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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 Secretário Geral, Sr(a). LUZIANO MACIEL 
TEIXEIRA NETO; 
  
E  
 
SINDICATO DAS MICRO,PEQUENAS EMPRESAS E REVENDEDORES AUTONOMOS DE GLP. GAS 
CANALIZADO E SIMILARES DO ESTADO DE MS, CNPJ n. 02.270.972/0001-21, neste ato representado(a) 
por seu Presidente, Sr(a). PEDRO CARLOS NANTES e por seu Secretário Geral, Sr(a). FABIOLA DA 
SILVA; 
  
celebram a presente CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as condições de trabalho 
previstas nas cláusulas seguintes:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE  

 
As partes fixam a vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho no período de 1º de novembro de 
2009 a 31 de outubro de 2010 e a data-base da categoria em 1º de novembro.  
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA  
 
A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) A Categoria Profissional objeto 
do presente instrumento normativo de trabalho é denominada trabalhadores que desempenham a 
função usando veículo de duas e ou três rodas motorizados ou não na entrega de gás GLP, no 
exercício da profissão, e aqueles que vierem a se constituir ou instalar após essa data, é aplicável á 
esse segmento de trabalhadores no Estado do Mato Grosso do Sul: nos municípios de Água 
Clara/MS, do Município de Alcinópolis/MS, do Município de Amambaí/MS, do Município de 
Anastácio/MS, do Município de Anaurilândia/MS, do Município de Angélica/MS, do Município de 
Antônio João/MS, do Município de Aparecida do Taboado/MS, do Município de Aquidauana/MS, do 
Município de Aral Moreira/MS, do Município de Bandeirantes/MS, do Município de Bataguassu/MS, 
do Município de Bataiporã/MS, do Município de Bela Vista/MS, do Município de Bodoquena/MS, do 
Município de Bonito/MS, do Município de Brasilândia/MS, do Município de Caarapó/MS, do Município 
de Camapuã/MS, do Município de Campo Grande/MS, do Município de Caracol/MS, do Município de 
Cassilândia/MS, do Município de Chapadão do Sul/MS, do Município de Corguinho/MS, do Município 
de Coronel Sapucaia/MS, do Município de Corumbá/MS, do Município de Costa Rica/MS, do 
Município de Coxim/MS, do Município de Deodápolis/MS, do Município de Dois Irmãos do Buriti/MS, 
do Município de Douradina/MS, do Município de Dourados/MS, do Município de Eldorado/MS, do 
Município de Fátima do Sul/MS, do Município de Figueirão/MS, do Município de Glória de 
Dourados/MS, do Município de Guia Lopes da Laguna/MS, do Município de Iguatemi/MS, do 
Município de Inocência/MS, do Município de Itaporã/MS, do Município de Itaquiraí/MS, do Município 
de Ivinhema/MS, do Município de Japorã/MS, do Município de Jaraguari/MS, do Município de 
Jardim/MS, do Município de Jateí/MS, do Município de Juti/MS, do Município de Ladário/MS, do 
Município de Laguna Carapã/MS, do Município de Maracaju/MS, do Município de Miranda/MS, do 
Município de Mundo Novo/MS, do Município de Naviraí/MS, do Município de Nioaque/MS, do 



Município de Nova Alvorada do Sul/MS, do Município de Nova Andradina/MS, do Município de Novo 
Horizonte do Sul/MS, do Município de Paranaíba/MS, do Município de Paranhos/MS, do Município de 
Pedro Gomes/MS, do Município de Ponta Porã/MS, do Município de Porto Murtinho/MS, do Município 
de Ribas do Rio Pardo/MS, do Município de Rio Brilhante/MS, do Município de Rio Negro/MS, do 
Município de Rio Verde de Mato Grosso/MS, do Município de Rochedo/MS, do Município de Santa 
Rita do Pardo/MS, do Município de São Gabriel do Oeste/MS, do Município de Selvíria/MS, do 
Município de Sete Quedas/MS, do Município de Sidrolândia/MS, do Município de Sonora/MS, do 
Município de Tacuru/MS, do Município de Taquarussu/MS, do Município de Terenos/MS, do 
Município de Três Lagoas/MS , com abrangência territorial em MS.  

