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CO NV EN CAO COLETIVA DE TRABALH O

Convenção Coletivâ de Trabalho que Íazem entrê si, o SINDICATo DOS CONDU|ORES DE

vEícuLos RoDovtÁRtos DE MococA E REGIÃO, ìnscrito no CNPJ/MF 54.140.660/0001'05,
Regìstro Sindical ne 24440.029471.190, estabelecido a Rua Canadá, 185 - Jardim Lavínia, CEP

!3736-340, na cidade de Mococa, Estado de São Paulo, representado por seu Dirêtor Presidente,

Sr. HÉL|O TEoDoRo DA SILVA, brasi leiro, viúvo, portador do cPF ne 434.224.548-53, e o

stNDIcATo Do coMÉRcto vAREJtsra NA REGtÃo DE sÃo tosÉ Do Rto PARD) (stNcoPAR),
inscrito no CNPJ/MF 67.156.356/0001-90, Registro Sindical ne 460!0.OO24Oa/92, estabelecado a
Rua Campos Salles, 856 - CêntÍo, CEP 13720-000, na cidâde de São José do Rio Pârdo, Estado de
são Paulo, representado por seu Presidente, Sr. JOSË IBRAHIM cURY, brasi leiro, casado, portador

do CPt ne 2!2,654.708-63, tem entre si,  iusto e acordado, consoante deliberações de suas
Assembléias GeraÌs e na forma de suas dlsposições estatutárias, considerando as paÍtes esÌarem
por essa forma contribuindo de maneira efeÌiva, não só para boa paz para a eficiência maior do

trabalho, ìnteresse comum e bem estar do representante Profissional e Econômico, RESOLVEM
se compor conforme lhes faculta a lei - CLT, art igo 611, 5 19, para estabelecerem, sob o "nomem
jutis" de Convenção coletívo de Trcbdlho, as normas comuns e 8enéricas, nos limites de suas
rêpresentações e da basê têrri torìal do SINCOPAR, ou seja: Municípios de Mococa, são losé do
Rio Pardo, casa Branca, l tobi, Tapiratiba, Divinolândia, Caconde e são Sebastião dâ Grama,

mediante as cláusulas e condições seguintes:

cLÁusuLA 7" -vtGÊNctA:
O prêsente instrumento terá vigênciâ de 12 (doze) meses, (om início em

01 de Maìo de 201.1, como Data Base, f icândo revogadas todas as Cláusulas dos Acordos
anteriores, e término em 30 de Abri l  de 2012, quândo novas ne8ociações dêverão ocorrer, na
forma do que dispõe o Artigo 616, Parágrafo 3e da CLT.

cLÁusuLA 2o- pa cERnFrcacÂo DE REGULARíDApE TRABALHISTA:
ObJEÌiVANdO dAT RECONHECIMENÌO ÀS EMPRESAS REGUTARES COM AS

NoRMAs TRABALHISÍAS, PREVIDENCIÁRIAS E FlscAls, é insti tuído por esta norma coletiva, no

âmbito das empresas que realìzam com regularidade o cumprimento das normas legâis e

convencionais, o CERT - CERTIFICADO DE REGUTARIDADE TRABALHISÌA, que regerá pelas

seguintes regras:

PARÁGRAFo PRIMEIRo: consìdera-se Regularidade Trabalhista, para

efeitos do caput da presente cláusula e emissão do cERT, o empregador pessoa física ou jurídica,
que assumindo os r iscos do negócio, fâz cumprir, nos termos da Lei, os depósitos de FGTS, INSS,
pagamentos de salários, concessão de gozo de férias, concessão de descansos, normas de

medicÌna e segurança do trabalho, obseívâncias das questões relacionadas ao meio ãmbiente em
geral e à observância, na integra, das cláusulas contidas nesta Convênção Coletiva de Ìrâbalho

PARÁGRAFo SEGUNDo: A empresa que pretender aderìr âo cERT, deverá
requerer a expedição da referida Cêrtidão junto ao órgão sindìcal da cateSoria profìssional, a
quâl receberá, sem ônus e com vãlidade de 12 meses, a cert i f ;cação prevista no caput desta
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Cláusula, dêvendo no enÌanto apresentar os documentos comprobatór ios que atestam a

regularidade dos títulos contidos no Parágrafo Primeiro da presente Cláusula.

