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intervalo intrajornada de 30 minutes, quando a refeiqao for tomada na planta de trabalho e em local apropriado. 
Outras situagoes serao objeto de acordo coletivo de trabalho.

CONTROLE DA JORNADA

CLAUSULA VIG^SIMA NONA - PRORROGAQAO DA JORNADA

Pelo presente instrumento, flea autorizada a prorrogagao da jornada de trabalho, nos limites legalmente previstos, 
&queles que cumpram labor em ambiente insalubre.

FALTAS

CLAUSULA TRIG£SIMA - ABONO DE FALTAS

As faltas dos empregados vestibulandos serao abonadas quando comprovarem a prestagao de exames na cidade 
em que trabalhem ou residam.

SAUDE E SEGURANgA DO TRABALHADOR 
CONDigOES DE AMBIENTE DE TRABALHO

CLAUSULA TRIG^SIMA PRIMEIRA - LOCAL PARA GUARDA DE PERTENCES E REFEIQ6ES

As empresas se obrigam a manter, para uso de seus empregados, locals adequados para a guarda de pertences 
pessoais, bem como local adequado para que possam fazer suas refeigoes.

UNIFORME

CLAUSULA TRIG^SIMA SEGUNDA - UNIFORME E EQUIPAMENTOS

As empresas fornecerao a seus empregados, gratuitamente, uniformes, no padrao e componentes, nestes tambem 
possfvel o cracha, pela empresa defmidos. Na hipotese de rescisao fica o empregado obrigado a devolver os 
uniformes recebidos, no estado em que se encontrarem, pena de ser deduzido, de seus haveres, o custo respective. 
A higienizagao do uniforme 6 de responsabilidade do empregado, desde que feita como as vestimentas comuns.

ACEITAgAO DE ATESTADOS MEDICOS 

CLAUSULA TRIG£SIMA TERCEIRA - ATESTADOS MEDICOS

A justificagao de faltas ao servigo prevalecera o atestado medico fornecido pelo medico da empresa, ou por ela 
conveniado. Em relagao aos empregados associados ao Sindicato dos Empregados, a empresa aceitard como 
justificativa para a falta ao servigo, por motive de doenga, quando atestada por ch'nica m6dica conveniada 
Sindicato de Empregados, podendo o mesmo ser vistado pelo departamento m6dico da empresa ou pela empresa 
m6dica conveniada prevista na cl&usula 15a.

ao

PARAgRAFO UNICO - Fica a empresa autorizada a ampliar o prazo de dispensa da realizagao do exame 
demissional pelos prazos definidos na NR 07, itens 7.4.3.5.1 e 7.4.3.5.2.

OUTRAS NORMAS DE PREVENQAO DE ACIDENTES E DOENgAS PROFISSIONAIS 

CLAUSULA TRIGESIMA QUARTA ■ SESMT - SERVIQO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE
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SEGURANQA E MEDICIA DO TRAB

Faculta-se o estabelecimento do SESMT - Servigo Especializado em Engenharia de Seguranga e Medicina do 
Trabalho - COLETIVO, implementado por Acordo Coletivo de Trabalho ou diretamente pelas entidades sindicais 
subscritoras, via FACOP - Fundagao de Asseio e Conservagao do Parana.

RELAQOES SINDICAIS 
CONTRIBUIQOES SINDICAIS

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA - MENSALIDADE PARA O SINDICATO DOS EMPREGADOS

As empresas ficam obrigadas a descontar na folha de pagamento de seus empregados, desde que devidamente 
autorizadas por eles, as mensalidades, no valor equivalente a 3% do piso salarial previsto no item 01 da clausula 3a 
da presente convengao, devidas pelos associados ao Sindicato dos Empregados, quando por este notificadas por e- 
mail, correios ou entrega direta O recolhimento ao Sindicato dos Empregados, do importe descontado, sera feito at6 
o dia 10 de cada mes, sob pena de pagamento de multa equivalente a 100% (cem por cento) do valor retido.

PARAGRAFO UNICO - As empresas deverao proceder ao recolhimento de que trata a presente clausula via 
deposito em conta de cada Sindicato dos Empregados, conforme discriminado na guia (ou boleto banc£rio) 
apropriada, a ser por este encaminhada. Podera, ainda, ser efetuado o recolhimento diretamente ao sindicato, 
quando este assim ajustar com a empresa.

clAusula trig£sima sexta - contribuiqAo negocial

As empresas descontarao de cada empregado, a titulo de contribuigao negocial, conforme decisao e determinagao 
das respectivas assembleias dos sindicatos obreiros, o valor de R$ 30,00 (trinta reals), no pagamento relative ao 
mes de fevereiro/21, assegurado o direito de oposigao pelos empregados nao associados, a ser formalizada 
individualmente ao sindicato, no prazo de ate 10 dias contado da vigencia da CCT. Quanto aos trabalhadores 
abrangidos pelo Siemaco de Francisco Beltrao, este desconto deverdi ser efetuado somente dos trabalhadores 
associados ao sindicato.

