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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; 
  
FEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES MOTOCICLISTAS MOTOFRETISTAS 
PROFISSIONAIS DO BRASIL, CNPJ n. 20.093.791/0001-59, neste ato representado(a) por seu Tesoureiro, 
Sr(a). LUIZ CARLOS ESCOBAR; 
  
E  
 
SINDICATO DOS VAREJISTAS DE PRODS FARMACEUTICOS EST MS, CNPJ n. 33.121.849/0001-72, 
neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). ROBERTO MARTINS ROSA; 
  
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 julho de 2017 
a 30 de junho de 2018 e a data-base da categoria em 01º de julho.  
 
 
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 MS.  

 
Salários, Reajustes e Pagamento  

 
Piso Salarial  

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - 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 2017, passará a vigorar os seguintes pisos: 

  

  



PISO SALARIAL 

  Salário 

Motociclista que desempenha a função em cobranças, 

entregas, coletas e afins. 

  

R$ 1.097,00 + adicional de 

periculosidade= 1.426,00 

Motociclista que desempenha a função com Sidecar, 

Reboque e similares em entregas, coletas e afins. 

  

R$ 1.247,00 + adicional de 

periculosidade= 1.621,00 

Ciclista que desempenha a função em cobranças, 

entregas, coletas e afins. 

  

 R$ 1.097,00 

  

  

Obs.: Conforme a Lei Federal 12.997/2014, os trabalhadores em motocicleta terão direito ao adicional de 
periculosidade. 

  

Parágrafo Único – Os Trabalhadores da Categoria receberão reajuste de 7%  aos empregados 
motociclistas que percebem salário acima do piso da categoria terão mesmo percentual. 

 
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. 

 
 
CLÁUSULA QUINTA - DOS COMPROVANTES DE PAGAMENTOS  
 
 

Fica a empresa obrigada a fornecer comprovantes de pagamentos aos seus funcionários mensalmente, 
com todas as discriminações. 

 
 
CLÁUSULA SEXTA - 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 06 (seis) meses, não sendo considerado mês para cálculo das médias das variáveis, caso o 
empregado tenha trabalhado menos de 15(quinze) dias. No caso de existir salário fixo compondo a 



remuneração, o valor de tal salário responderá ao mês do desligamento, e somado a este à média das 
variáveis. 

 
 

Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros  
 

13º Salário  
 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - PAGAMENTO DO 13° 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. 

  

  

  

 
Adicional de Hora-Extra  

 
 
CLÁUSULA OITAVA - HORA EXTRA  
 
 

A empresa efetuará o pagamento das horas extras normais com adicional de 60% (sessenta por cento) nos 
dias laborados de segunda-feira a sábado. Nos domingos e feriados o adicional será de 100% (cem por 
cento). As horas extras poderão ser pagas ou convertidas em folga, exceto as realizadas nos 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. 

 
Outros Adicionais  

 
 
CLÁUSULA NONA - 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 para cada 30 (trinta) quilômetros, 
sem ônus para o trabalhador, devendo o controle da quilometragem a 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 Único - 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, horas 
extras e verbas rescisórias. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - VALOR DA LOCAÇÃO E DEPRECIAÇÃO DA MOTOCICLETA  
 
 

O empregador ficará obrigado a celebrar contrato de locação 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$ 340,00 (trezentos e quarenta reais) mensais. 

  

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

Parágrafo 2º- O pagamento da locação 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. 

 
Auxílio Alimentação  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - 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, sem 
que  seja considerado de natureza salarial ou remuneratório. 

  

Parágrafo 1º- Se o empregador optar pelo ticket refeição, o valor não poderá ser inferior a R$ 12,00 (doze 
reais) para a jornada de 08 (oito) horas. 

  

Parágrafo 2º- O empregador poderá descontar dos empregados o valor equivalente a, no máximo, 20% 
(vinte por cento) do benefício concedido. 



 
Auxílio Transporte  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - TRANSPORTE PARA O SERVIÇO  
 
 

Fica o empregador na obrigação de cumprir a legislação trabalhista, em conformidade com a CLT, referente 
ao vale transporte, quando for o caso. 

