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ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2021/2023

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: RJ000282/2022
DATA DE REGISTRO NO MTE: 15/02/2022
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR042105/2021
NÚMERO DO PROCESSO: 13041.100066/2022-88
DATA DO PROTOCOLO: 05/01/2022

Confira a autenticidade no endereço http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/.

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

ESGO-JET AMBIENTAL LTDA, CNPJ n. 17.332.857/0001-01, neste ato representado(a) por seu Diretor,
Sr(a). LUIS ROGERIO DA CUNHA MACHADO;
 
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 maio de 2021 a
30 de abril de 2023 e a data-base da categoria em 01º de maio.

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 Itaguaí/RJ.

SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO
PISO SALARIAL

CLÁUSULA TERCEIRA - PISO SALARIAL

Ficam assegurados, aos participantes da categoria profissional abaixo discriminados, empregados da
empresa ESGO-JET AMBIENTAL LTDA - EPP os pisos salariais abaixo discriminados, a partir de
01/05/2021.

Fica estipulado o percentual de 3,5% de reajuste salarial, aplicável ao salário vigente no mês de maio/2021.
As partes definem ainda que todo e qualquer reajuste salarial concedido espontaneamente ou mediante
acordo coletivo, antes da data-base, será a título de antecipação salarial, podendo e devendo, por ocasião
do reajuste salarial anual, ser totalmente compensado.

 

AJUDANTE - R$ 1.329,66

MOTORISTA DE CAMINHÃO - R$ 1.667,54

MOTORISTA DE CARRETA - R$ 2.197,75
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AUXILIAR OPERACIONAL - R$ 1.553,68

ASSISTENTE OPERACIONAL - R$ 1.901,19

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - R$ 1.822,24

SUPERVISOR OPERACIONAL - R$ 2.557,92

SUPERVISOR ADMINISTRATIVO - R$ 2.006,81

OPERADOR DE MÁQUINA - R$ 1.660,87

MECÂNICO II- R$ 2.273,47

GERENTE ADMINISTRATIVO - R$ 2.774,42

JOVEM APRENDIZ - Proporcional as horas trabalhadas com piso - R$ 1.175,76

 

Parágrafo Único: As diferenças salariais dos meses de maio e junho, julho e agosto/2021 serão pagas nos
meses de novembro/2021, dezembro/2021, janeiro/2022 e fevereiro/2022.

 

DESCONTOS SALARIAIS

CLÁUSULA QUARTA - DOS DESCONTOS SALARIAIS

Os descontos salariais serão admitidos, em caso de multa de trânsito, furto, roubo, quebra ou avaria de
veículos, avaria ou perda de carga ou qualquer outra espécie de dano, se resultar configurada culpa ou dolo
do empregado.

Parágrafo Primeiro - Os motoristas e operadores de equipamentos serão responsabilizados por todos e
quaisquer prejuízos ou danos causados aos equipamentos da empresa, bem como sobre bens de terceiros,
se resultar configurada culpa ou dolo do empregado.

Parágrafo Segundo – As multas recebidas pela empresa serão descontadas do salário do motorista, quando
provenientes de infrações cometidas pelo mesmo, no mês subsequente ao vencimento da mesma, de
acordo com o Art. 257, Parágrafo 7º do CTB, onde diz que não sendo imediata a identificação do infrator, o
proprietário do veículo terá quinze dias de prazo, após a notificação da autuação, para apresentá-lo, na
forma em que dispuser o CONTRAN, ao fim do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela
infração.

ParágrafoTerceiro- Os descontos deverão observar o limite de 70% (setenta por cento) da remuneração
mensal, inclusive das rescisões contratuais, respeitado sempre o salário mínimo, podendo ocorrer em
tantos meses quantos sejam necessários para quitar o valor do prejuízo ou multa previstos nos parágrafos
anteriores desta cláusula.

