aviso Prévio constando local, dia e hora da homologação; 

c)         Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho em 5 (cinco) vias; 



d)        Formulário do Seguro Desemprego; 

e)         CTPS com as devidas anotações e baixa; 

f)         Carta de referência quando a dispensa for sem justa  causa; 

g)        Atos constitutivos da empresa; 

h)        Carta de Preposto quando da ausência do empregador; 

i)          Extrato analítico atualizado do FGTS e guia de recolhimento dos meses                 que   não 
constem do extrato; 

j)          Guia de recolhimento rescisório e da multa de 50% sobre a totalidade dos depósitos quando for o 
caso; 

k)      Exame médico demissional; 

l) A quitação será efetuada através de cheque administrativo, dinheiro ou comprovante de depósito bancário 
na conta do empregado; 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL  
 
 

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

  

Parágrafo 1º - O pagamento das parcelas constantes do instrumento de rescisão ou recibo de quitação 
deverá ser efetuado nos seguintes prazos até o primeiro dia útil imediato ao término do contrato; 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 13ª, parágrafo 1º, sujeitará ao empregador o pagamento da 
multa a favor do empregado, em valor equivalente a um salário da categoria. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - LOCAL DA HOMOLOGAÇÃO  
 
 

As rescisões serão homologadas na sede do SINPROMES/MS sito à Avenida Aeroclube, 1050- Vila 
Sobrinho, telefone (67) 3383-0142 ou 3301-8701, na base de Campo Grande/MS. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - O NÃO COMPARECIMENTO PARA HOMOLOGAÇÃO  
 
 



O empregador deverá comunicar ao empregado por escrito o dia e hora em que será efetuada a 
homologação no sindicato. Em caso de atraso por uma das partes, por mais de uma (01) hora, será 
considerado como ausente. 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - RESSALVA  
 
 

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

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DEMISSÃO POR JUSTA CAUSA  
 
 

O empregado dispensado por justa causa, deverá ser comunicado por escrito sobre os  motivos da 
dispensa. 

 
Aviso Prévio  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - AVISO PRÉVIO  
 
 

Qualquer funcionário que no curso do aviso prévio, por iniciativa do empregador, obtiver novo emprego e 
provar esta situação por escrito, através de declaração do novo empregador, fica dispensado do 
cumprimento do prazo restante do aviso prévio, considerando-se rescindido o contrato de trabalho na data 
do efetivo desligamento, ficando as partes isentas do pagamento dos dias restantes do aviso prévio. 

  

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

 
 

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

Estabilidade Aposentadoria  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - ESTABILIDADE PROVISÓRIA  
 
 

O trabalhador que restar 12 meses para completar seu tempo para aposentadoria pela Previdência Social, 
desde que tenha trabalhado no mínimo os últimos 05 (cinco) anos no mesmo emprego fica assegurado ao 
mesma estabilidade provisória de 1 (um) ano; 



 
 

Jornada de Trabalho –  Duração, Distribuição, Controle, Faltas  
 

Duração e Horário  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - JORNADA DE TRABALHO  
 
 

A jornada de trabalho dos empregados abrangidos por este ACT será de 44 (quarenta e quatro) horas 
semanais, podendo ultrapassar 08 horas diárias em 05 dias da semana, para compensação do sábado, de 
4 horas. O acréscimo diário destinado à compensação não poderá ultrapassar a duas horas diárias. 

 
 

Férias e Licenças  
 

Duração e Concessão de Férias  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - INÍCIO DO PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS  
 
 

O inicio das férias, coletivas ou individuais, não poderá coincidir com sábado, domingo, feriado ou dia de 
compensação de repouso semanal. 

 
Outras disposições sobre férias e licenças  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - RENOVAÇÃO DA CNH  
 
 

Sem prejuízo do salário, o empregado terá direito ao tempo necessário para a renovação da sua CNH. 

 
 

Saúde e Segurança do Trabalhador  
 

Equipamentos de Segurança  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA  
 
 

O empregador fornecerá aos empregados mensageiros, sem descontar do seu salário, protetor solar fator 
30, bolsa para porte de documentos e materiais e antena de proteção contra linha com cerol, excluindo-se 
os equipamentos exigidos por lei de trânsito (botas, luvas, capa de chuva, óculos de proteção, capacete) 
para o motociclista mensageiro, sendo de sua responsabilidade  como proprietário da moto, devendo ser 
substituído de acordo com sua vida útil.  

  



Parágrafo único ? Os equipamentos ou materiais fornecidos pela empresa, sem ônus para o empregado, 
deverão ser devolvidos, ainda que usados, ao final do contrato ou quando da sua substituição, e a não 
devolução acarretará desconto equivalente ao valor da peça não devolvida no recibo da rescisão. 

 
Uniforme  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - TRAJES  
 
 

  

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

  

Parágrafo Único - A entidade fica responsável em fornecer a seus funcionários 02 (dois), uniformes 
gratuitamente desde que seu uso seja obrigatório. 

 
Manutenção de Máquinas e Equipamentos  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - CONDIÇÕES DO VEÍCULO DE TRABALHO  
 
 

A empresa fiscalizará as condições da motocicleta, mesmo não sendo de sua propriedade, no que se refere 
à manutenção preventiva e corretiva, documentação de trânsito obrigatória e uso de equipamentos exigidos 
por lei.  

  

Parágrafo 1º - O empregado que estiver trabalhando com carteira de habilitação vencida ou equipamentos 
em desacordo com órgãos reguladores de trânsito e INMETRO, ensejará motivo para demissão por justa 
causa. 

Parágrafo 2º  -     O empregado que utilizar motocicleta de terceiros para o trabalho, deverá portar 
autorização formal de seu proprietário para sua condução.  

