
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2015/2016  

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO:  
 

MR052736/2015  
DATA E HORÁRIO DA TRANSMISSÃO:  

 
21/08/2015 ÀS 15:47  

NÚMERO DO PROCESSO:  
 

46312.003318/2015-14  
DATA DO PROTOCOLO:  

 
25/08/2015  

 

SINDICATO EMPRESAS TRANSPROD CARGAS EST MATO GROSSO SUL, CNPJ n. 01.923.895/0001-
07, neste ato representado(a) por seu Tesoureiro, Sr(a). OTAVIO LUIZ RODRIGUES e por seu Presidente, 
Sr(a). CLAUDIO ANTONIO CAVOL e por seu Secretário Geral, Sr(a). GILBERTO SMOZINSKI; 
  
E  
 
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; 
  
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 01º de maio de 2015 
a 30 de abril de 2016 e a data-base da categoria em 01º de maio.  
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA  
 
A presente Convenção Coletiva de Trabalho 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 Água Clara/MS, Alcinópolis/MS, Amambai/MS, 
Anastácio/MS, Anaurilândia/MS, Angélica/MS, Antônio João/MS, Aparecida do Taboado/MS, 
Aquidauana/MS, Aral Moreira/MS, Bandeirantes/MS, Bataguassu/MS, Batayporã/MS, Bela Vista/MS, 
Bodoquena/MS, Bonito/MS, Brasilândia/MS, Caarapó/MS, Camapuã/MS, Campo Grande/MS, 
Caracol/MS, Cassilândia/MS, Chapadão do Sul/MS, Corguinho/MS, Coronel Sapucaia/MS, 
Corumbá/MS, Costa Rica/MS, Coxim/MS, Deodápolis/MS, Dois Irmãos do Buriti/MS, Douradina/MS, 
Dourados/MS, Eldorado/MS, Fátima do Sul/MS, Figueirão/MS, Glória de Dourados/MS, Guia Lopes da 
Laguna/MS, Iguatemi/MS, Inocência/MS, Itaporã/MS, Itaquiraí/MS, Ivinhema/MS, Japorã/MS, 
Jaraguari/MS, Jardim/MS, Jateí/MS, Juti/MS, Ladário/MS, Laguna Carapã/MS, Maracaju/MS, 
Miranda/MS, Mundo Novo/MS, Naviraí/MS, Nioaque/MS, Nova Alvorada do Sul/MS, Nova 
Andradina/MS, Novo Horizonte do Sul/MS, Paraíso das Águas/MS, Paranaíba/MS, Paranhos/MS, 
Pedro Gomes/MS, Ponta Porã/MS, Porto Murtinho/MS, Ribas do Rio Pardo/MS, Rio Brilhante/MS, Rio 
Negro/MS, Rio Verde de Mato Grosso/MS, Rochedo/MS, Santa Rita do Pardo/MS, São Gabriel do 
Oeste/MS, Selvíria/MS, Sete Quedas/MS, Sidrolândia/MS, Sonora/MS, Tacuru/MS, Taquarussu/MS, 
Terenos/MS, Três Lagoas/MS e Vicentina/MS.  

 
Salários, Reajustes e Pagamento  

 
Piso Salarial  

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - PISO SALARIAL  
 
 

Os pisos salariais para as funções abaixo descritas e demais funções exercidas no segmento do transporte 

Rodoviário de Cargas nos municípios da base territorial citados na cláusula 2ª, serão reajustados em duas 

parcelas de 4,2% (quatro virgula dois por cento) cada uma, sendo que a primeira será aplicada a partir de 

01/05/2015 e a segunda a partir de 01/12/2015,  sobre os pisos vigentes em 1º de maio de 2014. 



  

Assim, de 01/05/2015 a 30/11/2015 os PISOS das funções abaixo relacionadas serão de: 

 

GRUPO CARGO SALÁRIO 

I Motociclista que exercem a profissão ligada às atividades comerciais na 

área de entregas; coletas; cobranças; recebimentos e similares em 

qualquer seguimento econômico. 

