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As empresas concederão correção salarial a todos os seus empre-
gados, em 75,75% (setenta e cinco, vírgula setenta e cinco por
cento) do INPC/IBGE acumulado no período de 01/06/2001 a
31/05/2002, garantindo-se a proporcional idade do reajuste conce-
dido a empregados admitidos após a data base. Os salários norma-
tivos ficam assim estabelecidos, com os arredondamentos efetua-
dos:

BASE: URUGUAIANA, ITAQUI, MANOEL VIANA, QUARAÍ, SÃO FRANCISCO DE
ASSIS e BARRA DO QUARAÍ;

a) MOTORISTAS: salário base de .................
b) COBRADORES: salário base de .................
c) VIGIA: saláriobase de .,...............
d) AUXILIAR DE MECÂNICO: salário base de .............
e) SERVIÇOS GERAIS: salário base de .................

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (20%) ..................

R$ 495,00
R$ 313,13
R$ 495,-00
R$ 313,13
R$ 200,00
R$ 40,00

PARÁGRAFO PRIMEIRO: para os demais trabalhadores,
o índice de reajuste será o mesmo das funções elencadas nesta
cláusula;

cI Á.usu~ SEGUND~

DE ~LIME~~Ç~O
J::>~ T

~O TR..A -J::>ROG~
B~LHADOR

As empresas abrangidas pela presente Convenção, fornecerão men-
salmente a seus empregados, na mesma data do pagamento dos salá-
rios, quinzenal ou mensal, CHEQUE-CARDÁPIO ou PAT, nos seguintes
valores:

~

a) MOTORISTAS
b) COBRADORES
c) VIGIA : ...; .

~

!..

d) AUXILIAR DE MECÂNICO: .............................
e) SERVIÇOS GERAIS: .................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R$ 235,00
R$ 127,73
R$ 127,73
R$ 127,73
R$ 50,00 1
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PARÁGRAFO PRIMEIRO: o valor correspondente ao PAT
não integrará os salários para quaisquer efeitos, devendo ser
pago para todos os empregados e descontado em folha de pagamento
o correspondente a 03% (três por cento) de seu custo;

PARÁGRAFO SEGUNDO: o PAT será fornecido durante os
doze meses da vigência da presente Convenção, inclusive quando
da concessão de férias e no período de auxílio doença até o pra-
zo máximo de seis (06) meses;

r'

PARÁGRAFO TERCEIRO: quando o trabalhador estiver a
três (03) anos de se aposentar, comprovadamente, o PAT deverá
integrar os salários, salvo na base de cálculo das horas extras;

cLÁUSULA "I"ERCE I R..A-

D.A. C_I_P_.A.-

Será constituída uma Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
(CIPA) dentre trabalhadores das empresas de Uruguaiana, um por
empresa, e por representantes destas, em igual número, com man-
dato de um (01) ano, mais estabilidade, também de um (01) ano,
durante o qual fica vedada a despedida sem justa causa. A atua-
ção será em conjunto, com a participação da Entidade Sindical
Profissional e Patronal, quando os empregados ficarão dispensa-
dos do trabalho sem nenhum prejuízo de sua remuneração por oca-
são das reuniões;

cLÁUSULA. QU.A.R "I".A.
;---

REPOUSO S EM.A.N.A.L RE~ER.A.DO

Se o trabalhador não gozar do repouso remunerado a que tem di-
reito por trabalho executado em dia de descanso, fará jus ao
pagamento em dobro daquele(s) dia(s), dentro do respectivo mês;

(]r

Fica, outrossim, assegurado, que as folgas deverão coincidir
pelo menos em um (01) domingo, sendo que as outras poderão ser
concedidas em outro dia da semana ou compensável nos domingos do

mês subsequente; ~
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c L.Áu-s U-LA.. QU-IN"'TA

