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SINDICATO PROF DOS TRAB CONDUTORES EM MOTOCICLETAS, ENTREGADORES SIMILARES E 
AUTONOMOS INDIVIDUAIS SOBRE DUAS OU TRES RODAS MOTORIZADOS OU NAO DO MS , CNPJ 
n. 04.268.765/0001-68, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). LUIZ CARLOS ESCOBAR; 
  
E  
 
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). NEUSA DE FATIMA BORGES LEAL; 
  
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 novembro de 
2015 a 31 de outubro de 2016 e a data-base da categoria em 01º de novembro.  
 
 
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  

 
Reajustes/Correções Salariais  

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - REAJUSTE E CORREÇÕES SALARIAIS  
 
 

Fica Acordado que as empresas reajustarão os salários de todos os trabalhadores abrangidos 
pela presente convenção, a partir de 1º de novembro de 2015, no percentual de 10 % 
aplicados sobre os salários de 1º novembro de 2014, passando a vigorar os seguintes pisos 
salariais conforme a tabela demonstrativa abaixo: 

  

  



  

  

  

  

  

  

  

Parágrafo único - Não será permitida redução do salário aos empregados que percebem 
acima do salário terão o índice de reajuste de 10% estipulado por essa convenção 
coletiva de trabalho.   
  

  

 
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. 

  

Parágrafo único - Fica estabelecido que o empregador pague 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 subsequente. 

 
 
CLÁUSULA QUINTA - COMPROVANTES DE PAGAMENTO  
 
 

Serão fornecidos, obrigatoriamente, demonstrativos de pagamento, com a discriminação das horas 
trabalhadas, e de todos os títulos que compõem a remuneração, importâncias pagas e descontos 
efetuados, contendo a identificação da empresa e o valor do recolhimento do FGTS. 

 
Isonomia Salarial  

PISO SALARIAL 

Cargo Salário 

Motociclista com Sidecar ou Reboque em entrega e 

colete de Gás de Cozinha GLP 

  

R$ 945+ 30% ADICIONAL DE 

PERICULOSIDADE: R$ 1.228,35 

Ciclista entregador de Gás de Cozinha GLP   

R$ 886,00+ 30% ADICIONAL DE 

PERICULOSIDADE: 

R$ 1.148,00 



 
 
CLÁUSULA SEXTA - REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO PARA COMISSIONADOS  
 
 

O cálculo de Férias e Décimo terceiro salário dos funcionários comissionados será obtido através 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 do desligamento, e somando a este à média das variáveis.  

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

 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - REMUNERAÇÃO VARIÁVEL  
 
 

Aos empregados que recebem remuneração variável e ou mista, a exemplo dos comissionados, fica 
assegurada como garantia mínima o salário de que se trata na cláusula terceira. 

 
 
CLÁUSULA OITAVA - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO-VALE  
 
 

As empresas concederão aos sues empregados, um adiantamento mensal de salário nas seguintes 
condições: 

Parágrafo 1º -      O adiantamento será de 40% do salário nominal mensal desde que o empregado já tenha 
trabalhado na quinzena, o período correspondente; 

  

Parágrafo 2º -      O adiantamento deverá ser efetuado até dia 25 de cada mês. 

 
 

Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros  
 

13º Salário  
 

 
CLÁUSULA NONA - 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. 

 



Adicional de Hora-Extra  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - HORAS EXTRAS  
 
 

No caso de execução eventual de horas extras que não poderão exceder de 2 (duas) horas diárias (Artigo 
59 CLT), estas serão remuneradas com 60% (sessenta por cento) sobre o valor da hora normal. Em caso 
de necessidade imperiosa, nos estritos limites do art. 61 e seus parágrafos da CLT as horas trabalhadas 
que excederem o limite legal serão remuneradas com acréscimo de 80% (oitenta por cento) sobre o valor 
de hora normal. 

Parágrafo 1º -       Qualquer que seja o regime de prorrogação de trabalho em horas extras, após o término 
da jornada normal terá um período de repouso de 15 min. (quinze) minutos, no mínimo, sem compensação. 

  

Parágrafo 2º -       Os empregados receberão lanches gratuitamente quando estiverem em regime de 
trabalho extraordinário. 

