CONVENCAo

COLETIVA DE TRABALHO 2011/2012

NUMERO DE REGISTRO NO MTE: SC000942/2011
DATA DE REGISTRO NO MTE: 20.05.2011
NUMERO DA SOLICITACAO:

MR024371/2011

NUMERO DO PROCESSO: 46305.000950/2011-71
DATA DO PROTOCOLO: 20.05.2011

SIND COND VEICULOS TRAB TRANS ROD CARGAS E PAS SAG BNU, CNPJ nO.
83.092.817/0001-64,
neste ate representado(a) por seu Presidente, Sr(a). JOSE VILMAR
ZIMMERMANN;

SINDICATO DAS EMP DE TRANS DE CARGA NO EST STA CATARINA, CNPJ nO.
82.662.776/0001-31, neste ate representado(a) por seu Presidente, Sr(a). OSMAR RICARDO
LABES; celebram a presente CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as
condi<;oes de trabalho previstas nas c1ausulas seguintes:

As partes fixam a vigencia da presente Conven<;ao Coletiva de Trabalho no perfodo de 1° de maio
de 2011 a 30 de abril de 2012 e a data-base da categoria em 10 de maio.

A presente Conven<;ao Coletiva de Trabalho abrangera a(s) categoria(s) Trabalhadores
Condutores de Veiculos Rodoviarios (motoristas), Trabalhadores
das Empresas de
Transporte de Cargas em geral, com abrangencia territorial em Ascurra/SC, Benedito
Novo/SC, Blumenau/SC,
Gaspar/SC, IndaiallSC, Pomerode/SC,
Rio dos Cedros/SC,
Rodeio/SC e Timb6/SC.

Fica estabelecido
conveniados:

0

seguinte salario normativo para todos as integrantes da categoria laboral, ora

A partir de 01/05/2011
Motorista de semi-reboque e reboque
Motorista de caminhao com 3° eixo
Motorista de coleta e entrega (ate 150 km)
Condutor de Motocicleta e motoneta (moto-entrega)
Conferente
Auxiliar de carga e descarga
Ajudante de motorista
Auxiliar de expedi<;ao
Demais empregados com ate 3 meses na empresa
Demais empregados com mais de 3 meses na empresa

R$1.155,00
R$ 979,00
R$ 897,00
R$ 880,00
R$ 935,00
R$ 715,00
R$ 715,00
R$ 715,00
R$ 650,00
R$ 715,00

Todos os componentes da categoria profissional terao uma corre<;ao salarial de 7,3% (sete
virgula tres por cento), a partir de 12 de maio de 2011, aplicavel sobre os salarios de
abri1/2011.
§12 .• Pela concessao do indice supra-mencionado,
restam quitadas todas e quaisquer
perdas salariais da eategoria laboral, no periodo de 01/05/2010 a 30104/2011.
§ 22• - As empresas que, eventualmente, concederam aumento espontfmeo de sali§.rio no
periodo de 01/05/2010 a 30/04/2011, poderao compensa-Io na forma legal.

As empresas fornecerao, aos seus empregados que mantiverem assiduidade total durante 0 mas,
adiantamentos salariais de 20% (vinte por cento), inclusive comiss6es, com base no mas anterior.

Todo pagamento salarial, bem como toda rescisao do contrato de trabalho, devera ser realizada
no domicflio de trabalho do empregado.

§ 12•

- As empresas serao obrigadas
a fornecer, aos seus empregados, no ate do
pagamento, envelope ou documento discriminativo dos valores pagos, inclusive no tocante ao
FGTS.

§ 22 ••

As rescis6es de contrato de trabalho, dispensa sem justa causa e pedidos de
demissao, aceitos pelo empregadar, que nao forem quitados pelo menos no prazo legal, ficarao
sujeitos a aplica<;ao da penalidade de 1% (um par cento) das pareelas incontroversas devidas,
par dia que exceder 0 referido prazo.

§ 32•

- Por ocasiao da homologa<;ao
da rescisao
junto
ao Sindicato Laboral
a
empresa devera comprovar 0 pagamento da Contribui<;ao Sindical e das Contribui<;6es
Assistenciais, previstas nas c1ausulas Assistancia Social, Taxa Negocial e Contribuigao
Assistencial Patronal desta conven<;ao.