PARÁGRAFo TERcEIRo: As Empresas terão o prazo de 60 {sêssenta) dias a
conÌar da assinatura da presente norma coletiva, sem qualquer prejuízo, para se adequarem e
solicitarem o CERT à Entidade Sindical Profissional, sendo que, decorrido referenciado prazo sem
que tenha procedido a Certi Í jcação, deverá ser observado aos contratos de trabalhos dos
trabalhadores da caÌegoria, os salários consignados no Parágrafo Sexto.

PARÁGRAFo QUARTo: o CERT deverá ser apresentado nos atos
homologatórios nos Sindicato, no Minístério do Trabalho e Emprego e na esfera JudicÌal, quando
em Ações Trabalhistas, mediante apresentação do oriBinal ou cópia devidamente autenticada
por Cartório, para comprovação do direito de cumprimento dos Salários consignados no
Pârágrafo Quinto.

Dos sAlÁRtosl

PARÁGRAFO QUINTOI Para as Empresas Certi f icadas pelo CERT, a part ir
de 01/05/20LL estipula-se os seguintes pisos salariais, para os trabalhadores da categorìa, a
saberl

> Motorista de Treminhão / Rodotrem / 8itrem.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  RS 1.298,00
> Motorista de Carreta... . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . , . . . . . . ,  RS f,190,00
> Operadores de Máquinas,... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  RS 1.190,00
> Motorista Geral.. . .  RS 1.070.00
> Operador de Empi1hadeira... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  R5 1.070,00
> Ajudante... . . . . . . . . . . . .  RS 705,00
> Motocicl ista Entre8ador... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  RS 760,00
>  Mo to r i s ta  In i c ian te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  RS  870 ,00

PARAGRAFO 5EXÍOr Para as emoresas não aderidas ou oue não est;verem
devidamente enquadradas e cert i f icadas pelo CERT, as quais não estarão favorecidas com os
pisos salariais contidos no Parágrafo Quinto da presente Cláusula, f ica portanto estipulado para
tais empresas, a part ir de 01/05/2010, os seguìntes pìsos salâriais:

> Motorista de Treminhão / Rodotrem / 8itrem......................... RS 1.430,00
> Motor is ta  de  Car re ta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  RS 1 .320,00
> Operadores  de  Máqu inas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  R51.320,00
> Motorista Geral.... RS 1.180,00
> Operador  de  Ëmpi1hade i ra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  RS 1 .180,00
> Ajudante............... RS 780,00
> Motociclistâ Entregâdor................. ........ RS 840,00
> Motorista Iniciante RS 960,00

Dos cRtrÉRtos paRA coNTRATAçÃo Do MoroRtsra tNlctaNTEl

PARÁGRAFo SÉìMO: Somente poderá ser cont.atado "Motorìsta
/r/clante" quando obedecidas as seguintes condições:
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í ,  A CNH do possíveí contratado seja categoria "c";

2, Que o mesmo não tenha exercido anÌerìormente na Empresa interessada na contratação,
ou em qualquer outra, a função Motorista Geral.

3, Que o (s)veículo (s) em que irá laborar não ultrapasse peso máximo de 4 500 quilosj

4. Que opere no trabalho de coleta ou entrega no peaímetro urbano.

PARÁGRAFo olTAVor somente será considerado motorista de tremìnhão

/ rodotrem / bitrêm e com direito ao pìso salarial acima:

1. Aquele que trabalhar exclusivamente com este t ipo de veículoi

2- O Motoristã de Carreta que dir igir esporadicamente treminhão / rodotrem / bitrem, não
será enquadrado nesta categoria, mas receberá uma diferença proporcional ao tempo
que trabalhou nestes vêículos;

DAs D I sPos I çõ Es G ERArs:

PARÁGRAFo NoNO: Nos salários normativos consìgnados na presente
Cláusula, foram aplicados percentuais superiores aos índices inf lacionários acumulados no
período de 01 de Maio dê 2010 a 30 de Abri l  de 2011, deixando assim de exist ir quaisquer

rêsíduos selâriais.

cLÁusuLA 3" - RENusrE sAuRtaL:
Para os trabalhadores que já percebam acjma dos pisos ora acordados, as

empresas da base terri torial do SINCOPAR manterão inalterada esta condição e concederão um
reajuste a vìgir a pârt ir de 01 de Maio de 2011, no percentual de 8% (oito por cento) aplicáveis
sobre os salários vigenìes em Abri l /2011.

