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SINDICATO DOS CONDUTORES DE VEICULOS E TRABALHADORES EM EMPRESAS DE 
TRANSPORTES RODOVIARIOS DE PASSAGEIROS E DE CARGAS DE JBA REGIAO, CNPJ n. 
80.640.725/0001-83, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). ACIONEU WANDERLEI 
LUNARDI; 
  
E  
 
SIND.EMP.TRANS.CARGAS DO OESTE E MEIO OESTE CATARINENSE, CNPJ n. 75.319.780/0001-36, 
neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). PAULO CESAR SIMIONI; 
  
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 1º de maio de 2013 
a 30 de abril de 2014 e a data-base da categoria em 1º de maio.  
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA  
 
A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) Condutores de Veículos 
trabalhadores no transportes de cargas, com abrangência territorial em Erval Velho/SC, Herval 
d'Oeste/SC, Joaçaba/SC, Peritiba/SC e Presidente Castello Branco/SC.  

 
Salários, Reajustes e Pagamento  

 
Piso Salarial  

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - PISO SALARIAL  
 
 
Fica estabelecido o salário normativo para os empregados das empresas da respectiva categoria econômica, fixando-se 

nos seguintes níveis: 

a)Mot. Linha Internacional...........................................................R$ 1.600,00 

b)Mot.de Bi-Trem.........................................................................R$ 1.430,00 

c) Mot.semi-reboque/reboque:......................................................R$ 1.430,00 

d) Mot. de Truk e Quatro Eixo:....................................................R$ 1.250,00 

e)Motorista demais:......................................................................R$ 1.200,00 

f) Mot. Trator de Esteira...............................................................R$ 1.410,00 

g) Mot. Retoescavadeira...............................................................R$ 1.410,00 



h) Mot. Niveladora.......................................................................R$ 1.410,00 

i) Mot. Empilhadeira........................................................................R$ 1.150,00 

j) Mot. Trator de Pneu.....................................................................R$ 1.150,00 

l)Aj.de cargas e descargas, Aux. Depósito:.....................................R$ 870,00 

m) Demais funcionários:..................................................................R$ 870,00 

n) Motoboy:.....................................................................................R$ 900,00 

 

Parágrafo Único: Na ocorrência de reajuste do Piso Salarial Estadual (Inciso III do Artigo 1º da Lei 

Complementar nº. 459/09-SC)  para valor superior aos constantes desta cláusula, prevalecerá para todos 

os efeitos o maior valor. 
 

Reajustes/Correções Salariais  
 

 
CLÁUSULA QUARTA - CORREÇÃO SALARIAL  
 
 

Os salários dos integrantes da categoria profissional serão reajustados em 1º de maio de 2013, com a 

aplicação do percentual de 10% (dez por cento), sobre os salários vigentes em 1º de maio de 2012. 

 
 

Pagamento de Salário –  Formas e Prazos  
 

 
CLÁUSULA QUINTA - REMUNERAÇÃO - FORMA DE PAGAMENTO  
 
 

Fica acordado que a empresa poderá contratar com o motorista a forma de pagamento: 

mensal, quinzenal, comissão ou tarefa. A forma estabelecida entre as partes deverá 

obrigatoriamente constar na CTPS do empregado, devendo respeitar os ditames do artigo 

235 –  G da CLT que foi incluída pela lei nº12.619/12. 

§ Primeiro –  Quando o pagamento for contratado por comissão ou tarefa e este não 

atinja o piso, será realizada a complementação sempre pelo piso da categoria. 

 

§ Segundo –  O critério para a formação do valor da comissão a ser paga ao motorista (se 

comissionado e não puramente mensalista) será negociado entre  o empregado e o 

empregador, sempre, entretanto, com exclusão dos impostos (ICMS, etc.) e taxas/tarifas 

(carga, descarga, enlonamento, pedágio) cujo percentual deverá ser obrigatoriamente 

anotado na CTPS. 

 
 
CLÁUSULA SEXTA - ADIANTAMENTO SALARIAL  
 
 
As empresas que praticarem adiantamento salarial deverão fazê-lo até o dia 20 (vinte) de cada mês, em espécie ou 

cheque bancário, fazendo constar em folha de pagamento do mês de referência o desconto do respectivo adiantamento. 

 
 

Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros  
 

13º Salário  



 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - 13º SALÁRIO  
 
 
Obrigam-se as empresas a pagar o 13º Salário a todos os seus funcionários, impreterivelmente até o dia 20 de dezembro 

de 2013. 