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

CLÁUSULA QUINTA - INSALUBRIDADE

O adicional de insalubridade será pago a todos os funcionários em exposição as atividades insalubres
determinadas por lei, conforme programa de prevenção dos risco ambientais – PPRA e o programa de
controle médico de saúde ocupacional – PCMSO, de acordo com o disposto no artigo 192 da CLT e NR 15
do MTE.

GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS
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OUTROS ADICIONAIS

CLÁUSULA SEXTA - DAS DIARIAS DE VIAGEM (MOTORISTA DE CARRETA)

As diárias pagas nas ocasiões em que são empreendidos deslocamentos superiores a mais de 100 Km da
empresa, sempre a título de reembolso de despesas com refeições e pernoites, são ratificadas nos valores
a seguir explicitados:

ALMOÇO - R$ 24,22

JANTAR - R$ 24,22

PERNOITE R$ 48,44

 

PARÁGRADO 1º - As empresas que fornecem Tiquete-Refeição, Cesta Básica ou Vale Alimentação, estão
isentas de reeembolsar a parcela correspondente ao almoço.

PARÁGRAFO 2º: O empregado que empreender viagem superior a 100 km, somente fará jus ao pagamento
do jantar, caso retorne à sede da empresa após as 21 horas.

 PARÁGRAFO 3º: O empregado que empreender viagem superior a 100 Km, somente fará jus ao
pagamento do pernoite, na hipótese de não retornar à sua residência no mesmo dia em que iniciou sua
jornada de trabalho.

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E/OU RESULTADOS

CLÁUSULA SÉTIMA - DO ABONO PECUNIÁRIO

As empresas pagarão aos empregados ativos vinculados à categoria representada, a título de abono pecuniário no
biênio 2020/2021, a importância mínima de R$ 1.246,34 (hum mil, duzentos e quarenta e seis reais e trinta e quatro
centavos), condicionado a frequência do empregado no respectivo período (máximo de 03 faltas injustificadas). Este
pagamento poderá ser feito em até quatro parcelas no meses de janeiro/2022 a abril/2022. O pagamento do ABONO
de que trata esta cláusula será feito em espécie, juntamente com o contracheque de referência do mês de janeiro de
2022, sendo certo que o pagamento deste abono pecuniário ao empregado fica condicionado a autorização pelo
mesmo do desconto da Contribuição para Custeio da Negociação Coletiva, conforme cláusula trigésima primeira .

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Fica convencionado que a concessão do referido abono (integral ou proporcional) se
reveste de caráter excepcional, não podendo servir de fundamento para qualquer outra postulação no sentido de
renovação, seja na vigência da presente convenção coletiva ou por ocasião de outras convenções coletivas
subsequentes.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O abono de que trata o caput desta cláusula não incorpora e nem complementa a
remuneração devida ao empregado para efeito de férias, 13° salário, horas extraordinárias ou de outro direito
trabalhista oriundo do contrato de trabalho.

PARÁGRAFO TERCEIRO - No caso de demissão do empregado sem justa causa ou por pedido de demissão,
deverá o empregador, no ato do pagamento das verbas rescisórias, efetuar a quitação das parcelas referente ao
abono pecuniário, proporcional ou integral, caso as mesmas ainda não tenham sido quitadas, podendo tal valor ser
pago proporcionalmente ao número de meses trabalhados.

PARÁGRAFO QUARTO - O pagamento do abono pecuniário (integral ou proposrcional) será indevido na hipótese
de dispensa do empregado na modalidade de justa causa, bem como, nas hipóteses de licenciamento ou
afastamento do empregado por qualquer hipótese prevista em lei, quando do retorno do empregado ao trabalho
efetivo junto à empresa.

 

CLÁUSULA OITAVA - DA PROPORCIONALIDADE NO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO
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O pagamento do abono pecuniário, nos valores e condições de que trata a Cláusula sétima, deverá ser efetuado da
seguinte forma:

1) empregados admitidos na empresa até 30 de abril de 2021: fazem jus à integralidade do abono, uma vez
preenchidos os requisitos previstos na Cláusula Sétima.