Considerando a vigencia de 24 meses, a contribuigao negocial em favor dos Sindicatos obreiros, para desconto em 
fevereiro de 2022, sera o valor equivalente ao reajuste do piso da servente de 44 horas, mantidas todas as demais 
condigoes,

PARAGRAFO UNICO - O recolhimento das import§ncias descontadas aos Sindicatos profissionais em fevereiro de 
2021 dever£ ser efetuado ate o dia 10.03.21, e as descontadas em fevereiro de 2022 dever£ ser efetuado ate 
10.03.22, procedendo-se na forma do par£grafo unico da clausula 35°, sob as cominagoes do “caput” da mesma 
clausula. Devera a empresa remeter ao Sindicato beneficiario a relagao de empregados e valores recolhidos. Aplica- 
se o contido na clausula 35 em caso de descumprimento.

clAusula trig£sima s£tima - contribuiqAo negocial patronal

As empresas, associadas e integrantes da categoria economica representada pelo Sindicato das Empresas de 
Asseio e Conservagao do Estado do Parang recolherao a titulo de contribuigao negocial, fixada em 03 (tres) 
salarios-rmnimos de ingresso estabelecido na clausula 03, item 01.

PARAGRAFO PRIMEIRO - As empresas deverao recolher o valor devido, na forma acima, atraves de ordem de 
pagamento em favor do Sindicato das Empresas, junto a Caixa Economica Federal - Agenda 369 - Carlos Gomes -
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Curitiba - c/c 1951-0 do SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAQAO DO ESTADO DO PARANA 
at6 10.04.2021.

PARAGRAFO SEGUNDO - As empresas que forem constituidas no penodo de vigencia da presente convengao 
deverao contribuir de modo proporcional.

PARAGRAFO TERCEIRO - Quando do recolhimento tratado na clausula, a empresa remetete o comprovante 
respective ao Sindicato.

PARAGRAFO QUARTO - As empresas que deixarem de fazer o recolhimento tratado na presente cteusula: 
incorrerao nas mesmas sangoes previstas no “caput" da Cteusula 35a.

clAusula trig£sima oitava - comprovaqAo de recolhimento da contribuiqAo
SINDICAL PATRONAL

As empresas, abrangidas pelo presente instrumento, deverao encaminhar ao Sindicato Patronal, site a Rua 
Lourengo Pinto, n° 196, 5° andar, salas 505/511, Curitiba, Parana, (CEP: 80010-160), cdpia da guia de recolhimento 
da contribuigao sindical, prevista na CLT, devidamente quitada pela entidade bancaria arrecadadora, no prazo de 10 
(dez) dias apos a data limite de recolhimento. Aplica-se o contido na cteusula 35 em caso de descumprimento.

clAusula trig£sima nona - contribuiqAo confederativa

As empresas, associadas e integrantes da categoria economica representada pelo Sindicato das Empresas de 
Asseio e Conservagao no Estado do Parand, recolherao a Contribuigao Confederativa Patronal, consoante a norma 
do inciso IV, do artigo 8° da Constituigao Federal e demais legislagao aplicavel a materia, cujo valor, determinado em 
assembleia da FEBRAC - Federagao Naciona! das Empresas de Limpeza e Conservagao, vinculado ao numero de 
empregados existentes na empresa em dezembro/2021: - Empresa com ate 500 (quinhentos) empregados: R$ 
350,00 (trezentos e cinquenta dois reais); - Empresa com mais de 500 (quinhentos) empregados: R$ 700,00 
(setecentos reais).

PARAGRAFO UNICO - Esse valor podera ser pago em 02 (duas) parcelas de igual valor, com vencimento nos dias 
08.04 e 08.05.2021, sendo que para pagamento em parcela unica, em 16.03.21, sete ofertado desconto de 
25%. Ante a vigencia para o periodo de 2022/2023, o valor sera tambem pago nas datas indicadas, mas relativas a 
2022, mantido o desconto referido.

outras disposiqOes sobre relaqao entre sindicato e empresa 

clAusula Quadragesima - comunicado de vagas

As empresas comunicarao ao Sindicato de Empregados a relagao de vagas, quando existentes. A criterio das 
empresas, dar-se-a preferencia de emprego 3s pessoas indicadas pelo Sindicato de Empregados.

outras disposiqOes sobre representaqao e organizaqao 

clAusula quadragEsima primeira - regularidade sindical

A certificagao da regularidade sindical, tanto pelos sindicatos obreiros quanto pelo sindicato patronal, tambem serao 
observadas as clausulas 15, 16 e 22 do presente instrumento. O pedido de regularidade dever£ ser solicitado 
com uma antecedencia minima de 72 boras uteis.
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DISPOSIQOES GERAIS 
MECANISMOS DE SOLUQAO DE CONFLITOS

CLAUSULA QUADRAGESIMA SEGUNDA - MEDIAQAO PRIVADA DOS CONFLITOS INDIVIDUAIS

Ficam mantidas, no ambito de abrangencia desta CCT, as Comissoes de Conciliagao Previa.

