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ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2022/2023

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: RJ002231/2022
DATA DE REGISTRO NO MTE: 27/09/2022
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR048879/2022
NÚMERO DO PROCESSO: 13041.112921/2022-01
DATA DO PROTOCOLO: 22/09/2022

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

ORTOLOG SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA, CNPJ n. 42.377.221/0001-23, neste ato representado(a)
por seu Diretor, Sr(a). ALEXANDRE MACEDO DIAS;
 
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 2022 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 em geral, cargas 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
Belford Roxo/RJ, Engenheiro Paulo de Frontin/RJ, Itaguaí/RJ, Mangaratiba/RJ, Mendes/RJ,
Mesquita/RJ, Miguel Pereira/RJ, Nilópolis/RJ, Nova Iguaçu/RJ, Paracambi/RJ, Paty do Alferes/RJ, Rio
das Flores/RJ, São João de Meriti/RJ, Seropédica/RJ e Vassouras/RJ.

SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO
PISO SALARIAL

CLÁUSULA TERCEIRA - PISO SALARIAL

As partes convencionam os pisos salariais para as respectivas categorias, a partir de 1º de maio de 2022:

MOTORISTA DE CAMINHÃO R$ 1.729,03
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO R$ 1.607,58
AJUDANTE DE CAMINHÃO R$ 1.378,70
FAXINEIRO, COPEIRO, CONTÍNUO E VIGIA R$ 1.566,23

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Aos demais integrantes da categoria, não contemplados com os pisos acima descritos,
será concedido um reajuste no percentual de 6,00%(Seis por cento), a incidir sobre os salários vigentes, a partir de
1° de Maio de 2022
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CLÁUSULA QUARTA - COMPROVANTE DE PAGAMENTO

A empresa fornecerá aos seus empregados, comprovantes de pagamento por meio eletrônico ou físico, que deverão
conter a identificação da firma, a discriminação de todas as verbas pagas e os descontos efetuados.

REAJUSTES/CORREÇÕES SALARIAIS

CLÁUSULA QUINTA - COMPENSAÇÃO DE REAJUSTE ESPONTÂNEO

PARÁGRAFO PRIMEIRO: É facultada a compensação do reajuste neste ato fixado, ante as antecipações pagas
espontaneamente ou por acordo compreendido entre maio 2021 e abril 2022.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Nesse sentido, será facultado ao EMPREGADOR (A) aplicação do reajuste salarial
proporcionalmente a data de admissão do EMPREGADO, contratado entre maio/21 a abril/22.

PAGAMENTO DE SALÁRIO – FORMAS E PRAZOS

CLÁUSULA SEXTA - SUBSTITUIÇÃO DE DOCUMENTO FÍSICOS PELO FORMATO DIGITAL

Fica acordado que a empresa poderá, a seu critério, substituir a emissão e entrega ao trabalhador do holerite, bem
como do informe de rendimento anual, desde que disponibilize por meio de sistema eletrônico virtual (site via
internet, aplicativo via celular “app”, ou ainda qualquer outra forma digital) tais documentos.  Fica, ainda, acordado a
dispensa da assinatura pessoal do trabalhador em tais documentos, servindo o documento disponibilizado em meio
eletrônico como validador da jornada de trabalho no respectivo período. Nas hipóteses acima citadas, será garantida
a impressão, por solicitação escrita do trabalhador, por prazo de 06 (seis) meses, bem como o histórico por um
prazo de 05 (cinco) anos, ambos contados a partir do mês de competência da solicitação.

CLÁUSULA SÉTIMA - ADIANTAMENTO SALARIAL

A empresa pagará mensalmente aos seus empregados uma antecipação salarial, até o dia 15 de cada mês, no
percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário, podendo o percentual de antecipação ser reduzido, flexibilizado
ou extinto mediante negociação em acordo coletivo de trabalho.

DESCONTOS SALARIAIS

CLÁUSULA OITAVA - 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 disponibilizados por todo e
quaisquer prejuízo ou dano causado aos equipamentos da empresa, bem como sobre bens de terceiros.

PARÁGRAFO SEGUNDO: As multas recebidas pela empresa serão descontadas do salário do motorista, quando
provenientes de infrações cometidas pelo empregado, no mês subsequente ao vencimento da mesma.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Ficam autorizados também os descontos provenientes de vales oriundos de acerto de
viagem.