  

Parágrafo 3º -       Será considerado como trabalho extraordinário para o efeito do parágrafo segundo, a 
prorrogação por período superior a 50 minutos. 

  

Parágrafo 4º -       O não fornecimento de lanche, na forma dos parágrafos segundo e terceiro da presente 
cláusula, implicará em indenização de R$ 8,00 (oito reais), por dia de incidência. 

 
Adicional Noturno  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - 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. 

 
Adicional de Periculosidade  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE  
 
 

Nenhum trabalhador deste segmento abrangido por essa CCT poderá receber menos do valor estipulado na 
tabela, já acrescido dos 30% (trinta por cento) referente à periculosidade, conforme a art.193 da CLT. 

 
Auxílio Alimentação  

 



 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - 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 1º - Se o empregador optar pelo tíquete refeição, o valor não poderá ser inferior a R$ 11,00 
(onze reais). 

Parágrafo 2º - O empregador poderá descontar dos empregados o valor equivalente a, no máximo, 1% (um 
por cento) do benefício concedido. 

 
Auxílio Transporte  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - VALE TRANSPORTE  
 
 

Os trabalhadores que laborarem com veículo da empresa terão direito ao Vale Transporte. Fica o 
empregador na obrigação de cumprir a legislação trabalhista, em conformidade com a CLT. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - 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, 
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 -            Fica acordado entre as partes, que a ajuda de custo referente ao 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 DÉCIMA SEXTA - 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, com os critérios que lhe aprouver. 

 
Outros Auxílios  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DESPESAS DE UTILIZAÇÃO DA MOTOCICLETA-LOCAÇÃO E 
DEPRECIAÇÃO  
 
 

O empregador fica obrigado a ressarcir os motociclistas que laborarem com veículo “próprio”, a importância 
mensal de R$ 400,00 (quatrocentos reais), para os veículos que prestam serviços acoplados a um sidecar, 
reboque ou similar. 

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

  

Parágrafo 2º -            Do momento em que, o empregado estiver recebendo em dia os valores mencionados 
para locação 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 valor referente à cláusula acima corresponderá à utilização do veículo pelo período 
de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, sendo certo que, em caso de utilização do veículo por período 
superior ao limite acima, deverá o empregador pagar sob a 

rubrica complementação, o valor correspondente às horas de efetiva utilização. 

  

Parágrafo 4º -            O valor da hora, para efeito de complementação a ser paga, será calculado com base 
no valor mensal pago dividido por 192 (cento e noventa e dois) horas e multiplicado pelo nº. de horas 
excedentes. 

  

Parágrafo 5º -            O vencimento ocorrerá até o quinto dia útil de cada mês, obedecendo aos critérios da 
cláusula 5ª. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - VALOR DA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA  
 
 

  

O empregador fica obrigado a ressarcir os empregados motociclistas que laborarem com veículo “próprio”, 
fornecendo troca de óleo a cada1.000 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, 01 faixa ou pastilha de freio a cada 02 meses e 01 bateria a cada 06 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. 

  

Parágrafo 1º - O valor da manutenção da motocicleta é distinto da clausula 48º que trata do uso do veiculo 
do empregado em beneficio da empresa (aluguel). 

Parágrafo 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. 

Parágrafo 3º - - O empregador fica totalmente desobrigado de ressarcir despesas do veículo tais como: 
multas e infrações no trânsito. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - PLANO ODONTOLÓGICO  
 
 

  

As empresas poderão instituir às suas expensas, Plano/Seguro Odontológico em favor de seus empregados 
representados pelo sindicato profissional. 

Parágrafo 1º. Para fins de padronização de atendimento, tratando-se de seguradora para seguro 
odontológico, esta deverá ser inscrita e autorizada a operar pela SUSEP e ter seu rating classificatório 
mínimo no padrão azul. 

Parágrafo 2º. O plano ou seguro odontológico deverá ser inscrito na ANS – Agência Nacional de Saúde, 
além de contemplar as coberturas mínimas exigidas por esta. 

Parágrafo 3º. Não haverá carência para utilização dos serviços, podendo o trabalhador utilizar o benefício 
tão logo seja admitido no trabalho, devendo a empresa comunicar a admissão dos trabalhadores 
imediatamente ao plano/seguro. 