PARAGRAFO UNICO - Quando da homologagao da rescisao contratual, o sindicato de trabalhadores convenente 
comunicar£ possiveis irregularidades cometidas no pagamento das verbas rescisorias, bem como eventuais 
diferengas decorrentes do extinto contrato de trabalho, para regularizagao dos valores, aplicando-se ao feilo o 
preceito estabelecido no Enunciado 330 do 1ST, evitando-se assim demandas desnecesscirias.

DESCUMPRIMENTO DO INSTRUMENTO COLETIVO

CLAUSULA QUADRAGESIMA TERCEIRA - MULTAS

A inobservancia das clausulas que contenham obrigagbes de fazer, excetuadas aquelas que j£ tenham penalidades 
especificas, acarretarb a empresa o pagamento da multa equivalente a 10% (dez por cento) do salbrio-minimo, que 
revertera em favor da parte interessada. O pagamento da multa ora estipulado serb feito no prazo de 10 (dez) dias, 
contado da constatagao da irregularidade, ou, no caso de rescisao contratual, na bpoca.

PARAGRAFO UNICO - Fica instituida no ambito de abrangencia desta CCT, uma comissao pariteria, a ser 
composta por urn representante de cada sindicato signat£rio e mais urn terceiro representante, por eles indicados 

comum acordo, a fim de analisarem, discutirem e deliberarem sobre a eventual dispense de cobranga das 
multas especificadas no presente instrumento, desde que fundada em razao reputada, pela mesma comissao, como 
relevante.

em

OUTRAS DISPOSIQOES 

CLAUSULA QUADRAGESIMA QUARTA - PLANILHA DE GUSTOS

O Ministbrio do Trabalho e Emprego, atravbs de sua Delegacia Regional do Trabalho e Emprego, no Estado do 
Parana, conforme Portaria n° 37/2004, publicada no DOU. de 11.05.2004, mantbm a Camara Tbcnica de Regulagao 
dos Servigos Terceirizciveis, que disponibiliza a planilha de custos mmimos legais, observando inclusive as 
obrigagbes decorrentes das convengbes coletivas de trabalho, que envolvem empregados e empresas de asseio e 
conservagao no Estado do Parana. Assim, todas e quaisquer contratagbes de servigos, sejam publicas ou privadas, 
deverao observar a metodologia e os custos mmimos legais fixados pelo brgao referido na Portaria 37/2004 do 
Ministerio do Trabalho e Emprego. As entidades sindicais convenentes disponibilizarao em seus “sites” a planilha 
atualizada.

CLAUSULA QUADRAGESIMA QUINTA - DATA - BASE DE 01.02.2022

Considerando estar esta CCT sendo celebrada com vigencia de 24 meses, fica convencionado que, na data-base 
de 01.02.2022, os valores constantes em quaisquer de suas clbusulas, especialmente pisos e beneflcios, serao 
reajustados com a aplicagao do INPC/IBGE acumulado no perlodo de 01.02.2021 a 31.01.2022, acrescido de 
0,70%. Ou seja, se o INPC cumulado alcangar exemplificativamente 2,8%, o percentual a ser observado 
corresponderb a 3,5%.

Excetua-se da aplicagao do acrbscimo de 0,70% o piso constante do item 7 da clausula terceira, que serb corrigido 
a base do INPC acumulado exclusivamente.
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Para o pessoal previsto nos par^grafos primeiro e segundo da clausula quarta, o reajuste aqui especificado, seguir£ 
o que neles foram previstos.

PARAGRAFO UNICO - LANCHE 0NICO INICIO DE TURNO DE TRABALHO - A partir de 01.02.2022, as empresas 
que prestam servigos de limpeza publica (coleta, varrigao ou similares) fornecerao em dia de efetivo trabalho, de 
modo gratuito, um lanche, composto de cafe, leite, pao com queijo, presunto ou similar, que ser£ fornecido antes do 
im'cio da prestagao de servigos, fixado que tal tempo nao sera considerado na duragao do trabalho. A parcela nao 
tern natureza salarial e pode compor o PAT.