§ 42 •• Admitido empregado para a fun<;ao de outro dispensado, sem justa causa, sera
garantido aquele, a remunera<;ao igual ao empregado de menor salario na mesma fun<;ao, sem
considerar vantagens pessoais.
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Obrigam-se as empresas a pagar 0 13°. salario, a todos os seus empregados, no mais tardar, ate
o dia 15 de dezembro de cada ano.
Paragrafo unico • No calculo do 13°. salario, farias, repouso remunerado e verbas
rescis6rias, na forma da Lei, serao computadas as medias salariais dos ultimos 6 (seis) meses.

As empresas pagarao, a todos os empregados que contem com 3 anos de atividades, um abono
de 3% (tras por cento) sabre os seus salarios; com 5 anos, um abono de 7% (sete por cento) e,
com 1 anos, um abono de 10% (dez por cento).

°

§ 1!!. - Gaso

tempo previsto seja completado na 1il quinzena do mes, 0 valor do abono
devera ser pago, mensalmente, a partir do mesmo mes, se na 2il quinzena, devera ser pago a
partir do mes seguinte.
0

§ 2!!. - 0 valor do abono de permanencia devera ser discriminado mensalmente na folha de
pagamento do empregado.
Ajuda de Custo
CLAuSULA NONA· AFASTAMENTOS

PROLONGADOS

A empresa pagara ao motorista e/ou ajudante que permanecerem fora do domicilio de trabalho, a
titulo de ajuda de custo para alimentagao, os seguintes valores, para cada dia, distribufdos como
segue:

a} Para viagens com destinos as Regioes Sui e Sudeste·
1}
2}
3}

R$ 32,00.

Alm09o:
R$ 10,60, se 0 afastamento assim 0 exigir;
Jantar:
R$ 10,60, se 0 afastamento assim 0 exigir;
Pernoite e cafe da manha: R$ 10,80, igualmente, se 0 afastamento assim

0

exigir.

b} Para viagens com destinos as Regioes Nordeste, Norte e Centro-Oeste - R$ 35,20.
1}

2}
3}

Almogo:
R$ 11,70, se 0 afastamento assim 0 exigir;
Jantar:
R$ 11,70, se 0 afastamento assim 0 exigir;
Pernoite e cafe da manha: R$ 11,80, igualmente, se 0 afastamento assim

0

exigir.

\.$

§ 1". - as motoristas e ajudantes, que permanecerem fora do domicilio por mais de 12
horas, mas que retornarem a empresa no mesmo dia, farao jus a um almogo e jantar.
§ 2". - A empresa que exigir a compravagao das despesas mediante a apresentagao de
Notas Fiscais discriminadas, nao podera destacar os valores na folha de salario.

§ 3". - as valores acima apurados nao poderao ser computados
sofrerao a incidencia do INSS, do FGTS e do IRRF.

como salarios e nao

as demais empregados do setor, que vierem a ultrapassar 0 limite diario, legal, de horas extras,
perceberao das empresas uma ajuda de custo para lanche no valor de R$ 10,60 (dez reais e
sessenta centavos).

As Empresas concederao a todos os seus empregados vale refeigao no valor de R$ 7,15 (sete
reais e quinze centavos) por dia de trabalho, salvo para empregados que receberem a diaria
prevista na c1ausula Afastamentos Prolongados e para as empresas que ten ham refeit6rio e
fornegam a alimentagao gratuitamente.

Paragrafo Unico - a valor do vale refeigao devera ser discriminado, mensalmente, na folha
de pagamento do empregado ou disponibi\izado atraves de ticket ou cartao e\etronico.

As empresas ficam obrigadas a contratar seguro de vida em grupo a todos os seus funcionarios,
sob pena de indenizagao dos valores equivalentes abaixo.
§ 1c. - a segura contratado pela empresa devera oferecer ao trabalhador cobertura no valor
minima de R$ 31.350,00 (trinta e um mil e trezentos e cinquenta reais), de morte por qualquer
causa e invalidez permanente total ou parcial por acidente, e R$ 3.000,00 (tres mil reais) relativo
ao auxflio funeral para 0 segurado acima indicado.