 
Disposições Gerais  

 
Outras Disposições  

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - PISO SALARIAL  
 
 

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

da entidade Patronal, a partir de 1º de novembro de 2009, passando a vigorar o seguinte 

piso salarial: 

 

PISO SALARIAL 

Cargo Salário 

Motociclista que desempenha a função de 

transporte de Gás de cozinha GLP.  

 

  R$ 572,45 + 30% = R$ 744,20 

Ciclista Entregador de Gás de cozinha GLP.   R$ 510,85 + 30% = R$ 664,15 

Motociclista com Saidecar ou Reboque em 

entrega e coleta de Gás de cozinha GLP. 

   

R$ 601,40 + 30% = R$ 781,80 

  

Parágrafo 1º- Os salários fixos ou a parte fixa dos salários dos empregados motociclistas 

na base territorial acima nominada, categoria profissional ora representada pelo Sindicato 

dos Empregados, terão correção salarial no dia 01/11/2009, data base da categoria, à titulo 

de aumento da data base, aplicando-se 6,5% (seis e meio por cento) sobre os salários vigentes 

em 01.11.2008. 

Parágrafo 2º- Nenhum trabalhador deste seguimento abrangido por essa CCT poderá 

receber menos do valor estipulado na tabela, já acrescido dos 30% (trinta por cento) 

referente á periculosidade, conforme o art.193 da CLT. 

 

Cláusula 4ª - Da jornada de Trabalho: 

A jornada de trabalho dos empregadores abrangidos por esta Convenção Coletivo de 

Trabalho será de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, podendo o período diário de 

trabalho ultrapassar 8 horas diárias em 05 dias da semana, para compensação do sábado, 

de 4 horas. 

Parágrafo único - Aos estabelecimentos com mais de dez trabalhadores serão obrigados 

à anotação da hora de entrada e de saída, em registro manual, mecânico ou eletrônico, 



devendo haver pré-assinalação do período de repouso. 

   

Cláusula 5ª–  Do 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 1º- A condição do cumprimento ou não do aviso prévio, deverá ser registrado 

no corpo do documento em questão. 

Parágrafo 2º- Durante o aviso prévio será permitido o remanejamento do funcionário 

para outro setor desde que seja para exercer a mesma função. 

 

Cláusula 6ª –  Documentos Para Homologação: 

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

documentos: 

 

a)                 Ficha ou Livro de Registro de Empregados; 

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) Atos constitutivos da empresa; 

g) Carta de Preposto quando da ausência do empregador; 

h) Extrato analítico atualizado do FGTS e guia de recolhimento dos meses que não 

constem do extrato; 

i) Guia de recolhimento rescisório e da multa de 40% sobre a totalidade dos depósitos 

quando for o caso; 

j) Quando o funcionário for menor, a presença do responsável legal; 

k) Exame médico demissional; 

l)   Demonstrativo das parcelas variáveis computando-se, no caso de horas extras 

habituais, 

m)  Valor do reflexo no descanso semanal remunerado e horas extras; 

n)   A quitação será efetuada através de cheque administrativo, dinheiro ou depósito 

direto na conta do empregado mediante apresentação de comprovante de depósito; 

Parágrafo Único: Do não comparecimento de uma das partes para homologação 

conforme anotação no aviso prévio, a Entidade Sindical dará um comprovante à parte 

presente. 

 

Cláusula 7ª –  Do Repouso 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 semana. 

 
Cláusula 8ª –  Das Férias: 



A concessão das férias será participada, transmitida por escrito ao empregado, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, cabendo a este assinar a respectiva comunicação. 

Parágrafo 1º- Nenhuma empresa poderá deixar de conceder férias a seus funcionários 

dentro do período previsto na legislação em vigor, e o início do gozo da mesma não 

poderá coincidir com sábado, domingo e feriado. 