CLAUSULA QUADRAGESIMA SEXTA - DISPOSIQOES FINAIS

A presente convengao coletiva de trabalho e celebrada na forma do artigo 7°, incisos V, VI e XXVI, da Constituigao 
^ Federal. Na eventualidade do Poder Publico determinar, por norma legal, beneficios previstos no presente 

instrumento, podera haver compensagao, de forma a nao estabelecer duplo pagamento/beneficio, prevalecendo, no 
entanto, o que for mais vantajoso ao empregado.

A face da presente negociagao coletiva, a partir de 01 de fevereiro de 2021, fica expressamente revogada a CCT 
registrada no MTE: PR000539/2020, em 16.03.20, no sistema mediador.

As divergencias, entre as partes convenentes serao dirimidas amigavelmente e, nao havendo acordo, pela Justiga 
do Trabalho, na forma legal. Por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento, para que surtam os 
juridicos e legais efeitos.

MANASSES OLIVEIRA DA SILVA 
PRESIDENTE

FEDERACAO DOS EMPR EMPRESAS ASSEIO CONSERV EST PARAIMA

MANASSES OLIVEIRA DA SILVA 
PRESIDENTE

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVACAO, LIMPEZA PUBLICA, LIMPEZA 
URBANA, AMBIENTAL E DE AREAS VERDES DE CURITIBA

MARIA DONIZETI TEIXEIRA ALVES 
PRESIDENTE

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE ASSEIO E CONSER

ANGELA MARIA DE OLIVEIRA MERELES 
PRESIDENTE

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVACAO, SERVICOS TERCEIRIZADOS E 
TEMPORARIOS EM GERAL DE CASCAVEL E REG.-SIEMACO CASCAVEL

MARLUS CAMPOS
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PRESIDENTE

SIND. DOS EMPREGADOS EM EMPR. DE ASSEIO E CONS., AREAS VERDES, MEIO AMBIENTE, AREA URBANA EM 
GERAL, ZELADORIA, SERV. TERCEIRIZADOS E VIAS RODOFERROV.

JUSSARA BRITTO DE SEIXAS GONCALVES 
PRESIDENTE

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVACAO, LIMPEZA URBANA, LIMPEZA 
PUBLICA E EM GERAL, AMBIENTAL, AREAS VERDES, ZELADORIA E SERVICO

ROGERIO MARCOS COUTINHO 
PRESIDENTE

SIND DOS EMPR EM EMP DE ASSEIO E CONS, LIMP URBANA, LIMP PUBLICA E EM GERAL, AMBIENTAL, AREAS 
VERDES, ZELADORIA E SERV TERC DE MARINGA E REGIAO

IZABEL APARECIDA DE OLIVEIRA PETIT MAITRE 
PRESIDENTE

SIND. DOS EMPREG. EM EMP.DE ASSEIO E CONSERV. DE LONDR.

ADONAI AIRES DE ARRUDA 
PRESIDENTE

SINDICATO DAS EMPR DE ASSEIO E CONSERV NO ESTADO DO PR

ANEXOS
ANEXO I - ATA AGE CURITIBA

Anexo (PDF)

ANEXO II - ATA AGE PONTA GROSSA

^ Anexo (PDF)

ANEXO III - ATA AGE CASCAVEL

Anexo (PDF)

ANEXO IV - ATA AGE FOZ DO IGUACU

Anexo (PDF)

ANEXO V - ATA AGE FRANCISCO BELTRAO

Anexo (PDR

ANEXO VI - ATA AGE MARINGA
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Anexo (PDF)

ANEXO VII - ATA AGE LONDRINA

Anexo (PDF)

A autenticidade deste documento podera ser confirmada na p^gina do Ministerio da Economia na 
Internet, no enderego http://www.mte.gov.br.
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CONVENQAO COLETIVA DE TRABALHO 2021/2022

NUMERO DE REGISTRO NO MTE: PR000848/2021 
DATA DE REGISTRO NO MTE:
NUMERO DA SOLICITAQAO:
NUMERO DO PROCESSO:
DATA DO PROTOCOLO:

12/04/2021 
MR010724/2021 
13068.102199/2021-18 
12/04/2021

Confira a autenticidade no enderego http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/.

FEDERACAO DOS TRABALHADORES EM TRANSP RODOV DO EST PR, CNPJ n. 81.455.248/0001-49 
neste ato representado(a) por seu ;

SIND DOS TRAB COND DE VEIC DO TIPO MOT, MOT, BICICL E TRIO MOTORES DA REG NORTE DO 
PARANA, CNPJ n. 10.612.279/0001-18, neste ato representado(a) por seu ;

SINDICATO DOS TRAB. CONDUTORES DE VEICULOS MOTONETAS, MOTOCICLETAS E SIMILARES 
DE CURITIBA E REGIAO METROPOLITANA, CNPJ n. 02.914.270/0001-33, neste ato representado(a) por 
seu ;

