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ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2021/2023

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: RJ000281/2022
DATA DE REGISTRO NO MTE: 15/02/2022
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR069568/2021
NÚMERO DO PROCESSO: 13041.100062/2022-08
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 Vice-Presidente, Sr(a). CLAUDIO MONTEIRO DA SILVA;
 
E

TRAXTERRA SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ n. 09.537.442/0001-46, neste ato
representado(a) por seu Diretor, Sr(a). MAURO WEISS DE PAULA;
 
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 2021 a
31 de julho de 2023 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 e bilheteiros, com abrangência territorial em Itaguaí/RJ.

SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO
PISO SALARIAL

CLÁUSULA TERCEIRA - PISO SALARIAL

A partir de 1º de agosto de 2021, ficam estabelecidos os PISOS SALARIAS para todos os empregados
representados pelo Sindicato laboral, vinculados à empresa TRAXTERRA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
LTDA, que prestam serviços exclusivamente para a CSN Itaguaí - Porto TECAR, conforme descritos abaixo:

FUNCAO  Salário   2020/2021  Salário   2021/2023 
+ 3,5%

Ajudante                 1.284,70                 1.329,66
Ajudante A                 1.472,95                 1.524,50
Ajudante de Comboio                 1.284,70                 1.329,66
Almoxarife                 1.995,92                 2.065,78
Auxiliar Administrativo                 1.663,26                 1.721,47
Auxiliar de Frota                 1.663,26                 1.721,47
Auxiliar de Serviços Gerais                 1.284,70                 1.329,66
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Auxiliar de Suprimentos                 1.663,26                 1.721,47
Comprador                 1.995,92                 2.065,78
Conferente                  1.509,16
Eletricista de Auto                 1.995,92                 2.065,78
Eletricista de Instalação Industrial                 1.995,92                 2.065,78
Encarregado                 2.772,11                 2.869,13
Encarregado de Oficina                 2.766,42                 2.863,24
Mecânico                 2.439,46                 2.524,84
Medico do Trabalho                 3.326,53                 3.442,96
Motorista                 1.774,15                 1.836,25
Motorista de Caminhão                 1.774,15                 1.836,25
Motorista de Carreta                 2.123,43                 2.197,75
Motorista de Comboio                 1.774,15                 1.836,25
Operador A                 2.217,69                 2.295,31
Operador B                 2.661,22                 2.754,36
Operador C                 2.772,11                 2.869,13
Soldador                 1.663,26                 1.721,47
Supervisor                 3.326,53                 3.442,96
Supervisor de Frota                 2.772,11                 2.869,13
Técnico de Enfermagem no Trabalho                 2.152,11                 2.227,43
Técnico de Planejamento                 3.073,80                 3.181,38
Técnico em Segurança do Trabalho                 2.772,11                 2.869,13

CLÁUSULA QUARTA - REAJUSTE SALARIAL

A partir de 1º de agosto de 2021, os PISOS SALARIAS para todos os empregados representados pelo
Sindicato laboral, vinculados à empresa TRAXTERRA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LTDA, que prestam
serviços exclusivamente para a CSN Itaguaí - Porto TECAR, serão reajustados com o percentual de 3,5%
(três e meio por cento).

As diferenças salariais serão pagas em parcela única, no mês de novembro/2021.

GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS
OUTRAS GRATIFICAÇÕES

CLÁUSULA QUINTA - ABONO PECUNIARIO

A empresa se obriga a efetuar o pagamento do abono pecuniário nos termos previstos na cláusula sexta do
Termo Aditivo à CCT 2021/2022, ressalvadas, ainda, as seguintes condições:

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Não fará jus ao recebimento integral do abono pecuniárioo empregado que,
durante o período aquisitivo, estiver afastado do trabalho por qualquer motivo. O abono será quitado em
valores proporcionais aos meses efetivamente trabalhados.

PARÁGRAFO SEGUNDO:Cada parcela do abono pecuniário será devida ao empregado ativo, na
proporção da sua assiduidade, calculadas sobre as faltas, sendo que as faltas serão apuradas em cada
período entre 01 de março e 31 de agosto (1° período) e entre 01 de setembro e 28 de fevereiro (2°
período) nos seguintes termos:

a)    Até 02 (duas) faltas por período – R$519,31;

b)    03 (três) faltas por período – R$415,45;
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c)    04 (quatro) faltas por período – R$311,59;

d)    05 (cinco) faltas por período – R$207,73;

e)    06 (seis) faltas por período – R$103,87;

f)    07 (sete) faltas ou mais por período– perde a parcela do abono referência ao período;

As faltas computadas no período não são cumulativas.