PARAGRAFO PRIMEIRo: As emoresas que concêderam ediantamentos
e/ou antecipações salariais, poderão efetuar as compensações, respeitando o índìce e os sâlários
acoroaoos,

As diárias terão seus valores a part ir

Â.ALMOçO: RS 13,20 {treze reais ê vinte centavos)
âjudante, que em horário de almoço, estiver em
empreSa,

de 01 de Maio de 2011fixados eml

B.IANTAR: RS 13,20 (treze reais e vinte centavos) - será pago ao motorista e a câda
ajudante que em horário de jantar, estiver em serviços externos ao domici l io dâ empresa.

c, PERNOITET RS 16,50 (dezesseis reais e cinqüenta reaìs) - este valor que já inclui o café da
manha, será paBo ao motorista e a cada âjudante, quando em viagens a serviço da
empresa, que em razão de sua natureza e l imiÌação, implique em retorno no dia

- será pago ao motorista e a câda
serviços externos ao domicíl io da

posterior,
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D, CAFÉ DA MANHÃ: RS 5,50 (cinco reais e cinqüenta centavos) - este valor será pago ao
motorista e a cada ajudante, quando em viagens a serviço da empresa, que em razão de
sua natureza e l imitação, implique em inicio da viagem antes das 5:00 horas da manhã.

PARÁGRAFo PRIMEIRo: os trâbalhadores que chcgarem a empresa após
as 20:00 horas fârão jus ao recebimento da verba do jantar.

PARÁGRAFo sEGUNDo: os pagamentos das verbas acima seÍâo
efetuados a tí tulo de rêembolso, mediante a assinatura de recibo com os referidos valores,
sendo facultatìvo as empresas a concessão de reembolso âtravés de Vale-Refeição, ou quando
não aceitos pelo comércio, através de antecipação em dinheiro.

cLÁusuLA s" - NEcoctacÃo coLETtvA:
Na vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho, as partes

asseBuram um canal de negociação, caso ocoríâ fato novo ou acontecimento imprevisto que
modifioue substancialmente a relacão de trabalho.

cLÁusuLA d - qAGAMENTo Dos sALÁRtos:
Os pagamentos dos salários deverão ser efetuados até o quinto dia úti l do

mês seguinte.

cLÁusuLA f - tNTERvALo qARA qAGAMENTo:
Sempre que os salários forem pagos através de bancos, esta âssegurará

aos trabalhôdores um inÌervâlo remunerâdo, a cri tério da empresa, de tal modo quê não
prejudique o andamento do serviço, para que o mesmo receba seu ganho, sendo que êsse
intervalo não corresponderá a aquele destinado ao descanso e refeição.

cLÁusuLA f - pEscoNTos Nos sALÁRtos:
Os descontos salariâis, em câso de multas de trânsito, furto, roubo,

quêbrâ de vêículo e avaria de carga, só serão admitidos se resultar configuradâ â culpa ou dolo
do empregado, sendo quê as dêspesas com obtenção dos boletins de ocorrência serão
suportadas pela empresa.

PARAGRAFO UNICO: Em caso de dispensâ do empregado, será efetuado o
desconto em seus direitos.

cLÁusu LA g' - ago No aPoS ENTADo R I A :
As empresas pagarão ao empregado que se aposentar, um abono de duas

vezes a sua remuneração contratual, desde que o mesmo tenha cinco anos de trabalho
consecutrvos na mesma empresâ.

Parágrafo Primeiro: Em caso de
pela Prevìdência social ,  cujo afastamento foi  motivado
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vezes a sua remunerâção contratual, desde que o mesmo tenha cinco ânos de trabalho
consecutivos na mesma empresa.

Parágrafo Segundo: Em caso de aposentadoria por invalidez concedida
pela Previdência social, cujo âfâstãmento foi motivado por acidente de trabalho, este âbono será
de três vezes a sua remuneração contratual, independenÌe do tempo de serviço.

cLÁusuLA 7d - HoRAs ExrRAs:
As empresas remunerarão as horas extras com um acréscimo de 50%

{cinqüenta por cento) sobre o valor dâ horâ normâ|, até o l imite de 50 (cinqüenta) horâs extras
mensais, e as que excederem esse l imite, serão remunerâdas com o acréscimo de 75Zo (setenta e
cìnco por cento) sobre o valor da hora normal.