SINDICATO DOS MOTORISTAS, CONDUTORES DE VEICULOS RODOVIARIOS E TRABALHADORES 
EM TRANSPORTES RODOVIARIOS DE PONTA GROSSA, CNPJ n. 80.251.929/0001-22, neste ato 
representado(a) por seu ;

SINDICATO DOS MOTORISTAS,CONDUTORES DE VEICULOS RODOVIARIOS URBANOS E EM 
GERAL,TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIARIOS DE TELEMACO BORBA - 
SINCONVERT, CNPJ n. 81.393.142/0001-68, neste ato representado(a) por seu ;

SINDICATO DOS CONDUTORES DE VEICULOS RODOVIARIOS E ANEXOS DE APUCARANA, CNPJ n. 
81.878.845/0001-86, neste ato representado(a) por seu ;

SINDICATO CVRTETCPUMCLMT CAMPO MOURAO PR, CNPJ n. 84.782.846/0001-10, neste ato 
representado(a) por seu ;

SINDICATO DOS TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS DE CASCAVEL PR, CNPJ n. 77.841.682/0001-90, 
neste ato representado(a) por seu ;

SIND DOS TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS DE FRANC BELTRAO, CNPJ n. 78.686.888/0001-55, neste 
ato representado(a) por seu ;

SINDICATO DOS MOTORISTAS, CONDUTORES DE VEICULOS RODOVIARIOS URBANOS E EM 
GERAL, TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIARIOS DE DOIS VIZINHOS - SINTRODOV, 
CNPJ n. 78.687.431/0001-65, neste ato representado(a) por seu ;

SINDICATO DOS MOTORISTAS, CONDUTORES DE VEICULOS RODOVIARIOS E TRABALHADORES 
EM EMPRESAS DE TRANSP CPU MOT COB LINHAS INTERM INTEREST TUR ANEXOS MGA, CNPJ n. 
79.147.450/0001-61, neste ato representado(a) por seu ;

SIND DOS MOTORISTAS, CONDUT. DE VEIC. RODOV URBANOS E EM GERAL, TRAB.TRANSP. ROD. 
PBCO, CNPJ n. 80.869.894/0001-90, neste ato representado(a) por seu ;

SINDICATO DOS TRABALH EM TRANSPORTES RODOV DE LONDRINA, CNPJ n. 78.636.222/0001-92, 
neste ato representado(a) por seu ;

SINDICATO PROFISSIONAL DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIARIOS DE 
GUARAPUAVA, CNPJ n. 80.620.206/0001-53, neste ato representado(a) por seu ;

SIND DOS COND DE VEIC ROD E ANEXOS DE PARANAGUA, CNPJ n. 80.295.199/0001-61, neste ato 
representado(a) por seu ;

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIARIOS DO ESTADO DO PARANA,
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CNPJ n. 76.602.366/0001-00, neste ato representado(a) por seu ;

SINDICATO DOS TRAB. EMPREGADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS E PEQUENAS CARGAS 
MEDIANTE UTILIZACAO DE MOTOCLICLETAS DE MARINGA E REGIAO NOROESTE DO PARANA, 
CNPJ n. 11.799.611/0001-68, neste ato representado(a) por seu ;

SIND DOS TRAB E CONDUT EM TRANSP ROD E ANEXOS DE UMUARA, CNPJ n. 80.891.708/0001-19, 
neste ato representado(a) por seu ;

SINDICATO DOS TRAB EM TRANSP RODOV DE UNIAO DA VITORIA, CNPJ n. 80.060.635/0001-13, 
neste ato representado(a) por seu ;

E

SINDICATO DA IND DE MATERIAL PLASTICO NO ESTADO DO PR , CNPJ n. 78.224 201/0001-60, neste 
ato representado(a) por seu ;

celebram a presente CONVENQAO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as condipoes de trabalho 
previstas nas clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - VIGENCIA E DATA-BASE

A As partes fixam a vigencia da presente Convenpao Coletiva de Trabalho no periodo de 01° de Janeiro de 
2021 a 31 de dezembro de 2022 e a data-base da categoria em 01° de Janeiro.

CLAUSULA SEGUNDA - ABRANGENCIA

A presente Convenpao Coletiva de Trabalho abranger£ a(s) categoria(s) Profissional dos Trabalhadores 
em Empresas de Transportes Rodoviarios do 2° Grupo de Trabalhadores em Transportes 
Rodoviarios e Anexos da CNTTT, previsto no quadro de atividades e profissoes a que se refere o 
anexo do artigo 577 da CLT, e representando tambem todos os motoristas em geral, inclusive como 
categoria profissional diferenciada, todos os condutores de veicuios rodoviarios, inclusive como 
categoria profissional diferenciada, condutores de veicuios em geral, condutores de veicuios 
profissionais habilitados nas categorias A,B,C,D e E, a teor do art. 143 do CBT, motoristas 
vendedores e/ou entregadores pracistas, motociclistas, manobristas, operadores de maquinas e/ou 
empilhadeiras e condutores de equipamento automotor destinado a movimentagao de cargas, assim 
como representando os empregados nas empresas dos setores a seguir especificados: "Empresas 
de Transportes Rodoviarios das categorias economicas de Transportes Rodoviarios de Passageiros 
(Municipais, Intermunicipais, Interestaduais, Internacionais), Transportes Rodoviarios de Cargas 
(Municipal, Intermunicipal, Interestadual e lnternacional)em Geral, Carregadores e Transportadores 
de Volumes, de Bagagens em Geral, Postos de Servigos, e os empregados nas empresas que 