 
Aceitação de Atestados Médicos  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - ATESTADO MÉDICO  
 
 

O atestado médico entregue pelo empregado somente será aceito pela empresa, para fins de justificativa de 
faltas e ou afastamento previdenciário se estiver devidamente preenchido, datado, com nome do medico 
emitente, numero do CRM, bem como a descrição da patologia, com respectivo numero da CID. 

  



Parágrafo único - Fica assegurado que os empregadores fornecerão gratuitamente aos seus empregados 
medicamentos prescritos pelo médico responsável, nos casos de acidente de trabalho e doenças 
ocupacionais, a critério do empregador. 

 
Primeiros Socorros  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - PRIMEIROS SOCORROS  
 
 

A entidade manterá, em local de fácil acesso e disponível em todos os turnos de trabalho, material 
destinado a primeiros socorros para os mensageiros. 

 
Outras Normas de Proteção ao Acidentado ou Doente  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO  
 
 

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

  

Parágrafo único ? Fica assegurado a estabilidade ao empregado acidentado no trabalho, comprovado por 
Laudo Pericial do INSS, pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir do retorno ao trabalho conforme 
Lei vigente.  

 
 

Relações Sindicais  
 

Acesso do Sindicato ao Local de Trabalho  
 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - ACESSO NAS DEPENDÊNCIAS DA EMPRESA  
 
 

Fica assegurado o livre acesso dos dirigentes sindicais à entidade, desde que façam comunicação prévia 
das mesmas com a finalidade de promover a divulgação de informações de interesse da categoria. 

 
Contribuições Sindicais  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL  
 
 

A Fundação Carmem Prudente abrangida por este Acordo coletivo de trabalho descontará no mês de março 
de todos seus empregados mensageiros, 1/30 avos do salário base, recolhendo a respectiva quantia 
através de guias recolhimento das contribuições que deverão ser retiradas, que na secretaria da entidade 



laboral, no site do sindicato www.sinpromesms.com.br ou no site da Caixa Econômica Federal 
http://www.caixa.gov.br/Voce/contribuicao_sindical/index.asp, até o dia 30 do mês de abril, e sempre nos 
mês que houver contratação. 

                                                                         

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

 
 
 

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - MENSALIDADE ASSOCIATIVA  
 
 

A Fundação Carmem Prudente descontará do salário base de cada empregado associado Mensageiro, a 
importância de R$ 15,00 (quinze reais) de mensalidade associativa, inclusive no mês do recolhimento da 
contribuição sindical, devendo o valor descontado ser recolhido através de guias próprias, na Caixa 
Econômica Federal na c/c nº 1121-0, agência 1108 em nome do SINPROMES MS, até o dia 10 (dez) de 
cada mês, conforme decisão de Assembleia Geral Extraordinária do dia 24/05/2017. 

Parágrafo 1º: A empresa deverá retirar as guias para recolhimento das contribuições, que estarão á 
disposição na secretaria da entidade laboral e também podem ser emitidas no site 
www.sinpromesms.com.br. 

  

Parágrafo 2º: fica facultada a oposição do empregado manifestar-se pessoalmente, contrário, no prazo de 
10 dias que antecede o desconto na secretaria da Entidade, não sendo permitida outorga de poderes. 

  

Parágrafo 3º: A falta de recolhimento, pela empresa, nos prazos previstos implicará á ela a multa de 10% 
(dez por cento) ao mês, mais juros de 2% (dois por cento) ao mês, mais correção monetária pela Selic ou 
outro índice que venha substituí-lo, multas e juros que serão aplicados sobre os valores corrigidos, além das 
penalidades previstas.    

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - GUIA SINDICAL  
 
 

A Fundação Carmem Prudente fica responsável em enviar cópias do recolhimento da Guia Sindical, relação 
dos funcionários do qual foram descontados e da RAIS ao Sindicato Laboral até 30 (trinta) dias após o 
recolhimento na rede bancária. 

 
Outras disposições sobre relação entre sindicato e empresa  

 
 

http://www.sinpromesms.com.br/
http://www.caixa.gov.br/Voce/contribuicao_sindical/index.asp
http://www.sinpromesms.com.br/


CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - ASSISTÊNCIA SINDICAL  
 
 

As rescisões trabalhistas dos funcionários que tiverem mais de um (01) ano de prestação de serviços serão 
homologadas no sindicato da categoria, de conformidade com as determinações do § 1º do artigo 477 da 
CLT, sob pena de ineficácia do instrumento rescisório. 

 
 

Disposições Gerais  
 

Descumprimento do Instrumento Coletivo  
 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DO ACT  
 
 

Fica estipulada à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do salário normativo da categoria, por infração 
em favor do sindicato da categoria, e em caso de novo descumprimento a multa será aplicada em dobro.  

 
Outras Disposições  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA - DIREITOS TRABALHISTAS  
 
 

Ficam assegurados aos trabalhadores mensageiros, além dos direitos especificados no presente Acordo 
Coletivo de Trabalho, todos os dispostos em lei.  

 

 

 

LUIZ CARLOS ESCOBAR  

Presidente  

SINDICATO PROF DOS TRAB CONDUTORES EM MOTOCICLETAS, ENTREGADORES 

SIMILARES E AUTONOMOS INDIVIDUAIS SOBRE DUAS OU TRES RODAS MOTORIZADOS 

OU NAO DO MS  

 

 

 

CLAUDIO OSORIO MACHADO  

Presidente  

FUNDACAO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL  

 

 
 

ANEXOS  
ANEXO I - ATA 01  

 
 



Anexo (PDF) 

 
 

ANEXO II - ATA 02  
 
 

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.  
 

 

http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/imagemAnexo/MR051523_20172017_08_07T16_29_19.pdf
http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/imagemAnexo/MR051523_20172017_08_07T16_29_55.pdf