PARÁGRAFO QUARTO: Ficam autorizados também os descontos provenientes de compra de uniforme que
ultrapassarem a quantidade fornecida gratuitamente, decorrentes de perda ou mau uso dos mesmos, bem como
daqueles não devolvidos no ato da dispensa, desconto este efetuado nos valores pagos no TRCT do empregado.

PARÁGRAFO QUINTO: Ficam autorizados, no que tange ao benefício da alimentação, descontos nos limites que
trata o art. 458 § 3º, CLT.



02/03/2023, 16:31 Mediador - Extrato Acordo Coletivo

www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/Resumo/ResumoVisualizar?NrSolicitacao=MR048879/2022&CNPJ=30830319000105&CEI= 3/12

PARÁGRAFO SEXTO: O empregado arcará com os custos do exame toxicológico admissional determinado por lei
quando der causa à rescisão contratual nos 03 (três) primeiros meses de contrato de trabalho.

PARÁGRAFO SÉTIMO: Os descontos também poderão incidir sobre a participação do empregado em benefícios
oferecidos pela empresa através de convênios diversos (Assistência Médica, Odontológica, Farmácia, refeição, etc),
bem como os autorizados por lei.

PARÁGRAFO OITAVO: Ficam autorizados descontos para custeio do plano de saúde do empregado e de seus
dependentes indicados, na hipótese do mesmo optar por sua contratação.

 

GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS
OUTRAS GRATIFICAÇÕES

CLÁUSULA NONA - DIÁRIAS DE VIAGENS

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

ALMOÇO R$ 25,67
JANTAR R$ 25,67
PERNOITE R$ 51,34

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A empresa que fornece Vale Refeição, Cesta Básica ou Vale Alimentação está isenta de
reembolsar a parcela correspondente ao almoço, nas hipóteses de deslocamentos superiores a 100 Km.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O empregado que empreender viagem superior a 100 Km somente fará jus ao
pagamento do jantar, caso retorne a sede da empresa após as 20:00h mediante apresentação do comprovante de
despesas.

PARÁGRAFO TERCEIRO: O empregado que empreender viagem superior a 100 Km, somente receberá o valor a
título de pernoite na hipótese de não retornar a sua residência no mesmo dia que iniciou a sua jornada de trabalho,
devendo apresentar á empresa a nota fiscal de despesas para fins de reembolso.

CLÁUSULA DÉCIMA - PREMIAÇÃO DE PRODUTIVIDADE

Será concedido aos trabalhadores dos setores/cargos abaixo um prêmio mensal de acordo com as métricas
estabelecidas:

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Monitoramento, Oficina, lavagem, Limpeza e Portaria

Farão jus as premiações os empregados que cumpram às exigências abaixo descritas, dentro do período
mensal da apuração do ponto, com o recebimento das respectivas importâncias:

Monitoramento, Oficina, Lavagem, Limpeza, Porteiro (check list): R$ 400,00 (quatrocentos reais) –
Garantir o carregamento de 60 cargas por dia com caminhões da Ortolog,

Encarregados de manutenção e líder de transporte: R$ 600,00 (seiscentos reais) – Garantir o carregamento
de 60 cargas por dia com caminhões da Ortolog,

Os empregados admitidos e demitidos não farão jus aos prêmios previstos no § 1º de maneira proporcional
aos dias trabalhados no período de apuração vigente. O prêmio só será devido quando o período
trabalhado for integral.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Motorista e Ajudante de Motorista

Será devido prêmio por produtividade aos motoristas e ajudantes, por cada carga efetuada e 100% (cem
por cento) concluída de segunda a sábado, compreendido o período de apuração do ponto vigente.

Os resultados auferidos serão lançados como pagamento salarial até o 5º dia útil do mês subsequente.
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Farão jus ao prêmio os empregados que atenderem as exigências acima descritas, com o recebimento das
respectivas importâncias:

Motoristas: R$ 28,00 (vinte e oito reais), por carga efetuada;
Ajudantes: R$ 17,00 (dezessete reais), por carga efetuada;
Motoristas: R$ 600,00 (seiscentos reais), para os motoristas que trabalharem em horário noturno e garantia
de 100% do carregamento dos veículos;
Motoristas Carreteiros: R$ 600,00 (seiscentos reais), garantir a transferência da produção entre as fábricas
a fim de não faltar matéria-prima na produção.