 
Outras Gratificações  

 
 
CLÁUSULA OITAVA - PRÊMIO DE PERMANENCIA NA EMPRESA  
 
 

As empresas pagarão mensalmente a todos os empregados pertencentes à categoria, que 

contarem com 5 (cinco) anos de serviço ininterrupto na mesma empresa, um prêmio de 

1% ( cinco por cento) sobre o piso da categoria, e aqueles que nas mesmas condições 

perfazerem 10 (dez) anos, perceberão prêmio de 2% (dois por cento) sobre o piso da 

categoria, tendo como limite máximo o piso do motorista carreteiro. 

 

 

 
Outros Adicionais  

 
 
CLÁUSULA NONA - ESTÍMULO A PRODUÇÃO OU QUALIDADE  
 
 

Visando a estimular os empregados a manter a qualidade do serviço sem prejuízo da 

regular produtividade, a empresa poderá conceder benefícios e ou adicionais, pecuniários 

ou não, estipulando as regras para o merecimento. Esses, mesmo que em espécie, não se 

incorporarão ao salário para qualquer efeito. 

 
Auxílio Alimentação  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - AFASTAMENTO PROLONGADO  
 
 
 

Aos motoristas e demais funcionários, os empregadores reembolsarão proporcionalmente 

as despesas diáras, à importância diária de R$ 43,00 (quarenta e três reais), a título de 

indenização pelo dispêndio extra com alimentação, sendo dividido da seguinte forma: R$ 

18,00 (dezoito reais) para o almoço; R$ 16,00 (dezesseis reais) para a janta e R$ 9,00 

(nove reais) para o café. Mediante apresentação das respectivas notas fiscais. 

Paragrafo Unico: A não apresentação das notas fiscais no retorno da viagem implicará na 

renuncia ao ressarciamento das despesas com alimentação. 

 

 



Auxílio Morte/Funeral  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - AUXÍLIO FUNERAL  
 
 

No caso de morte do empregado, a empresa contribuirá com o equivalente a 01 (um) salário mínimo da categoria, 

para auxiliar no pagamento das despesas com o respectivo funeral. 

 
Seguro de Vida  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - SEGURO DE VIDA  
 
 

As Empresas manterão para todos os empregados, apólice de seguro de vida por morte acidental no valor 
minimo de R$ 40.000,00 ( quarenta mil reais) com cobertura para morte acidental ou invalidez permanente, 
sem ônus para o empregado. 

 
 

Contrato de Trabalho –  Admissão, Demissão, Modalidades  
 

Desligamento/Demissão  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - CARTA DE APRESENTAÇÃO  
 
 

Será fornecida carta de apresentação a todos os empregados, desligados das empresas quando solicitada pelo 

empregado. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - RESCISÕES DE CONTRATO  
 
 

Todas as rescisões de Contrato, com tempo superior a 12 (doze) meses deverão ser homologadas no Sindicato 

Profissional da Categoria.   

 
Aviso Prévio  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - AVISO PRÉVIO  
 
 

As empresas avisarão com trinta dias de antecedência o desligamento de seu funcionário. 

 

Parágrafo Único: Sendo que o funcionário poderá solicitar junto ao Sindicato da Categoria a despensa do 

cumprimento do Aviso Prévio. 

 
 

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

Normas Disciplinares  
 



 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - MULTA DE TRANSITO  
 
 

Toda multa de transito cometida pelo empregado, ficará na responsabildade do mesmo, podendo a critério do 

empregador ser descontado do seu salário. 

 
Estabilidade Acidentados/Portadores Doença Profissional  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - ESTABILIDADE AOS ACIDENTADOS  
 
 

Será assegurada ao empregado  que sofrer acidente de trabalho uma estabilidade no emprego por 12(doze) meses. 

 

 
Estabilidade Portadores Doença Não Profissional  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - ESTABILIDADE AOS EMPREGADOS EM AUXÍLIO DOENÇA  
 
 

Aos empregados em auxílio doença será assegurada uma estabilidade de 120 (cento e vinte) dias, após o retorno ao 

trabalho. 

 
Estabilidade Aposentadoria  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - GARANTIA PRÉ APOSENTADORIA  
 
 

Os empregados que contarem com mais de 02 (dois) anos de serviços na mesma empresa terão estabilidade 

provisória de 18 (dezoito) meses, quando necessitarem desse período para aposentadoria, salvo hipótese de justa 

causa.  

 

Parágrafo único: para a referida estabilidade o empregado deverá comunicar a empresa por escrito  e sob 

protocolo quando iniciar o período previsto. 

