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SINDICATO DOS TRAB TRANSP CARGA,TRAB EMPR ONIB MUNIC INTERMUN INTEREST URB TUR 
FRET,TRAB EMP EST ROD,TRAB EMPTRANS ESC,TRAB DIF PF, CNPJ n. 90.783.267/0001-95, neste 
ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). GILBERTO GODOY BOEIRA;

E 

TRANSPAL TRANSPORTES LTDA - ME, CNPJ n. 00.465.904/0001-92, neste ato representado(a) por seu 
Diretor, Sr(a). RENAN MENEZES DA ROSA;

celebram o presente ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, estipulando as condições de trabalho previstas 
nas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE 

As partes fixam a vigência do presente Acordo Coletivo de Trabalho no período de 1º de janeiro de 2013 a 
31 de dezembro de 2013 e a data-base da categoria em 1º de janeiro. 

CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA 

O presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito da(s) empresa(s) acordante(s), abrangerá a(s) 
categoria(s) Trabalhadores em Transportes Rodoviário compreendendo: Urbanos, com abrangência 
territorial em Palmeira das Missões/RS. 

SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO 
PISO SALARIAL 

CLÁUSULA TERCEIRA - DISPOSIÇÕES DE OREDEM ECONÔMICA 

A Empresa pagará a seus funcionários, motoristas, cobradores mecânicos, serviços gerais e para auxiliar de Escritório 
os seguintes salários a partir de 01 de janeiro de 2013:

Tabela dos seguintes pisos já ajustados para o período de 2013.

Funções Piso Ant. Perc  Médio  Piso Atual
A Para Motoristas R$ 1.031,40 10.5% Atual R$ 1.140,00
B Para cobradores R$    653,40 10.19% Atual R$    720,00
C Para Mecânicos R$    622,00 15.7% Atual R$    720,00
D Para Serviços Gerais R$    622,00 15.7% Atual R$    720,00
E Auxiliar de Escritório R$    622,00 15.7% Atual R$    720,00
F Ticket R$      90,00 11.1% Atual R$    100,00  

REAJUSTES/CORREÇÕES SALARIAIS 

CLÁUSULA QUARTA - REAJUSTES DOS OBREIROS 

A empresa reajustará os salários dos funcionários nas condições estabelecidas na cláusula anterior, ou seja, cláusula 2ª 
do presente instrumento normativo.

§ 1° – Conta Salário - A empresa efetuará o pagamento de salários, discriminando os descontos efetuados e as parcelas 
pagas, em conta específica para este fim, na forma prevista pela Resolução 3402/2006 do Banco Central e alterações 
subsequentes, sendo que o pagamento deverá ser realizado até o quinto dia útil de cada mês, sob pena, de multa de 0,5% 
(zero vírgula cinco por cento) sobre o montante devido por dia de atraso, além de juros e correção monetária, na forma 
da lei.
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§ 2º - 

PAGAMENTO DE SALÁRIO – FORMAS E PRAZOS 

CLÁUSULA QUINTA - ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIOS 

A empresa poderá conceder antecipação devida no mês, até trinta por cento (30%) no dia 15 de cada mês 
correspondente a verba. 

§ Único - Nos meses de novembro e dezembro fica dispensado tal adiantamento e, em contrapartida a Empresa pagará a 
primeira parcela do 13º salário em 15 de novembro e a segunda até 20 de dezembro de 2013. 

OUTRAS NORMAS REFERENTES A SALÁRIOS, REAJUSTES, PAGAMENTOS E 
CRITÉRIOS PARA CÁLCULO 

CLÁUSULA SEXTA - RECIBOS DE PAGAMETO 

GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS 
OUTROS ADICIONAIS 

CLÁUSULA SÉTIMA - PASSE LIVRE 

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 

CLÁUSULA OITAVA - TICKET ALIMENTAÇÃO 

A empresa abrangida fornecerá mensalmente a seus empregados, até o dia 15 de cada mês, Ticket-alimentação, no valor 
de R$ 100,00 (cem reais).

§ 1º - O Ticket, para alimentação, será fornecido tanto ao trabalhador em atividade quanto àquele que estiver em 
benefício previdenciário; acidente de trabalho, licença gestante e férias.

§ 2º - Para todo o trabalhador que for admitido ou demitido no decorrer do mês o Ticket será fornecido 
proporcionalmente aos dias trabalhados.

§ 3° - O Ticket, a ser fornecido deverá ser originário de uma empresa a qual tenha aceitação no mercado onde vivem os 
trabalhadores e conveniado com o PAT-MT.