Os admitidos e os que se desligarem da empresa por pedido de demissão ou por dispensa imotivada, farão
jus ao prêmio em valor proporcional calculado sobre as cargas efetuadas, exceto aqueles que não se
enquadrarem à regra principal. Os demitidos por justo motivo não farão jus ao prêmio de produtividade.

PARÁGRAFO TERCEIRO: De acordo com o § 2º do artigo 457 da CLT introduziu pela Reforma Trabalhista
Lei 13467 de 13/07/2017:

§ 2º As importâncias, ainda que habituais pagas a título de ajuda de custo, auxílio- alimentação, vedado seu
pagamento em dinheiro, diárias de viagem, prêmios e abonos não integram a remuneração do empregado,
não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo
trabalhista e previdenciário.

Portanto, a parcela possuirá natureza eminentemente indenizatória

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - VALE REFEIÇÃO

O valor do vale refeição, a partir de 1º de maio de 2022, passará para R$ 25,67 (vinte e cinco reais e sessenta e
sete centavos) por dia de trabalho efetivo, concedido a todos os empregados de acordo com os benefícios e
entendimentos disciplinados na Lei que institui o PAT (Programa de Alimentação do Trabalhador)

PARÁGRAFO ÚNICO: A participação do empregado fica limitado a 20% (Vinte por cento) do custo direto da
refeição.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - VALE ALIMENTAÇÃO
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A critério concessivo e como forma de premiação por assiduidade, a Empresa fornecerá um VALE ALIMENTAÇÃO,
no valor de R$ 129,50 (Cento e vinte nove reais e cinquenta centavos), aos empregados que no período de
apuração do ponto não apresentarem nenhuma falta (justificada ou não), exceto para os trabalhadores que realizam
serviço externo, vendas, gerência, cargos de confiança, pela impossibilidade de controle de jornada.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O VALE ALIMENTAÇÃO é um prêmio por assiduidade concedido pela empresa, com o
objetivo incentivador que é premiar o empregado assíduo e cumpridor das suas obrigações contratuais, portanto,
não possui caráter remuneratório ou indenizatório e nem poderá se tornar direito adquirido.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Os aprendizes, empregados em férias, afastados por acidente de trabalho, maternidade,
paternidade, casamento, também receberão o prêmio. Os colaboradores afastados pela Previdência Social só
receberão se o afastamento se estender por no máximo 90 dias, passado este período, cessa imediatamente.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Não haverá desconto em folha de pagamento, para os empregados que receberem esse
prêmio por assiduidade.

PARÁGRAFO QUARTO:  A concessão do VALE ALIMENTAÇÃO será efetivada por meio de cartão magnético.

PARÁGRAFO QUINTO: De acordo com o § 2º do artigo 457 da CLT, introduzido pela Reforma Trabalhista Lei 13467
de 13/07/2017.

§ 2º – As importância ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio -alimentação, vedado seu
pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos não integram a remuneração do empregado, não se
incorporam ao contrato e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário.

Portanto, a parcela possuirá natureza eminentemente indenizatória.

AUXÍLIO TRANSPORTE

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VALE TRANSPORTE

Em atendimento as disposições da Lei nº 7418 de 16/12/1985, com redação dada pela Lei nº 7619 de 30/09/1987, a
empresa concederá aos empregados o Vale Transporte nos limites definidos na Lei, devendo fazê-lo em períodos
regulares, de modo que criem intervalos entre os períodos de utilização.

Na hipótese do empregado ser convocado para trabalhar em dias destinados ao descanso, domingos e feriados, o
valor correspondente ao Vale Transporte necessário para seu deslocamento será ressarcido pela empresa, nos
termos do art. 5º § único do decreto 95247/1987, que regulamentou a Lei 7418/1985.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A concessão do Vale Transporte será restrita ao uso de forma individual e racional do
empregado, no deslocamento de sua residência para o trabalho e vice-versa.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A declaração falsa ou uso indevido do Vale Transporte constituem falta grave, na forma
do art. 7º, § 3º, do decreto nº 95247, de 17/11/1987, possível, portanto, de demissão por justa causa.

