
ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2011/2012 
 
 

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: RJ000059/2012 

DATA DE REGISTRO NO MTE:  11/01/2012 

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO:  MR064031/2011 

NÚMERO DO PROCESSO:  46215.041808/2011-93 

DATA DO PROTOCOLO:  07/11/2011 
 
 

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 
INTERCAR SOS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS DE VASSOURAS 
LTDA ME, CNPJ n. 08.117.224/0001-90, neste ato representado(a) por seu Sócio, 
Sr(a). RONALDO DA SILVA CUNHA FILHO; 
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 1º 
de junho de 2011 a 31 de maio de 2012 e a data-base da categoria em 1º 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) de Condutores de Veículos Rodoviários 
(inclusive ajudantes e carregadores, trocadores e lavadores urbanos de 
passageiros, cabos aéreos e trolleyleus) - compreendida no 2º grupo, do plano da 
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Terrestres, com 
abrangência territorial em Vassouras/RJ. 
 
 

 
Salários, Reajustes e Pagamento 

 
Piso Salarial 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - PISO SALARIAL  
 

FUNÇÃO VALOR  
 SALÁRIO  

MOTORISTA GUINCHO PESADO  R$                             1.373,43  

MOTORISTA GUINCHO LEVE  R$                             1.140,93  

MOTORISTA CAMINHÃO I  R$                             1.429,89  

MOTORISTA CAMINHÃO II  R$                             1.317,89  

MOTORISTA DE CAMINHÃO III  R$                             1.140,93  

SUPERVISOR I  R$                             1.547,32  



SUPERVISOR II  R$                             1.391,60  

SUPERVISOR III  R$                             1.200,00  

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO  R$                             1.429,94  

AUXILIAR ESCRITÓRIO I  R$                             1.055,23  

AUXILIAR ESCRITÓRIO II  R$                                834,62  

AUXILIAR ESCRITÓRIO III  R$                                700,00  

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS  R$                                639,26  

 
 

Descontos Salariais 
 

CLÁUSULA QUARTA - DESCONTOS SALARIAIS  
 
São de responsabilidade dos respectivos operadores de veículos as multas de trânsito 
que derem causa, os danos causados aos veículos e equipamentos da empresa, bem 
como sobre os bens de terceiros, quando houver imprudência, imperícia, negligência, 
dolo ou culpa. Comprovando-se a falha, imperícia ou vício do empregado, a empresa 
poderá descontar o valor correspondente do salário do mesmo, correndo as despesas 
com a obtenção de boletins e ocorrências por conta exclusiva da empresa.  
 
Ficam autorizados também os descontos provenientes da participação do empregado 
em benefícios oferecidos pela empresa através de convênio diverso, bem como os 
autorizados por Lei. 

  

 
 

 
Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros 

 
Auxílio Alimentação 

 
CLÁUSULA QUINTA - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO  
 
A empresa fornecerá aos seus empregados o vale-alimentação, para cobertura de  
almoço e jantar por dia efetivo de trabalho, conforme abaixo: 
 

FUNÇÃO PARTICIPAÇÃO DIÁRIA  DIÁRIA  

  FUNCIONÁRIO TURNO  ESCALA  

MOTORISTA GUINCHO PESADO 10%  R$               9,00   R$            18,00  

MOTORISTA GUINCHO LEVE 10%  R$               9,00   R$            18,00  

MOTORISTA CAMINHÃO I 10%  R$              9,00   R$            18,00  

MOTORISTA CAMINHÃO II 10%  R$               9,00   R$          18,00  

MOTORISTA DE CAMINHÃO III 10%  R$               9,00   R$            18,00  

SUPERVISOR I 10%  R$               9,00  - 

SUPERVISOR II 10%  R$               9,00  - 

SUPERVISOR III 10%  R$               9,00  - 



ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 10%  R$             9,00  - 

AUXILIAR ESCRITÓRIO I 10%  R$             9,00  - 

AUXILIAR ESCRITÓRIO II 10%  R$             9,00  - 

AUXILIAR ESCRITÓRIO III 10%  R$             9,00  - 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 10%  R$               9,00  - 

 
 Durante a vigência deste Acordo Coletivo a EMPREGADORA descontará do 
EMPREGADO o percentual de 10% (dez por cento) do total mensal da alimentação. 
 