 

 
 

Jornada de Trabalho –  Duração, Distribuição, Controle, Faltas  
 

Duração e Horário  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - JORNADA DE TRABALHO  
 
 

A jornada de trabalho será de 8 (oito) horas diárias de 44 (quarenta e quatro) horas 

semanais. 

§ Primeiro –  Poderá se prorrogar a jornada de trabalho por até 2 horas extraordinárias, 

sendo considerado como trabalho efetivo o tempo que o motorista estiver à disposição do 

empregador, excluídos os intervalos para refeição, repouso, espera e descanso. 

 



§ Segundo –  As horas extras serão remuneradas com um adicional de 50%(cinquenta por 

cento) sobre a hora normal nos dias normais de trabalho, dias já compensados e quanto 

laboradas nos dias destinados ao descanso semanal remunerado e feriados, sendo que a 

base de cálculo dessas horas extras será sempre sobre o valor do piso da categoria. 

 

§ Terceiro –  Não será considerada como jornada de trabalho nem ensejará o pagamento 

de qualquer remuneração o período em que o motorista ficar no veículo usufruindo do 

intervalo de repouso diário ou durante o gozo de seus intervalos intrajornadas e 

interjornadas. 

 

§ Quarto –  O motorista profissional na condição de condutor é responsável por controlar 

o tempo de condução e a observância dos intervalos intrajornadas e interjornadas, sendo 

que tal responsabilidade não se transfere ao empregador. 

 

§ Quinto –  O controle de jornada e tempo de direção poderá ser feita pelo empregado e 

pelo órgão ou entidade de trânsito, utilizando-se dos seguintes meios: 

 

a)Análise do disco ou fita diagrama do registrador instantâneo e inalterável de velocidade 

e tempo ou de outros meios eletrônicos idôneos instalados no veículo, na forma 

regulamentadora pelo CONTRAN; ou 

 

b)Verificação do diário de bordo papeleta ou ficha de trabalho externo, fornecida pelo 

empregador, conforme § 3º do art. 74 da CLT; ou 

 

c)Outros meios eletrônicos instalados nos veículos tais como: rastreador GPRS e/ou por 

satélite, que porventura sejam lançados no mercado. 

 

A fiscalização por meio dos documentos previstos nas alíneas “ b”  e “ c”  acima 

somente será feita quando da impossibilidade das comprovação por meio de disco ou fita 

diagrama do registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo do próprio 

veículo fiscalizado. 

  

 
Intervalos para Descanso  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - LOCAL ESPECÍFICO PAR DESCANSO- VEÍCULO PARADO OU EM 
MOVIMENTO  
 
 

O local para descanso poderá ser feito na cabine do veículo ou em alojamento do 

empregador, do contratante do transporte, do embarcador ou do destinatário ou em hotel, 



considerando: 

Veículo em movimento: para os intervalos intrajornadas ( de 30 minutos ou  de 10 

minutos); 

Veículo estacionado: para os intervalos interjornadas ( de 11 horas); 

 

$ Único –  Os motoristas que trabalham em regime de revezamento exige-se pelo menos 

6 horas do intervalo interjornada o veículo esteja estacionado conforme disposto no § 7º 

do art. 235-E da CLT. 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - INTERVALOS PARA DESCANSO  
 
 

Nas viagens em geral deverão ser observados: 

 

I –  Intervalo mínimo de 30 minutos para descanso a cada 4 horas ininterruptas na 

condução do veículo; 

 

II –  Intervalo mínimo de 1 hora para refeição e no máximo 5 horas de intervalo 

intrajornada, podendo coincidir ou não com o intervalo disposto no inciso I; 

 

III –  Intervalo mínimo de 11 horas de descanso a cada período de 24 horas, podendo ser 

fracionado em 9(nove) horas mais 2 (duas), no mesmo dia; 

 

IV –  Descanso semanal de 35 horas; 

 

V –  Iniciar viagem com duração maior que 24 horas somente após o cumprimento 

integral do intervalo de descanso de 11 horas; 

 

VI –  Comprovar o tempo de descanso regulamentar com base no controle de jornada 

utilizado. 

 

VII –  As partes fixam que o intervalo intrajornada estabelecido no art.58 da CLT, poderá 

ser prorrogado para o limite máximo de até 5 (cinco) horas, não sendo computadas na 

jornada de trabalho para qualquer efeito, ante a natureza do serviço e em virtude das 

condições especiais do trabalho. 

 

VIII –  O intervalo intrajornada estabelecido na presente cláusula poderá ser concedido 

aos motoristas de forma fracionada, conforme previsto no art. 4º da lei 12.619/12, que 

acrescentou o parágrafo 5º ao artigo 71 da CLT. No entanto cada período de descanso em 

razão do fracionamento será de no mínimo 30(trinta) minutos. 