Parágrafo 2º- Fica facultado ao funcionário, gozar suas férias no período coincidente 

com a época do casamento ou férias escolares, desde que faça tal comunicação à empresa 

com 60 (sessenta) dias de antecedência. 

 

Cláusula 9ª- Pagamento do Salário: 

O salário do trabalhador será pago até o 5º dia útil do mês subseqüente ao vencido. 

Parágrafo Único - Fica estabelecido que o empregador pagará 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 subseqüente. 

 
Cláusula 10ª- Pagamento do 13º Salário: 

O pagamento do 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. 

 

Cláusula 11ª –  Das Anotações na CTPS: 

Fica a empresa obrigada a mencionar na CTPS de cada funcionário o desdobramento de 

todas as partes que compõem a remuneração, ou seja: salários fixos e demais adicionais. 

 

Cláusula 12ª –  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 1º- 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) 

número 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. 

Parágrafo 2º- A empresa se compromete a informar ao sindicato as vagas disponíveis em 

seu quadro para que o sindicato possa encaminhar trabalhadores desempregados. 

 

Cláusula 13ª - Dos Comprovantes de Pagamentos: 

Fica a empresa obrigada a fornecer comprovantes de pagamentos aos seus funcionários 

mensalmente, com todas as discriminações. 

 

Cláusula 14ª –  Da Remuneração das Férias e 13 º Salários: 

A remuneração das férias e do décimo terceiro salário dos funcionários comissionados 

será obtida da média dos últimos seis meses, não sendo considerado mês para cálculo das 

médias das variáveis caso o empregador 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.  

 

Cláusula 15ª –  Dos Trajes: 

Os funcionários deverão apresentar-se ao serviço convenientemente trajado, de acordo 

com as normas da Empresa. 

Parágrafo Único- A empresa fica responsável em fornecer aos seus funcionários os 

uniformes gratuitamente desde que seu uso seja obrigatório. 

 
Cláusula 16ª –  Dos Abonos de Faltas: 

O empregado que for estudante poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízos do 

salário, conforme determina a CLT, artigo 473, inciso VII. Também serão abonadas as 

faltas por motivo de força maior tais como: casamento 03 (três) dias, falecimento de 

membros da família 02 (dois) dias e para comparecimento à Justiça o tempo que for 

necessário, dentre outros casos previsto em lei. 

 

Cláusula 17ª –  Do Pagamento da Rescisão Contratual: 

Rescindido o contrato de trabalho, o empregador pagará ao funcionário todos os seus 

direitos rescisórios no prazo estabelecido no § 6 º do artigo 477. 

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 do parágrafo da cláusula 19ª, parágrafo 1º, sujeitará ao 

empregador o pagamento da multa a favor do empregado, em valor equivalente ao seu 

salário. 

 

Cláusula 18ª–  Onde será feito á Homologação: 

As rescisões serão homologadas na sede do SINPROMES/MS, na base de Campo 

Grande/MS, no interior do estado serão homologadas nas sub-delegacias do Trabalho, 

Postos do Trabalho ou representante do Ministério do Trabalho, quando não existir na 

localidade nenhum dos órgãos, a assistência será prestada pelo representante do 

Ministério Publico não havendo, pelo defensor publico e, na falta ou impedimento destes, 

pelo juiz de paz. Conforme Art. 477 da CLT. 

 

Cláusula 19ª –  O não Comparecimento Para Homologação: 

O empregador deverá comunicar o empregado por escrito o dia e hora em que será 

efetuada a homologação no sindicato ou sub-delegacias. Em caso de atraso por uma das 

partes, por mais de uma (01) hora, será considerado como ausente. 

 
Cláusula 20ª - Da Ressalva : 

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

oposição do empregador.   



 

Cláusula 21ª - Direitos Trabalhistas: 

Ficam assegurados a esses trabalhadores, além dos direitos especificados na presente 

Convenção Coletiva de Trabalho, todos os dispostos em lei.  

 

Cláusula 22ª –  Da 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, salvo no caso de rescisões feitas perante autoridade competente ou outro 

sindicato laboral fora da capital. 