 

Auxílio Transporte 
 

CLÁUSULA SEXTA - FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE  
 
A empresa fornecerá o vale-transporte, através do cartão Rio - Card, com desconto de 
6% (seis por cento) do salário mensal, referente ao custeio de deslocamento residência-
trabalho e trabalho-residência. 
 
Em caso do empregado possuir bilhete único estadual, deverá informar ao empregador, 
bem como apresentar seu cadastro. 
  
O empregado que for beneficiário do bilhete único estadual, não sofrerá desconto no 
percentual de 6% do salário base, enquanto o valor do desconto,  for superior ou igual,  
ao valor do beneficio do vale transporte (bilhete único). 
 
A empresa ficará responsável pelo cadastramento e fornecimento da 1ª via do Cartão 
Bilhete Único e/ou Cartão Rio Card, ficando o empregado responsável pelo pagamento 
da 2ª via do cartão, no caso de perda, furto/ roubo, avaria, de acordo com a taxa 
determinada pela Administradora.  
 
Parágrafo Único - Fica desobrigado o fornecimento de vale transporte para os 
empregados que estiver em viagem, férias, utilizar o transporte próprio da empresa, ou 
quando residir próximo ao local de trabalho, dispensando assim o uso de transporte 
coletivo. 
 
 

 
Relações de Trabalho � Condições de Trabalho, Normas de Pessoal e 

Estabilidades 
 

Outras normas de pessoal 
 

CLÁUSULA SÉTIMA - PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENC IÁRIO  
 
A empresa fornecerá aos empregados, no ato de Homologação de Rescisão Contratual 
junto ao Sindicato, o Perfil Profissiográfico Previdenciário � PPP, para os devidos fins 
de Aposentadoria. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA RESPONSABILIDADE  



 
Os empregados motoristas são responsáveis pela segurança e integridade dos veículos 
e passageiros, durante o período em que aquele estiver sobre sua posse, cabendo-lhe 
comunicar a administração da empresa os incidentes ocorridos, bem assim, adotar as 
providências imediatas que a situação concreta exigir, em consonância com as normas 
e instruções pertinentes que são de seu conhecimento, pela própria natureza de seu 
trabalho e que lhe são passadas pela empresa. 
 
O descumprimento ou imprudência, imperícia, negligência ou dolo das obrigações 
profissionais pelos empregados motoristas apurados pela autoridade competente e/ou 
por organismo hábil da empresa, os responsabiliza civil e administrativamente, 
aplicando-lhes, nestes casos o disposto no § 1º do art. 462 da CLT, para todos os fins 
de efeito. 
 
 

 
Jornada de Trabalho � Duração, Distribuição, Controle, Faltas 

 
Duração e Horário 

 
CLÁUSULA NONA - JORNADA DE TRABALHO  
 
 Para os trabalhadores abaixo, considerando a peculiaridade do serviço,  fica 
estabelecida a jornada especial de 24 x 48 horas, conforme permitido nos incisos XIII e 
XIV, do artigo 7º da Constituição Federal: 
 

FUNÇÃO ESCALA DE  
 REVEZAMENTO 

MOTORISTA GUINCHO PESADO 24 X 48 HORAS 

MOTORISTA GUINCHO LEVE 24 X 48 HORAS 

MOTORISTA CAMINHÃO I 24 X 48 HORAS 

MOTORISTA CAMINHÃO II 24 X 48 HORAS 

MOTORISTA DE CAMINHÃO III 24 X 48 HORAS 

   
 O empregado prestará serviços em qualquer escala ou turno de trabalho, isto é, 
tanto durante o dia como a noite, desde que sem simultaneidade, observadas as 
prescrições legais reguladoras do assunto, quanto à remuneração, com aviso prévio de 24 
(vinte e quatro) horas de antecedência. 
 