Parágrafo 4º. O atendimento deverá cobrir todo o território do Estado de Mato Grosso do Sul, independente 
do local de contratação do trabalhador. 

Parágrafo 5º. O plano deverá manter central de atendimento 24 horas. 

Parágrafo 6º. Não haverá co-participação do trabalhador ao custeio estipulado nesta cláusula, exceto para 
a inclusão de dependentes, caso seja requerido por escrito pelo empregado.  

 
 

Contrato de Trabalho –  Admissão, Demissão, Modalidades  
 

Desligamento/Demissão  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - CARTA DE AVISO DE DISPENSA POR FALTA GRAVE  
 
 

O empregado dispensado sob alegação de prática de falta grave deverá ser avisado do fato, por escrito e 



contra recibo, esclarecendo-se os motivos, sob pena de gerar presunção de dispensa imotivada. 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DOCUMENTOS PARA HOMOLOGAÇÃO  
 
 

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

a)  Rescisões após as 15 horas somente com pagamentos em espécie 

b)  Rescisão vencida somente com multa prevista no art. 477, §8º 

c)  Termo de rescisão de contrato em duas vias, sendo uma para o empregador e outra para o empregado. 

d)  Termo de homologação da Rescisão do Contrato de Trabalho em cinco vias, uma para o empregado, 
três para o funcionário e uma para o sindicato. 

e)  CTPS com anotações devidamente atualizadas; 

f)   Ficha de registro do empregado atualizada; 

g)  Cópia do aviso prévio, do atestado de saúde demissional e carta de preposição. 

h)  Extrato atualizado da conta vinculada – FGTS; 

i)    GRR (Guia de recolhimento Rescisório), no caso de demissão sem justa causa; 

j)    Guia de comunicação de dispensa-CD, para fins de habilitação do Seguro –Desemprego; 

k)  Extrato comprovando o último recolhimento e depósito rescisório do FGTS devido; 

l)    Chave de identificação. 

  

  

Parágrafo único: Se uma as 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 VIGÉSIMA SEGUNDA - PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL  
 
 

Rescindido o contrato de trabalho, o empregador pagará ao funcionário todos os seus direitos rescisórios 
dentro do prazo estabelecido no 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 dessa cláusula no parágrafo 1º, sujeitará ao empregador o pagamento 
da multa a favor do empregado, em valor equivalente a um salário da categoria. 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - LOCAL PARA HOMOLOGAÇÃO  
 
 

As rescisões serão homologadas na sede do SINPROMES/MS, na base de Campo Grande/MS situada na 
Avenida Aeroclube, 1050-Vila Sobrinho. 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - 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 QUINTA - RESSALVA  
 
 

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

 
Aviso Prévio  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - AVISO PRÉVIO  
 
 

O aviso prévio devido pelo empregador ao empregado que será de 30 (trinta) dias para o empregado que 
conte com até 01 (UM) ano incompleto de serviço na mesma empresa, e, depois escalonado 
proporcionalmente ao tempo de serviço como segue, sendo de caráter indenizatório o período que 
ultrapassar os 30 dias: 

  

1  ano completo de serviço na mesma empresa, 33 (trinta e três) dias; 

2  anos completos de serviço na mesma empresa, 36 (trinta e seis) dias; 

3 anos completos de serviço na mesma empresa, 39 (trinta e nove) dias; 



4 anos completos de serviço na mesma empresa, 42 (quarenta e dois) dias; 

5 anos completos de serviço na mesma empresa, 45 (quarenta e cinco) dias; 

6 anos completos de serviço na mesma empresa, 48 (quarenta e oito) dias; 

7 anos completos de serviço na mesma empresa, 51 (cinquenta e um) dias; 

8 anos completos de serviço na mesma empresa, 54 (cinquenta e quatro) dias; 

9 anos completos de serviço na mesma empresa, 57 (cinquenta e sete) dias; 

10 anos completos de serviço na mesma empresa, 60 (sessenta) dias; 

11 anos completos de serviço na mesma empresa, 63 (sessenta e três) dias; 

  

12 anos completos de serviço na mesma empresa, 66 (sessenta e seis) dias; 