§ 2c•

Como forma de facilitar as empresas 0 cumprimento da presente Clausula, 0
SINDICATO esta sugerindo a seguradora: PREVISUL SEGURADORA S/A, a qual apresentou
menores custos e maiores beneffcios, ficando, no entanto, todas as empresas livres para optar
pelos servigos de qualquer seguradora, desde que a cobertura ao trabalhador nao seja inferior a
descrita no Paragrafo 1Q.

No caso de rescisao do contrato de trabalho, por justa causa, a empresa devera indicar, por
escrito, a falta grave cometida pelo empregado ou 0 texto legal violado.
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Na demissao, por iniciativa da empresa, 0 empregado que manifeste, por escrito, 0 interesse de
nao cumprir, parcial ou totalmente, 0 aviso previo, ficara dispensado de seu cumprimento, abrindo
mao do correspondente pagamento, recebendo, no entanto, proporcionalmente
aos dias
trabalhados.

Para os empregados que tenham mais de 8 (oito) anos de servi<;o na mesma empresa e
contarem com mais de 45 (quarenta e cinco) anos de idade, 0 aviso previo, a ser concedido pela
empresa, sera de 60 dias.

Nos term os da Lei n°. 9.601, de 21 de janeiro de 1998, do Decreto n°. 2.490, de 04 de fevereiro
de 1998 e da Portaria n°. 207, de 31 de mar<;o de 1998, ficam as empresas autorizadas a
contratarem empregados por prazo determinado, obedecidas as regras contidas nas legisla<;6es
supra mencionadas.

Rela~6es de Trabalh~ - Condi~6es de Trabalho, Normas de Pessoal e Estabilidades
Estabilidade Mae

Sera nula a dispensa, sem justa causa, da empregada gestante, a partir da efetiva apresentagao
do atestado medico e do teste laboratorial, comprobatorio da gravidez, ate 60 dias apos 0 termino
do perfodo de percepgao do salario maternidade.

Sera nula a dispensa, sem justa causa, do empregado alistado para 0 Servigo Militar, a partir do
exame de sel89ao que 0 considerar apto a se incorporar, ate 0 seu retorno efetivo ao trabalho.

Fica garantido 0 emprego, por 12 (doze) meses, ao empregado que contar com 5 anos de
atividade na mesma empresa, e de 24 (vinte e quatro) meses, ao que contar 10 (dez) anos, e que
necessitar desse tempo final de servigo para se aposentar, mesmo que optante pelo FGTS, salvo
os casos de demissao por justa causa.

A

empresa compete pagar alojamento condizente ao motorista e ajudante, que permanecerem
fora do domicilio, ficando exclufdas desta obrigagao somente as empresas que dotarem seus
vefculos de camas e providenciarem do is cobertores e um travesseiro, cabendo aos motoristas os
demais pertences e a conservagao de tais instalagoes.

Ao motorista cabe a responsabilidade por toda e qualquer infragao de transito, notificada e por ele
cometida, imposta ao veiculo, desde que apurada sua culpa legalmente.

§ 1Q•

Respondera ainda 0 motorista, quando comprovada a sua culpa ou dolo, pelo
extravio de mercadorias, ferramentas e acess6rios, atrasos no infcio do trabalho, safdas
antecipadas, ou desautorizadas, e faltas injustificadas.

§ 2Q• - Somente sera permitido 0 desconto de importancia equivalente a 10% (dez por
cento) da remuneragao mensal percebida pelo empregado, nos casos de danos materiais
advindos de acidentes de transito, quando legal mente for comprovada sua culpa.

As empresas se obrigam a dar toda a assistencia aos motoristas, em casos de acidentes de
transito, devendo, no entanto, os referidos profissionais, sempre que possivel, acompanhar os
levantamentos periciais, efetuados pelas autoridades competentes e, ainda, solicitar a presenga
de fot6grafo no local do acidente, a fim de documentar fotograficamente a ocorrencia, alem de
arrolar as testemunhas presentes ao fato, cujas despesas serao pagas pel a empresa, mediante
comprovagao.

Nao serao considerados como trabalho efetivo, para quaisquer efeitos, os periodos de repouso
dos motoristas e ajudantes, ainda que gozados em dependencias da empresa, desde que
oferecido alojamento condizente.