PARÁGRAFO TERCEIRO:

As demais regras acerca do abono pecuniário seguirão os termos trazidos pela CCT 2020/2021 e termo
aditivo 2021/2022, naquilo que não for contrário ao disposto neste ACT.

As diferenças salariais serão pagas em parcela única, no dia 30 (trinta) do mês de novembro/2021.

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

CLÁUSULA SEXTA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO

A empresa, por mera liberalidade e como forma de premiação a seus empregados,concederá um ticket
alimentação mensal no valor de R$ 289,51 (duzentos e oitenta e nove reais e cinquenta e um centavos),
devidos a partir de agosto de 2021.

PARÁGRAFO PRIMEIRO:Fica desde já consignado que os valores referentes ao período 2020/2021 foram
quitados no importe de R$279,72(duzentos e setenta e nove reais e setenta e dois centavos), creditados em
cartão alimentação, valores estes considerados à partir de agosto de 2020, e quitados integralmente a partir
de novembro de 2020.                                                                                                                

PARÁGRAFO SEGUNDO: O benefício será concedido até o dia 10 do mês subsequente ao de sua
aquisição.

PARÁGRAFO TERCEIRO:Perderão o direito ao recebimento deste benefício os empregados que estiverem
incursos em quaisquer das seguintes situações:

I – Ter recebido qualquer tipo de advertência ou suspensão, prevista na CLT, durante a aquisição deste
benefício.

II – Faltar injustificadamente ao serviço; durante o mês da aquisição deste benefício;

III – Funcionário em gozo de férias;

IV – Colaborador que estiver em auxílio doença, acidente de trabalho ou aposentado por invalidez pelo
INSS recebendo o referido benefício do INSS;

AUXÍLIO SAÚDE

CLÁUSULA SÉTIMA - PLANO DE SAÚDE

A empresa disponibilizará plano de saúde desde que tenha adesão de no mínimo 100 (cem) segurados,
entre titulares e dependentes, mediante solicitação de inclusão por escrito.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O funcionário deverá arcar com os custos integrais da mensalidade no valor
inicial de R$ 136,80, sendo o referido desconto efetuado diretamente na folha de pagamento, conforme
tabela disponibilizada pelo plano de saúde.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O funcionário que desejar incluir seus dependentes legais, filhos menores de 21
anos (24 anos se estudante), conjugue/companheiro, deverá fazer a sua opção por escrito e arcará com os
custos das mensalidades, sendo o referido desconto efetuado diretamente na folha de pagamento,
conforme tabela disponibilizada pelo plano de saúde.
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PARAGRAFO TERCEIRO: Em caso de afastamento ou aposentadoria, as mensalidades deverão ser
quitadas mensalmente, diretamente na sede da empresa, sob pena de exclusão ou suspensão do plano, até
que a pendência seja resolvida.

PARÁGRAFOQUARTO: O plano a ser contratado será o Plano Empresarial Ouro Plus Sem Coparticipação,
da CEMERU –AMESC – Associação Médica Espírita Cristã desde que tenha adesão de mínimo 100 (cem)
segurados, entre titulares e dependentes, a exclusivo critério da empresa, a contratação de plano similar.

PARÁGRAFO QUINTO: O valor da mensalidade e procedimentos será reajustado anualmente nos índices
definidos por lei e cláusulas contratuais.

PARÁGRAFO SEXTO: O funcionário e seus dependentes estão sujeitos a cumprimento de carência e
demais exigências conforme cláusulas contratuais com a CEMERU –AMESC – Associação Médica Espírita
Cristã.

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

OUTRAS NORMAS REFERENTES A CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DO TRABALHO

CLÁUSULA OITAVA - DIA DO RODOVIÁRIO

As empresas reconhecem o dia 25 de julho como “Dia do Rodoviário”, ficando assegurada, aos empregados
que trabalhem nesse dia, a remuneração em dobro.

JORNADA DE TRABALHO – DURAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, CONTROLE, FALTAS
PRORROGAÇÃO/REDUÇÃO DE JORNADA

CLÁUSULA NONA - JORNADA DE TRABALHO

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As horas extras, eventualmente trabalhadas, serão pagas com o acréscimo de
50% sobre a hora normal de segunda a sábado, e de 100% aos domingos e feriados.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Os cargos citados na cláusula acima terão jornada de trabalho compreendida
entre as 06h00 min e 18h00 min do mesmo dia, ou entre 18h00 min e 06h00 min do dia seguinte. Para as
funções pertencentes ao horário administrativo fica firmado o regime de 44 horas semanais, sendo
distribuídas de segunda à sexta. O período de trabalho do setor administrativo será de 07h15 às 17h15 de
segunda à quinta-feira e de 07h15 às 16h15 às sextas-feiras. O horário de intervalo é de 12h00 às 13h00
para todos os dias.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Fica assegurada a jornada de trabalho com escala de 2x2, onde serão dois dias
de trabalho seguidos de dois dias de folga. Esse regime se aplica aos colaboradores que exercerem suas
atividades em escala, sendo concedido o intervalo de 01 (uma) hora durante a jornada de trabalho. No
cumprimento da escala 2x2, o trabalho realizado aos domingos e feriados não ensejará pagamento de
horas extraordinárias, exceto quando o trabalho exceder a jornada normal. Segue abaixo a relação das
funções abrangidas pelo regime de trabalho em escala.