PARÁGRAFo PRIMEIRo: As horas extras integrarão, quando habituais, a
remuneração dos empregados para efeito do D.s.R., Férias, 1/3 Constitucional, 13o salárÌo, Aviso
Prévio, 1N55, FGTS e verbas rescisóriâs.

PARAGRAFO SEGUNDOT As empresas que já remuneram âs horas extras
em percentuais superiores, ou através de outros critérios da compensação a esse título, f ica
ressalvado o direito de manter inalterado esse procedimento.

PARÁGRAFo TERcEIRO: O D.s.R. trâbalhado será remunerado com
acréscimo de 100% (cem por cento), desde que não hajâ folgâ compensatória.

cLÁusuu 7t' - FÉRtAs:
As Fériâs, observando-se o disposto no Art igo 135 da CLÍ, só poderão ter

início em dìas úteis, que não antecedam sábados, domingos e feriados.

PARÁGRAFo PRlMElRor Ao empregado que não tìver nenhuma fâlta
injust;f ìcada ao longo do período aquisìtìvo de férias, será atr ibuída uma grâti f icação
correspondente a mais 05 (cinco) dias de descanso, que poderá, a crÌtério da empresa, ser
revert ido em pecúnia, que será paga na mesma oportunidade da concessão das férias.

PARÁGRAFO SEGUNDoì o empretado quanclo do retorno das Férias ff
gozadas, terá estabil idade provisória de emprego e salárìo por 30 (tr inta) dias.

cLÁusuLA t2" - aor'laoNAL NoruRNo:
O pagamento do adicìonal noturno será no importe de 20% (vinte por

cento) sobre a remuneração contratual, semprê que o trabalho for executado entre as 22:00
horas de um dla até as 5r00 horas do dia sesuinte.

clÁtJsuLA 13' - aDtctoNAL DE INsaLItBRtDADE:
As atividades desenvolvìdas em condições insalubres serão remuneradas

com observância aos adicionais seeuintes:
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> 10% (dez por cento) sobre o salário mínimo, quando em grau minimo.

> 20% (vinte por cento) sobre o salário mínimo, quando em grau médio.

> 40% (quârenta por cento) sobre o salário mínimo, quando em Srau máximo.

6LÁUSULA 74, - ADICIoNAL DE PERICULOSIDADE E
PENOSIDADE:

Será devido o adicional de periculosidade de 30% (trinta por cento) do
sâlário contratual, a todo empregado que desenvolver atividade em raio de risco de produtos
explosivos, inf lamáveis ou corrosivos.

cLÁusuLA 7f - pRÊMto poR ÍEMpo pE sERvtco:
O Prêmio por Tempo de Serviço (P.T.S.), a que faz jus todo empreSâdo

com dois ou mais anos de sêrviços consecutivos prestados ao mesmo empregador, setá de 5o/o
(cinco por cento) mensal, calculado sobre o salário bâse do empregado.

PARÁGRAFo úNlCoì o PTs não tem natureza salarial para fìns de
equiparação, sendo devido a part ir do mês seguinte aquele que o empregado completar 02
(dois) anos de serviços na mesma empresa, não sendo devido cumulatìvamente.

cUUsUu 7d - coNTRoLE DE HoRÁRIo:
As empresâs ficam obrigadas a mânter controle de horário para seus

empregados, nâ formâ da lei.

PARÁGRAFo úNlco: A âssinatura do e.Ípregado é indispensável em se
tratando de f ichas de controle interno/externo. ressalvados outros critérios adotados na
empresa.

cLÁusuLA 7f - coMpENsacÃo E pRoRRoGAcÃo
DE HORARIO DE TRABALHO

A prorrogação e compensação da duração diária do trabalho, obedecìdos
os preceitos legais, f ica autorizada, atendidas as seguintes regras: 

Y

Á. Não estârão sujeitâs a acréscìmos sâlariais, âs hoías acrescidas em um ou outro dia, sem\ )
que sejâ excedido o horário contrâtual dâ semana.

B, As horas trabâlhadas excedentes destê horário, f icarão sujeìto aos adìcìonâis previstos
nesta convenção.