^ tenham, por objetivo principal ou preponderante, a movimentagao fisica de mercadorias e bens em 
geral, em vias publicas ou rodovias, mediante a utilizagao de veicuios automotores, bem como 
aquelas voltadas a prestagao de servigos de logistica, armazenagem ou iintegragao multimodal, 
Transportes Coletivos de Passageiros Urbanos, Metropolitanos, inclusive em Automovel de Aluguel 
(Taxi), Guardadores de Automoveis, Empregados de Agencias e Estagoes Rodoviarias, Transportes 
de Passageiros por Fretamento (Turismo e Escolares), condutores de trator de roda, trator de 
esteira, trator misto, condutores de equipamento automotor destinado a execugao de trabalho 
agricola, de terraplenagem, de construgao ou pavimentagao, habilitados nas categorias C,D e E do 
art. 144 do CBT, ajudantes de motorista, como categoria similar, entendidos aqueles que, com 
exclusividade e em carater permanente auxiliam o motorista em cargas, descargas e manobras, com 
ele permanecendo durante o transporte, empregados condutores de veicuios, motoristas, como 
categoria diferenciada, nas empresas dos setores de: "Industrias da Alimentagao, Industrias do 
Vestuario, Industrias da Construgao e do Mobiliario, Industrias Urbanas (Inclusive Energia Eletrica, 
Agua, Esgoto, Saneamento), Industrias Extrativas, Industrias de Fiagao e Tecelagem, Industrias de 
Artefatos de Couro, Industrias de Artefatos de Borracha, Industrias de Joalherias e Lapidagao de 
Pedras Preciosas, Industrias Quimicas e Farmaceuticas, Industrias do Papel, Papelao e Cortiga, 
Industrias Graficas, Industrias de Vidros, Cristais, Espelhos, Ceramicas de Louga e Porcelana, 
Industrias de Instrumentos Musicais e de Brinquedos, Industrias Cinematograficas, Industrias de 
Beneficiamento, Industrias de Artesanato em Geral e Industrias Metalurgicas, Mecanicas e do 
Material Eletrico". "Comercio Atacadista, Comercio Varejista, Agentes Autonomos do Comercio, 
Comercio Armazenador, Turismo e Hospitalidade, Empresas de Refeigoes Coletivas e 
Estabelecimentos de Servigos de Saude". "Empresas de Comunicagoes, Empresas Jornalisticas,
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Empresas de Radio e Televisao e Empresas de Publicidade". Estabelecimentos Bancarios, Empresas 
de Seguros Privados e Capitalizagao, Agentes Autonomos de Seguros Privados e de Credito e 
Entidades de Previdencia Privada". "Estabelecimentos de Ensino, Empresa de Difusao Cultural e 
Artisticas, Estabelecimentos de Cultura Fisica e Estabelecimentos Hipicos", definidos na forma do 
quadro anexo do Artigo 577 da CLT". E os empregados condutores de veiculos e motoristas, como 
categoria diferenciada, nas empresas dos setores a seguir: "Empregadores na Lavoura, 
