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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 

TRANSPORTADORA TINGUA LTDA, CNPJ n. 30.741.987/0001-66, neste ato representado(a) por seu 
Sócio, Sr(a). CASSIANO ANTONIO PEREIRA ;
 
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 junho de 2018 a 
31 de maio de 2019 e a data-base da categoria em 01º de junho. 

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. 

Jornada de Trabalho  Duração, Distribuição, Controle, Faltas �

Duração e Horário 

CLÁUSULA TERCEIRA - JORNADA 12X36 

Com base no art. 59-A, da CLT, fica facultada, mediante necessidade e prévia comunicação da empresa, a 
jornada de trabalho de 12 (doze) horas seguidas por 36 (trinta e seis) horas ininterruptas de descanso, aos 
trabalhadores da EMPRESA, na função de ALMOXARIFE, sendo certo que o intervalo de uma hora para 
refeição será concedido dentro da jornada de trabalho.

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Toda e qualquer hora de trabalho que eventualmente extrapole as 12 (doze) 
horas de jornada acordada deverá ser acrescida dos percentuais previstos conforme Convenção Coletiva 



de Trabalho ou Lei.

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Os domingos quando trabalhados dentro da jornada de trabalho será 
considerado dia normal.

 

PARÁGRAFO TERCEIRO: A falta de um dia de trabalho da escala 12 X 36 faz com que o trabalhador tenha
este dia descontado e deixe de receber 01 (um) dia de repouso semanal remunerado no cálculo do RSR/Lei
605/49.

Disposições Gerais 

Aplicação do Instrumento Coletivo 

CLÁUSULA QUARTA - APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO COLETIVO 

O presente Acordo Coletivo de Trabalho se aplica a todos empregados da EMPRESA na função de
 ALMOXARIFE, ora representados pelo Sindicato, nos municípios que compreendem a base territorial do 
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE NOVA IGUACU.

CLÁUSULA QUINTA - INSTRUMENTO COLETIVO 

O presente ajuste é considerado firme e valioso para abranger, por seus dispositivos, todos os contratos 
individuais de trabalho firmados em vigência entre a empresa e os trabalhadores representados pelo 
Sindicato, inclusive aqueles que venham a ser firmados após essa data, independentemente de qualquer 
outra formalidade.

 

Com a manifestação de comum acordo, tem-se como cumpridas as exigências legais, observados os 
dispositivos de proteção do trabalho.

Outras Disposições 

CLÁUSULA SEXTA - APLICAÇÃO DA CCT 

As Demais cláusulas da Convenção Coletiva de Trabalho assinada entre o SINDICATO DOS 
TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE NOVA IGUAÇU e o respectivo sindicato 
patronal SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE N IGUAÇU deverão ser 
mantidas em todos os aspectos já vigentes, exceto aquelas conflitantes com o presente acordo.

JOAQUIM GRACIANO DA SILVA 
Presidente 

SINDICATO DOS TRAB EM TRANSPORTES RODOV DE NOVA



IGUACU 

CASSIANO ANTONIO PEREIRA 
Sócio 

TRANSPORTADORA TINGUA 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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