CONV"OC.AçÃO DE EMPR.EGADO

Necessitando a empresa de trabalho extraordinário em dia de fol-
ga do empregado, poderá convocá-lo, ficando o mesmo sujeito a
prestar horário extraordinário, porém fica-lhe garantida a remu-
neração correspondente ao período mínimo de três (03) horas;

cL.ÁU-SU"LA.. SEXTA

FOR.N"ECIMEN"TO DE UN"IFOR.ME

As empresas subordinadas à base territorial do Sindicato Profis-
sional, fornecerão gratuitamente aos motoristas e cobradores,
cortes de tecidos para confecção de duas (02) calças; duas (02)
bermudas e quatro (04) camisas (manga larga e curta), por ano.
Esses trabalhadores receberão, também, uma (01) jaqueta e uma
(01) camisa de lã, das quais participarão com o pagamento de 50%
(cinquenta por cento) do custo;

Aos mecânicos, eletricistas, auxiliares, chapeadores e pintores,
serão fornecidos três (03) macacões e um (01) par de botinas;

cL.ÁU-SU-LA.. SÉTIMA

HORAS EX.TRAS

As horas extraordinárias serão remuneradas com o adicional de
50% (cinquenta por cento) nas duas primeiras e 75% (setenta e
cinco) nas subseqüentes e/ou aquelas laboradas em domingos e/ou
feriados;

c L.Áu-s U-LA.. O ITA"VA

HORAS COMPEN"SAçAOEXTRAS E

Fica autorizado exclusivamente para os motoristas e cobradores,
uma jornada de até 11:30h (onze horas e trinta minutos), dentro
dos seguintes limites e horários:

a) TURNO de 07:20h (sete horas e vinte
critério de cada empresa;

minutos!~fm
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PARÁGRAFO ÚNICO: as horas excedentes às 07:20h (sete horas e
vinte minutos) de trabalho diário, serão consideradas extraordi-
nárias e deverão ser remuneradas conforme o disposto na cláusula
7a desta Convenção, podendo ser compensadas até o limite de qua-
tro (04) horas, no dia seguinte e/ou nos subsequentes (salvo
domingos e feriados), caso em que a compensação deverá ocorrer
dentro do mês;

cLÁLJSLJLA.

.A"UXÍLIO

N"ON".A

FLJN"ER...A.L

Ocorrendo o falecimento do cônjuge ou companheiro (a)
habilitado (a) ou de filho de qualquer empregado (a) da empresa,
esta se compromete a pagá-lo(a), a título de auxílio funeral, o
correspondente a dois (02) salários normativos da categoria.
Este pagamento deverá ser efetivado até o terceiro (]O) dia após
o evento, devidamente comunicado e comprovado;

C LÁLJS LJLA. DÉCIMA..

I? .AGAMEN"I"O DE S.ALÁR..IOS

O salário integral do trabalhador será pago durante o horário de
expediente, em moeda corrente, inclusive férias e 13° salário;

cLÁLJSLJLA. DÉCIMA.. I?R.. IME I R...A.

FOLHA. DE P.AGAMEN"I"O

Serão fornecidas ao trabalhador cópias dos documentos de quita-
ção mensal, constando a discriminação das verbas pagas e seus
descontos, bem como cópias das folhas-ponto correspondentes ao
período pago;

C LÁLJS LJLA. DÉCIMA.. cfSEGLJN"D.A

.AVISO DE DISPEN"S.A

04/12
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As empresas acordantes obrigar-se-ão a fornecer por escrito a
comunicação de dispensa quando esta fundar-se em justa causa,
informando o motivo gerador da dispensa, sob pena de, na falta
de sua indicação, ser considerada imotivada e injusta;

cLÁUSULA DÉCIMA. TERCEIR..A

DESCONTO A.SSISTENCIA.L

As empresas descontarão de seus empregados, nos salários já rea-
justados, nos meses de junho e julho/2002, em favor do Sindicato
Profissional, um (01) dia de salário nominal, e a partir do mês
de junho/2002, inclusive, dois por cento (2%), mensalmente, cujo
desconto deverá incidir sobre o salário e PAT, conforme decisão
da categoria em Assembléia Geral Extraordinária;

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Tais descontos serão efetuados
a titulo de "Contribuição Assistencial" e a oposição, caso hou-
ver, deverá de ser feita no prazo máximo de dez (10) dias após a
realização da Assembléia Geral Extraordinária que deliberou-a;

PARÁGRAFO SEGUNDO: O não recolhimentoaté o décimo
(100) dia de cada mês, implicará em acréscimo de juros de mora
de 01% (um por cento) ao mês e multa de 10% (dez por cento);

cLÁUSULA DÉCIMA. QUA.RTA.