  

13 anos completos de serviço na mesma empresa, 69 (sessenta e nove) dias; 

  

14 anos completos de serviço na mesma empresa, 72 (setenta e dois) dias; 

15 anos completos de serviço na mesma empresa, 75 (setenta e cinco) dias; 

  

16 anos completos de serviço na mesma empresa, 78 (setenta e oito) dias; 

  

17 anos completos de serviço na mesma empresa, 81 (oitenta e um) dias; 

18 anos completos de serviço na mesma empresa, 84 (oitenta e quatro) dias; 

19 anos completos de serviço na mesma empresa, 87 (oitenta e sete) dias; 

20 anos completos de serviço na mesma empresa, 90 (noventa) dias. 

  

Parágrafo 1º A empresa deverá fazer constar no aviso prévio o dia e horário que o empregado deverá 
comparecer ao Sindicato Profissional, para o recebimento das verbas rescisórias, sob pena de não poder 
alegar que eventual atraso seja ocasionado pelo empregado. 

  

Parágrafo 2º A condição do cumprimento ou não do aviso prévio, deverá ser registrado no corpo do 
documento em questão. 



  

Parágrafo 3º: 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 SÉTIMA - CONTRATO TEMPORÁRIO  
 
 

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 OITAVA - 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 NONA - 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 único- 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. 

 
 

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

Ferramentas e Equipamentos de Trabalho  
 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - 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, à empresa. 

Parágrafo 2º -  . Fica terminantemente proibido o transporte de qualquer mercadoria sobre o  baú, como 
também qualquer utensílio dependurado 

  

Parágrafo 3º -  no guidão da motocicleta ou bicicleta, tanque de combustível ou ainda, sustentados pelas 
mãos e braços do motociclista. 

  

Parágrafo 4º -               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 TRIGÉSIMA PRIMEIRA - DO VEÍCULO PARA 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 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. 

Parágrafo Único - Todos os veículos (motocicletas ou motonetas) utilizados como ferramenta de trabalho 
deverão estar equipados conforme a Lei nº12. 009 de 29.07.2009 que regulamenta o motofrete. 

  

A)   Instalação de protetor de motor mata-cachorro, fixado no chassi do veiculo. 

B)   Instalação de aparador de linhas antena corta-pipas. 

C)   Comprovante de inspeção obrigatório de segurança. 

D)   Instalação ou incorporação de dispositivos para transporte de produtos de acordo com a contratação. 

E)   Documentações do veículo legalizadas para trafegar. 

F)   Utilização do Colete Refletivo autorizado pelo INMETRO. 

 
Estabilidade Acidentados/Portadores Doença Profissional  

 



 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - GARANTIA AO EMPREGADO AFASTADO DO SERVIÇO POR 
ENFERMIDADE  
 
 

A)              Ao empregado afastado do serviço, por motivo de enfermidade, percebendo o benefício 
previdenciário respectivo, será garantido emprego ou 

B)              salário, a partir da alta, por período igual ao afastamento, limitado, porém, a um máximo de 120 
(cento e vinte) dias, além do aviso prévio previsto na CLT ou nesta Norma. 

C)               A empresa poderá, em havendo indícios, contrapor a alta médica dada pelo INSS, e, uma vez 
comprovado que o empregado não estava em condições aptas para o trabalho, estará isenta do pagamento 
dos dias não pagos pela Previdência Social, cabendo ao empregado reivindicar tais dias diretamente junto 
ao INSS. 

D)              Dentro do prazo limitado nesta garantia, estes empregados somente poderão ter seus contratos 
de trabalho rescindidos pelo empregador, em razão de prática grave ou por mútuo acordo entre o 
empregado e o empregador, neste último caso com a assistência da respectiva entidade sindical 
representativa da categoria. 

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - ESTABILIDADE POR ACIDENTE DE TRABALHO  
 
 

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. 

 
Estabilidade Aposentadoria  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - ESTABILIDADE POR TEMPO DE SERVIÇO  
 
 

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; 

 
 

Jornada de Trabalho –  Duração, Distribuição, Controle, Faltas  
 

Duração e Horário  
 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - 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. Caso não seja compensada ficará o empregador obrigado a efetuar o 
pagamento de horas extras, tantas quantas forem trabalhadas em horário extraordinário. 



