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CARGA À FRETE SECA EM GERAL, LOGÍSTICA, ÁGUA,LEITE E DERIVADOS – 2021/2022 

 
MOTORISTA DE BITREM 2.367,60 
MOTORISTA DE CARRETA 2.197,75 
MOTORISTA DE MUNCK/BETONEIRA 1.992,32 
MOTORISTA DE GUINCHO (ACIMA DE 10.000 KG) 1.954,45 
MOTORISTA DE GUINCHO (ABAIXO DE 10.000 KG) 1.783,45 
MOTORISTA DE CAMINHÃO 1.667,54 
OPERADOR DE EMPILHADEIRA 1.560,81 
CONFERENTE 1.509,16 
MOTORISTA DE UTILITÁRIO (ATÉ 2 TONELADAS) 1.449,47 
SOCORRISTA MECÂNICO 1.449,47 
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 1.449,47 
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO 1.329,66 
AJUDANTE 1.329,66 
FAXINEIRO, COPEIRO, CONTINUO E VIGIA 1.329,66 

 
* Aos demais integrantes da categoria, não contemplados com os pisos acima descritos, será concedido um reajuste no percentual de 
3,5% (três vírgula cinco por cento), a incidir sobre os salários percebidos em julho de 2020, a partir de 1º de julho de 2021. 
** As diferenças salariais decorrentes do reajuste deverão ser pagas, retroativamente a julho de 2021. 
ABONO PECUNIÁRIO - As empresas pagarão aos empregados ativos vinculados à categoria representada, a título de abono pecuniário no 
biênio 2021/2022, a importância mínima de R$ 1.246,34 (hum mil, duzentos e quarenta e seis reais e trinta e quatro centavos). Este 
pagamento poderá ser feito em parcela única até o mês de outubro de 2021 ou parcelado em quatro vezes de R$: 311,59, nos 
meses de setembro e outubro de 2021 e março e abril de 2022. O pagamento do Abono Pecuniário ao empregado ficará condicionado a 
autorização pelo mesmo do desconto da Contribuição para Custeio da Negociação Coletiva, conforme cláusula abaixo.  
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA NEGOCIAÇÃO COLETIVA - De acordo com a deliberação e 
concordância dos trabalhadores, associados e não associados, em assembleia regularmente convocada e realizada e de acordo com  
edital de convocação específico,  com fundamento nos princípios invocados na Nota Técnica nº 1, de 27/04/2018, da CONALIS/MPT, e da 
tese nº 18, da Comissão 3, aprovada pela CONAMAT, será descontado de todos empregados, beneficiados pelo  presente instrumento, a 
título de contribuição negocial, em favor da entidade profissional convenente, o valor de R$ 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.                                         
TÍQUETE-REFEIÇÃO - Fica majorado o valor do Tíquete-Refeição para R$24,22 (vinte e quatro reais e vinte e dois centavos), por dia de 
trabalho efetivo, concedidos a todos os empregados de acordo com os benefícios e entendimentos disciplinados na lei que instituiu o PAT 
– Programa de Alimentação do Trabalhador.Quanto a alimentação no “home Office”,fica autorizada concessão de tíquete refeição ou 
alimentação com redução de 50% para empregados alocados nesta condição (R$ 12,11 por dia trabalhado). 
DIÁRIAS DE VIAGEM - As diárias pagas nas ocasiões em que são empreendidos deslocamentos superiores a 100 km, 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. 
TELEMEDICINA - Fica incluído o benefício da Telemedicina pago integralmente pela empresa ao titular concedido a partir de janeiro de 
2022. 
PLANO ODONTOLÓGICO – Será fornecido gratuitamente aos trabalhadores.  
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, no valor de R$ 66,48. 
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - As empresas descontarão de todos os empregados representados pelo Sindicato Laboral, conforme 
aprovado em assembléia da categoria , o valor correspondente a 01 (um) dia de salário reajustado do mês de setembro de 2021, a titulo 
de contribuição assistencial, mediante desconto em folha de pagamento,  ficando sob a responsabilidade da empresa o repasse de tais 
valores ate 15 de outubro de 2021, devendo tal recolhimento ser feito diretamente no Sindicato dos Rodoviários de Nova Iguaçu, ou 
através de depósito bancário (Banco do Brasil, Agência 5798-3, CC 1551-2, CNPJ 30.830.319/0001-05 - O envio do comprovante de 
depósito e relação nominal dos trabalhadores com o respectivo desconto deverá ser enviado através do e-mail sttrni@hotmail.com).  

Nova Iguaçu, 31 de agosto de 2021.   
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CLÁUSULA SEXTA – Do Abono Pecuniário 
 
Em atenção às previsões contidas na Cláusula Décima Quarta da CCT (Da Assistência 
Social dos Trabalhadores), o Sindicato Laboral, na contínua busca da melhor qualidade 
de trabalho aos empregados do setor, negociou, neste biênio, a concessão de abono 
pecuniário a ser pago pelas empresas empregadoras, na importância mínima de R$ 
1.246,34 (hum mil, duzentos e quarenta e seis reais e trinta e quatro centavos). 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O pagamento do abono pecuniário, por ser benefício 
decorrente apenas de negociação em norma coletiva de trabalho, será devido 
exclusivamente aos empregados que optarem pela ativa participação negocial, 
independente de sua associação sindical, mediante adesão aos termos da Cláusula 
Vigésima Oitava do presente Instrumento, através de formulario proprio disponível no site 
do Sindicato Laboral ( www.rodoviariosni.org.br/sindicato/acordos-convencoes )  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: As empresas efetuarão o pagamento do abono aos 
empregados aderentes voluntariamente à Contribuição para Custeio da Negociação 
Coletiva, transmitindo semestralmente ao Sindicato Laboral as informações de 
pagamento do abono e de adesão dos empregados interessados, bem como as demais 
comprovações previstas na mencionada Cláusula Vigésima Oitava do presente 
instrumento. 
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CARTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO REFERENTE À  

CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 

 

                Eu, ______________________________________________________, CPF n° 

____________________, funcionário da empresa ________________________________, 

CNPJ:_______________/________ venho por meio desta, apresentar minha autorização 

para o desconto de R$ 7,00 (sete reais) mensais da minha folha de pagamento, referente à 

Contribuição Negocial prevista na cláusula 28ª da Convenção Coletiva de Trabalho da 

Categoria. 

                  Solicito, ainda, que fique registrado no Sindicato a presente autorização para que surta 

todos os efeitos legais, e que seja enviado, trimestralmente, os comprovantes de descontos 

ao sindicato. 

 

Data: ______/______/________  

 

___________________________________ 

Assinatura 

 

 