2) empregados admitidos na empresa de 1º de maio de 2021 até 30 de abril de 2022: fazem jus ao abono
pecuniário proporcionalmente aos meses trabalhados, tendo por referência o período de 1º de maio de 2021 a 30 de
abril de 2022.

 

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

CLÁUSULA NONA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO

A cada um dos integrantes que trabalham em ESCALA ADMINISTRATIVA e ESCALA OPERACIONAL da
categoria profissional prevista neste instrumento, será fornecido cartão alimentação no valor de R$ 230,00
(duzentos e trinta reais) mensais.

E para os que trabalham em ESCALA DE TURNO/REVEZAMENTO, o valor fornecido será de R$ 385,00
(trezentos e oitenta e cinco reais). mensais, em forma de cartão a ser escolhido pela empresa.

Os valores supracitados estarão vigentes a partir de 01/05/2021, que será depositado até do 10 de cada
mês, ficando ajustado que o funcionário que tiver mais de duas faltas injustificadas no mês, perde o direito
ao referido beneficio.

O referido benefício não terá caráter salarial, mas benefício social visando melhores condições ao
trabalhador, e por isto não se integra à remuneração do empregado para qualquer tipo de indenização ou
natureza trabalhista e previdenciária.

A empresa fornecerá café da manhã ou lanche e almoço ou jantar a todos os colaboradores e quando não
for possível, a emprea fornecerá VALE REFEIÇÃO.

AUXÍLIO SAÚDE

CLÁUSULA DÉCIMA - PLANO DE SAÚDE

A empresa concederá o benefício de plano de saúde, a ser indicato pelo Sindicato Laboral, para todos os
seus funcionários que assim o desejarem, arcando com o percentual de 50 % (cinquenta por cento) do
benefício. A outra metade (50% - cinquenta por cento) será custeada pelo empregado, mediante autorização
por escrito para adesão ao plano e efetivação do desconto respectivo. As eventuais diferenças de valores
decorrentes da utilização, mensalidades e regras do Plano deverão ser arcadas pelos respectivos
empregados.

OUTROS AUXÍLIOS

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PTS (PRÊMIO POR TEMPO DE SERVIÇO)

O empregado que já tenha completado 2 (dois) anos de vinculação ininterrupta à mesma empresa receberá,
mensalmente, a título de Prêmio por Tempo de Serviço, percentual equivalente a 5% (cinco por cento) do piso
salarial fixado para os ajudantes.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O PTS terá natureza indenizatória, não gerando integração em parcelas contratuais e
rescisórias do empregado, bem como não implicará em caractere de equiparação salarial.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O PTS será devido em percentual único por todo contrato de trabalho do empregado,
iniciando no mês subsequente ao aniver´sario de 2 (dois) anos de vínculo de emprego com a mesma empresa,
jamais sendo devido cumulativamente.
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CONTRATO DE TRABALHO – ADMISSÃO, DEMISSÃO, MODALIDADES
ESTÁGIO/APRENDIZAGEM

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO JOVEM APRENDIZ

Em razão das recomendações promovidas pelo Ministério Público do Trabalho e pelo Ministério do Trabalho
, as empresas que trabalharem com jovens aprendizes, nos termos do art. 429, CLT, c/c Lei nº. 10.097/2000
c/c Decreto nº. 5.598/2005, calcularão o salário dos mesmos com base no piso mínimo regional de R$
1.136,53 (mil cento e trinta e seis reais e cinquenta e três centavos), proporcionalmente ao número de horas
contratadas e efetivamente trabalhadas, independentemente da função exercida.

OUTRAS NORMAS REFERENTES A ADMISSÃO, DEMISSÃO E MODALIDADES DE
CONTRATAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - ANOTAÇÃO NA CARTEIRA DE TRABALHO

O empregador, obrigatoriamente, anotará na Carteira de Trabalho e Previdência Social, a real função exercida pelo
empregado com  o piso salarial correspondente. Salvo necessidade imperiosa, e mesmo assim, temporariamente, o
suficiente a solucionar o problema imediato, nenhum empregado poderá ser obrigado a exercer função diversa daquela
que estiver assentada em sua Carteira de Trabalho.