As empresas acobertadas por esta convengao ficam desobrigadas de emitir 0 comprovante diario
da jornada de seus empregados, pelo Sistema de Registro Eletronico de Ponto - SREP.
Outrossim, ficam obrigadas a emitir um relat6rio mensal das horas trabalhadas
empregados, fornecido mediante comprovante de entrega.

de seus

A presente clausula esta de conformidade com 0 art. 2Q da Portaria nQ• 373, de 25 de fevereiro de
2011 do Ministerio do Trabalho e Emprego.

Sera exclufdo do perfodo de gozo de farias, individuais ou coletivas,
que as farias sejam escaladas para a referida epoca.

0

dia 25 de dezembro, desde

Saude e 5eguran~a do Trabalhador
Condi~6es de Ambiente de Trabalho
CLAuSULA VIGESIMA SEXT A - APETRECHOS DE VIAGENS E PREST ACAO DE CO NT AS

a

Para uma perfeita realizagao do trabalho, a empresa colocara
disposigao do motorista, alem do
vefculo, 0 numerario e apetrechos de viagem, por cuja guarda sera responsavel, cessando-a com
a entrega e aceita<;ao da presta<;ao de contas no final da viagem de trabalho.

Quando exigido pela empresa, ou autoridade competente, 0 usa de uniforme completo para 0
trabalhador, esta cedera, anualmente, 2 jogos, gratuitamente. No caso de rescisao de contrato, 0
empregado beneficiado os restituira. Gaso 0 empregado deseje mais de 2 uniformes, podera
adquiri-Ios na propria empresa, as suas expensas.

Os atestados fornecidos por medicos e dentistas do INSS, ou da Entidade Profissional, serao
plenamente aceitos pelas empresas, apos a obtengao de visto do departamento medico da firma,
quando existente. Atestados Odontologicos somente serao aceitos para casos de comprovada
urgencia.

Sindicalizac;ao (campanhas e contratac;ao de sindicalizados)
CLAuSULA VIGESIMA NONA - MENSALIDADE
As Empresas descontarao, em folha de pagamento a credito do Sindicato
convenente, 0 valor relativo
mensalidade fixada aos associ ados. 0 repasse das
arrecadadas dar-se-a ate 0 dia 10 do mas subseqCtente ao desconto, devendo
encaminhar ao Sindicato a relagao dos empregados associados que sofreram
descontos.

a

Profissional
importancias
a Empresa
os referidos

As empresas exibirao, no ate da admissao de empregados, juntamente com os demais
documentos pertinentes a todos os candidatos a emprego, pro posta de filiagao a Entidade
Profissional, garantindo, porem a plena liberdade de sindicalizagao. Da mesma forma agira com
referencia aos empregados antigos, ainda nao filiados a Entidade Profissional, devendo as
respectivas propostas serem fomecidas pe\a Entidade Profissional.

Para complemento na manutengao da representagao sindical profissional, as empresas ficam
obrigadas a descontar na folha de pagamento de todos os empregados abrangidos pela presente
Convengao Coletiva de Trabalho, a TAXA NEGOCIAL equivalente a um dia de trabalho da
remunerag8.o total dos empregados, nos meses de maio de 2011 e novembro de 2011, conforme
deliberagao aprovada na Assembleia Geral dos Trabalhadores, convocada para tal finalidade.
§ 12• - 0 recolhimento devera. ser feito em favor do Sindicato Profissional, ate 0 dia 10 do
mes seguinte ao desconto, ou seja, 10 de junho de 2011 e 10 de dezembro de 2011, em guia
propria que sera fornecida pelo Sindicato, no estabelecimento bancario indicado na guia.

§ 22• - A empresa que nao efetuar 0 desconto no mes estabelecido fica obrigada a recolher
as importancias devidas, sem onus para os empregados.
§ 32 •• 0 recolhimento fora do prazo capitulado no § 12, sujeita a empresa infratora ao
recolhimento acrescido da multa de 2% (dois por cento), mais os juros legais.