PARÁGRAFO TERCEIRO: O valor de Vale Transporte não utilizado no mês pelo empregado a empresa fica
autorizada a compensar na próxima disponibilização de crédito

AUXÍLIO SAÚDE

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - PLANO ODONTOLÓGICO

A empresa fornecerá aos empregados Plano de Assistência Odontológica mediante a solicitação expressa do
trabalhador com a devida autorização do desconto mensal do valor integral deste serviço.  O plano poderá ser
estendido aos dependentes legais mediante desconto do valor integral, por dependente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA

A Empresa concederá aos empregados, plano de saúde corporativo na modalidade básica, enfermaria, sem ônus
para o trabalhador, 12 (doze) meses após sua admissão na empresa.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO: O custo com coparticipação será de até 30% (trinta por cento), incidentes sobre as
utilizações com consultas eletivas ou de emergência e exames simples.

PARÁGRAFO SEGUNDO: No caso do empregado se afastar do trabalho de acordo com a Lei 8213/1991, por
período superior a 90 (noventa) dias, ele continuará custeando com a mensalidade do plano de saúde dos seus
dependentes (se houver) bem como com os valores de coparticipação do titular e dependentes (se houver). Nesta
hipótese, deverá o empregado entrar em contato com o Departamento de Recursos Humanos/DP da empresa antes
do término dos primeiros 15 (quinze) dias de afastamento e formalizar sua opção em permanecer com o custo do
plano de saúde de seus dependentes, responsabilizando-se a custear as mensalidades do benefício, sob pena de
suspensão dos serviços pela operadora de saúde.

AUXÍLIO MORTE/FUNERAL

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - SEGURO DE VIDA

A empresa manterá para todos os seus empregados Apólice de Seguro de Vida e Acidentes Pessoais Coletivo com
cobertura para auxílio funeral.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - RESCISÃO DO EMPREGADO POR MORTE

Aos dependentes legais do trabalhador que venha a falecer durante o contrato de trabalho, serão garantidas as
mesmas parcelas rescisórias de uma demissão imotivada, com exceção do aviso prévio, não sendo devido também,
o pagamento da multa do FGTS depositado, correspondente a 40% (quarenta por cento), de conformidade com a
Lei nº 6.558/80.

As verbas rescisórias serão pagas em quotas iguais aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou,
na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou
arrolamento. Para isto os dependentes deverão apresentar para a empresa os seguintes documentos: Certidão de
Dependentes Habilitados à Pensão Por Morte ou, no caso dos sucessores, a certidão de Inexistência de
Dependentes Habilitados à Pensão por Morte, além de alvará judicial. Tais certidões devem ser requisitadas nos
órgãos de execução do INSS.

No caso de não apresentação dos documentos acima, em até 8 (oito) dias após o óbito do empregado, ou havendo
dúvida em relação aos dependentes ou se estes forem desconhecidos, a fim de não incidir no pagamento da multa
previsa no art. 477, § 8º da CLT, a empresa fará depósito judicial do valor líquido das verbas rescisórias até o prazo
máximo previsto na legislação para pagamento, mediante Ação de Consignação em Pagamento.

PARÁGRAFO ÚNICO: Também será pago aos dependentes legais conforme acima, juntamente com as verbas
rescisórias, a título de indenização, 01 salário nominal do empregado limitado a R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

CONTRATO DE TRABALHO – ADMISSÃO, DEMISSÃO, MODALIDADES
DESLIGAMENTO/DEMISSÃO

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - HOMOLOGAÇÕES

Nas homologações dos contratos de trabalho, serão rigorosamente cumpridos os prazos estabelecidos, inclusive no
tocante às multas. Nas aludidas ocasiões, os documentos exigidos serão unicamente aqueles discriminados na
Instrução Normativa nº 03 de Junho de 2002, da SRT – Secretaria de Relação do Trabalho.

ESTÁGIO/APRENDIZAGEM

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - JOVEM APRENDIZ

A empresa quando da contratação de jovens aprendizes, nos termos do art. 429 da CLT, c/c Lei nº 10097/2000 c/c
Decreto nº 5598/2005, mesmos calculará o salário com base do piso da categoria, proporcionalmente ao número de
horas contratadas e efetivamente trabalhadas independentemente da função exercida.
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PARÁGRAFO ÚNICO: A empresa calculará o número de aprendizes contratados com base nas funções declaradas
no E-social passíveis de aprendizagem, ficando excluído deste cômputo os motoristas profissionais (cuja formação
depende de normas do DETRAN e do preenchimento das regras do Código de Trânsito Brasileiro), os operadores
de empilhadeira, de guindaste ou guindauto, os ajudantes de motoristas que dependam do carregamento de peso
excessivo incompatível com a menoridade e demais funções cujos cursos não possuam disponibilidade no
SEST/SENAT.