RELAÇÕES DE TRABALHO – CONDIÇÕES DE TRABALHO, NORMAS DE 
PESSOAL E ESTABILIDADES 

ESTABILIDADE MÃE 

CLÁUSULA NONA - ESTABILIDADE A GESTANTE 

Fica assegurada a estabilidade à gestante, pelo prazo de sessenta dias, após o término do benefício previdenciário.

JORNADA DE TRABALHO – DURAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, CONTROLE, FALTAS 
DURAÇÃO E HORÁRIO 

Os novos salários e os  reajustes aqui  convencionados compreendem quaisquer 
índices porventura devidos ou tidos como devidos à  categoria profissional no período 
que vai  de 01/01/2012 a  31/12/2012, pelo que se  dá o Sindicato por sa tisfe ito 
quaisquer reajustes do período. 

A Empresa  deverá fornecer aos  seus funcionários cópias dos recibos por eles 
assinados,  com a discriminação dos pagamentos e dos descontos  efet ivados.

Fica estabelecido que os trabalhadores abrangidos pelo presente  acordo tenham passe 
livre nos ônibus da empresa contra tante , mediante  a apresentação do crachá de 
empregado da empresa Transpal.
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CLÁUSULA DÉCIMA - JORNADA DE TRABALHO 

Os salários ajustados são estabelecidos para uma jornada legal normal, ou seja, 220 (Duzentas e Vinte) horas mensais. 

§ 1 - A jornada de trabalho será de 7h20min diários, podendo ser acrescidas de horas suplementares pagas com o 
acréscimo de 50%, respeitando o limite de jornada semanal de 44h, vedada à contratação a tempo parcial a que alude o 
art. 58-A da CLT. 

§ 2 - Compreende-se como jornada de trabalho de motoristas o início dos serviços da primeira viagem de seu turno de 
trabalho, encerrando-se a jornada de trabalho com a entrega do veículo ao substituto ou à garagem da empresa.

§ 3 - Compreendem-se como jornada de trabalho dos cobradores o início e o término dos serviços regulares da linha, ou 
a saída da garagem da empresa (quando ocorrer). Em qualquer hipótese, o tempo despendido para a assunção de 
funções está compreendido nos trinta minutos ajustados nesta cláusula.

§ 4 - A jornada de trabalho dos cobradores, sujeitos à prestação de contas, será acrescida de dez minutos que as partes 
convencionam como suficientes para o deslocamento e a correspondente prestação de contas, que poderá ser feita 
diariamente, a critério do funcionário, dentro das duas horas seguintes ao término da jornada normal.

§ 5 – Aos domingos e feriados a empresa estabelecerá o horário para a prestação de contas, ficando vedada, em 
qualquer situação, a prestação de contas em dia de folga do empregado.

INTERVALOS PARA DESCANSO 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - INTERVALOS INTRAJORNADA 

O intervalo intrajornada para repouso e alimentação será de, no mínimo uma hora, ajustando-se que terá, no máximo, 
quatro horas e trinta minutos, podendo ser concedido em pontos iniciais, intermediários ou finais das linhas, tendo em 
vista suas peculiaridades, podendo estes intervalos serem efetuados em dois períodos. 

FALTAS 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - ABONO DE FALTA AO ESTUDANTE 

OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE JORNADA 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DISPENSA POR JUSTA CAUSA 

RELAÇÕES SINDICAIS 
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL OBREIRA 

§ 6 -  Os motoristas e cobradores deverão fazer  as anotações da respect iva jornada de 
trabalho, pessoalmente,  em “FICHA PONTO” especif ica  de  cada um, onde será 
assentado, manualmente, o horário de  entrada e saída , incluindo o horário gozado de 
intervalo. Além dessa  “FICHA PONTO”,  os motoristas e cobradores devem fi rmar 
também a “FICHA DIÁRIA” que acompanha cada veículo, na qual farão constar o 
mesmo horário, servindo esta  últ ima para  aferição da  movimentação diária do veículo e 
seus operadores.

§ Único  –  Quaisquer outros intervalos , que desrespei tem esta  c lausula , serão 
considerados como efetivo exercíc io, sendo garantido ao empregado uma jornada 
mínima diária  de 7h20min

Serão abonadas as faltas do funcionário estudante , em período de realização de provas, 
desde que,  com antecedência  mínima de quarenta e oi to horas faça a  correspondente 
comunicação. Não haverá para tal,  pre juízo salarial,  podendo a  dispensa  ser  
considerada como repouso semanal .

