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SINDICATO MUNICIPAL DOS TRABALHADORES EMPREGADOS EM EMPRESAS DE TRANSPORTE
URBANO DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - SMTEETUPM-RJ, CNPJ n.
10.635.706/0001-83, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). SEBASTIAO JOSE DA SILVA;

E

SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE ESCOLAR E AFINS DO, CNPJ n. 01.702.777/0001-60,
neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). DIELMO CLEMENT LIMA;

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 abril de 2017
a 31 de março de 2018 e a data-base da categoria em 01º de abril.

CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA

A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) Profissional dos motoristas e
trabalhadores nas empresas de transporte de passageiros urbano, fretamento e turismo, transporte
escolar, transporte de passageiros interestadual e internacional, veículos leves de transporte (VLT) e
motorista que trabalham em empresas de translado turístico, exceto escritório; O sindicato abrange
os seguintes trabalhadores: motorista, cobradores de ônibus, fiscais, despachante, inspetores
auxiliar de tráfego, monitores, lavadores de veículos, manobristas, mecânicos, pintores,
borracheiros, eletricistas, tapeceiros, moleiros, letrista, abastecedores e demais pessoas do tráfego

e da manutenção de veículos em geral , com abrangência territorial em Rio De Janeiro/RJ.

Salários, Reajustes e Pagamento

Piso Salarial

CLÁUSULA TERCEIRA - PISOS SALARIAIS - REAJUSTE SALARIAL

Ficam estipulados os pisos salariais mínimos abaixo, a serem pagos a partir de 01 de Abril de 2017.
MOTORISTA DE VEÍCULOS COM CAPACIDADE ACIMA DE 29 ALUNOS - R$ 2.477,75
MOTORISTA DE VEÍCULOS COM CAPACIDADE PARA ATÉ 29 ALUNOS - R$ 1.684,87
ACOMPANHANTE - R$ 1.107,70
MECÂNICO “A” - R$ 2.074,32
MECÂNICO “B” - R$ 1.347,90
ELETRICISTA - R$ 1.434,18
AJUDANTE DE OFICINA - R$ 1.178,83
LAVADOR - R$ 1.107,70
VIGIA - R$ 1.147,34
§ 1º: O percentual de aumento para TODOS OS DEMAIS empregados representados pelo Sindicato dos
trabalhadores será de 6,00% (seis por cento) sobre os salários percebidos em abril de 2017.
§ 2º: Os admitidos a partir de 01 de Abril de 2017 terão aumento proporcional aos meses trabalhados, na
forma do disposto no item X da Instrução Normativa nº 01 do C.TST, para evitar que o empregado mais
novo receba salário superior ao do mais antigo.
§ 3º: Em caso dos pisos salariais mínimos previstos em lei estadual passem a ser superiores aos
estabelecidos acima, as empresas obriga-se a fixá-los nos valores e datas previstos no dispositivo legal.

Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros

Adicional de Hora-Extra

CLÁUSULA QUARTA - HORAS EXTRAS

As horas extras serão devidas com adicional de 50% (cinqüenta por cento) para as duas primeiras e de
100% (cem por cento) para as demais.

Adicional de Insalubridade

CLÁUSULA QUINTA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

O adicional de insalubridade, a que terão direito o empregado que efetivamente exerçam atividades
consideradas insalubre e trabalhem no setor de manutenção das empresas de transporte escolar será no
percentual de 20% (vinte por cento) na forma da lei.

Auxílio Alimentação

CLÁUSULA SEXTA - CESTA BÁSICA DE ALIMENTAÇÃO

As empresas fornecerão mensalmente, a partir de 01.04.2017, aos beneficiados pelo presente Acordo
Coletivo de Trabalho, uma CESTA BÁSICA DE ALIMENTAÇÃO de livre aceitação no mercado, no valor
mínimo de R$ 136,00 (cento e trinta e seis reais), ou pagamento diretamente em folha, podendo descontar
do empregado, como participação à importância de no máximo de 10% (dez por cento) do valor da CESTA
BÁSICA DE ALIMENTAÇÃO .

§ 1º: Para fazer jus à percepção do ajustado na clausula, os empregados terão direito a DUAS faltas
injustificadas no mês.
§ 2º: Fica ajustado que a parcela acima a ser concedida, NÃO é considerada como salário IN NATURA, pois
não tendo caráter salarial não se integrando, por isso, à remuneração do empregado, para nenhum efeito
legal, inclusive quanto ao FGTS. Serão feitos tão somente os descontos previdenciários.
§ 3º: O empregado que for admitido, o que retornar ao trabalho e tenha mais de 15 (quinze) dias de serviço
no mês ou, ainda, o que estiver em férias, caso atenda ao que consta do parágrafo 1º, isto é, tenha
assiduidade necessária, também fará jus ao VALE.
§ 4º: As empresas inscritas no PAT (Programa de Alimentação do Trabalhador) terão que fornecer o VALE
ALIMENTAÇÃO, sem desconto, indistintamente a TODOS os empregados da categoria, como está ajustado
na clausula e independente da assiduidade, de restrições e do condicionamento do parágrafo 1º, uma vez,
nessa hipótese, o vale NÃO se constituirá como PRÊMIO.