C, As regras constantes nesta cláusuÍa serão aplicáveis no caso do menor, ao lrabalho em
horário diurno. isto é, até âs 22r00 horas.

CLÁUSULA 1g - AUxÍLIo FUNERAL:
No caso de ocorrência de óbìto do empregado, a empresa pagará aos

dependentes a rítulo de Auxírio Funeral e à epocd do obitol
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Á.03 (três) salários nominativos, quando o mesmo lor ocasionado por acidentes de
trabalho, sem carênciâ de tempo de serviço.

B,02 (doìs) salárjos nominativos, quando mesmo for ocasionado por outras causa, desde
que o empregado falecido tenha no mínimo 24 (vinte e quatro) mesês dê trâbâlho ne
mesma empresa.

ctÁusuta tf -enneNne eo *opaeaaoo tn naor or
PRESTACÃO DO SERVICO MILITAR:

será assegurada ao empregado em idade de prestação do serviço militâr,
estabil idade prevista na Let ne 4.375/64.

cLÁUsUu 2d ' GARANTIA Ao EMPREGADo AoIDENTADo:
5erá assegurada ao empregado acidentado no trabalho, êstabil idade

prevista no Artigo 118 da tei 8.213/1991

cLÁusuu 27o -GARANTIA Ao EMqREGADo EM vtAs
DE APOSENTADORIA:

As empresâs assêgurarão âos êmpregados que estiverem,
comprovadâmênte, a 02 (dois) anos da aquisição do direito a aposentadorla e que tenha
prestado 08 (oito) anos de serviços à mesma empregadora, o empÍego ou salário durante o
período que faltar para aposentar-se, excetuando-se os casos de demìssões por jusrâ causa, da
extinção do estabelecimento ou motivo de Íorça maior comprovado, desde que por elas
avisados,

6LÁUSULA 22" - GARANI/A EMPREGADo AFASTADo PELo INss:
Ao empregado que retornar de gozo de auxÍl io doença, será assegurâdo

emprego ou salário, por 60 (sessêntã) dìas após a alta médicâ.

cLÁusuLA 23" -GARANTIA NA RisctsÃo C,NTRATUAL:
As rescisões com mais de um ano de contrato de trabalho serão

homologadas no Sindicato da Categoria Profissional ora acordante e/ou D.R.T. do Ministério do */
Trabalho. A\

PARAGRAFO UNICOT As rescisões de contrato de trabalho dos
empregados abrangidos por esta convenção, sem prejuízo do item anterior, serão homologadas
se acompanhadas dos documentos previstos na Instrução Normativa ns 002, de 12 de Março de
7992.

cLÁusuLA 24e - coNÍRlButcÃo NEGoctAL
As Empresas descontarão na folha de pagamento de seus empregados,

associâdos ou
Categoria, no
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representado pela Entìdade Sindical  âcordante, f icândo ressalvâdo o d,rei to a oposição por parte

do empregado, o qual deverá ser maniÍestado diretamente pra Ent idade Sindical  Profìssional,

conforme Ordem de Servìço ne 01, de 24/03/2009, do Ministério do Trabalho e Emprego

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As Empresas efeÌuarão o recolhimênto desses

valores em favor do sindicato Profissional acordante, após 10 (dez) dias do referido desconto,

em guias próprias a serem fornecidas pelo próprio, bem como enviará a relação nominal dos

empregados contendo nome, salário e valor da contribuição.

PARÁGRAFo SEGUNDOT será cobrado uma multa de 2% {doÌs por cento)

sobre o valor da guia, no caso de atraSo no recolhÌmento.

cLÁusuta z4 - utNsnuoaoes sJuotcats:
Desde que observado os termos do Art igo 545 da cLT, as empresas

descontarão em folha de pagamento de seus funcionários, mediante comprovante de f i l iação, as

Mensalidâdes Associativas em favor do Sìndicato Profìssional acordânte, procedêndo o seu

recolhimento até tr inta dias após o âludido desconto, incorrendo na mesma, em caso de atrâso,

multa de 10% (dez por cento) sobrê o valor da guia

cLÁusuLA 2f - coNÍRtBulcÃo stNDtcAL PATRoNAL:
At.t. 578 da cLT - consolidação das Leis do Trabalho: os integrantes das

categorias econômicas do comércio varejista quer sejam das micros, pequenas e grandes

empresas, associadas ou não, deverão recolher aos sindicatos representativos das respectivas
categorias econômicas, a Contribuição Sindical Patronal, nos vâlores máximos, conforme a tabêla
em vigor, ou outra que vier â ser instituída.