OUTRAS NORMAS REFERENTES A ADMISSÃO, DEMISSÃO E MODALIDADES DE
CONTRATAÇÃO

CLÁUSULA VIGÉSIMA - CONTRATO DE EXPERIÊNCIA

As partes acordantes, estabelecem que o Contrato de Experiência terá o prazo máximo de 90 (noventa) dias,
podendo sofrer, durante esse período, uma única prorrogação, sem prejuízo de sua natureza de contrato a termo.

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

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - GARANTIA EMPREGADO PARA AQUISIÇÃO APOSENTADORIA /
DESLIGAMENTO DE APOSENTAD

Ao empregado que conte com pelo menos 5 (cinco) anos de trabalho ininterruptos na mesma empresa, fica
garantido durante 24 (vinte e quatro) meses imediatamente anteriores a concessão da aposentadoria, seja
por tempo de serviço (integral ou proporcional) ou idade, permanência no emprego pelo mesmo período,
exceto nos casos de falta grave, devidamente comprovada, na forma do artigo 482 da CLT, devendo
obrigatoriamente, o empregado apresentar:

Documento comprobatório de confirmação da contagem do tempo de serviço para fins de aposentadoria
expedido pelo INSS, e posteriormente;

Comunicação expressa requisitando a garantia prevista nesta cláusula;

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Cessam os efeitos desta cláusula, a partir da data de concessão da
aposentadoria. No mesmo sentido, cessam os efeitos desta cláusula, na hipótese de não cumprimento das
obrigações de fornecimento de documentos hábeis pelo empregado ao empregador.

PARÁGRAFO SEGUNDO: No ato do desligamento do empregado aposentado, fica garantido o pagamento
da multa rescisória de 40% (quarenta por cento) sobre o saldo para fins rescisórios do FGTS, sobre todos
os depósitos efetuados na vigência do contrato de trabalho (parágrafo 1º, do artigo 9º, do regulamento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviços – FGTS, instituído pelo Decreto nº 99.684, de 08/11/1990).

JORNADA DE TRABALHO – DURAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, CONTROLE, FALTAS
COMPENSAÇÃO DE JORNADA

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - BANCO DE HORAS

Conforme estabelece o Inciso XIII do artigo 7º da Constituição Federal – CF de 1988 e artigo 59 § 2º da CLT fica
instituído o sistema para FLEXIBILIZAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO – BANCO DE HORAS, de acordo com as
regras aqui pactuadas.

As horas trabalhadas pelo EMPREGADO(A) num dia deverão ser compensadas, dentro do prazo deste Acordo
Coletivo, com a supressão ou redução da jornada de trabalho em outros dias,
Findo o prazo deste Acordo a EMPREGADOR(A) efetuará a apuração do saldo, credor ou devedor do
EMPREGADO(A).
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As horas prestadas pelo EMPREGADO(A) que ultrapassarem sua carga horária mensal serão compensadas com a
supressão ou redução da jornada de trabalho em outros dias, de tal forma que, no período deste Acordo, o total das
horas trabalhadas (deduzidas às descansadas) não ultrapasse a soma das cargas horárias semanais contratuais
conforme previsto no artigo 59 da CLT.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A compensação da jornada de trabalho será administrada através de sistema de débito e
crédito de horas em favor do EMPREGADO(A), formando um Banco de Horas, que será controlado individualmente
por EMPREGADO(A), desde que cumpridas pelas partes as seguintes condições:

O EMPREGADO(A) deverá anotar corretamente o ponto (entrada/saída) do dia, no sistema de ponto eletrônico da
EMPREGADOR(A) (relógio de ponto), tomando a EMPREGADOR(A) como correta e efetiva a jornada trabalhada
lançada a ser mensalmente assinada pelo EMPREGADO(A);

O EMPREGADO(A) que permanecer no local de trabalho antes ou após o horário de trabalho, por motivo de “rodízio
de veículos” ou outro motivo de ordem pessoal, que não esteja, portanto, trabalhando, não anotará o ponto até o
início efetivo da jornada ou após o término efetivo de sua atividade, pois, tais horas não representam tempo à
disposição da EMPREGADOR(A) e portanto, não poderão ser computadas na jornada de trabalho diário.