Em Assembleia Geral Extraordinaria, realizada na sede do SETCESC, no dia 19/04/2011, as
10:00 horas, conforme edital de convocagao - publicado no JORNAL DE SANTA CATARINA,
de 12/04/2011, pagina 21 - Publica~oes
Legais • as empresas pertencentes a categoria
economica do TRC, representadas por sua entidade de classe, APROVARAM, com fundamento
no art. 8°., inciso IV, da Constituigao Federal, combinado com 0 art. 513°., alinea "e" da CLT, 0
estabelecimento
de uma CONTRIBUICAO
ASSISTENCIAL,
para custeio do sistema
confederativo da representagao sindical da respectiva categoria economica, no valor de 2% (dois
por cento) (folha superior a R$ 5.000,00), sobre a folha de pagamento do mes de junho/2011,
com um valor minimo de R$ 100,00 (cem reais) (folha inferior a R$ 5.000,00), devendo ser
recolhido ate 25 de julho de 2011, em qualquer agencia bancaria ou casa loterica e apos 0
vencimento somente na Instituigao Bancaria indicada no
bloquete a ser fornecido pelo
SETCESC.
Paragrafo (mico • A falta de recolhimento da contribui<;ao, ou 0 recolhimento efetuado fora do
prazo acima estabelecido, acarretara na aplicagao da multa de 2% (dois por cento), acrescida dos
juros legais e, em caso de cobranga judicial, pagara ainda as custas processuais e honorarios
advocatfcios de 20% (vinte por cento) sobre 0 valor do debito. Fica eleito, desde ja 0 foro da
Comarca de Blumenau, para a cobranga judicial da referida contribuigao, por mais privilegiado
que outro se apresente.

Fica garantido aos empregados nao sindicalizados 0 direito de oposi<;ao ao desconto da Taxa
Negocial, a ser manifestado individual e diretamente no Sindicato da categoria, ata 0 dia 31 de
Maio de 2011 .

As empresas, estabelecidas na base territorial, prevista no preambulo desta conven<;ao,
abrigam-se a fazer uma contribui<;aa sobre 0 total das suas folhas de pagamento,
para 0
aperfei<;oamento da assistencia social da Entidade Profissional, no valor minima de R$ 55,00
(cinquenta e cinco reais) por empresa, na seguinte forma:
a) 2% (dois por cento) sobre a folha de pagamento do mes de junho/2011, a ser quitada em
20/07/2011.
b) 2% (dois por cento) sobre a folha de pagamento do mes de outubro/2011, a ser quitada em
20/11/2011.
c) 2% (dois par cento) sobre a folha de pagamento do mes de fevereiro/2012, a ser quitada em
20/03/2012.

§ 2!1. - As referidas importancias serao pagas
campetentes por ela farnecida.

a

Entidade Profissional, atravas de guias

§ 3!1•• As empresas que naa efetuarem, no praza supra, 0 pagamento da contribui<;aa
assistencial, teraa um acrescimo de 2% (dais por cento) sobre a parcela em atraso, mais juros
legais.

As empresas se comprometerao a facilitar a coloca<;ao, em quadro apropriado, os avisos de
interesse da categoria profissional, proibidas as publica<;oes de matarias prejudiciais ao bam
andamento do trabalho ou cantrarias aos interesses do empregador. Todo documento devera
conter 0 visto de autoriza<;ao da administra<;ao do estabelecimento.

C6pias, homologadas, desta Conven<;ao, serao fornecidas as empresas de transportes
rodoviarios de cargas, pelo Sindicato Patronal, que as afixarao, no prazo de 15 dias, em local
visivel aos empregados.

a

fiel cumprimento desta Convengao Coletiva sera fiscalizado pelo Ministerio do Trabalho,
ficando convencionado que as divergencias, porventura eXlstentes, na aplicagao de seus
dispositivos, serao solucionadas conforme previsto neste instrumento, ou pelos diretores das
entidades convenentes.

§ 1Q•• Na impossibilidade de solugao pelo modo pactuado, as partes recorrerao
Trabalho, 6rgao competente
presente instrumento.

§2

para apreciar e julgar

0

cumprimento

a

Justiga do
de todas as c1ausulas do

•
- No caso de inadimplemento
das c1ausulas da presente Convengao, desde que nao
solucionadas, fica a empresa infratora sujeita
multa de 2% (dois por cento), calculadas sobre os
prejuizos mensuraveis e nas demais obrigagoes, multas estas que reverterao em favor do
Sindicato Profissional.
Q

a

Nenhuma disposigao do contrato de trabalho, que contrarie normas desta Convengao, pod era
prevalecer na execugao da mesma e sera considerada nula, de pleno direito.
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OSMAR RiCARDO LASES
Presidente
SINDICATO DAS EMP DE TRANS I)E CARGA NO EST STA CATARINA
\
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