Na dispensa por justa causa a Empresa  notif icará o funcionário, por escrito, das razões 
motivadoras, sob pena de  ser ela  considerada imot ivada, salvo prova inequívoca em 
contrário.
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A empresa assume o compromisso de descontar e repassar aos cofres do Sindicato da Categoria Profissional acordante 
até o décimo dia do mês subsequente, todos os valores descontados dos empregados - de 1% sobre o salário-base 
mensal - retroativo à data base da categoria, a título de contribuição negocial decidida em assembleia de trabalhadores.
§ 1º  -  Fica assegurada a oposição,  pessoal ,  individual ,  de próprio punho  e  d iretamente na 
Secretar ia  do S INDPFUNDO-RS.  A oposição,  se apresentada,  será levada à d iretor ia  para 
apreciação e pos ter ior  encaminhamento à Empresa.  Esta se compromete a p roceder  ao 
cancelamen to  do desconto assis tencial ,  somente, mediante of icio nesse sent ido expedido pela 
ent idade sindical  à  empresa Transpal .

OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE RELAÇÃO ENTRE SINDICATO E EMPRESA 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - VERBAS RESCISÓRIAS 

Por ocasião de rescisão do contrato de trabalho, a Empresa autorizará a realização dos exames demicional, que deverão 
obrigatoriamente ser realizado pelo servidor para o recebimento das verbas rescisórias.

§ Único - A Empresa ficará dispensada do art. 477, CLT, nos casos de lei ou, então, se comunicado ao Suscitante, até a 
data limite, que os créditos do funcionário estará a sua disposição.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DIVERGÊNCIA DO ACORDO 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
OUTRAS DISPOSIÇÕES 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS RECLAMAÇÕES 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - UNIFORME 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DATA BASE DA CATEGORIA 

§ 2º  -  A  f ixação da Contribuição Assistencia l fixada em Assembleia Geral 
Extraordinária  da  categoria  profissional , e  tem amparo no Acórdão do “Egrégio 
Supremo Tribunal Federal  -  STF”, nos autos do processo nº RE 189.960-3 – SP 
Ementário nº  2038-3 – 07/11/00 -2ª Turma, Relator  Min. Marco Aurélio entre  as partes 
Recorrente “Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de  São Paulo” e 
Recorridos : Marta  Domingues Fernandes e  Outros, com a  seguinte ementa: 
“Contribuição – Convenção Coletiva . A contribuição prevista em convenção coletiva , 
fruto  do  disposto no  Art.  513, a línea “e”,  da Consolidações das Leis do Trabalho, é 
devida por todos os integrantes da categoria profissional, não se  confundindo  com 
aquela  com que versa na  primeira  parte do inciso  IV do Art.  8º   da  Carta da 
Repúbl ica”.

Eventuais divergências ocorridas durante  a vigência do presente  Acordo deverão ser  
resolvidas em composição amigável  entre  as partes, marcada mediante notif icação com 
prazo não inferior  a c inco dias e,  pela  via judicia l em caso de frustração.

Sempre que ocorrer  reclamação por parte  do usuário contra  o motorista ou cobrador, a 
empresa tomará  a reclamação por escri to e , só depois disso promoverá a veri ficação 
entendida como necessárias .

A empresa  fornecerá a seus empregados, motorista  e  cobradores admit idos, quatro 
camisas e , após os doze primeiros meses, substi tuirão duas delas, mediante a 
devolução de igual número e, depois, a cada seis meses,  entregará  mais duas camisas. 
Sempre mediante a devolução de outras duas. Quando da demissão o trabalhador 
deverá restituir  quatro camisas  em seu poder ou, então indenizara  a  empresa na 
importância  de 20 passagens urbanas intei ras, por camisa, pela tar ifa em vigor na  data 
da demissão, cujo desconto fica  expressamente  autorizado, na rescisão.
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GILBERTO GODOY BOEIRA 
PRESIDENTE 

SINDICATO DOS TRAB TRANSP CARGA,TRAB EMPR ONIB MUNIC INTERMUN INTEREST URB TUR FRET,TRAB EMP 
EST ROD,TRAB EMPTRANS ESC,TRAB DIF PF 

RENAN MENEZES DA ROSA 
DIRETOR 

TRANSPAL TRANSPORTES LTDA - ME 

As partes definem a  data  base para  01 de  janeiro de 2013.
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