 
Seguro de Vida  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - SEGURO DE VIDA  
 
 

O empregador terá a obrigação em fazer o seguro de vida individual ou em grupo para o trabalhador em 
motocicleta, no qual estarão incluídos os acidentes, invalidez, morte por acidente ou natural, e que não será 
descontado da remuneração do funcionário, 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$ 
3.000,00 (três mil reais), de acordo o fracionamento da apólice. 

  

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

  

 
 

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 devolvê-la em 48 (quarenta e oito) horas após a sua entrega. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - 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 DÉCIMA SEXTA - 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 em 2 (duas) vias, 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; 

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) demonstrativo das parcelas variáveis computando-se, no caso de horas extras habituais, o valor do 
reflexo no descanso semanal remunerado; 

m) A quitação será efetuada em dinheiro ou cheque, hipótese que deverá se dar até às 15h; 

  

Parágrafo Único. Se uma das 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 DÉCIMA SÉTIMA - PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL  
 
 

Rescindido o contrato de trabalho, o empregador pagará ao funcionário todos os seus direitos rescisórios 
nos prazos estabelecidos no parágrafo 6 º, do 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, sujeitará ao empregador o pagamento da multa a favor do 
empregado, em valor equivalente ao seu salário. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - ONDE SERÁ FEITO A HOMOLOGAÇÃO  
 
 

As rescisões serão homologadas na sede do SINPROMES/MS, na base de Campo Grande/MS, situada na 
Avenida Aeroclube, 1050-Vila Sobrinho. Nos demais municípios do estado serão homologadas nas 
subdelegacias do Trabalho, Postos do Trabalho, ou representante do Ministério do Trabalho, quando não 
existir na localidade nenhum dos órgãos acima. 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 
dispõe o art. 477 da CLT. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - 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 subdelegacia. 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. 

 
Aviso Prévio  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - 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. 

 
Contrato a Tempo Parcial  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA  
 
 

A empresa poderá fazer 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. 

 
Outros grupos específicos  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - 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 VIGÉSIMA QUARTA - ANOTAÇÃO C.B.O.  
 
 

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 ciclista 
51-91- 05 (ciclista) não sendo permitida a utilização de outra nomenclatura para o exercício da profissão, 
anotando também a contribuição sindical, mencionando o nome da entidade. 

  

Parágrafo Único - A empresa se compromete a informar ao sindicato as vagas disponíveis em seu quadro, 
para que a entidade possa encaminhar trabalhadores desempregados. 

 
 

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

Ferramentas e Equipamentos de Trabalho  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - VEÍCULO PARA O TRABALHO  
 
 



O empregador fornecerá ao funcionário o veículo (motocicleta, motoneta, bicicleta, ciclomotor ou triciclo), 
para o mesmo desempenhar suas atividades. Caso o empregador, não disponha do referido veículo 
destinado para esse fim, deverá contratar o funcionário que já possui, devendo no contrato de trabalho 
constar que o mesmo somente 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 VIGÉSIMA SEXTA - BAÚ  
 
 

A empresa fornecerá gratuitamente ao empregado o baú ou outra forma ou outro recipiente, adequado às 
necessidades para o transporte de mercadorias. 

  

Parágrafo 1º- O empregado não precisará ressarcir a empresa em caso de dano oriundo de acidente, 
obrigando-se apenas a devolver o baú, seja qual for o seu estado, em que se encontra. 

  

Parágrafo 2º- Fica terminantemente proibido o transporte de qualquer mercadoria sobre o baú, como 
também qualquer utensílio dependurado no guidão da motocicleta, tanque de combustível ou ainda 
sustentados pelas mãos e braços do motociclista. 

  

Parágrafo 3º- Fica proibido o transporte de qualquer mercadoria que ultrapasse a capacidade em volume 
do baú, de forma a impossibilitar o fechamento pleno da tampa. 