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ENTREGA DE DOCUMENTOS

A entrega de quaisquer documentos ou a sua devolução pela empresa  deverá ser formalizada mediante recibo, sempre
em duas vias, devidamente assinadas pelo empregador e pelo empregado, cabendo uma cópia a cada parte, como fins de
prova e quitação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL

A empresa deverá preencher os formulários exigidos pela Previdência Social, quando solicitados pelo empregado, nos
seguintes prazos e condições, a contar da solicitação:

 
A - Para fins de obtenção do Auxílio - Doença – 3 (três)      dias;

    B- Para fins de Aposentadoria – 6 (seis) dias e;
C - Para fins de obtenção de Aposentadoria Especial- 10 (dez) dias

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - JORNADA DE TRABALHO

A jornada diária de trabalho do motorista profissionalde transporte de cargas obedecerá a regra contida no
artigo 235-C da CLT, instituído pela lei nº 13.103/15, qual seja, 08 (oito) horas diárias, com intervalo mínimo
de uma hora,  admitindo-se, a prorrogação da jornada de trabalho por até 4 (quatro) horas extraordinárias,
observando-se as demais regras contidas no referido artigo.

Nos demais casos, a jornada semanal de 44 horas será cumprida o horário de 08:00 às 17:00 horas, com
intervalo entre 12:00 às13:00 para refeição e descanso e aos sábados de 08:00 as 12:00 horas, sendo
inaplicável aos empregados que trabalham em turno de revezamento.
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Parágrafo primeiro - Horas extras serão remuneradas com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) ou
compensadas mediante banco de horas.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - BANCO DE HORAS

De acordo com o Parágrafo Segundo do Art. 59 da CLT, é premitida a compensação de horas de trabalho
excedente a jornada normal pela correspondente diminuição em outro dia, respeitando o limite máximo de
06 (seis) meses para compensar as horas excedentes.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O BANCO DE HORAS instituído no ACORDO COLETIVO DE TRABALHO será
aplicado para todos os empregados que trabalham em escala ADMINISTRATIVA, representados pelo
presente Sindicato, para a finalidade de compensação de horas trabalhadas além da jornada normal de
trabalho, segundo os critérios ora acordados.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Ao final de cada mês, a EMPRESA somará as horas positivas e negativas de
cada empregado, tendo até 01 ano para compensar as horas positivas, bem como os empregados terão até
um ano para compensar as horas negativas.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O prazo de 01 (um) ano de que trata o parágrafo anterior, iniciará a contagem a
partir da data do início do mês correspondente às horas a serem compensadas.

PARAGRAFO QUARTO - A ausência ao trabalaho sem justificativa ou alinhamento, pelo empregado, não
será computada para horas negativas, sendo, portanto, considerado falta.

 

PARÁGRAFO QUINTO – Os empregados terão mensalmente conhecimento da quantidade de horas
positivas e negativas.

PARÁGRAFO SEXTO - Para compensar as horas trabalhadas e creditadas no BANCO DE HORAS, a
EMPRESA poderá conceder folgas individuais ou coletivas ou reduzir a jornada, podendo ainda, lançar mão
de folgas adicionais de horas ou dias, atrasos, saídas antecipadas, prorrogação de férias, pontes para
compensação de feriados.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Na ocorrência de rescisão contratual sem justa causa, por iniciativa da EMPRESA,
o saldo credor do BANCO DE HORAS do empregado será pago no prazo legalmente estabelecido para
quitação das verbas rescisórias, ficando abonado o saldo devedor do empregado, se houver. Em caso de
dispensa por justa causa, ou pedido de demissão do empregado, as horas a crédito do empregado serão
pagas da mesma forma acima, e, as horas a débito do empregado serão descontadas contra os créditos
salariais e rescisórios.

TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - TURNO ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO

Regime especial de trabalho, conforme permitido pela Constituição Federal no Art. 7° Incisos XIV e XXVI,
com intervalo de 1 hora de refeição/descanso.

Escala de 12 horas 4x4 – 4 dias de trabalho consecutivos em turnos de 12 horas (com 1 hora de intervalo
para refeição), 4 dias de descanso. Ou seja, a cada 4 dias de trabalho consecutivos, subsequentemente 4
dias de descanso consecutivos.

Escala 12 horas 2x2 - 2 dias de trabalho consecutivos em turnos de 12 horas ( com 1 hora de intervalo para
refeição), 2 dias de descanso. Ou seja, a cada 2 dias de trabalho consecutivos, subsequentemente 2 dias
para descanso consecutivos.

Parágrafo único- Horas extras serão remuneradas com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) ou
compensadas mediante banco de horas.

SOBREAVISO
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CLÁUSULA DÉCIMA NONA - SOBREAVISO

A empresa poderá convocar empregados para ficar em regime de sobreaviso, desde que observado os dispostos no art. 244,
Parágrafo 2º da CLT.

OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE JORNADA

CLÁUSULA VIGÉSIMA - ANOTAÇÃO DO HORÁRIO DE TRABALHO

Os cartões, folhas ou livros de pontos, adotados pela empresa, deverão ser marcados ou assinados pelo próprio
empregado, não sendo admitido o apontamento por outrem, a exceção de comprovada impossibilidade do próprio
empregado assim o fazer, mesmo assim, temporariamente. Nesse caso, as anotações serão efetuadas pelo encarregado
ou técnico de segurança do trabalho.
 
Parágrafo Único – Fica facultado o registro de ponto nos intervalos para refeição e descanso, desobrigando os
empregados de assim o fazer, desde que nos controles de horário conste no campo apropriado a jornada de trabalho
prevista com entrada/intervalo e saída, bem como a manutenção de quadro de horário e/ou tabela de escala de
revezamento.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DIA DO RODOVIÁRIO

A empresa reconhece o dia 25 de julho como "DIA DO RODOVIÁRIO", ficando assegurado, aos
empregados que trabalhem nesse dia a remuneração em dobro.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - TRABALHO EXTRAORDINÁRIO

Na escala ADMINISTRATIVA, as horas extras geradas na semana e no sábado serão computadas para o
BANCO DE HORAS e a comprensação respeitará a cláusula de banco de horas. Já as horas-extras
trabalhadas aos domingos e feriados serão remuneradas com acréscimo de 100% (cem por cento) sobre a
hora normal, ou compensadas mediante banco de horas.

 

Parágrafo Primeiro - Em casos excepcionais, por necessidade de continuidade e conclusões de serviços
inadiáveis, o empregador comunicará ao empregado e com concordância do último, que, a jornada de
trabalho poderá ser estendida até o término da tarefa. O excesso praticado neste dia, será compensado em
outro dia da semana através de folga, ou pago como hora extra.

FÉRIAS E LICENÇAS
DURAÇÃO E CONCESSÃO DE FÉRIAS

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - FÉRIAS

O início do gozo das férias não poderá coincidir com os sábados, domingos ou feriados, salvo aos
empregados que trabalham em regime de escala de revezamento.

SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
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CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

O equipamento de proteção individual que for entregue ao empregado pela empregadora, deverá ser guardado em local
apropriado, a ele indicado, ao término do contrato, devolvido a empregadora em perfeitas condições de conservação. A
danificação de tal material, em decorrência de uso indevido, perda ou não entrega nas condições acima mencionadas,
sujeitará o empregado ao pagamento de indenização em valor equivalente ao preço de custo do mesmo, em vigor na
data de sua substituição ou término do pacto laboral.