As faltas não justificadas pelo EMPREGADO(A) quando não abonadas pelo superior hierárquico serão descontadas
do salário do próprio mês do evento;

Mensalmente serão emitidos os espelhos de ponto com os horários registrados pelo EMPREGADO(A), no mês
anterior.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Será considerado como jornada efetivamente trabalhada para lançamento e apuração
do saldo de Banco de Horas (a crédito ou a débito do empregado), aquela lançada pelo EMPREGADO(A) no
sistema de ponto e consignada no documento impresso assinado por ele, e enviado mensalmente ao Departamento
Pessoal.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Mensalmente serão apuradas as horas que ultrapassarem a soma da jornada semanal
contratada de até 44 (quarenta e quatro) horas, sendo essas computadas no Banco de horas de acordo com as
regras a seguir especificadas:

Serão levadas a crédito do EMPREGADO(A) no Banco de Horas, as horas trabalhadas acima da jornada semanal
contratada, a razão de 01 (uma) hora de crédito para cada 01 (uma) hora extraordinária, limitado a 10 horas
trabalhadas diariamente;

Fica vedado o acúmulo individual de saldo de Banco de Horas superior a 110 (cento e dez) horas, dentro do período
deste Acordo.

As horas trabalhadas nos Domingos e Feriados, quando não fizerem parte da jornada normal de trabalho e dias de
folgas, não integrarão ao Banco de Horas, devendo as mesmas serem pagas com os devidos acréscimos legais na
folha de pagamento da competência;

Excepcionalmente, serão levadas a débito do EMPREGADO(A) no Banco de Horas, à razão de 01 (uma) hora a
débito para cada 01 (uma) hora não trabalhada. As horas não trabalhadas em decorrência de atrasos ou faltas
injustificadas, saídas antecipadas não justificadas ou horas não trabalhadas pelo EMPREGADO(A) em “dias de
pontes” de feriados desde que ajustadas previamente com o Gestor.

PARÁGRAFO QUARTO: O saldo credor de horas a favor do EMPREGADO(A) será gozado da seguinte forma:

Folgas adicionais – a débito do EMPREGADO(A) no Banco de Horas – seguidas ao período de férias individuais ou
coletivas, sendo que o limite máximo para acréscimo nas férias será de 10 (dez) dias úteis, desde que acordado
entre EMPREGADO(A) e seu supervisor, com 30 dias de antecedência ao período de concessão;

Folgas adicionais – a débito do EMPREGADO(A) no Banco de Horas – de 03 (três) dias adicionais aqueles dias de
descanso abonados e assegurados por lei (casamento, luto e nascimento de filho) desde que acordado entre
EMPREGADO(A) e seu supervisor, com antecedência ao período de concessão;

Folgas individuais poderão ser negociadas diretamente entre EMPREGADO(A) e a EMPREGADOR(A), desde que
solicitado com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas;

Na decorrência de rescisão de contrato de trabalho por iniciativa do EMPREGADOR(A), sem justa causa, o saldo
credor será liquidado juntamente com a rescisão contratual com os respectivos adicionais e as horas à débito serão
suportadas pela Empresa

PARÁGRAFO QUINTO: O saldo devedor de horas, ou seja, a favor da EMPREGADOR(A), será ressarcido pelo
EMPREGADO(A) da seguinte forma:
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O saldo devedor no Banco de Horas será absorvido pela EMPREGADOR(A), salvo as seguintes exceções:

Nas demissões por iniciativa do EMPREGADO(A), as horas a crédito serão pagas como horas extras com os
respectivos adicionais, e as horas a débito serão descontadas na rescisão, limitada a 30% (trinta por cento),
conforme dispõe a Lei 13172/2015;

Nas demissões por iniciativa do EMPREGADOR(A), em virtude de JUSTA CAUSA, as horas a crédito serão pagas
como extraordinárias com os respectivos adicionais e as horas a débito serão descontadas na rescisão, limitada a
30% (trinta por cento), conforme dispõe a Lei 13172/2015;

PARÁGRAFO SEXTO: Com base no artigo 60 da CLT, estão exclusos do Regime de compensação de horas
através do Banco de Horas os empregados alocados em ambientes insalubres de acordo com os Laudos Técnicos
da EMPREGADOR(A).