 

§ Primeiro –  Em situações excepcionais de inobservância justificada do tempo de 

direção referido no,inciso I, desde que não comprometa a segurança rodoviária, o tempo 

de direção poderá ser prorrogado por até 1 (uma) hora, de modo a permitir que o 

condutor, o veículo e sua carga cheguem a lugar que ofereça a segurança e o atendimento 

demandados; 

 

§ Segundo –  Entende-se como tempo de direção ou de condução de veículo apenas o 

período em que o condutor estiver efetivamente ao volante de um veículo em curso entre 

a origem e o destino, sendo-lhe facultado descansar no interior do próprio veículo, desde 

que este seja dotado de locais apropriados para a natureza e a duração do descanso 

exigido. 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - FRACIONAMENTO DO INTERVALO PARA DESCANSO  
 
 

O intervalo para descanso de 30 minutos poderão ser fracionados a, no máximo três 

períodos de 10 minutos, desde que não completadas as 4 horas contínuas no exercício da 

condução. 

 

§ Único –  O intervalo para repouso de alimentação previsto no artigo 71 da CLT, poderá 

ser prorrogado para até cinco horas, conforme disposição e controle do motorista, não 

sendo considerado esta extrapolação como hora extra, tempo de espera ou tempo de 

descanso não cabendo remuneração ou indenização por este período. 

 
 

Férias e Licenças  
 

Remuneração de Férias  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - FÉRIAS PROPORCIONAIS  
 
 

Fica garantido o recebimento de férias proporcionais, independentes de tempo de serviços nos pedidos de demissão. 

 
 

Saúde e Segurança do Trabalhador  
 

Uniforme  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - UNIFROMES  
 
 

As empresas que exigirem uniforme para os seus funcionários, estas concederão de forma 

gratuita, não podendo ser descontada do salário dos funcionários. 



Paragrafo Único: Aos empregados das oficinas de manutenção,  serão fornecidos a cada 

ano, gratuitamente, 2 (dois) macacões, 2 (dois) sapatos de borracha ou similar e 

equipamentos de proteção, devendo o empregado devolvê-los para a empresa nas 

condições em que se encontrarem por ocasião da rescisão de contrato de trabalho sob 

pena de pagamento nos termos do parágrafo anterior.  

  

 
 

Relações Sindicais  
 

Representante Sindical  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - LICENÇA AO DIRIGENTE SINDICAL  
 
 

Será concedido ao dirigente sindical 10(dez) dias por ano, com aviso de 72(setenta e duas) horas, para a 

participação em eventos de interesse da representação sindical profissional, sem prejuízo de sua remuneração 

mensal, desde que comprovada a efetiva participação. 

 
Outras disposições sobre relação entre sindicato e empresa  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DA EMPRESA  
 
 

As empresas pagarão ao Sindicato Representante da Categoria dos Empregados, o valor de R$ 70,00 (setenta reais) 

por empregado, que será paga em duas parcelas de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) cada, sendo a primeira em 20 de 

junho de 2013 e a segunda em 20 de novembro de 2013, em guias próprias emitidas pelo respectivo Sindicato, 

sem ônus ao empregado.  

Parágrafo único: As empresas e/ou escritórios contabeis deverão informar ao Sindicato a realção de funcionários. 

 
 

Disposições Gerais  
 

Mecanismos de Solução de Conflitos  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - COMPETENCIA  
 
 

Toda e qualquer dúvida que por ventura advenha sobre as cláusulas mencionadas, serão solucionadas na Justiça do 

Trabalho. Caberá, portanto, a Justiça do Trabalho dirimir toda e qualquer dúvida existente. 

 
Descumprimento do Instrumento Coletivo  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - PENAL  
 
 

Fica estipulada como multa de um salário mínimo vigente, pelo descumprimento das condições e das cláusulas 

contratadas, que será revertida em favor ao Sindicato Profissional, exceto as cláusulas que possuem multas 

específicas.  



 

 

 

ACIONEU WANDERLEI LUNARDI  

Presidente  

SINDICATO DOS CONDUTORES DE VEICULOS E TRABALHADORES EM EMPRESAS DE 

TRANSPORTES RODOVIARIOS DE PASSAGEIROS E DE CARGAS DE JBA REGIAO  

 

 

 

PAULO CESAR SIMIONI  

Presidente  

SIND.EMP.TRANS.CARGAS DO OESTE E MEIO OESTE CATARINENSE  

 

 
  

 