PARÁGRAFo PRIMEIRo- o recolhimento deverá ser feito até o dia 31 de
janeiro de 2011, em estabelecimento bancário e lotéricas, em impresso próprio, que será
fornecido à empresa pela entìdade sindical correspondente.

PARÁGRAFo SEGUNDo- ocorrendo atraso no pagamento, serão cobrados:
multâ de 2% e juros de mora de l% ao mês.

CLÁUSUA 279 . CONTRIBUICÃO ASSISTENCIAL E CONFEDERATIVA
PATRONAL:

os integrantes das categorias econômicas do comércio varejìsta quer

sejam das micros, pequenâs e grandes empresas, associadas ou não, deverão recolher ao

sindicato represêntativo da respectìva categoria êconômica, uma Contribuição Assistencìâl e

confederâtiva, ou outra que venha a ser insti tuida, até o valor máximo, conforme a seguinte

tabela:
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PARÁGRAFO PRllvl EIRO: Contribuicão Assìstencial

MICROEMPRESAS RS 12O.OO
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE R5 25O,OO
DEMAIS EMPRESAS RS 5OO.OO
FEIRANTES E VENDEDORES AMBULANTES RS 60.00

PARAGRAFO SEGUNDOT ConÌribuição Confederativa

R5 120,00
R5 2s0,00
R5 s00,00

FEIRANTES E VENDEDORES AIVIBULANTES RS 60,OO

PARÁGRAFo TERcEIRo: Fica esclarecidol

ÌúICROEMPRESAS: empresas que possuam faturamento anual igual ou inferior a RS
240.000,00 (duzentos e quarenta mil);

B, EMPRESAS DE PEQUENO PORÌE| empresas com faturamento anual superior a RS
240.000,00 até RS 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reaìs).

PARÁGRAFo QUARTo: o recolhimento das contribuições deverá ser
efetuado até dia 20 de dezembro de 2011, de uma só vez, em guia fornecÌda pelo sindicato
patronal.

PARÁGRAFo QUINTo: o recolhimento das conÍìbuições Assistencial e
Confederativa Patronal efetuado fora do prazo mencionado no parágrafo 49, será acrescido da
multa de 2% (dois por cento) nos 30 {trinta) primeiros dias, mais 1% (um por cento) por mês
subseqüente de atraso, além de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.

cLÁusuu 2{ - coNTRATo tNDtvtpuAL DE TRABALH':
os contratos individuais de trabalho não ooderão contrariar a oresente

Convenção Coletivâ de Ìrabalho.

cLÁusuLA 2f - UNTF)RME:
A empresa que exigir uniÍorme deverá fornecê-lo de forma gratuita,

exigindo seu uso diário, bem como sua conservação e boa aparência.

PARAGRAFO UNICO: Por ocasìão do Íornecimento de novos uniformes, o
funcionário deverá proceder a devolução dos uniformes usados, e quando do desligamento ou
resc;são de contrato de trabalho, deverá o funcionário deverá devolver todos os unìformes em
seu poder, sob penâ dê sêrem dêscontâdos em sêus dirêitos.

A.
B.

D.

B.

D.

MICROEMPRESAS
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
DEMAIS EMPRESAS

Rua Canãdá 185 - JâÍd m Lavinia

CEP I 3736'34 o-Moôoú SP
ê nâ : svfrôtuô@dgliêtôom bÍ

cLÁusuLA 3d - coNTRAfo pE ExpERrÊNctA:
O contrato de experiência terá pra2o máximo de 60 (sessenta) diâs,

sub-sede ,o sú-sede ...,- ly', sub-seoe
R . . G " . 0 , " , q . , .  9  ( e r . o  d  d { e  d r . o  d o o  L É , 0  X  p , o |  n  o o a  o  v )  . e  r o

