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SINDICATO DOS TRAB EM TRANSPORTES RODOV DE NOVA IGUACU, 
CNPJ n. 30.830.319/0001-05, neste ato representado(a) por seu Presidente, 
Sr(a). JOAQUIM GRACIANO DA SILVA;
 
E 

SALUTRAN SERVICO DE AUTO TRANSPORTE LTDA, CNPJ n. 
29.310.414/0001-07, neste ato representado(a) por seu Sócio, Sr(a). ANTONIO 
CASIMIRO RICARDO DA ROCHA e por seu Sócio, Sr(a). ISIDRO RICARDO DA 
ROCHA ;
 
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 01º de agosto de 2016 a 31 de março de 2017 e a data-base da categoria em 
01º de agosto. 

CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA 

O presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito da(s) empresa(s) 
acordante(s), abrangerá a(s) categoria(s) Profissional dos Trabalhadores em 
Transportes Rodoviários - 2º Grupo do Plano da Confederação Nacional dos
Trabalhadores em Transportes Terrestres, e bem como os condutores de 
veículos rodoviários de carga em geral, carga de bebidas, carga de 
minérios em geral, trabalhadores nas empresas de transporte de 
passageiro, inclusive os trabalhadores da limpeza, ajudantes e 
carregadores de veículos, trabalhadores em escritórios das empresas de 



transportes rodoviários e os trabalhadores das empresas em transporte por
fretamento, cobradores em ônibus, lavadores de carros, fiscais, 
despachantes, bilheteiros, com abrangência territorial em Nova Iguaçu/RJ. 

Contrato de Trabalho  Admissão ,  De mi ssã o ,  M o d a l i d a d e s �

Desligamento/Demissão 

CLÁUSULA TERCEIRA - ACORDO ENTRE AS PARTES 

Considerando a grave crise econômica que assola o país;

Considerando a perda da Concessão para a Exploração de Serviço de 
Transporte Coletivo de Passageiros no Município de Nova Iguaçu, por parte da 
SALUTRAN, ocorrida em 14 de março de 2016.

Considerando a assembléia realizada pelo SINDICATO e a aprovação dos 
termos do presente acordo, por partes dos trabalhadores.

Considerando que os 159 empregados abrangidos pelo presente acordo coletivo 
de trabalho,encontravam-se de licença remunerada desde 01 de abril de 2016.

Resolvem as partes acordar o que se segue nas próximas cláusulas.

 

 

CLÁUSULA QUARTA - PARCELAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS 

A SALUTRAN se compromete a efetuar o pagamento das verbas rescisórias, 
decorrentes da dispensa dos 159trabalhadores abrangidos pelo presente acordo,
em 08 parcelas iguais, mensais e sucessivas, com inicio em agosto de 2016.

CLÁUSULA QUINTA - HOMOLOGAÇÕES 



As homologações das referidas rescisões, com intuito de permitir o imediato 
levantamento dos valores existente na conta vinculada do FGTS, bem como o 
recebimento do Seguro desemprego, quando devido, ocorrerão no período 
compreendido entre 24/08/16 e 31/08/16, tendo em vista a quantidade de 
empregados alcançados pelo presente acordo, na sede do SINDICATO, das 
09:00 as 16:00 horas, datas em que serão realizados os pagamentos da primeira
parcela estabelecida na Clausula 1ª deste acordo, a cada trabalhador.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO 

As parcelas do presente acordo, serão quitadas mediante depósito bancário, com
exceção da primeira parcela, que será quitada em espécie, no ato da 
homologação da rescisão.

Parágrafo 1o - As demais parcelas devidas, serão quitadas todo dia 25 de cada 
mês, iniciado em setembro de 2016, ou primeiro dia útil subsequente, nas contas 
salário ou correntes indicadas pelos empregados.

Disposições Gerais 

Mecanismos de Solução de Conflitos 

CLÁUSULA SÉTIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Em caso de ocorrência de eventos extemporâneos, as partes reafirmam desde 
logo, o compromisso com o princípio da boa-fé e com a busca pela resolução 
amigável de conflitos com vistas à preservação dos direitos dos trabalhadores, 
evitando assim, a ocorrência de litígio judicial de qualquer ordem.

Parágrafo 1o- O não cumprimento de qualquer das cláusulas do presente acordo,
implicará no pagamento de multa correspondente a 50% do saldo total rescisório,
em favor do trabalhador que tiver seus direitos violados, independente da 
aplicação das demais sanções legais cabíveis.



Aplicação do Instrumento Coletivo 

CLÁUSULA OITAVA - APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO COLETIVO 

As partes declaram ter conhecimento que o presente Acordo, tem por causa a 
grave Crise econômica que assola o País aliado a perda da Concessão na 
Exploração de Serviço de Transporte Coletivo de Passageiros no Município de 
Nova Iguaçu, por parte da SALUTRAN.

JOAQUIM GRACIANO DA SILVA 
Presidente 

SINDICATO DOS TRAB EM TRANSPORTES RODOV DE NOVA
IGUACU 

ANTONIO CASIMIRO RICARDO DA ROCHA 
Sócio 

SALUTRAN SERVICO DE AUTO TRANSPORTE LTDA 

ISIDRO RICARDO DA ROCHA 
Sócio 

SALUTRAN SERVICO DE AUTO TRANSPORTE LTDA 

ANEXOS 
ANEXO I - ATA 

Anexo (PDF)

    A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do 
Ministério do Trabalho e Emprego na Internet, no endereço 
http://www.mte.gov.br. 
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