  

Parágrafo único - 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. 

 
Compensação de Jornada  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - DESCANSO 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. 

 
Intervalos para Descanso  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - 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. Não excedendo de seis horas o trabalho será obrigatório um intervalo de 15 minutos quando a 
duração ultrapassar quatro horas. 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. 

 
 

Férias e Licenças  
 

Duração e Concessão de Férias  
 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - FÉRIAS  
 
 

  

Parágrafo 1º -   Quando as férias coletivas abrangerem os dias 25 de Dezembro e 1 de janeiro, OU 
QUAISQUER OUTROS FERIADOS, estes dias não serão computados como férias e, portanto excluídos da 
contagem dos dias corridos regulamentares. 

  

Parágrafo 2º -   A remuneração adicional de 1/3 (um terço) das férias, de que trata o inciso  XVII, do artigo 
7º da Constituição Federal, será paga no início das férias individuais ou coletivas. 

  



Parágrafo 3º -   É vedado a empresa interromper o gozo das férias concedidas aos seus empregados. 

  

Parágrafo 4º -   As empresas que cancelarem a concessão de férias, após sua comunicação formal ao 
empregado, ressarcirão as despesas irreversíveis feitas pelo mesmo antes do cancelamento e desde que 
devidamente comprovadas. 

  

Parágrafo 5º -   Ao empregado, cujo contrato de trabalho venha a ser rescindido por iniciativa do 
empregador, sem justa causa, e no prazo de 60 (sessenta) dias após o retorno das férias, será paga uma 
indenização adicional equivalente a 1 (um) salário nominal mensal. A indenização aqui prevista será paga 
sem prejuízo das demais verbas rescisórias e juntamente com estas, não podendo ser substituída pelo 
aviso prévio, trabalhado ou indenizado. 

 
Licença Maternidade  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA - LICENÇA MATERNIDADE  
 
 

As empresas abrangidas por essa Convenção Coletiva concederão a Licença Maternidade de 180 dias. 

 
Licença Aborto  

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - LICENÇA EM CASO DE ABORTO  
 
 

Em caso de aborto não criminoso, a empregada terá licença remunerada de 30 (trinta) dias, a contar do 
término do repouso remunerado de 02 semanas a que aduz o ART. 395 da CLT, sem prejuízo nas Férias, 
Abonos Natalinos ou quaisquer consectários legais. 

  

 
Outras disposições sobre férias e licenças  

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA - AUSÊNCIA JUSTIFICADA  
 
 

O empregado ou empregada poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo de salários, até 3 dias 
consecutivos no caso de falecimento do cônjuge ou companheiro; filhos, pai, mãe e irmãos. 

a)    1 dia para acompanhamento de consulta médica de filhos (as) menores, e ou cônjuge impossibilitado 
de ir à consulta sozinho, desde que apresentado atestado de acompanhamento justificando a presença do 
empregado. 

b)    Para acompanhamento de Cônjuge e/ou filho (a) a ser hospitalizado (a) para fins cirúrgicos, 



compreendendo os seguintes dias: dia da internação hospitalar, dia da cirurgia e dia da alta médica, desde 
que apresentado atestado de acompanhamento justificando a presença do empregado. 

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA - GARANTIAS A MOTOCICLISTA GESTANTE  
 
 

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 QUADRAGÉSIMA TERCEIRA - LICENÇA PATERNIDADE  
 
 

De acordo com o inciso XIX, do art. 7º, da Constituição Federal, combinado com a licença paternidade será 
de 15 (quinze) dias úteis, contados do dia seguinte ao nascimento, neles incluído o dia previsto no inciso III, 
do Art. 473 da CLT, sem prejuízo da dispensa no dia do parto. 

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA 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 Proteção Individual  
 

 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL  
 
 

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 QUADRAGÉSIMA SEXTA - UNIFORME  
 
 

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

Parágrafo Único - A empresa fica responsável em fornecer ao seu funcionário o uniforme gratuitamente 
desde que seu uso seja obrigatório. 