 

Cláusula 23ª –  Da contribuição Assistencial: 

A empresa descontará dos funcionários mensalmente, em folha de pagamento, o 

equivalente a 2% (dois por cento) a título de contribuição Assistencial conforme disposto 

no artigo 8 º II e IV (PN.119) da Constituição Federal. Ficando autorizado pelos 

associados em assembléia realizada em 16/5/2009. O Recolhimento será efetuado em 

nome do Sindicato laboral até o 10 º dia do mês subseqüente ao desconto, através de 

depósito na Caixa Econômica Federal, em guias fornecidas pelo sindicato laboral. Essa 

cláusula só é válida para os filiados ao Sindicato que concordarem com o desconto. 

Parágrafo 1º- O não recolhimento da referida contribuição dentro do prazo estabelecido, 

sujeitará o infrator à aplicação da multa de 10% (dez por cento) e demais acréscimos, de 

conformidade com o artigo 600 da CLT. 

Parágrafo 2º- Fica estabelecido que o empregado motociclista filiado, autorizará a 

empresa a descontar de seus vencimentos o valor determinado na Assembléia, se a 

empresa não for autorizada por escrito, não poderá efetuar o desconto.  

 

Cláusula 24ª- Guia Sindical: 

A empresa fica responsável em enviar cópias da Guia Sindical ao 

Sindicato Laboral até 30 (trinta) dias após o recolhimento na rede 

bancária. 
 
Cláusula 25ª –  Da Contribuição Confederativa Laboral: 

A empresa abrangida pela presente Convenção Coletiva de Trabalho, fica na obrigação de 

descontar de seus empregados que pertencem à categoria profissional, e que seja 

sindicalizado, a importância de 1/30 avos dos salários do mês de Novembro de 2009, 

devendo ser recolhido até 10 de dezembro de 2009, e no mês de junho de 2010 devendo 

ser recolhido até 10 de julho de 2010. 

 

Cláusula 26ª - Acesso nas Dependências da Empresa: 

Fica assegurado o livre acesso dos dirigentes sindicais à Empresa, desde que façam 

comunicação prévia das mesmas com a finalidade de promover a divulgação de 

informações de interesse da categoria. 



 
Cláusula 27ª –  Das Horas Extras: 

A empresa efetuará o pagamento das horas extras normais com adicional de 60% 

(sessenta por cento) nos dias laborados de Segunda-feira à Sábado. Nos Domingos e 

feriados laborados o adicional será de 100% (cem por cento). As horas extras poderão ser 

pagas ou convertidas em folga, exceto os domingos. 

Parágrafo 1º- Quando a convocação ocorrer em domingos e feriados, a empresa 

fornecerá o pagamento de vale transporte adicional pela convocação, tantos quantos 

forem necessários para o deslocamento e ou providenciará transporte adequado para 

locomoção desde que o funcionário não tenha meios de condução própria. 

Parágrafo 2º- Por ocasião da convocação para laborar em hora extraordinária, domingos 

e feriados, a empresa empregadora também se responsabilizará pelas despesas com 

alimentação do funcionário. 

 

Cláusula 28ª- Intervalo para Repouso e Alimentação: 

Todos os empregados motociclistas e ciclistas terão direito ao intervalo previsto no artigo 

71 da CLT, sendo que aqueles que executam trabalho fora do estabelecimento terão 

intervalo de 01 (uma) hora, para alimentação ou repouso, usufruindo a seu critério, não 

podendo exceder as 06 (seis) primeiras horas de trabalho. 

Parágrafo 1º- Não excedendo de seis horas o trabalho será obrigatório um intervalo de 

15 minutos quando a duração ultrapassar quatro horas.  

Parágrafo 2º- Quando o intervalo para repouso e alimentação, não for concedido ou 

respeitado pelo empregador, este ficará obrigado a remunerar o período correspondente 

com um acréscimo de no mínimo 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de 

trabalho, art. 71 CLT. 

 

Cláusula 29ª- Alimentação: 

A empresa poderá conceder alimentação, podendo ser fornecida diretamente em seus 

refeitórios ou por qualquer sistema de convênio, concedido a todos os empregados, de 

conformidade com os benefícios e entendimentos disciplinados na lei que instituiu o 

PAT- Programa de Alimentação do Trabalhador.  