CONTRIBUIçA.O J?A.TRONA.L

As empresas da categoria econômica da base do Sindicato dos Tra-
balhadores em Transportes Rodoviários de Uruguaiana no Estado do
Rio Grande do Sul, contribuirão com 50% (cinquenta por cento) do
valor correspondente ao recolhimento de seus empregados (a favor
da Entidade Profissional), aos cofres do Sindicato da Categoria
Patronal, no prazo de dez (10) dias, contados da data em que
forem recolhidas as contribuições assistenciais ao Sindicato
Obreiro, em DOC personalizado do Banco do Brasil, que lhes serão
remetidos, ou através de depósito para a conta na 3135-6, Agên-
cia Centro, Porto Alegre n° 0010-8;

PARÁGRAFO ÚN I eo: As empresas abrangidas pela presente
Convenção comprometem-se em recolher a favor do SINDICATO PROFI-
SIONAL, uma contribuição sem descontar do trabalhador, equiva-
lente a três (03) dias de salário, cujos pagamentos terão inci-
dência a partir de julho/2002, sendo um dia por

r
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cLÁUSULA. DÉCIMA QUI~A...

ESTABILIDADE
DE~A...I>O

DO EMPREGADO ACI-

Fica assegurado em favor de todos os empregados das empresas
acordantes, em caso de afastamento por acidentes do trabalho, a
estabilidade por um ano, conforme os termos da Lei n° 8.213/91,
em seu artigo 118;

cLÁUSULA. DÉCIMA SEXTA...

CURSOS PROFISSIONA...LIZANTES

Sen~re que as empresas realizarem cursos de capacitação ou trei-
namento, garantirão aos trabalhadores pagamento integral de seus
salários e eventuais descontos ou despesas;

cLÁUSULA. SÉTIMADÉCIMA

A..."VISC> PRÉ"VIC>

o empregado terá direito, durante a vigência do período do aviso
prévio, de optar pela concessão ou não na redução de sua jornada
diária de trabalho, para início ou fim da mesma e, sempre que,
no curso do aviso o empregado comprovar a obtenção de outro em-
prego, fica a empresa obrigada a dispensá-ia do cumprimento dos
dias faltantes;

cLÁUSULA. DÉCIMA C> I TA... "VA...

JORN".ADA...
T6RIO E

DOS EMPREG.ADOS
OFICINA

ESCRI-EM

A jornada dos trabalhadores que exercerem suas funções em escri-
tórios e/ou oficinas, será de quarenta e quatro (44:00) horas

semanais; Y
cLÁUSULA. DÉCIMA NONA... /[\

HOMOLOG-.A.Ç.AO RESCISA...ODE

t\.
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o Sindicato Profissional obriga-se a efetuar, sempre que solici-
tado, as homologações de rescisões contratuais, resguardando seu
direito a ressalvas que entender de direito;
As rescisões de contrato de trabalho dos empregados abrangidos
pela presente, sem prejuízo do item anterior, somente serão ho-
mologadas se acompanhadas das guias de recolhimento das contri-
buições devidas ao Sindicato Profissional referente aos últimos
doze (12) meses, além dos documentos previstos no item 03, da
Portaria MTB. 3.283/11/10/1988;

cLÁUSULA. 'VIGÉSIJ.VIA.
r--

E S CALA. DE SER 'VIÇOS

A escala de serviço deverá ser praticada alternadamente, de modo
que o empregado não venha a trabalhar em períodos mais inconve-
nientes;