UNIFORME

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - FORNECIMENTO GRATUITO DE UNIFORMES

A empresa acordante, sempre que assim o exigir, fornecerá 02 (dois) jogos de uniformes completos por
ano, a seus empregados gratuitamente. O fornecimento deverá iniciar-se quando de admissão do
trabalhador, mediante recibo e devolvidos pelos mesmos, em qualquer estado de conservação, quando da
ruptura do contrato de trabalho.

ACEITAÇÃO DE ATESTADOS MÉDICOS

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - ATESTADOS MÉDICOS

 

A empresa aceitará os atestados médicos emitidos pelo INSS/SUS e seus conveniados, bem como aqueles
emitidos pela empresa prestadora de serviços médicos - hospitalares e seus conveniados, contratada para
efeito de Assistência Médica, desde que o atestado seja entregue à empresa, no prazo máximo de 24 (vinte
e quatro) horas, da data de sua emissão e desde que conste o respectivo código do C.I.D (Código
Internacional de Doenças, adotado pela Organização Mundial de Saúde (OMS);

 

ACOMPANHAMENTO DE ACIDENTADO E/OU PORTADOR DE DOENÇA PROFISSIONAL

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - ACIDENTE DE TRABALHO

A empresa se obriga a garantir o transporte gratuito dos empregados acidentados do local de trabalho até o local do
efetivo atendimento médico, imediatamente após o sinistro, bem como garantirá ainda o transporte quando da alta
médica, até a residência do trabalhador, desde que a situação clínica do acidentado o impeça de locomover-se de forma
natural.
 
Parágrafo Único-Imediatamente após o acidente de trabalho, o empregador expedirá a Comunicação de Acidente de
Trabalho - CAT, enviando cópia da mesma ao Sindicato Profissional, bem como permitirá o acesso da representação dos
trabalhadores ao local do sinistro, mediante autorização do tomador de seus serviços.

PRIMEIROS SOCORROS

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - ESTOJOS DE PRIMEIROS SOCORROS

Fica facultado a Empresa manter à disposição dos trabalhadores, estojos contendo os medicamentos indispensáveis a
prestação de primeiros socorros, de conformidade com o que dispõe a  Lei  nº  7.855, de 24/10/86.

RELAÇÕES SINDICAIS
ACESSO DO SINDICATO AO LOCAL DE TRABALHO

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - ACESSO DO SINDICATO AOS LOCAIS DE TRABALHO

Fica assegurado o livre acesso dos dirigentes do sindicato aos locais de trabalho onde a acordante estiver prestando
serviços, ressalvando a concordância e autorização prévia da(s)  tomadora(s)  de serviços.
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O pedido de autorização para ingresso nas dependências da tomadora, será de responsabilidade do sindicato
profissional.

CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS

CLÁUSULA TRIGÉSIMA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

De acordo com a decisão da Assembléia  Geral, foi autorizado  um desconto assistencial para todos os
trabalhadores beneficiados por este Acordo, 01 dia do salário nominal contratual no mês de janeiro/2022, 
para custeio das obras do Sindicato.

Parágrafo Primeiro: É concedido aos empregados o prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do efetivo
desconto, para discordarem, por escrito, do mesmo. A discordância só terá valor legal, quando feita de
próprio punho pelo empregado e por este protocolada no sindicato profissional.

Parágrafo Segundo: O não recolhimento implicará em multa de 10% (dez por cento) sobre o total que
deveria ser recolhido, independente de outras cominações legais, por se tratar de apropriação indébita.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA NEGOCIAÇÃO
COLETIVA