         A concessão dos intervalos para repouso e alimentação será concedido de acordo 
com as determinações contidas no Art. 71 da CLT. 
 
 Para as demais funções, conforme Cláusula Segunda fica estabelecida a 
seguinte jornada: 
 

JORNADA DE HORÁRIO DE  FOLGA/   INTERVALO  

TRABALHO TRABALHO 

 
DESCANS

O   REFEIÇÃO/DESCANSO  



SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-
FEIRA 

08:00 H. ÀS 17:00 
H. 

 
DOMING

O   01 HORA P/ ALMOÇO  

SÁBADO 

08:00 H. ÀS 12:00 
H.    -  

 
 Para compensação da jornada de sábado, poderá se estender por 01 (uma) hora 
diária, de segunda-feira a quinta-feira, permanecendo a jornada de sexta-feira no 
horário normal, de acordo com o Art. 59 da CLT. 
 
 As jornadas de trabalho acima apontadas poderão se estender por 02 (duas) 
horas diárias, em conformidade com o Art. 59 da CLT. 
 
 As horas extraordinárias elaboradas de segunda-feira a sábado serão 
remuneradas no percentual de 50% (cinqüenta por cento), bem como remuneração de 
100% (cem por cento) do valor da hora para os feriados e domingos efetivamente 
laborados. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - HORÁRIO NOTURNO  
 
O horário noturno compreendido entre às 22:00 às 05:00 h., serão adicionadas com 
percentual de 20% (vinte por cento) da hora normal. 
 
 

 
Saúde e Segurança do Trabalhador 

 
Uniforme 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORNECIMENTO DE UNIFORME S, 
EPI´S E IDENTIFICAÇÃO  
 
Fica assegurado aos empregados, na vigência deste Acordo Coletivo de Trabalho, o 
fornecimento gratuito de uniformes e EPI�S � Equipamento de Proteção Individual, 
bem como crachás de identificação, de acordo com as Normas de Segurança e 
Medicina do Trabalho, em número suficiente e mediante recibo assinado, ficando o 
empregado ciente que deverá devolver tais adereços a empresa no término do contrato 
de trabalho. 
 
No caso de extravio do crachá, uniforme ou dos EPI�S, o empregado deverá 
comunicar imediatamente a empresa em formulário fornecido pela mesma. 
 
A empresa se obriga a substituir o crachá, uniforme ou EPI que foi extraviado logo 
após a sua comunicação. 
 
O material fornecido pela empresa ao empregado será sempre substituído por um novo 
em virtude do desgaste da mesma, devendo o empregado apresentar o material 
desgastado pelo uso. 
 



 
Aceitação de Atestados Médicos 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - ATESTADOS MÉDICOS  
 
A empresa aceitará somente os atestados médicos com o código do CID (CÓDIGO 
INTERNACIONAL DE DOENÇAS DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE 
� OMS) emitidos pelo INSS/SUS e seus conveniados, bem como aqueles emitidos 
pela empresa prestadora de serviços médicos hospitalares e convênios sindicais. 
 

 
Disposições Gerais 

 
Aplicação do Instrumento Coletivo 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
As questões não mencionadas ou abrangidas pelo presente Acordo Coletivo de 
Trabalho deverão ser dirimidas com base na C.L.T. e demais Leis aplicáveis aos casos 
específicos 
 
 

JOAQUIM GRACIANO DA SILVA 
Presidente 

SINDICATO DOS TRAB EM TRANSPORTES RODOV DE NOVA IGUACU 
 

RONALDO DA SILVA CUNHA FILHO 
Sócio 

INTERCAR SOS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS DE VASSOURAS 
LTDA ME 

 
 

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

 

 