 
Estabilidade Pai  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - ESTABILIDADE PROVISÓRIA DO PAI  
 
 

Assegurar-se-á estabilidade provisória de 30 (trinta) dias ao trabalhador (pai), a partir do nascimento do 
filho, mediante as seguintes condições: 

  

a) comunicação à empresa, por escrito, com antecedência de 15 (quinze) dias em relação ao parto da 
esposa; 

b  quando a esposa ou companheira não exercer trabalho remunerado. 

 
Outras estabilidades  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - ESTABILIDADE PROVISÓRIA  



 
 

a)    À gestante, desde a comprovação da gravidez, de conformidade com a legislação em vigor; 

  

b) Ao trabalhador, no período que antecede 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) Ao trabalhador que sofrer acidente de trabalho, pelo prazo de 12 meses após a cessação do auxílio-
doença, nos termos da Lei 8.213 de 24/07/91. 

  

  

Parágrafo Único - As Motociclistas Gestantes, além dos benefícios assegurados pela CLT, ao entrar no 6º 
mês de gestação e devidamente comprovado por atestado médico, deverão ser deslocadas para outros 
serviços, de acordo com o seu nível de conhecimento e capacidade de desempenho. 

  

 
 

Jornada de Trabalho –  Duração, Distribuição, Controle, Faltas  
 

Duração e Horário  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - JORNADA DE TRABALHO  
 
 

A jornada de trabalho dos empregados abrangidos por este acordo será de 44 (quarenta e quatro) horas 
semanais, podendo o período diário de trabalho ultrapassar 08h00min horas em 05 dias da semana, para 
compensação do sábado, que será de 4 horas, com intervalo de duas horas para repouso e alimentação. 
Caso não seja compensada ficará o empregador obrigado a efetuar o pagamento de horas extras, tantas 
quantas forem trabalhadas em horário extraordinário. 

 
Intervalos para Descanso  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - INTERVALO PARA REPOUSO E ALIMENTAÇÃO  
 
 

Todos os empregados motociclistas terão direito ao intervalo previsto no artigo 71 da CLT, sendo que para 
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, entretanto, 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 não for respeitado pelo 
empregador, este ficará obrigado a remunerar o período correspondente com um acréscimo de 50% sobre o 
valor da remuneração da hora normal de trabalho, conforme reza o art. 71 CLT. 

 
Descanso Semanal  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - 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, dentro do mês. 

 
 

Férias e Licenças  
 

Duração e Concessão de Férias  
 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - FÉRIAS  
 
 

A concessão das férias será comunicada, 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. 

 
Outras disposições sobre férias e licenças  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - ABONO DE FALTAS  
 
 

Serão abonadas as faltas dos funcionários estudantes para prestação de exames vestibulares em 
estabelecimentos de ensino superior, podendo ausentar-se do serviço nos dias das provas sem prejuízo da 
remuneração correspondente aos dias de ausência, mediante comprovação posterior. Também serão 



abonadas as faltas por motivo de força maior tais como: casamento 03 (três) dias; falecimento de familiares 
02 (dois) dias; nascimento de filhos 05 (cinco) dias. 

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - 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 TRIGÉSIMA QUINTA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA  
 
 

O empregador fornecerá ao empregado motociclista, sem descontar do seu salário, os equipamentos de 
proteção individual exigidos por lei: 

A)           Colete Refletivo 

B)           Capa De Chuva, Botas e Luvas. 

C)          Capacete Com Faixa Refletiva 

D)          Óculos De Proteção 

E)           Protetor Solar Fator 30 

  

Parágrafo 1º - 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. 

  

Parágrafo 2º-  Os equipamentos deverão ser trocados de acordo com sua vida útil. 

  

 
Uniforme  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - TRAJES  
 
 

Os funcionários deverão se apresentar 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. 

 
Primeiros Socorros  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - 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  
 

Acesso do Sindicato ao Local de Trabalho  
 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - 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 TRIGÉSIMA NONA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL  
 
 

O empregador abrangido por esta Convenção Coletiva de Trabalho descontará no mês de março de todos 
seus empregados motociclistas e ciclistas entregadores, 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 1º- 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 2º- A empresa fica responsável em enviar cópias do recolhimento da Guia Sindical, relação dos 
funcionários do qual foram descontados, e RAIS ao Sindicato Laboral até 30 (trinta) dias após o 
recolhimento na rede bancária. 