Empregadores na Pecuaria e Empregadores na Produgao Extrativa Rural", definidos na forma do 
Artigo 1° das Portarias n°s 71 e 394 do MIPS". Cooperativas em Geral, "grupo constituido pelas 
Cooperativas de todos os setores economicos", "Servigos Publicos", "Empresas de Economia mista 
de servigos publicos e seus concessionaries e de outros ramos da economia; empresas publicas de 
administragao direta e indireta cujos empregados sejam regidos pelo sistema da Consolidagao das 
Leis do Trabalho, com abrangencia territorial em Abatia/PR, Adrianopolis/PR, Agudos do Sul/PR, 
Almirante Tamandare/PR, Altamira do Parana/PR, Alto Paraiso/PR, Alto Parana/PR, Alto Piquiri/PR, 
Altonia/PR, Alvorada do Sul/PR, Amapora/PR, Ampere/PR, Anahy/PR, Andira/PR, Angulo/PR, 
Antonina/PR, Antonio Olinto/PR, Arapoti/PR, Arapua/PR, Araruna/PR, Araucaria/PR, Ariranha do 
Ivai/PR, Assai/PR, Assis Chateaubriand/PR, Astorga/PR, Atalaia/PR, Balsa Nova/PR, Barbosa 
Ferraz/PR, Barra do Jacare/PR, Barracao/PR, Bela Vista da Caroba/PR, Bela Vista do Paraiso/PR, 
Bituruna/PR, Boa Esperanga do Iguagu/PR, Boa Esperanga/PR, Boa Ventura de Sao Roque/PR, Boa 
Vista da Aparecida/PR, Bocaiuva do Sul/PR, Bom Jesus do Sul/PR, Bom Sucesso do Sul/PR, Bom 
Sucesso/PR, Borrazopolis/PR, Braganey/PR, Brasilandia do Sul/PR, Cafeara/PR, Cafelandia/PR, 
Cafezal do Sul/PR, California/PR, Cambara/PR, Cambira/PR, Campina da Lagoa/PR, Campina do 
Simao/PR, Campina Grande do Sul/PR, Campo Bonito/PR, Campo do Tenente/PR, Campo Largo/PR, 
Campo Magro/PR, Campo Mourao/PR, Candido de Abreu/PR, Candoi/PR, Cantagalo/PR, 
Capanema/PR, Capita© Leonidas Marques/PR, Carambei/PR, Carlopolis/PR, Cascavel/PR, Castro/PR, 
Catanduvas/PR, Centenario do Sul/PR, Cerro Azul/PR, Ceu Azul/PR, Chopinzinho/PR, Cianorte/PR, 
Cidade Gaucha/PR, Clevelandia/PR, Colombo/PR, Colorado/PR, Congonhinhas/PR, Conselheiro 
Mairinck/PR, Contenda/PR, Corbelia/PR, Coronel Domingos Soares/PR, Coronel Vivida/PR, 
Corumbatai do Sul/PR, Cruz Machado/PR, Cruzeiro do Iguagu/PR, Cruzeiro do Oeste/PR, Cruzeiro do 
Sul/PR, Cruzmaltina/PR, Curitiba/PR, Curiuva/PR, Diamante do Norte/PR, Diamante do Sul/PR, 
Diamante D’Oeste/PR, Dois Vizinhos/PR, Douradina/PR, Doutor Camargo/PR, Doutor Ulysses/PR, 
Eneas Marques/PR, Engenheiro Beltrao/PR, Entre Rios do Oeste/PR, Esperanga Nova/PR, Espigao 
Alto do Iguagu/PR, Farol/PR, Faxinal/PR, Fazenda Rio Grande/PR, Fenix/PR, Fernandes Pinheiro/PR, 
Figueira/PR, Flor da Serra do Sul/PR, Florai/PR, Floresta/PR, Florestopolis/PR, Florida/PR, Formosa 
do Oeste/PR, Foz do Iguagu/PR, Foz do Jordao/PR, Francisco Alves/PR, Francisco Beltrao/PR, 
General Carneiro/PR, Godoy Moreira/PR, Goioere/PR, Goioxim/PR, Grandes Rios/PR, Guaira/PR, 
Guairaga/PR, Guamiranga/PR, Guapirama/PR, Guaporema/PR, Guaraci/PR, Guaraniagu/PR,