PARÁGRAFO SÉTIMO: O saldo de banco de Horas será apurado anualmente ao término da vigência deste Acordo
Coletivo e havendo saldo credor a favor do EMPREGADO(A), as horas não compensadas serão pagas com o
devido acréscimo de acordo com o Acordo Coletivo de Trabalho da categoria.

PARÁGRAFO OITAVO: O EMPREGADO(A) que no decorrer deste Acordo Coletivo vier a se afastar do trabalho por
período superior a 15 (quinze) dias (exceção licença maternidade), e possuir horas à crédito no Banco de Horas,
terá essas horas quitadas no mês do afastamento.

PARÁGRAFO NONO: O EMPREGADO(A) que for transferido dentro das empresas do mesmo grupo econômico
terá o seu Banco de Horas quitado no mês da transferência. Se houver horas negativas no Banco de Horas, estas
serão zeradas e um novo banco de horas se iniciará com as regras do Acordo de Banco de Horas da
Unidade/Empresa para a qual o EMPREGADO(A) foi transferido.

PARÁGRAFO DÉCIMO: Aos EMPREGADOS(AS) que forem admitidos no decorrer do prazo deste acordo
automaticamente se submeterão a ele.

CONTROLE DA JORNADA

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - REGISTRO DE MARCAÇÃO DE PONTO

Os cartões de ponto serão devidamente registrados através da leitura biométrica da digital de cada empregado. A
cada registro, o sistema emitirá o comprovante de marcação do horário.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Todos os empregados deverão rigorosamente gozar de 01 (uma) hora de intervalo para
repouso e alimentação, sendo que este intervalo será pré assinalado no registro de ponto.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Não estão sujeitos ao controle de jornada de trabalho os profissionais que trata o art. 62
da CLT, itens I, II e III, por ser a atividade desenvolvida incompatível com a fixação de horário de trabalho, por se
tratar de cargo de confiança e os em regime de teletrabalho.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - CONTROLE DE JORNADA ELETRÔNICO

Considerando a permissão prevista nas disposições do decreto 10.854 de 10/11/2021 e Portaria 671 de 08/11/2021,
que dispõe sobre a possibilidade de adoção pelos empregadores de sistemas alternativos de controle de jornada de
trabalho, fica convencionado que as empresas poderão adortar tais sistemas de controle eletrônico de jornada de
trabalho, desde que:

Os sistemas eletrônicos de controle de jornada não devem admitir:

-Restrições à marcação do ponto;
-Marcação automática do ponto;
-Exigência de autorização prévia para a marcação de sobre jornada; e
-A alteração ou eliminação dos dados registrados pelo empregado.

Para fins de fiscalização, os sistemas eletrônicos de controle de jornada deverão:

-Estar disponíveis no local de trabalho;
-Permitir a identificação de empregador e empregado; e
-Possibilitar, através da central de dados, a extração eletrônica e impressa do registro fiel das marcações realizadas
pelo empregado.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - CONTROLE DE PONTO POR EXCEÇÃO: ATRASOS, FALTAS,
SAÍDAS ANTECIPADAS

É facultado às empresas adotarem o controle de ponto por exceção, que consiste na possibilidade da marcação de
ponto ocorrer somente em situações excepcionais, ou seja, em casos de atrasos, faltas, horas extras, licenças,
férias ou afastamentos, considerando que os horários de entrada, saída ou intervalos já estão preestabelecidos.

OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE JORNADA

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DIA DO RODOVIÁRIO

A empresa reconhece o dia 25 de julho como o “Dia do Rodoviário” e acorda com todos os empregados de
transportes, que o labor neste dia, será compensado no 1º Dia útil da 3ª semana de outubro juntamente com o Dia
do Comerciário.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os empregados que trabalharem no 1º dia útil da 3ª semana de outubro terão
assegurado o pagamento da remuneração em dobro;

PARÁGRAFO SEGUNDO: Os empregados que tiverem o seu contrato de trabalho rescindido entre 25 de julho e
antes do 1º dia útil da 3ª semana de outubro, receberão juntamente com as verbas rescisórias, a remuneração em
dobro, referente as horas trabalhadas em 25 de julho, “Dia do Rodoviário”.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - TRABALHO EM ESCALA