Fone/Fax:119)3623 2/68 FatelFax: 119) J681 J8P2 )a t\ Fone/F&:1t9)164t3476
CÊP13370-100.SãoJoãodaBoaVis laSP CEP13/20000SãoJosedoR\PídoSP CEPl3880000 laroemGra i . tedoSutSP

ema snd2003@F mmbr e-ma :sindcomp@hoÌma (om e ma :;eqro!@hoha .com

twvw.sindrnotrÍroeoeo -com -br



Sindicato dos Cond. de Veículos Rodov. de Mococa e Região
Base l€dtorlal: Mococa SãoJosédo Rlo Paído. SãoJoãoda Boa Vista.CacoJìde Casa BÍanca. Vargem Grandedo Su

Divinoánda,Tapiratba SãoSebaíião da Grama llob, Aguas da PrataeSaíìioAnlôniodoJaÍdm
cNPJil\4F54.140.660/0001.05 Fundâdo ên 141021990 .,i'.

| '1;t ;

incluída sua eventual prorrogação.

cLÁusua 37' - TRABALHADoR EsrupaNTE:
O empregado estudante em estabelecimento de ensìno oÍicìal, autorizado

e reconhecido pelo poder competente, terá abonada a falta ao servÌço, para prestação de
exames escolares, desde que avìse seu empregador, no mínimo,72 (setenta)e duas horas ante5,
sujeitando-se a comprovação posterìor.

cLÁusuLA 32" - ATESTADo MÉDtco:
As faltas dadas por motivo de doença seíão abonadas, obrigatoriamente,

por atestados médicos emitidos através de convênios mantidos pêla empresa empregadora. Na
ausência desses convênìos, os atestados médicos serão fornêcidos por médicos credenciados
pela EntÌdade sindical Profissional ou pelo Órgão oficial da Previdência social.

clÁusuLA 3f - avtso ao EMPREGADoR:
Todo empregado afastado por acidente de trabâlho ou por doença, fìca

na obrigação de manter a empresa informada, por escrito, sobre o andâmento de seu
tratamento e o possível retorno, propiciando condições da empresa programar 5eu retorno.

cLÁusuLA 34" - ctPA:
Ao empregado eleito parâ o

dispensa ârbìtrária ou sem justa causa, na forma
Trãnsjtór ias da Const i tuição Fedêral .

cargo de direção de clPA, f ica vedada a
do Art igo 10', Inciso l l  das Disposições

sede PÍópra sub,sede rr Sub-Sêdê .-{ Sub-Sede
RuaCanadá 185 JaÍdmLavina Rúa Gêlú oVârgâs 57q-Cei l Ío  Av ndependerca 409-Én1rc, /  \  RmOuMnhoOlávio.155 Cenlro
Foie/Fâx (19)36569100 Fone/Fd (1S)362!2768 Fone/Fà, : r rq)368r3pc2,zz Fone/Fâx:(19)36413476
cEP1373634o-MococaSP CEP13870-100-sãôJôãodáEoáVsrásP cEP 13720 000 sáoJosedoMardo SP cEP13880,000Varcencrandedosu SP
e ma $vmúoc@ds nel úm br +ma : s ú2003@ud mm bÍ e ma : s ndcone@hohail com e.mâ : neqsolú@hotmail com

cLÁusuLA 3f - Avtso DE DtsPENsa,:
A comunìcação ou pedìdo de dispensa far se á por escrito e contra recibo.

cLÁusuLA 3d -JUsrA cAUsA:
Ao êmpregado demitido por justa causa, dar-se-á por escri io a ciência de

sua disoênsa. mencionando se os motìvos determÌnantes da rescisão contratual.

CLÁUSULA 3f - CARTETRAS PROFISSIONAIS:
As empresas cuidarão para que nas carteìras profissìonais sejam anotados

os car8os efetivos dos funcionários, respeitadas as estruturas de cargos e salários cxistcntes nâ
me5ma,

aLÁUSULA 3{ - PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS DO INSS
As empresas deverão preencher a documentação exigida pelo lNsS

(atestado de afastamento e salários, declaração de atividade penosa, perigosâ ou insalubre,
etc...),  quando solicitado pelo trabalhador e fornecê-lo obedecendo o prazo máxìmo de 10 (dez)

dìas.

w.sindÍnoÌr Í rococs "com -br
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PARÁGRAFO ÚNlco: A inobservância do prazo acima acarretará multa de

10% {dez por cento) sobre o salário mínjmo, revert ido em favor do empregado.