R$ 816,00 

II Motociclista com Saidecar ou Reboque em entregas, coletas e similares. R$ 865,00 

III Ciclista que desempenham a função em: cobranças; entregas; coletas; 

recebimentos e similares. 

R$ 788,00 

  

E a partir de 01/12/2015 até 30/04/2016 os PISOS das funções abaixo relacionadas serão de: 
 

  

GRUPO CARGO SALÁRIO 

I Motociclista que exercem a profissão ligada às atividades comerciais na 

área de entregas; coletas; cobranças; recebimentos e similares em 

qualquer seguimento econômico. 

R$ 848,50 

II Motociclista com Saidecar ou Reboque em entregas, coletas e similares. R$ 899,50 

III Ciclista que desempenham a função em: cobranças; entregas; coletas; 

recebimentos e similares. 

R$ 812,00 

 

  

 

 

§ Único - Aos empregados compreendidos nos grupos I e II, será pago o adicional de periculosidade 

(AP) de 30% (trinta por cento) sobre o salário base (piso). 

  
 

Reajustes/Correções Salariais  
 

 
CLÁUSULA QUARTA - REAJUSTE SALARIAL  
 
 

Os salários fixos que em 01.05.2014 eram iguais ou superiores à R$ 3.000,00 (três mil reais), só serão 

reajustados através da livre negociação entre patrões e empregados. 

  

§ Único - Ficam totalmente quitados todos e quaisquer resíduos inflacionários até esta data e as partes 

concordam que os reajustes dos salários daqui por diante, serão regidos conforme dispuserem as leis 

específicas sobre o assunto, entretanto, poderão se reunir para análise de eventuais mudanças na política 

salarial fixada pelo governo que se torne prejudicial a qualquer das partes. 
 

Pagamento de Salário –  Formas e Prazos  
 

 
CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO DO SALÁRIO  
 



 

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

Remuneração DSR  
 

 
CLÁUSULA SEXTA - 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 01h00 (uma) hora, 

no mínimo e 02h00 horas,no máximo, para alimentação ou repouso, usufruindo a seu critério, não 

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

  

§ 1º- Não excedendo de seis horas o trabalho, será obrigatório um intervalo de 15 minutos quando a 

duração ultrapassar quatro horas.  

  

§ 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 SÉTIMA - 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. 
 

Descontos Salariais  
 

 
CLÁUSULA OITAVA - 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, desde que atendidas normas da empresa sobre o seu 

recebimento. A 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 NONA - DANOS MATERIAIS  
 
 

Por se tratar de atividade de risco, em caso de acidentes em serviço, 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. 
 

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

 
CLÁUSULA DÉCIMA - DOS COMPROVANTES DE PAGAMENTOS  
 



 

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

com todas as discriminações. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DO SALÁRIO  
 
 

Fica estabelecido que o empregadorpagará 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. 

 
 

Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros  
 

13º Salário  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO  
 
 

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

  

    a) 1ª parcela até 30 de Novembro do ano em curso. 

     b) 2ª parcela até 20 de Dezembro do ano em curso. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO DO 13º SALÁRIO  
 
 

A remuneração 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 empregado 

tenha trabalhado menos de 15 dias.No caso de existir salário fixo compondo a remuneração, o valor de 

tal salário corresponderá ao mês em andamento, e somando a este à média das variáveis.  
 

Adicional de Hora-Extra  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS HORAS EXTRAS  
 
 

A empresa efetuará o pagamento das horas extras normais com adicional de 50% (cinquenta por cento) 

nos dias laborados de Segunda-feira à Sábado. Nos Domingos e feriados laborados o adicional será de 

60% (sessenta por cento). As horas extras poderão ser pagas ou convertidas em folga, exceto os 

domingos. 

