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SINDICATO DOS VAREJISTAS DE PRODS FARMACEUTICOS EST MS, CNPJ n. 33.121.849/0001-72, 
neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). SEBASTIAO PAULINO BORGES e por seu Secretário 
Geral, Sr(a). NELSON FRAIDE NUNES e por seu Vice-Presidente, Sr(a). JOVENALDO FRANCISCO DOS 
SANTOS; 
  
E  
 
SINDICATO PROFISSIONAL DOS MOTOCICLISTAS SOBRE DUAS E/OU TRES RODAS DO ESTADO 
DO MATO GROSSO DO SUL-SINPROMES-MS, CNPJ n. 04.268.765/0001-68, neste ato representado(a) 
por seu Presidente, Sr(a). LUIZ CARLOS ESCOBAR e por seu Vice-Presidente, Sr(a). MARCOS PAULO 
VIEIRA SANTANA e por seu Secretário Geral, Sr(a). LUZIANO MACIEL TEIXEIRA NETO; 
  
Celebram a presente CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, com vigência de 01/07/2007 a 30/06/2008, 
estipulando as condições de trabalho previstas nas cláusulas seguintes, que passarão a vigorar para todos 
os integrantes da CATEGORIA Atividade desenvolvida por trabalhadores em motocicleta sobre duas e/ou 
três rodas motorizados ou não que trabalham em farmácias, drogárias ou similares.  
As partes convencionam a data-base da categoria em 01 de julho  

 
Salários, Reajustes e Pagamento  

 
Piso Salarial  

 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - PISO SALARIAL  
 
 

  

Face ao acordado entre as partes, com validade no âmbito da base estadual 

da entidade Patronal, a partir de 1º de julho de 2007, passará a vigorar os 

seguintes pisos: 

 

  

PISO SALARIAL 

 Salário 

Motociclista que desempenha a função em cobranças, 

entregas, coletas e afins. 

 

R$ 508,37 

Motociclista que desempenha a função com Saidecar, 

Reboque e similares em entregas, coletas e afins. 

 

R$ 539,50 

Ciclista que desempenha a função em cobranças, 

entregas, coletas e afins. 

 

       R$ 466,00 



Parágrafo único: Aos empregados motociclistas que percebem salário acima do piso da categoria terão 

aumento de 3.75% (três e setenta e cinco por cento). 

 
 

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

Outras normas referentes a condições para o exercício do trabalho  
 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DA DEPRECIAÇÃO  

 
 

O empregador ficará obrigado a celebrar contrato de manutenção e depreciação do veículo com os 

funcionários que laborarem com suas próprias motocicletas a partir do momento de sua admissão, nos 

termos da legislação civil, cujo valor não poderá ser inferior a R$ 170,00 (cento e setenta reais) mensal.  
  

 

Parágrafo primeiro: Do momento em que o empregador estiver pagando a manutenção e depreciação em 

dia, fica totalmente desobrigado a ressarcir as despesas de manutenção, tais como: conservação, multas 

por infrações de trânsito e danos causados a terceiros.  

 

Parágrafo segundo: Se o empregado estiver recebendo em dia o valor da manutenção e depreciação, e a 

motocicleta encontrar-se quebrada por falta de manutenção, deixando de cumprir suas obrigações na 

empresa, o empregador se desobrigará a partir do segundo dia do pagamento do referido valor, enquanto 

a motocicleta estiver sem uso. 

  

Parágrafo terceiro: O pagamento da manutenção e depreciação da motocicleta não terá natureza salarial, 

não podendo, em hipótese alguma, integrar a remuneração para qualquer efeito, inclusive de caráter 

trabalhista ou previdenciário. 
 

 
Saúde e Segurança do Trabalhador  

 
Equipamentos de Segurança  

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA  
 
 

O empregador, no caso de que o veículo seja de sua propriedade, fornecerá ao empregado motociclista, sem 
descontar do seu salário os equipamentos de proteção individual exigido por lei (botas, luvas, capa de chuva, 

óculos de proteção, capacete), de acordo com a vida útil do material ou equipamento. 

  
Parágrafo único: 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 ao valor da peça não devolvida no recibo da rescisão. 

 

 
 

 
Disposições Gerais  

 
Regras para a Negociação  



 
 
CLÁUSULA QUARTA - VIGÊNCIA E DATA BASE  

 

A presente Convenção Coletiva de Trabalho terá prazo de duração de 01 (um) ano, a contar de 1º de 

julho de 2007, com término em 30 de junho de 2008, sendo a Data-Base da categoria fixada em 1º de 

julho.  
Aplicação do Instrumento Coletivo  

 
 
CLÁUSULA QUINTA - DEFINIÇÃO DA CATEGORIA PROFISSIONAL  

 
 

A categoria Profissional, objeto do presente instrumento normativo de trabalho, é denominada 

TRANSPORTE EM VEÍCULO DE DUAS E/OU TRÊS RODAS MOTORIZADOS OU NÃO, em 

entregas, coletas, cobranças, recebimentos e afins, no exercício da profissão. 

 
Outras Disposições  

 
 
CLÁUSULA SEXTA - DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
 

As demais clásulas da Convenção Coletiva de Trabalho anterior permanecem inalteradas, inclusive o Termo 
Aditivo Celebrado em 04/04/07, alterando as cláusulas 7º, letra "f e p"; cláusula 18º e 25ª § 2º, conforme 
instrução normativa 85 do TST.  

 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO  
 
Fica eleito o foro trabalhista de Campo Grande/MS para dirimir dúvidas ou executar as cláusulas da 
corrente Convenção Coletica de Trabalho.  

 

 

SEBASTIAO PAULINO BORGES  

Presidente  

SINDICATO DOS VAREJISTAS DE PRODS FARMACEUTICOS EST MS  

 

 

 

NELSON FRAIDE NUNES  

Secretário Geral  

SINDICATO DOS VAREJISTAS DE PRODS FARMACEUTICOS EST MS  

 

 

 

JOVENALDO FRANCISCO DOS SANTOS  

Vice-Presidente  

SINDICATO DOS VAREJISTAS DE PRODS FARMACEUTICOS EST MS  



 

 

 

LUIZ CARLOS ESCOBAR  

Presidente  

SINDICATO PROFISSIONAL DOS MOTOCICLISTAS SOBRE DUAS E/OU TRES RODAS DO 

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL-SINPROMES-MS  

 

 

 

MARCOS PAULO VIEIRA SANTANA  

Vice-Presidente  
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LUZIANO MACIEL TEIXEIRA NETO  

Secretário Geral  

SINDICATO PROFISSIONAL DOS MOTOCICLISTAS SOBRE DUAS E/OU TRES RODAS DO 

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL-SINPROMES-MS  

 

 
  

 