 
Aceitação de Atestados Médicos  

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA - ATESTADOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS  
 
 

Serão reconhecidos os atestados médicos e/ou, desde que não obedecidas às exigências da Portaria 
MPAS nº 3370, de 09.10.84. Tais atestados não serão questionados quanto a sua origem, se portarem o 
Código Internacional de Doenças (CID) e carimbo e assinatura do profissional. 

  

a)    Não será exigida a comprovação de medicamentos. 

b)    Os atestados que retratem casos de urgência médica serão reconhecidos sempre. 

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA OITAVA - ATESTADOS DO INSS  
 
 

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

 
Primeiros Socorros  

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA NONA - 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. 

 
Outras Normas de Prevenção de Acidentes e Doenças Profissionais  

 
 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA - 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. 

 
Outras Normas de Proteção ao Acidentado ou Doente  

 
 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA - PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS PARA A 
PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 
 

As empresas deverão preencher a documentação exigida pela Previdência Social quando solicitada pelo 
empregado, e fornecê-la obedecendo aos seguintes prazos máximos: 

1. Para fins de obtenção de Auxílio- Doença: 5 (cinco) dias úteis; 
2. Para fins de aposentadoria: 10 (dez) dias úteis; 
3. Para fins de aposentadoria especial: 15 (quinze) dias úteis; 

  

Ficam  ressalvadas as situações mais favoráveis já existentes. 

As empresas fornecerão por ocasião do desligamento do empregado, quando for o caso, os formulários 
exigidos pela Previdência Social, para fins de instrução de processo de aposentadoria especial. 

 
 

Relações Sindicais  
 

Acesso do Sindicato ao Local de Trabalho  
 

 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA - LIBERAÇÃO DO SINDICATO NO LOCAL DE TRABALHO  
 
 

  

As empresas abrangidas por esta Convenção Coletiva de Trabalho garantirão à entidade Sindical a 
colocação de aviso nos locais de trabalho, em lugares visíveis para a comunicação e orientação, bem como 
de livre acesso dos dirigentes sindicais aos locais de trabalho, desde que seja marcado com três dias de 
antecedência. 



 
Representante Sindical  

 
 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA - DIRIGENTES SINDICAIS  
 
 

Nenhuma empresa  poderá impedir o afastamento do empregado dirigente Sindical, para o exercício do seu 
mandato quando este for solicitado em definitivo ou temporariamente e sem ônus para a empresa. 

Parágrafo Único- Os membros diretores da entidade sindical requisitante, desde que por ela convocados, 
por período de até 30 (trinta) dias por ano, não sofrerão prejuízo no 13º salário e das férias. 

 
Contribuições Sindicais  

 
 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUARTA - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA  
 
 

A empresa se compromete a descontar dos funcionários mensalmente, em folha de pagamento, o valor de 
R$ 15,00 (quinze reais) a título de contribuição Assistencial conforme disposto no artigo 8 º II e IV (PN. 119) 
da Constituição Federal. O Recolhimento será efetuado em nome do Sindicato laboral até o 10º dia do mês 
subsequente ao desconto, por meio de depósito na Caixa Econômica Federal, em guias fornecidas pelo 
sindicato laboral. Essa cláusula só é válida para os filiados ao Sindicato. 

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

 Parágrafo 3º -   Fica facultada a oposição do empregado manifestar-se pessoalmente, contrário, no prazo 
de 10 dias que antecede o desconto na secretaria da Entidade, não sendo permitida outorga de poderes. 

 Parágrafo 4º -   A falta de recolhimento, pela empresa, nos prazos previstos implicará à ela a multa de 10% 
(dez por cento) ao mês, mais juros de 2% 

 Parágrafo 5º -   (dois por cento) ao mês, mais correção monetária pela SELIC ou outro índice que venha 
substituí-lo. 

 
 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUINTA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL LABORAL  
 
 

A empresa abrangida pela presente Convenção Coletiva de Trabalho ficará na responsabilidade de 
descontar de seus empregados que pertençam à categoria profissional, a importância de 1/30 avos dos 
salários do mês de Junho devendo ser recolhido até 10 de Julho e Novembro, devendo ser recolhido até 
10 de Dezembro. 



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

  

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

 
 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SEXTA - 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. 