 
Adicional Noturno  

 



 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO ADICIONAL NOTURNO  
 
 

O adicional noturno estabelecido para as atividades desenvolvidas das 22h00 ás 05h00, será de 20% 

(vinte por cento), como determina a CLT. 

 
Auxílio Alimentação  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - ALIMENTAÇÃO  
 
 

As empresas que já oferecem aos seus trabalhadores o auxilio alimentação, seja através do ticket refeição 

ou através do fornecimento direto da refeição, deverão manter as mesmas durante a vigência desta 

Convenção. O valor mínimo de cada ticket refeição será de R$ 11,00 (onze reais) para cada refeição, 

podendo, todavia, a empresa, alternativamente a seu livre critério, optar pelo fornecimento direto da 

refeição ou do ticket. 

  

§ 1º  - Fica desobrigada da concessão de vale transporte no intervalo para deslocamento de refeição a 

empresa que conceder este auxílio. 

 

§ 2º  - A participação financeira do trabalhador fica limitada a 20% (vinte por cento) do custo direto do 

benefício concedido, desde que a empresa cumpra todos os termos da legislação vigente sobre o assunto. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - CESTA BÁSICA  
 
 

Exclusivamente para os empregados das empresas do segmento de cargas fracionadas  é devida uma 

cesta básica composta de no mínimo pelos seguintes produtos: 

-03 Pacotes de arroz tipo 1 de 5 Kg cada; 

-03 Pacotes de Feijão tipo 1 de 01 Kg cada; 

-03 Embalagens de óleo comestível de 900 ml cada; 

-02 Pacotes de Açúcar cristal de 02 Kg; 

-01 Pacote de Sal Refinado de 01 Kg; 

-01 Embalagem de Extrato de Tomate de 350 Gramas; 

-01 Pacote de Farinha de trigo de 01 Kg; 



-01 Pacote de Farinha de mandioca de 01 Kg; 

-01 Pacote de Fubá de 500 Gramas; 

-01 Pacote de macarrão de 500 Gramas; 

-01 Lata de sardinha de 120 Gramas; 

-01 Lata de Goiabada de 400 Gramas; 

-01 Pacote de café de 500 Gramas. 

-01 pacote de sabão em barra com 5 (cinco) barras. 

 

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. 

 
Auxílio Transporte  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO AUXÍLIO PARA O TRANSPORTE  
 
 

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

referente ao vale transporte. 

  

Parágrafo Único - Quando a convocação ocorrer em domingos e feriados, a empresa fornecerá vale 

transporte adicional em tantos quantos forem necessários para o deslocamento e ou providenciará 

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

  
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO COMBUSTÍVEL  
 
 

A empresa, caso não forneça o vale transporte, 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 para 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. 

  

§1º- É de responsabilidade do empregador fornecer o combustível suficiente para que o funcionário 

possa desempenhar a função se assim for convencionado no contrato de trabalho. 

  

§2º - Fica acordado entre as partes, que a ajuda de custo referente a combustível, não será considerada 

como verba salarial, portanto, não somará como base de cálculo para férias, 13 º salário e verbas 

rescisórias. 
 

Seguro de Vida  



 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - 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 a R$30.000,00 (trinta mil reais) por morte acidental, por 

invalidez R$20.000,00 (vinte mil reais) e auxilio funeral R$1.260,00 (um mil duzentos e sessenta reais), 

de acordo com o fracionamento da apólice. 

  

§1º- A seguradora poderá ter convênio com o sindicato dos Trabalhadores Motociclistas ou com o 

sindicato patronal, para a venda das apólices. 

  

§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$1.260,00 (um mil duzentos e sessenta reais) auxilio funeral. 
 

 
Contrato de Trabalho –  Admissão, Demissão, Modalidades  

 
Normas para Admissão/Contratação  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - 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. 
 