cLÁusua il -Jutzo coMPETENTE:
será competente a lustiça do Trabalho para dìrimir quaisquer

divergências surgidas na aplicação ou interpretação desta convenção

PARÁGRAFo úNlco: o sindicato Profissional acordante poderá aiuizar
Ação de Cumprimento no caso de descumprimento de quaisquer cláusulas dâ presente
Convenção.

cLÁusuLA 4d - ptvuLcAcÁo pA coNvENcÃo:
As cópias da presente Convenção coletiva de Trabalho deverão sêr

afixadas em locâl visÍvel nas sedes das Entidades pactuantes, no prazo de 05 (cinco) dias dâ data
de ajuste, dando-se assim, cumprimento ao disposÌo no Artigo 614 da CLÌ e Decreto ns 229/67

cLÁusuLA 41" - coMPRoMtsso:
As entidades acordantes, dê comum acordo, se comprometem a manter

contato constante e diálogo franco, parâ a superaçâo de confl i tos durante a vigência dêsta
Convenção, que se originarem de mal ferimento das disposições do pacto ou de suâ indevida
interpretação.

oLÁUSULA 42" _ FALTAS E HORAS ABONADA9
o empregado poderá deixar dê comparecer ao serviço, sem prejuízo do

salário:

e, Até cìnco dias consecutivos, em caso de falecimento de cônjuge, companheiro (a), pai,

mãe, irmãos e Í i lhos.

B. Por cinco dias, no caso de casamento, a part ir do dia úti l  imediaÌamente anterìor ou do
dia posterior ao casamento, a cri tério do empregado.

cLÁusuLA 43' - cEsrA BÁstcA:
As empresas fornecerâo, grâtuita e mensalmente, a todos os

empregados, uma cesta básica de al imentos ou t icket al imentaçâo compensatório, a serem
cntreguc< no dia do pagampnto do\ salário(.

PARÁGRAFO PRIMEIRo: Para âs empresas que já concedem a cesta básica
ou o t icket compensatório, f ica inalterada a condição, contanto que não contrârìe esta cláusula,
desobrì8ando assim, do cumprìmento desta cláusule.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O valor correspondente não integra ao salário,
nem ouaisouer outros direitos decorrentes do trato trabalhista.

RuâCanâdá,185 Jardim Lavin a

CEPI3/3ô 340 Mococa SP
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pnnÁennro rrncrtno: No caso de rescisão de contrato de trabalho, fará
jus a cesta básica de alimentos o trabalhador que Ìiver no mês em curso, saldo de salários iguaì
ou superior a 15 (quinze) dias.

PARAGRAFO QUARTO: As empresas que durante a vigêncìa do Contrato
de Trabalho não fornecerem as cestas básìcas ou ticket alimentação compensatório, indenizarão
à épocâ da rescisão contratual, cada cesta não concedida, âcrescida de uma multa de 50%
(cìnqüenta por cento).

PARAGRAFO QUINÌO: As empresas que fizerem opção de concessão de
cesta básica, respeitarão os seguintes itens:

> 12 Kg de Arroz Tipo
> 5 Kg de Açúcar Cristal
> 4 pacotes de macarrão 500 gramas
>  l K g d e s a l
> 1 Kg de Íubá
> 1 letâ de ExÌreto de Tomate de 370 grs
> 3 Kg de Feijão carioca
> 1 Kg de Farìnha de Milho

> 1 k de Farinha de Trigo
> 5 Lôtas de óleo de soja
>  l K g e % d e P ó d e C a f é
> 2 Pacotes de Biscoito de 200 gramas
> 5 sabonetes
> l tubo de pasta de dente
> 5 barras de sabão em pedra
> 1 Kg de Açúcar Refinado

cLÁusuLA 4f - MULTA:
Fica pactuada uma multa equivalente a 2% (dois por cento) do salário

normativo, por infração e por empregado, revertido em favor da parte prejudicâda, no caso de
descumprimento de quaisquer cláusulas do presente Acordo.

E por assim estarem, justos e acordados, assinam a presente Convenção Coletiva de Trâbalho em
02 (duas) vias de igual formâ e teor, pârâ que produza sêus legais e jurídicos efeitos, sendo que a
presente norma coletiva será lançada no sistema mediador do Ministérìo do Trâbalho e
Emprego, visando seu devìdo regìstro e arquivamento.

MococA / sÃo JosÉ Do Rto PARD) / sP, sexïa-feira, 13 d de 2011.
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