É facultado a empresa adotar para os empregados Vigias/Porteiros, o sistema de escala 12 (doze) horas de trabalho
por 36 (trinta e seis) horas de descanso, ficando estabelecido que as horas compreendidas a partir da 8ª (oitava) e
12ª (décima segunda) hora diária não serão consideradas como extraordinárias.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os empregados que trabalharem em regime de escala 12x36, gozarão de 01 (uma) hora
de intervalo para repouso e alimentação nos dias de efetivo trabalho, cuja duração não será computada na jornada
aqui pactuada, nos termos do § 2º do artigo 71 da CLT;

PARÁGRAFO SEGUNDO: Fica ressalvado que o trabalho desenvolvido no período entre 22 horas e 05 horas do
dia seguinte, serão acrescidos do adicional noturno previsto em lei.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Quando a escala recair sobre o domingo, não ocorrerá duplo pagamento das horas
trabalhadas.

SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR
UNIFORME

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - UNIFORMES E ARMÁRIOS GRATUITOS

A empresa fornecerá gratuitamente uniformes para o trabalho, quando exigido seu uso, em número de 02 (dois) por
semestre. A não conservação do aludido vestuário implicará a concessão de uniforme excedente à qualidade
estabelecida, mediante respectivo desconto no salário.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Somente serão admitidos descontos se resultar configurada a culpa ou o dolo do
empregado na conservação ou guarda do aludido uniforme;

PARÁGRAFO SEGUNDO: Será disponibilizado a cada empregado, 01 (um) armário para a guarda de objetos
pessoais durante o seu expediente de trabalho. A conservação e segurança dos itens pessoais, assim como dos
armários, serão de total responsabilidade do empregado.

Ã É
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ACEITAÇÃO DE ATESTADOS MÉDICOS

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - ATESTADOS MÉDICOS

Os atestados médicos deverão ser apresentados pelos empregados em tempo hábil ao processamento das
justificativas em folha de pagamento. Fica estabelecido o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para que os
empregados apresentem tais comprovantes, sendo autorizado o envio por e-mail, Whatsapp ou por terceiros,
direcionado ao Departamento Pessoal.

RELAÇÕES SINDICAIS
OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE RELAÇÃO ENTRE SINDICATO E EMPRESA

CLÁUSULA TRIGÉSIMA - COMPROMISSO SOCIAL/SINDICATO CIDADÃO

Objetivando atender as necessidades básicas de seus filiados, dos demais trabalhadores da categoria profissional
por ele representada, visando promover a melhoria do bem-estar e da qualidade de vida destes, o SINDICATO DOS
TRAB EM TRANSPORTES RODOV DE NOVA IGUAÇU assume o compromisso, nas possibilidades de seu
orçamento, em manter os serviços de atendimentos nas áreas de direito trabalhista, cível, família, serviços de
atendimento ao trabalhador junto a previdência social, levantamento de tempo de serviço, emissão de CAT, boletim
de ocorrência, dentre outros.

A empresa se compromete a efetuar o pagamento mensal da quantia de R$ 2.100,00 (Dois mil e cem reais), em
favor do SINDICATO DOS TRAB EM TRANSPORTES RODOV DE NOVA IGUAÇU, correspondente ao Fundo de
Inclusão Social.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - MENSALIDADE SINDICAL

As empresas se obrigam a descontar em folha de pagamento as mensalidades do Sindicato, quando autorizadas
expressamente pelo empregado.

DISPOSIÇÕES GERAIS
DESCUMPRIMENTO DO INSTRUMENTO COLETIVO

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - CLÁUSULA PENAL

No caso do não cumprimento de quaisquer das cláusulas aqui pactuadas, fica a parte infratora obrigada a pagar
multa de 01 salário mínimo em favor da outra parte.

}

CLAUDIO MONTEIRO DA SILVA
VICE-PRESIDENTE

SINDICATO DOS TRAB EM TRANSPORTES RODOV DE NOVA IGUACU

ALEXANDRE MACEDO DIAS
DIRETOR

ORTOLOG SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

ANEXOS
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ANEXO I - ATA DE ASSEMBLEIA

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/MR045943_20222022_09_01T09_11_45.pdf