Desligamento/Demissão  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - 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, se for o caso; 

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

d) Formulário do Seguro Desemprego, se for o caso; 

e) CTPS com as devidas anotações e baixa; 

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

g) Guia de recolhimento rescisório e da multa de 40% sobre a totalidade dos depósitos quando for o 

caso; 

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

i) Exame médico demissional; 

j) A quitação será efetuada através de cheque ou dinheiro; 
   

Parágrafo Único:Do não comparecimento de uma das partes para homologação conforme anotação no 



aviso prévio, a Entidade Sindical dará certidão à parte presente. 
 

Aviso Prévio  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - 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; 

  

§1º- A condição do cumprimento ou não do aviso prévio, deverá ser registrado no corpo do documento 

em questão. 

  

§2º- Durante o aviso prévio será permitido o remanejamento do funcionário para outro setor desde que 

seja para exercer a mesma função. 
 

Mão-de-Obra Temporária/Terceirização  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA  
 
 

 A empresa poderá fazer a contratação temporária de funcionários desde que preenchidos os requisitos 

da Lei n º 9.601/98 e do Decreto n º 2.490/98 e havendo acordo sobre a forma de operacionalização, 

ficando o Sindicato laboral comprometido a negociar a modalidade de contrato temporário. 
 

Outras normas referentes a admissão, demissão e modalidades de contratação  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DO PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL  
 
 

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

no prazo estabelecidos no § 6 º  do artigo 477 da CLT. 

  

§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. 

  
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - ONDE SERÁ FEITA A 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 ou onde não houver, pelo defensor 



publico e, na falta ou impedimento destes, pelo juiz de paz. Conforme Art. 477 da CLT. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - 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 VIGÉSIMA OITAVA - DA RESSALVA  
 
 

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

empregador. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - 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. 
 

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

 
Ferramentas e Equipamentos de Trabalho  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - DO VEÍCULO PARA O TRABALHO  
 
 

O empregador fica obrigado a ressarcir os motociclistas que laborarem com veículo "próprio", a 

importância mensal de R$. 370,00 (trezentos e setenta reais) para os veículos que prestam serviços sem 

side-car e de R$. 420,00(quatrocentos e vinte reais) para os veículos que prestam serviços acomplado a 

um side-car, reboque ou similar. 
 

§ 1º-A empresa fiscalizará as condições da motocicleta, mesmo não sendo de sua propriedade, no que se 

refere a manutenção preventiva e corretiva,documentação de trânsito obrigatória e uso de equipamentos 

de segurança por parte do motociclista. 
 

§ 2º-Do momento em que, o empregado estiver recebendo em dia os  valores  mencionados para 

manutenção e conservação do referido veículo, o empregador fica totalmente desobrigado de ressarcir 

despesas de manutenção desse veículo tais como: conservação, multas e infrações de trânsito. 
 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - VALOR DA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA  
 
 

O empregador fica obrigado a ressarcir os empregados motociclistas que laborarem com veículo 

“próprio”, fornecendo troca de óleo a cada 1.000 km (mil quilômetros), totalizando 4 (quatro) litros por 

mês, também troca de pneu dianteiro a cada três meses, pneu traseiro a cada dois meses e transmissão 



deverá ser trocada a cada três meses. Se ficar comprovado pelo motociclista que o kit de manutenção 

não está sendo suficiente, a empresa aumentará a cota, para que o trabalhador não tenha que 

complementar com seu salário. 

  

§1º - O valor da manutenção da motocicleta é distinto da clausula 30º que trata do uso do veiculo do 

empregado em beneficio da empresa (aluguel). 

§2º - Do momento em que o empregado estiver recebendo em dia o kit de manutenção para conservação 

do referido veículo, o empregador fica totalmente desobrigado de ressarcir despesas de manutenção 

desse veículo. 

  

 
Estabilidade Geral  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - DA ESTABILIDADE PROVISÓRIA  
 
 

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. 
 

Estabilidade Mãe  
 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - DA ESTABILIDADE DA GESTANTE  
 
 

A gestante, desde a comprovação da gravidez, de conformidade com a legislação em vigor. 
 