  

 
 

Disposições Gerais  
 

Descumprimento do Instrumento Coletivo  
 

 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DO INSTRUMENTO 
COLETIVO DE TRABALHO  
 
 

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. 

  

mailto:sindicato@sinpromes.com.br
mailto:tesouraria@sinpromes.com.br


 
Outras Disposições  

 
 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA OITAVA - DIREITOS TRABALHISTAS  
 
 

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

 
 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA NONA - DANOS EM CASO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO  
 
 

  

 Quando o motociclista se envolver em acidente de trânsito dentro do horário de trabalho e ficar 
comprovado que foi por culpa de terceiros, a despesa referente a danos materiais serão de 
responsabilidades do empregador, buscando como melhor lhe convir os ressarcimentos. Neste caso, o 
motociclista compromete-se em comparecer em juízo para esclarecer os fatos em eventual ação de 
regresso e/ou qualquer tipo de reparação pelo empregador em desfavor de terceiros. 

 Parágrafo único: Se ficar comprovado que foi culpa do motociclista, o mesmo arcará com as despesas 
referentes aos danos materiais.  

 
 
CLÁUSULA SEXAGÉSIMA - GARANTIA DE EMPREGO AO EMPREGADO EM SITUAÇÃO PRÉ-
CIRURGICA  
 
 

Ao empregado que estiver em tratamento de saúde com determinação médica para a realização de 
intervenção cirúrgica prevista no modo programado (cirurgia programada), fica garantido emprego e salário 
a partir da data da notificação e ciência à empresa tocante a essa condição, mediante comprovação 
atestada por declaração médica. 

Aplica-se adicionalmente à garantia prevista nesta cláusula, após a realização da cirurgia e em face do 
afastamento médico em benefício previdenciário, a garantia prevista nesta Convenção Coletiva de Trabalho, 
nos termos da cláusula que estabelece a garantia ao empregado afastado do serviço por acidente de 
trabalho ou doença. 

 
 
CLÁUSULA SEXAGÉSIMA PRIMEIRA - PROGRAMA DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO  
 
 

Mediante acordo, as empresas signatárias desta Convenção  poderão estabelecer regras e/ou condições 
para a participação voluntária de seus empregados em programas de formação e qualificação autorizados 
pelo Sindicato. Fica convencionado que as empresas signatárias deste instrumento normativo, contribuirão 
com parte dos custos deste programa de formação e qualificação, em quantia equivalente a R$ 0,10 por 
hora trabalhada em um ano por cada trabalhador efetivo, ou outro valor que vir a ser lavrado no acordo 
mencionado acima. 



  

 
 
CLÁUSULA SEXAGÉSIMA SEGUNDA - CURSOS E REUNIÕES  
 
 

As reuniões e cursos programados pelo empregador deverão ser realizados durante a jornada de trabalho 
normal e quando fora deste horário deverá existir a concordância do empregado e pagamento de horas 
extras. 

 
 
CLÁUSULA SEXAGÉSIMA TERCEIRA - DIA DO MOTOCICLISTA  
 
 

  

No 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 SEXAGÉSIMA QUARTA - MULTAS DE TRÂNSITO  
 
 

Quando o trabalhador laborar com veículo da empregadora, as EMPRESAS deverão repassar ao 
empregado, obrigatoriamente, a notificação da(s) multa(s) decorrente(s) do exercício de sua atividade, 
entregando-lhe cópia legível do Auto de Infração em tempo hábil para apresentação de defesa. Nesse caso, 
o empregado poderá interpor o recurso e, enquanto este estiver pendente de decisão final, a empresa não 
poderá efetuar qualquer desconto a esse título, salvo em caso de rescisão contratual, ficando ressalvado o 
direito do trabalhador pleitear a devolução, caso haja provimento do seu recurso. 

Parágrafo Único - O ônus pelas multas entregues pelas EMPRESAS fora do prazo regular para recurso e 
as já pagas há mais de 10 dias serão da responsabilidade das EMPRESAS 
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ANEXO II - ATA SINPROMES  
 
 

Anexo (PDF) 

 
    A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Ministério do Trabalho e Emprego 
na Internet, no endereço http://www.mte.gov.br.  
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