Auxílio Transporte

CLÁUSULA SÉTIMA - VALE TRANSPORTE

As empresas fornecerão a todos os seus funcionários representados pelo Sindicato dos Trabalhadores, vale
transporte conforme determina a Lei n º 7.418, de 16.12.85, regulamentada pelo Decreto nº 95.247.

Outros Auxílios

CLÁUSULA OITAVA - PLANO ODONTOLÓGICO

“PLANO ODONTOLÓGICO: As Empresas do Transporte Escolar e Afins do Estado do Rio de Janeiro,
deverão fornecer Plano Odontológico para todos os seus empregados, em um prazo máximo de até 30 dias
do registro desta Convenção Coletiva de Trabalho junto ao Ministério do Trabalho e Emprego.”
Parágrafo Primeiro - As empresas arcarão com o percentual de 90% (noventa por cento) do valor do plano
e o empregado com 10% (dez por cento). Os empregados que queiram incluir os seus dependentes,

deverão comunicar por escrito a seu empregador, sendo que o valor de cada dependente deverá ser pago
integralmente pelo empregado, por intermédio do desconto em folha de pagamento.
Parágrafo Segundo – A mensalidade a ser paga pelo Plano Odontológico será de R$ 15,20 (quinze reais e
vinte centavos).
Parágrafo Terceiro – Todas as empresas representadas pelo sindicato patronal deverão se vincular e
aderir ao contrato coletivo por adesão já existente entre o Sindicato dos Trabalhadores em Transporte de
Passageiros Urbano do Rio de Janeiro e a Operadora Odontológica PRIMAVIDA, nos moldes da Resolução
Normativa da ANS nº 195, cujas condições e termos serão mantidos, estendendo-se a todos os
trabalhadores da categoria.
Parágrafo Quarto – A renovação do contrato e/ou mudança da Operadora Odontológica de que trata o
parágrafo anterior deverá ser comunicada por escrito ao Sindicato Patronal.
Parágrafo Quinto – O Plano Odontológico deverá ter como parâmetro mínimo de cobertura, além do
estabelecido pelo rol da ANS, um acréscimo de mais 90 (noventa) procedimentos odontológicos, para assim
ampliar a cobertura de atendimento, como também uma ampla rede credenciada com cobertura para todas
as especialidades odontológicas.

CLÁUSULA NONA - UNIFORME

As empresas fornecerão gratuitamente uniformes a seus empregados, desde que exigidos pelas mesmas.
§ ÚNICO: Caso as empresas não forneçam uniforme gratuitamente, pagarão a titulo de COMPLEMENTO
DE UNIFORME à importância de R$ 41,80 (quarenta e um reais e oitenta centavos) por mês efetivo de
trabalho, durante a vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho.

Jornada de Trabalho – Duração, Distribuição, Controle, Faltas

Duração e Horário

CLÁUSULA DÉCIMA - JORNADA DE TRABALHO

A jornada de trabalho será no máximo 44 (quarenta e quatro) horas semanais e 08 (oito) horas diárias
efetivamente trabalhadas, nos termos do artigo 7º, XIII da Constituição Federal, observadas as normas do
capitulo II do Titulo II, da CLT.
§ 1º: Fica acertada entre as partes a possibilidade da prorrogação da jornada de trabalho, mediante acordo
coletivo de trabalho, em decorrência da necessidade de serviço, nos termos do artigo 7º, inciso XIII da Lei
Basilar, observando-se o artigo 59, da CLT.
§ 2º: Nas hipóteses de feriados prolongados, o empregador não poderá descontar os dias prolongados da
remuneração dos empregados, facultada, entretanto, a utilização do Banco de Horas, mediante a
compensação de jornada de trabalho, nos moldes da Clausula 10ª desta Convenção Coletiva de Trabalho.
§ 3º: Ante a peculiaridade do transporte escolar em razão dos horários dos colégios fica acordados que
podem ocorre intervalos intrajornadas superiores a 2 (duas) horas no período na manhã e no período da
tarde que não se computam como jornada de trabalho e que a jornada de 44 horas semanais pode ser
prestada de segunda a sexta-feira, não caracterizando jornada extra.

§ 4º: Alternativamente, as empresas que não adotarem nenhuma das alternativas acima, farão Acordo
Coletivo de Trabalho com os seus empregados para fixarem a jornada a ser adotada, mediante assistência
do sindicato da categoria profissional.