Estabilidade Acidentados/Portadores Doença Profissional  
 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - ESTABILIDADE POR ACIDENTE DE TRABALHO  
 
 

O trabalhador que sofrer acidente de trabalho, pelo prazo de 12 meses após a cessação do auxílio-

acidentário, nos termos da Lei 8213 de 24/07/91. 
 

 
Jornada de Trabalho –  Duração, Distribuição, Controle, Faltas  

 
Duração e Horário  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - DA JORNADA DE TRABALHO  
 
 

 A jornada de trabalho dos empregadores abrangidos por este acordo 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. 

  

§1º - Para os estabelecimentos com mais de dez trabalhadores será obrigatória anotações da hora de 



entrada e de saída, em registro manual, mecânico ou eletrônico, devendo haver pré-assinalação do 

período de repouso. 
   
§2º - O empregador poderá contratar o empregado motociclista com pagamento de salário modalidade 

hora, sendo certo que na contratação ocorrida nesta modalidade o empregado fará jus ao recebimento do 

salário proporcional ao número mínimo de 22 (vinte e duas) hora semanais, acrescidas do repouso 

semanal remunerado, na proporção de 1/6 (um sexto) sobre o valor recebido á título de horas 

trabalhadas. 

  

§3º - No caso de trabalhadores contratados para uma jornada de trabalho semanal, inferior a 44 horas, 

será admitida a remuneração por hora trabalhada, proporcional ao piso da categoria de conformidade 

com a cláusula 3ª. 
 

Faltas  
 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - DOS ABONOS 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-avisado ao empregador com o 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 previsto em lei. 
 

 
Férias e Licenças  

 
Duração e Concessão de Férias  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - 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 Único - 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. 
 

Remuneração de Férias  
 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS  
 
 

A remuneração das férias dos funcionários comissionados será obtida 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 em andamento, e somando a este à média das variáveis. 
 

Outras disposições sobre férias e licenças  



 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA - FÉRIAS EM PERÍODOS EXCEPCIONAIS  
 
 

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. 
 

 
Saúde e Segurança do Trabalhador  

 
Equipamentos de Segurança  

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - 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. 
 

Uniforme  
 

 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA - 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. 
 

Aceitação de Atestados Médicos  
 

 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA - ATESTADO MÉDICO  
 
 

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

  

  

 
Acompanhamento de Acidentado e/ou Portador de Doença Profissional  

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA - COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO  
 
 

O empregador informará ao Sindicato Laboral, no prazo de 48 horas, eventuais acidentes sofridos por 



empregado motociclista enviando ao sindicato laboral, uma cópia do CAT- Comunicação de Acidente 

de Trabalho 
 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA - 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. 
 

 
Relações Sindicais  

 
Sindicalização (campanhas e contratação de sindicalizados)  

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA - SINDICALIZAÇÃO  
 
 

A empresa, se desejar, poderá informar ao sindicato as vagas disponíveis em seu quadro para que o 

sindicato possa encaminhar trabalhadores desempregados. 
 

Acesso a Informações da Empresa  
 

 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEXTA - 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. 
  
 

Contribuições Sindicais  
 

 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA - DA CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA LABORAL  
 
 

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

seus empregados que pertença à categoria profissional, e que seja associado e que concordar com o 

desconto, a importância de 1/30 avos dos salários do mês de agosto de 2015 devendo ser recolhido até 

10 de setembro de 2015 e Novembro de 2015, devendo ser recolhido até 10 de dezembro 2015. 
 

Direito de Oposição ao Desconto de Contribuições Sindicais  
 

 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA OITAVA - 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 17/04/2014. 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, por 

escrito. 
  

  
§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. 

  

§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.  
 

 
Disposições Gerais  

 
Outras Disposições  

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA NONA - 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 QUINQUAGÉSIMA - 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 devolve-la em 48 (quarenta e oito) horas após a sua entrega. 

  

§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) 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. 
 
