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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 

GUINDASTEC GUINDASTES E SERVICOS TECNICOS LIMITADA, CNPJ n. 51.718.724/0004-59, neste ato
representado(a) por seu Sócio, Sr(a). NILSON BALMACEDA MANGUEIRA ROCHA ;
 
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 2016 a 30
de abril de 2018 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 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 Itaguaí/RJ. 

Jornada de Trabalho  Duração ,  Di st r i b u i ç ã o ,  Co nt r o l e ,  F a l t a s �

Duração e Horário 

CLÁUSULA TERCEIRA - OBJETO DO ACORDO 

            O presente Acordo tem o escopo de implantar as escalas de trabalho de 2x2, ou seja,trabalha dois 
dias de 12 horas e folga dois dias.

            Este acordo aplica-se aos funcionários da GUINDASTEC admitidos a partir da data da celebração 



domesmo e também aos já integrantes do quadro funcional quando da aplicação deste Acordo.

            Neste último caso, a adesão dos funcionários deverá ter sido aprovada em assembleia junto 
àrepresentação sindical e a anuência do funcionário para a adoção do regime diferenciado deve constar em 
Termo Aditivo do Contrato de Trabalho.

 

Parágrafo primeiro. Os novos empregados, quando admitidos, serão cientificados da existência do 
presente Acordo, aderindo-o de imediato.

Parágrafo segundo. O trabalho prestado aos domingos – exceto quando coincidirem com feriados – será 
remunerado pelo valor da hora normal, desde que asseguradas as folgas semanais previstas na 
Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT.

Parágrafo terceiro. Havendo necessidade de prestação de horas extras, estas serão remuneradas de 
acordo com o previsto na CLT e com os adicionais previstos no Acordo

Coletivo de Trabalho aplicável a todos os funcionários da GUINDASTEC em âmbito nacional, quando 
houver.

CLÁUSULA QUARTA - ESCALAS 

                 O sistema de escalas de trabalho, ora estabelecido, não prejudicará o direito dos empregados 
quanto ao intervalo mínimo de 11 (onze) horas consecutivas para descanso entre jornadas, nem o direito à 
hora ficta noturna de 52 minutos e 30 segundos e à percepção do adicionalnoturno, conforme previsto na 
CLT. O regime de escala 2x2 respeitará a jornada mensal de 180 horas, através da compensação de 
horários, e a hora de refeição ou descanso.

                  A GUINDASTEC fixará em quadro de avisos as jornadas de trabalho e os respectivos 
funcionários participantes.

Outras disposições sobre jornada 

CLÁUSULA QUINTA - TRABALHO AOS DOMINGOS E FERIADOS 

            Fica desde já autorizado o trabalho aos domingos e feriados.

            Os domingos trabalhados dentro das jornadas de trabalho supramencionadas, serão considerados 
como dias normais.

            Os feriados trabalhados serão pagos em dobro, conforme legislação vigente.



JOAQUIM GRACIANO DA SILVA 
Presidente 

SINDICATO DOS TRAB EM TRANSPORTES RODOV DE NOVA
IGUACU 

NILSON BALMACEDA MANGUEIRA ROCHA 
Sócio 

GUINDASTEC GUINDASTES E SERVICOS TECNICOS LIMITADA 

ANEXOS 
ANEXO I - ATA AGE 

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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