Prorrogação/Redução de Jornada

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - CONTRIBUIÇÃO/ REDUÇÃO (PROGRAMAÇÃO DAS HORAS
EXTRAS)

Fica instituído o “Banco de Horas”, com eleição do módulo anual, autorizada a compensação de jornadas,
podendo o excesso de um dia ser compensado pela redução ou inexistência de trabalho em outro, de
maneira que não se exceda, no período de um ano, à soma das jornadas semanais de trabalho prevista
para tal lapso de tempo, como emite o artigo 59, parágrafos 2º e 3º da CLT, consoante a nova redação
emprestada a esse dispositivo legal da Medida Provisória nº 1.952-20, de 03.02.2000 e pela Lei nº 9.601, de
21.01.1998.

§ 1º - As empresas poderão negociar com seus empregados à adoção de módulo compensatórios inferiores
ao estabelecido na presente cláusula.
§ 2º - As horas extras, assim entendidas as que excederem o módulo compensatório anual (ou outro menor,
se ajustado por acordo particular), serão pagas com adicional de 50% (cinqüenta por cento).

Relações Sindicais

Contribuições Sindicais

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL/NEGOCIAL

De acordo com a deliberação e anuência dos trabalhadores, em assembleia regularmente convocada e
realizada no dia 29/02/2016 e de acordo com o edital de convocação, com fundamentos na decisão
unânime da 2° turma do STF, nos autos do Recurso Extraordinário n° 189960-3-SP será descontado dos
empregados, beneficiários do presente instrumento, a título de contribuição assistencial, em favor da
entidade profissional convenente, o valor de R$ 8,00 ( oito reais ), por mês, cuja destinação será custear
a negociação coletiva de trabalho, os serviços jurídicos na área trabalhista; cível e previdenciária; serviços
de fiscalização cumprimento de norma trabalhista e convencional, homologações; conferência de cálculos
trabalhistas; cálculo para aposentadoria; bem como para manutenção e aprimoramento dos
benefícios sociais oferecidos pela Entidade à categoria, colônia de férias, centros médicos e dentistas,
centro sócial, cultural e de lazer.
§1º: As importâncias correspondentes a este desconto serão recolhidas à entidade sindical no prazo de 05(
cinco ) dias úteis após o desconto, acompanhada da relação nominal dos contribuintes e respectivos
valores depositados, na conta bancária especificada de n° 8468 banco Itaú agencia n° 09893-7, de
titularidade do sindicato profissional.
§2º: Fica assegurado o DIREITO DE OPOSIÇÃO ao desconto pelo trabalhador, não associado à entidade
sindical profissional, que poderá ser exercido dentro do prazo de 30 (trinta) dias após o registro do
instrumento normativo, na Superintendência Regional do Trabalho.
§3º: A manifestação do DIREITO DE OPOSIÇÃO pelos trabalhadores da categoria profissional somente se
efetivará por meio de carta pessoal, individual, apresentada em 03 (três ) vias, e que deverá ser entregue ao
sindicato mediante protocolo pelo próprio trabalhador;

§4º: A carta de oposição deverá ser apresentada para protocolo em 3 (três ) vias, sendo uma via para o
trabalhador , outra para o sindicato e outra para ser encaminhada pelo sindicato ao empregador do
trabalhador;
§5º: O sindicato terá até 10 (dez ) dias, contados do protocolo da carta de oposição, para encaminhar ao
empregador do trabalhador a 3° (terceira) via da carta, de modo a cientificá-la do exercício do direito de
oposição pelo seu empregado;
§6º: Ao empregador ou seu representante é vedado praticar quaisquer atos no sentido de induzir o
trabalhador no sentido de se opor ao desconto, devendo cumprir o previsto no caput e item 1 supra, sob
pena de ter que custear a contribuição, além de arcar com a multa convencional em relação a cada
desconto não realizado.
§7º: A cláusula e seus parágrafos não se aplicam ao trabalhador associado ao sindicato. Ao Sindicato
caberá fornecer mensalmente via email a listagem contendo os nomes dos colaboradores associados. Fica
vedado ao empregador descontar a contribuição assistencial dos trabalhadores constantes nesta listagem.

Disposições Gerais

Mecanismos de Solução de Conflitos

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA

Os Sindicatos convenentes deliberam instituir no âmbito das categorias, Comissão de Conciliação Prévia,
objetivando conciliar os conflitos individuais de trabalho, nos termos do art. 625-H, para atuação na base
territorial comum das entidades.
§ ÚNICO: A Comissão de Conciliação Prévia, instituída nesta cláusula, terá suas normas de funcionamento
estabelecidas em instrumento próprio a ser firmado pelos Sindicatos convenentes, no prazo de 30 (trinta)
dias, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias, a contar da assinatura do presente.

SEBASTIAO JOSE DA SILVA
Presidente
SINDICATO MUNICIPAL DOS TRABALHADORES EMPREGADOS EM EMPRESAS DE
TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO SMTEETUPM-RJ

DIELMO CLEMENT LIMA
Presidente
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE ESCOLAR E AFINS DO
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A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Ministério do Trabalho e Emprego
na Internet, no endereço http://www.mte.gov.br.