 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA - DIREITOS TRABALHISTAS  
 
 

Ficam assegurados aos trabalhadores motociclistas, além dos direitos especificados na presente 

Convenção Coletiva de Trabalho, todos os dispostos em lei. 
 
 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA - GUIA SINDICAL  
 
 

A empresa fica responsável em enviar cópias de todas as Guias ao Sindicato Laboral até 30 (trinta) dias 

após o recolhimento na rede bancária. 
 
 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA - RENOVAÇÃO DA CNH  
 
 



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

  
 
 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUARTA - TRANSPORTE FORA DO LOCAL ADEQUADO  
 
 

Fica terminantemente proibido o transporte de qualquer mercadoria sobre o baú, como também qualquer 

utensílio dependurado no guidão da motocicleta ou bicicleta, tanque de combustível ou ainda, 

sustentados pelas mãos e braços do motociclista. 

  
§ Único - Fica proibido o transporte de qualquer mercadoria que ultrapasse a capacidade em volume do 

baú, de forma a impossibilitar o fechamento pleno da tampa. 
  
 
 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUINTA - ACIDENTE NO TRÂNSITO  
 
 

Quando o motociclista envolver em acidente de trânsito dentro do horário de trabalho e ficar 

comprovado que foi por culpa de terceiros, a despesa referente á danos matérias serão de 

responsabilidades do empregador, buscando como melhor lhe convir os ressarcimentos, desde que o 

veículo seja de sua propriedade. Se de propriedade do empregado este agirá como bem entender. 

  
Parágrafo Único: Se ficar comprovado que foi culpa do motociclista, o mesmo arcará com as despesas 

referente aos danos materiais. 
 
 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SEXTA - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA CCT  
 
 

  

Fica estipulado a multa de 5% (cinco por cento), sobre o valor do salário normativo da categoria, por 

infração, e em caso de novo descumprimento a multa será aplicada em dobro. 
 
 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA - ABRANGÊNCIA DA CONVENÇÃO COLETIVA  
 
 

A presente Convenção Coletiva de Trabalho, se destina exclusivamente aos prestadores de serviços às 

Empresesas de Transporte Rodoviário de Cargas e Logística no Estado de Mato Grosso do Sul.  

 
 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA OITAVA - CARTÃO CONVÊNIO  
 
 

As empresas fornecerão gratuitamente aos seus funcionários que desejarem, um CARTÃO CONVÊNIO, 

com periodicidade mensal, no valor limite de R$. 200,00 (duzentos reais) para àqueles que recebem 

salário até R$. 1.000,00 (mil reais) por mês e de R$300,00 (trezentos reais) para àqueles que recebem 

salário maior do que R$. 1.000,00 (hum mil reais) mensais. 



 § 1º- A empresa operadora do Cartão é a SUL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES S/A, 

inscrita no CNPJ sob nº 04.376.768/0001-15, com sede à Rua Blumenau, nº 178, sobre loja 03, bairro 

Centro, cidade de Joinville, Santa Catarina, CEP nº 89.204-250  e com Filial Campo Grande MS na Av. 

Afonso Pena, 2440 - Centro - 10º andar - CEP 79002-934 - (67) 3324-0033 

 § 2º- Os funcionários que optarem pelo recebimento do cartão, autorizam expressamente aos seus 

empregadores o desconto nos holerites a título de adiantamento salarial pelo valor correspondente do 

cartão. 

 
 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA NONA - CLÁUSULAS REVOGADAS  
 
 

Ficam a contar de 01.05.2015 revogadas e não mais produzirão qualquer efeito, não se incorporando aos 

contratos de trabalho as cláusulas e suas previsões que constavam em Convenções Coletivas de Trabalho 

anteriormente firmadas e que não foram contempladas ou foram modificadas nesta e por esta Convenção 

Coletiva.  
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ANEXO I - ATA SINPROMES MS  
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ANEXO II - ATA ASSEMBLEIA SIND. LABORAL  
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