De acordo com a deliberação e concordância dos trabalhadores, associados e não associados, em assembléia
regularmente convocada e realizada e de acordo com  edital de convocação específico,  com fundamento nos
princípios invocados na Nota Técnica nº 1, de 27/04/2018, da CONALIS/MPT, e da tese nº 18, da Comissão 3,
aprovada pela CONAMAT, será descontado de todos empregados, beneficiados pelo  presente instrumento, a título
de contribuição negocial, em favor da entidade profissional convenente, o valor de R$ 7,00 (sete reais), por mês,  a
partir do registro desta norma junto ao Ministério do Trabalho,devendo tal recolhimento ser feito através de deposito
bancário, identificado,(Banco do Brasil, Agência 5798-3, CC 1551-2, CNPJ 30.830.319/0001-05)  cuja destinação
será custear a negociação coletiva de trabalho, os serviços jurídicos na área trabalhista,  homologações e
conferencia de cálculos trabalhistas  e cálculos para aposentadorias

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As importâncias correspondentes a este desconto serão recolhidas à entidade sindical
no prazo de 05 (cinco) dias úteis após o desconto, facultada ao sindicato, em caso de dúvidas, requerer a
comprovação do referido pagamento acompanhada da relação nominal dos contribuintes e respectivos valores
descontados.

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - O não recolhimento no prazo mencionado acarretará à empresa uma multa de 10%
(dez por cento) sobre o total que deveria ter sido recolhido, independente de outras cominações legais, por se tratar
de apropriação indébita.

 

OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE RELAÇÃO ENTRE SINDICATO E EMPRESA

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - QUADRO DE AVISOS

Será permitida pela empresa a colocação de cartazes em seu quadro de aviso, pelo Sindicato Profissional,
desde que não atentatórios a quaisquer pessoas, físicas ou jurídicas, bem como a moral e aos bons
costumes.

DISPOSIÇÕES GERAIS
MECANISMOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - O FORO COMPETENTE

A Justiça do trabalho será competente para dirimir quaisquer divergências surgidas na aplicação do
presente Acordo Coletivo de Trabalho, inclusive quando diga respeito à direito próprio das entidades
acordadas.

APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO COLETIVO

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - VALIDADE DO ACORDO COLETIVO

Os termos do presente Acordo Coletivo de Trabalho terão plena validade por 2 (dois) anos, exceto as
cláusulas econômicas que deverão ser negociadas na próxima data base (01 de maio de 2022).

DESCUMPRIMENTO DO INSTRUMENTO COLETIVO

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DESTE ACORDO COLETIVO

Fica estipulada a multa de 1/3  salário do salário mínimo,  por trabalhador, por eventual descumprimento a quaisquer
das cláusulas desse acordo. Verificada a infração, antes da aplicação da multa, a  representação dos trabalhadores
expedirá notificação a empresa infratora que terá prazo de  30 (trinta) dias para se adequar ao quanto questionado.
 
Parágrafo Primeiro - A multa de que  trata este dispositivo será aplicada a partir de 31º (trigésimo primeiro) dia
contado do recebimento comprovado da notificação de fala do “caput” desta cláusula.

RENOVAÇÃO/RESCISÃO DO INSTRUMENTO COLETIVO

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - DA PRORROGAÇÃO, REVISÃO, DENÚNCIA OU REVOGAÇÃO

 
O processo de prorrogação, revisão, denúncia ou revogação total ou parcial do presente acordo coletivo de
trabalho ficará, em atenção  as normas estabelecidas pelos artigos  613 Inciso VI e 615 da Consolidação
das Leis do Trabalho.

OUTRAS DISPOSIÇÕES

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DESTE ACORDO

A empresa alcançada por este Acordo Coletivo, reconhece a legitimidade do Sindicato Profissional para,
solidária ou independentemente, ajuizar ação de cumprimento perante a Justiça do Trabalho no caso de
infração a qualquer das cláusulas previstas neste Acordo Coletivo de Trabalho.

}

JOAQUIM GRACIANO DA SILVA
PRESIDENTE

SINDICATO DOS TRAB EM TRANSPORTES RODOV DE NOVA IGUACU

LUIS ROGERIO DA CUNHA MACHADO
DIRETOR

ESGO-JET AMBIENTAL LTDA
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ANEXOS
ANEXO I - ATA

Anexo (PDF)

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

http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/imagemAnexo/MR042105_20212021_12_22T16_51_35.pdf