cLÁUSULA. 'VIGÉSIJ.VIA. PRI:MEIRA

DA FISCALIZAÇAO DE USUÁRIOS

É obrigação do fiscal da empresa proceder identifaicação dos
passageiros que têm direito ao passe livre, quando estes não
portarem o documento hábil, cuja atribuição estende-se também
para os motoristas e cobradores;

r-' cLÁUSULA. 'VIGÉSIJ.VIA. SEGUNDA

RESSARCI:MEN-rO DE DESPESAS

cl

As Empresas adiantarão dinheiro ao(s) motorista(s) e demais em-
pregados, para custeio de sua alimentação e pernoite, quando de
viagens de turismo, cujas despesas deverão ser comprovadas atra-
vés de NFs. Além das despesas, será devido o valor de R$ 25,00,
por dia viajado;

cLÁUSULA. 'VIGÉSIJ.VIA. TERCEIRA

ELEIÇAO DE DELEGADO SINDI~

~
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Serão eleitos dois (02) DELEGADOS SINDICAIS, dentre trabalhado-
res das empresas de Uruguaiana, com mandato de um (01) ano, mais
estabilidade de igual prazo, durante o qual fica vedada a despe-
dida sem justa causa. Os candidatos serão indicados pelos empre-
gados, um por empresa, recaindo a escolha nos dois (02) mais
votados;

cLÁUSULA. -VIGÉSIMA QUARTA.

SEG"URC> DE -VIDA.

As empresas ficam obrigadas, sob pena de indenização, a consti-
tuirem um seguro de vida, por morte e/ou invalidez permanente,
em favor de seus empregados, cuja garantia mínima de seguridade
fica estabelecida no valor mínimo de dez (10) salários normati-
vos da categoria, com vigência a partir do mês de junho de 2002.
A correção do seguro será também procedida e aplicada por lei
específica;

cLÁUSULA. -VIGÉSIMA QUIN'TA.

DIA.S DISPENSA.DE

O empregado poderá deixar de comparecer no serviço sem prejuízo
de sua renumeração, repouso semanal ou vantagem atribuída a ca-
tegoria profissional:

a) até 03 (três) dias úteis e consecutivos, em caso de faleci-
mento do cônjuge, descendente e/ou companheira/o;
b) até 03 (três) dias úteis e consecutivos, em virtude de casa-
mento;
c) até 05 (cinco) dias úteis e consecutivos, após o nascimento
do filho(a); e,
d) até 02 (dois) dias úteis e consecutivos para a internação
hospitalar e/ou acompanhamento médico, do cônjuge,
companheiro(a), ascendente ou descendente, mediante comprovação
médica;
e) garante-se ao empregado o recebimento do salário do dia em
que tiver de se afastar para o recebimento do PIS, caso a empre-
sa não mantenha convênio com a CEF para o mister;
f) até 03 (três) dias consecutivos ou alternados, por convocação

do Sindicato Profissional, exclusivamente para Delega~...

os ou Re-

presentantesSindicais; ~\\ !,/\.
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cLÁUSULA. "VIGÉSIMA SEX"I".A

AD IANTAMENTO S.ALAR.I.AL

As empresas concederão no mínimo, a título de adiantamento sala-
rial, 40% íquarenta por cento) do salário nominal do empregado,
até o dia 20 de cada mês, ficando as retenções e descontos le-
gais para serem feitos no pagamento da 2a parcela do salário;

cLÁUSULA. "VIGÉSIMA SÉ"I"IMA

PRÊMIO
P_"I"_S-

POR "I"EMPO DE SER "VIÇO

Todo o empregado que já tenha completado ou venha completar cin-
co í05) anos de efetivo serviço ao mesmo empregador, perceberá a
título do P.T.S., ou quinquênio, um adicional de 5% ícinco por
cento) sobre o seu salário base, mais 01% (um por cento) a cada
ano de trabalho subsequente;

cLÁUSULA. "VIGÉSIMA O I "I".A "V.A

ADICION.AL NO"I"URNO

Fica estabelecido que o adicional noturno será de 25% (vinte e
cinco por cento) sobre o valor da hora normal, considerando-se
como horário noturno das 22:00h às 05:00h da manhã;