Ajudante, Ajudante A, Ajudante de Comboio, Almoxarife, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Frota,Auxiliar de
Serviços Gerais, Comprador, Auxiliar de Suprimentos, Comprador, Eletricista de Auto, Eletricista de
Instalação Industrial,Encarregado, Encarregado de Oficina (anterior –> Encarregado de Manutenção
Mecânico), Médico do Trabalho, Motorista, Motorista de Caminhão, Motorista de Carreta, Motorista de
Comboio, Operador A, Operador B, Operador C, Soldador, Supervisor, Supervisor de Frota, Técnico de
Enfermagem no Trabalho, Técnico de Planejamento, Técnico em Segurança do Trabalho.

PARÁGRAFO QUARTO: Diante da previsão da jornada de trabalho composta de dois dias de trabalho
seguidos de dois dias de folga, os dias destinados a folga não poderão ser alterados sem a prévia
autorização da empresa. As trocas de escala,quando permitidas, não ensejarão o recebimento de horas
extras.
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Fica acordado que, excepcionalmente, em caso de necessidade da prestação de serviço em dia de folga do
colaborador, onde o interesse do empregador se torne necessário, deverá ser remunerado o colaborador no
equivalente a 100% sobre o valor da diária normal.

CONTROLE DA JORNADA

CLÁUSULA DÉCIMA - MARCAÇÃO DE PONTO

Fica instituído como forma de apuração da jornada de trabalho, o ponto eletrônico, sendo obrigatório o
registro no início e fim de cada jornada de trabalho. Devido as particularidades do contrato de trabalho,
ficarão os funcionários dispensados da marcação dos intervalos destinados para repouso e alimentação. Tal
procedimento não implicará na ausência do intervalo, ficando garantido ao funcionário o intervalo de no
mínimo uma hora.

DISPOSIÇÕES GERAIS
APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO COLETIVO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO

Aplica-se a todos os empregados da Traxterra Serviços e Equipamentos Ltda, as demais disposições
contidas na Convenção Coletiva firmada entre o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários
de Nova Iguaçu e o SINDICARGA. inclusive as Cláusulas 28ª e 29ª do Termo Aditivo da CCT 2020/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - VALIDADE DO ACORDO

Os termos do presente Acordo Coletivo terão plena validade por 2 (dois) anos, exceto as cláusulas que
definem salário e alimentação que deverão ser reajustados na próxima data base (01 de agosto de 2022)
conforme reajuste da categoria.

OUTRAS DISPOSIÇÕES

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - CONCILIAÇÃO

As conciliações das divergências surgidas entre partes, referentes `a aplicação dos dispositivos do presente
acordo, serão processados obedecido o disposto no artigo 615 da CLT.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÃO DA CLAUSULA 5ª DA CCT

A Cláusula QUINTA da CCT 2020/2022 firmada por este Sindicato e o Sindicato da categoria econômica
representativo desta empresa não se aplica à empresa Traxterra, ficando esta desobrigada de efetuar o
adiantamento salarial de 40% do salário dos funcionários.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - ALTERAÇÃO DA CLAUSULA 13ª DA CCT

Conforme previsto no parágrafo 1º da Cláusula Décima Terceira da CCT 2020/2022, o PTS terá natureza
indenizatória, portanto, não gerando reflexos em Férias, 13º salário, Aviso prévio, FGTS e INSS.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - ALTERAÇÃO DA CLAUSULA 10ª DA CCT

Quando houver a concessão gratuita de almoço/jantar em refeitório próprio da empresa, fica a Traxterra
desobrigada do fornecimento do tíquete refeição previsto na cláusula décima da CCT 2020/2022.

}

CLAUDIO MONTEIRO DA SILVA
VICE-PRESIDENTE

SINDICATO DOS TRAB EM TRANSPORTES RODOV DE NOVA IGUACU

MAURO WEISS DE PAULA
DIRETOR

TRAXTERRA SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA

ANEXOS
ANEXO I - ATA DA AGE

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/MR062463_20212021_12_20T10_12_46.pdf