  

Parágrafo 3º- 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 nos e-mails 
sindicato@sinpromes.com.br ou tesouraria@sinpromes.com.br. 

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA  
 
 

A empresa descontará dos funcionários sindicalizados ou filiados, mensalmente em folha de pagamento, o 
equivalente a 2% (dois por cento) a título de contribuição Assistencial conforme disposto no artigo 545 da 
CLT e no artigo 8 º II e IV (PN.119) da Constituição Federal aprovado em Assembleia realizada no dia 
25/05/2017. O Recolhimento será efetuado em nome do Sindicato laboral até o 10º dia do mês subsequente 
ao desconto, através de depósito na Caixa Econômica Federal ou em guias fornecidas gratuitamente pelo 
sindicato laboral. 

  

Parágrafo 1º- As empresas deverão retirar as guias para recolhimento das contribuições que estarão á 
disposição na secretaria da entidade laboral sem nenhum ônus ou através do site do sindicato: 
www.sinpromesms.com.br. 

  

Parágrafo 2º- O não repasse do recolhimento dentro do prazo estabelecido sujeitará ao empregador a arcar 
com a multa de 10% (dez por cento), sem prejuízo da atualização monetária e juros de 1%ao mês: 

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL LABORAL  
 
 

A empresa abrangida pela presente Convenção Coletiva de Trabalho fica na obrigação de descontar de 
seus empregados que pertençam à categoria profissional, a importância de 1/30 (um trinta avos) dos 
salários do mês de Agosto de 2017 devendo ser recolhido até 10 de setembro de 2017 e Dezembro de 
2017 devendo ser recolhido até 10 de Janeiro de 2018. 

  

Parágrafo 1º- Fica facultado a oposição do empregado motociclista manifestar-se contrário ao desconto, na 
entidade sindical, no prazo de 10 (dez) dias que antecede ao desconto. 

  

Parágrafo 2º- O não repasse do recolhimento dentro do prazo estabelecido sujeitará ao empregador a arcar 
com a multa de 10% (dez por cento), sem prejuízo da atualização monetária e juros de 1%ao mês. 

  

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA - GUIA SINDICAL  
 
 

mailto:tesouraria@sinpromes.com.br
http://www.sinpromesms.com.br/


A empresa fica responsável em enviar cópias de todas as guias ao sindicato Laboral até 30 (trinta) dias 
após o recolhimento na rede bancária. 

 
Outras disposições sobre representação e organização  

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA - 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 parágrafo 1º, do artigo 
477, da CLT, sob pena de ineficácia do instrumento rescisório, salvo nos casos de rescisões feitas perante 
autoridade competente ou outro Sindicato Laboral fora da capital. 

 
 

Disposições Gerais  
 

Descumprimento do Instrumento Coletivo  
 

 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA - 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. 

 
Outras Disposições  

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA - DIREITOS TRABALHISTAS  
 
 

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

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEXTA - 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 QUADRAGÉSIMA SÉTIMA - DESVIO DE FUNÇÃO  
 
 

Ficam as empresas proibidas de utilizar outros funcionários, não motociclistas, para desempenhar o serviço 
caracterizando desvio de função. 

 

 

 

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  

 

 

 

ROBERTO MARTINS ROSA  

Presidente  

SINDICATO DOS VAREJISTAS DE PRODS FARMACEUTICOS EST MS  

 

 

 

LUIZ CARLOS ESCOBAR  

Tesoureiro  

FEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES MOTOCICLISTAS MOTOFRETISTAS 

PROFISSIONAIS DO BRASIL  
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ANEXO II - ATA SINPROMES X SINPROFARM  
 
 

Anexo (PDF) 

 

http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/imagemAnexo/MR042591_20172017_08_07T16_41_52.pdf
http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/imagemAnexo/MR042591_20172017_08_07T16_42_19.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.  
 

 