cLÁUSULA. "VIGÉSIMA NON.A

.A "I"R.A.S O SER"VIÇO.AO

Fica vedado às empresas o desconto do repouso semanal ou feria-
do, na semana em que o empregado chegando atrasado ao Ase~viço
tenha sido admitido ao trabalho naquele dia;

cLÁUSULA. "I"RIGÉSIMA

QUADROS .A"VISOSDE
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As empresascolocarãoà disposição do Sindicato Profissional, um
quadro para a colocação de avisos, de fácil acesso aos trabalha-
dores, para comunicação e divulgação de assuntos de interesse
dos mesmos;

C LÁTTSULA 'TRIGÉSIJ.VIA PRIM:E IRA.

c.AR. 'T.A.O ou LIVR..O PO~O

/"

Será considerado como efetivo serviço o período de 00:10m (dez
minutos) antes e depois da jornada de trabalho, para que os tra-
balhadores possam iniciar e concluir, respectivamente, a presta-
ção laboral;

cLÁUSULA 'TRIGÉSIJ.VIA SEG"UN"D.A.

FERI.ADO 'TRA.:I3.A.L:EIADO

o feriado trabalhado, mesmo dentro da escala, terá renumeração
em dobro. Havendo horas-extras, estas serão remuneradas com a-
créscimo de 75% (setenta e cinco por cento);

cLÁUSULA 'TRIGÉSIJ.VIA 'TERCEIRA.

P .A.G.AlV.IE~O DE FÉRI.A.S

~

Obrigatoriamente, os direitos de férias terão que ser pagas com
antecipação de no mínimo 48:00 horas antes da concessão das mes-
mas e em moeda corrente nacional;

/
cLÁUSULA 'TRIGÉSIJ.VIA QU.A.R'T.A.

.A. 'TRA.S O DE S.A.LÁRIOS

Fica estabelecido que o atraso no pagamento dos salários e ou-
tros direitos ajustados na presente Convenção, acarretará às
empresas uma multa correspondente a um (01) dia de

r.
a ár' por

dia de atraso, sem prejuízode juros e correçãomonetá ;
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cLÁUSULA. TRIGÉSIl"JA. QUIN'TA.

ADICION"A.L IN"SA.LUBRIDADEDE

Será pago um adicional de insalubridade aos empregados que exer-
cerem as funções de mecânico e manutenção, bem como de outros
serviços considerados insalubres, na base de vinte por cento
(20%) do salário mínimo do governo, independentemente de perí-
cia;

cLÁUSULA. TRIGÉSIl"JA. SEXTA.

DA.S PEN"A.LIDADES

Fica estipulada a multa de 300 (trezentas) UFIRs., em favor da
parte prejudicada, nos casos de descumprimento de quaisquer das
cláusulas de obrigação de fazer, da presente Convenção;

cLÁUSULA. SÉTIl"JA.TRIGÉSIl"JA.

DIFEREN"çA.S SA.LÁ.RIODE

As diferenças salariais por ventura existentes, deverão ser pa-
gas na folha imediata posterior à celebração da presente Conven-
cão. A comprovação do pagamento deverá ser remetida para o Sin-
dicato Profissional;

cLÁUSULA.

"V I GÊN"CIA.

TRIGÉSIl"JA. OITA."VA.

A presente Convenção terá vigência a partir de 01.06.2002 até
31. 05.2003;

Uruguaiana, 21.06.2002;
.{
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Uruguaiana, 21 de junho de 2002;

,~
SINDICATO DAS EMPRESAS EM
TRANSPORTES RODOVIÁRIOS NO
ESTADO DO RS;

, "
JoséJvanoli Machado Nunes

(presidente)

#'~ :J. r?~'ASS IAÇÃO DOS TRANSPORTADORES
DE PASSAGEIROS URBANOS DE URU-
GUAIANA -

Afonso Silvio Perini
(presidente)
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Souza
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