Parágrafo único- Se o empregador optar pelo tíquete refeição, o valor não poderá ser 

inferior a R$5,50 (cinco reais e cinqüenta centavos) para a jornada de 08 (oito) horas. 

 

Cláusula 30ª –  Seguro de Vida: 

O empregador terá a obrigação de fazer o seguro de vida individual ou em grupo, para o 

empregado motociclista, junto à uma seguradora de sua livre escolha, sem nenhum ônus 

para o trabalhador, cuja apólice do seguro não poderá ser inferior a R$20.000,00 (vinte 

mil reais) por morte acidental, por invalidez R$10.000,00(dez mil reais) e auxilio funeral 

R$1.260,00 (um mil duzentos e sessenta reais), de acordo com o fracionamento da 

apólice. 

Parágrafo único- A seguradora poderá ter convênio com o sindicato dos Trabalhadores 

Motociclistas ou com o sindicato patronal, para a venda das apólices. 

 



Cláusula 31ª –  Do Contrato de Experiência: 

O contrato de experiência deverá ser no prazo máximo de (45) quarenta e cinco dias com 

prorrogação por mais (45) quarenta e cinco dias, e somente terá validade se 

expressamente celebrado, com a data de início datilografada e a assinatura do funcionário 

sobre a referida data, com cópia entregue ao mesmo, devendo ser  anotado na CTPS. 

 

Cláusula 32º- Do Combustível: 

 A empresa fornecerá ao motociclista combustível suficiente à execução dos serviços bem 

como para o deslocamento residência-trabalho e vice-versa, na média de 01 (um) litro por 

cada 30 (trinta) quilômetros, devendo o controle da quilometragem ser efetuado pelo 

empregador, sob pena de acolher o informado pelo motociclista.Se ficar comprovado pelo 

motociclista que o combustível não está sendo suficiente, a empresa aumentará a cota, 

para que o trabalhador não tenha que complementar com seu salário. 

Parágrafo 1º- É de responsabilidade do empregador fornecer o combustível suficiente 

para que o funcionário possa desempenhar a função, sem nenhum ônus para o 

funcionário.    

Parágrafo 2º - Ficando acordada entre as partes que o valor referente ao combustível, 

não será considerada como verba salarial, portanto, não somará como base de cálculo 

para férias, 13 º salário e verbas rescisórias. 

 

Cláusula 33ª –  Do Veículo para o Trabalho: 

O empregador fornecerá ao funcionário o veículo (motocicleta, motoneta, bicicleta, ciclo-

motor ou triciclo), para o mesmo desempenhar suas atividades. Caso o empregador, não 

disponha dos referidos veículos destinados para esse fim, deverá contratar 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. 

 

Cláusula 34ª –  Valor da manutenção e depreciação: 

O empregador fica obrigado a ressarcir o motociclista que laborar com veículo 

“ próprio” , a importância mensal de R$ 200,00 (duzentos reais), para os veículos que 

prestam serviços sem saidecar e de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais), para os veículos 

que prestam serviços com um saidecar, reboque ou similar. 

Parágrafo 1º- Os valores acima decorrem de levantamento de preços (adotando-se como 

critério temporal o módulo mensal) e estimativa razoável de consumo e duração das 

peças, coletados junto ao mercado varejista, das despesas constantes, 

equipamentos/peças/serviços/manutenção. 

Parágrafo 2º- Do momento em que, o empregado estiver recebendo em dia os valores 

mencionados para manutenção 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 3º- O vencimento ocorrerá até o quinto dia útil de cada mês, obedecendo aos 

critérios do parágrafo único da cláusula 10ª. 

 

Cláusula 35ª- Danos Materiais:  

Por se tratar de atividade de risco, em caso de acidentes em serviços, independentemente 

de culpa do empregado, os dias em que este não puder prestar serviços em razão de 

avarias no veículo não poderão ser descontados pelo empregador, ficando, todavia, este 

subsidiariamente responsável pelo conserto do veículo apenas em caso de culpa 

reconhecida pelo terceiro causador do dano. 

Parágrafo Único –  poderá o empregador, a seu critério, celebrar individualmente com o 

empregado pacto de sub-rogação de direitos em relação a eventual direito de ação que 

aquele possuir em relação ao terceiro causador do acidente, ressalvando-se apenas o 

direito de ação do empregado na postulação de indenização por danos estéticos e morais 

contra o terceiro causador desses danos. 

 

Cláusula 36ª –  Dos Descontos nos Salários: 

Ficam as empresas proibidas de efetuar descontos nos salários de seus empregados em 

virtude de recebimento de cheques sem fundos ou roubados, quebra ou extravio de 

material ou mesmo equipamento de trabalho, salvo nas hipóteses de dolo do empregado 

responsável pelo uso ou guarda do material ou equipamento extraviado. 

  

Cláusula 37ª –  Da Estabilidade Provisória: 
a) A gestante, desde a comprovação da gravidez, de conformidade com a legislação em 

vigor; 

b) 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; 

c) 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. 

Parágrafo Único - 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. 

 

Cláusula 38ª - Equipamentos de Segurança: 

O empregador terá que fornecer 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. 

 



Cláusula 39ª- Dia do Trabalhador em Motocicleta: 

O 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. 

 

Cláusula 40ª- Do Transporte para o Serviço: 

Fica o empregador na obrigação de cumprir a legislação trabalhista, em conformidade 

com a CLT, referente ao vale transporte. 

  

Cláusula 41ª- Renovação da CNH: 

Sem prejuízo do salário, o empregado terá direito ao tempo necessário para a renovação 

da sua CNH. 

 

Cláusula 42ª- 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 43ª- Estabilidade Provisória do Pai: 

Asseguram-se à estabilidade provisória de 30 (trinta) dias ao trabalhador (pai), a partir do 

nascimento do filho, mediante as seguintes condições: 

a)     Que seja comunicado á empresa, por escrito, com antecedência de 15 (quinze) dias 

em relação ao parto; 

b)    Que a esposa ou companheira não exerça trabalho remunerado. 

 

Cláusula 44ª- Dispensa Por Justa Causa: 

O empregado dispensado por justa causa, deverá ser comunicado por escrito sobre os 

motivos da dispensa. 

 

Cláusula 45ª- Atestado Médico: 

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

 

Cláusula 46ª- Adicional Noturno: 

O adicional noturno estabelecido para as atividades desenvolvidas das 22:00h às 5:00h, 

será de 20% (vinte por cento), como determina a CLT. 

 

Cláusula 47ª- Atendimento Rápido: 

Sugere-se que as empresas prestadoras de serviços de motociclista profissional ofereçam 

descontos nos preços dos serviços, como forma de incentivar o atendimento rápido por 

parte do cliente. 

Parágrafo Único - As empresas deverão estabelecer e comunicar aos clientes um limite 

de tempo de tolerância com relação aos atrasos para receber e/ ou despachar um serviço. 

 

Cláusula 48ª- Do Suporte para o Transporte de Gás: 

A empresa fornecerá gratuitamente ao empregado o suporte para o transporte e entrega de 



gás GLP. 

Parágrafo 1º- O empregado não precisará ressarcir a empresa em caso de dano oriundo 

de acidente, obrigando-se apenas a devolver o suporte, seja qual for o seu estado, à 

empresa. 

Parágrafo 2º- Fica terminantemente proibido o transporte de qualquer mercadoria sobre 

o suporte. 

 

Cláusula 49
 
ª- Primeiros Socorros: 

A empresa manterá, em local de fácil acesso e disponível em todos os turnos de trabalho, 

material destinado a primeiros socorros para os motociclistas. 

  

Cláusula 50ª- Multa Por Descumprimento da CCT: 

Fica estipulada à multa de 10% (dez por cento), sobre o valor do salário normativo da 

categoria, por infração, e em caso de novo descumprimento a multa será aplicada em 

dobro a favor do sindicato laboral.   
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