Honorio Serpa/PR, Ibaiti/PR, Ibema/PR,Guarapuava/PR, Guaraquegaba/PR, Guaratuba/PR,
Icaraima/PR, Iguaragu/PR, Iguatu/PR, Imbau/PR, Imbituva/PR, Inacio Martins/PR, Inaja/PR, 
Indianopolis/PR, Ipiranga/PR, Ipora/PR, Iracema do Oeste/PR, Irati/PR, Iretama/PR, Itaguaje/PR, 
Itaipulandia/PR, Itambaraca/PR, Itambe/PR, Itapejara d’Oeste/PR, Itaperugu/PR, Itauna do Sul/PR, 
Ivai/PR, Ivaipora/PR, Ivate/PR, Ivatuba/PR, Jaboti/PR, Jacarezinho/PR, Jaguapita/PR, Jaguariaiva/PR, 
Janiopolis/PR, Japira/PR, Japura/PR, Jardim Alegre/PR, Jardim Olinda/PR, Jesuitas/PR, Joaquim 

tk Tavora/PR, Jundiai do Sul/PR, Juranda/PR, Jussara/PR, Kalore/PR, Lapa/PR, Laranjal/PR, Laranjeiras 
do Sul/PR, Leopolis/PR, Lidianopolis/PR, Lindoeste/PR, Loanda/PR, Lobato/PR, Luiziana/PR, 
Lunardelli/PR, Lupionopolis/PR, Mallet/PR, Mambore/PR, Mandaguagu/PR, Mandirituba/PR, 
Manfrinopolis/PR, Mangueirinha/PR, Manoel Ribas/PR, Marechal Candido Rondon/PR, Maria 
Helena/PR, Marilandia do Sul/PR, Marilena/PR, Mariluz/PR, Mariopolis/PR, Maripa/PR, Marmeleiro/PR, 
Marquinho/PR, Marumbi/PR, Matelandia/PR, Matinhos/PR, Mato Rico/PR, Maua da Serra/PR, 
Medianeira/PR, Mercedes/PR, Mirador/PR, Miraselva/PR, Missal/PR, Moreira Sales/PR, Morretes/PR, 
Munhoz de Melo/PR, Nossa Senhora das Gragas/PR, Nova Alianga do Ivai/PR, Nova America da 
Colina/PR, Nova Aurora/PR, Nova Cantu/PR, Nova Esperanga do Sudoeste/PR, Nova Esperanga/PR, 
Nova Fatima/PR, Nova Laranjeiras/PR, Nova Londrina/PR, Nova Olimpia/PR, Nova Prata do 
Iguagu/PR, Nova Santa Barbara/PR, Nova Santa Rosa/PR, Nova Tebas/PR, Novo Itacolomi/PR, 
Ortigueira/PR, Ourizona/PR, Ouro Verde do Oeste/PR, Paigandu/PR, Palmas/PR, Palmeira/PR, 
Palmital/PR, Palotina/PR, Paraiso do Norte/PR, Paranacity/PR, Paranagua/PR, Paranapoema/PR, 
Paranavai/PR, Pato Bragado/PR, Pato Branco/PR, Paula Freitas/PR, Paulo Frontin/PR, Peabiru/PR, 
Perobal/PR, Perola d'Oeste/PR, Perola/PR, Pien/PR, Pinhais/PR, Pinhal de Sao Bento/PR, 
Pinhalao/PR, Pinhao/PR, Pirai do Sul/PR, Piraquara/PR, Pitanga/PR, Pitangueiras/PR, Planaltina do 
Parana/PR, Planalto/PR, Ponta Grossa/PR, Pontal do Parana/PR, Porecatu/PR, Porto Amazonas/PR, 
Porto Barreiro/PR, Porto Rico/PR, Porto Vitoria/PR, Prado Ferreira/PR, Pranchita/PR, Presidente 
Castelo Branco/PR, Primeiro de Maio/PR, Prudentopolis/PR, Quarto Centenario/PR, Quatigua/PR, 
Quatro Barras/PR, Quatro Pontes/PR, Quedas do Iguagu/PR, Querencia do Norte/PR, Quinta do 
Sol/PR, Quitandinha/PR, Ramilandia/PR, Rancho Alegre D'Oeste/PR, Rancho Alegre/PR, Realeza/PR, 
Rebougas/PR, Renascenga/PR, Reserva do Iguagu/PR, Reserva/PR, Ribeirao Claro/PR, Ribeirao do
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Pinhal/PR, Rio Azul/PR, Rio Bom/PR, Rio Bonito do Iguagu/PR, Rio Branco do Ivai/PR, Rio Branco do 
Sul/PR, Rio Negro/PR, Roncador/PR, Rondon/PR, Rosario do Ivai/PR, Sabaudia/PR, Salgado 
Filho/PR, Salto do Itarare/PR, Salto do Lontra/PR, Santa Amelia/PR, Santa Cecilia do Pavao/PR, Santa 
Cruz de Monte Castelo/PR, Santa Fe/PR, Santa Helena/PR, Santa Ines/PR, Santa Isabel do Ivai/PR, 
Santa Izabel do Oeste/PR, Santa Lucia/PR, Santa Maria do Oeste/PR, Santa Mariana/PR, Santa 
M6nica/PR, Santa Tereza do Oeste/PR, Santa Terezinha de Itaipu/PR, Santana do Itarare/PR, Santo 
Antonio da Platina/PR, Santo Antonio do Caiua/PR, Santo Antonio do Paraiso/PR, Santo Antonio do 
Sudoeste/PR, Santo Inacio/PR, Sao Carlos do Ivai/PR, Sao Jeronimo da Serra/PR, Sao Joao do 
Caiua/PR, Sao Joao do Ivai/PR, Sao Joao do Triunfo/PR, Sao Joao/PR, Sao Jorge do Ivai/PR, Sao 
Jorge do Patrocinio/PR, Sao Jorge d'Oeste/PR, Sao Jose da Boa Vista/PR, Sao Jose das 
Palmeiras/PR, Sao Jose dos Pinhais/PR, Sao Manoel do Parana/PR, Sao Mateus do Sul/PR, Sao 
Miguel do Iguagu/PR, Sao Pedro do Iguagu/PR, Sao Pedro do Ivai/PR, Sao Pedro do Parana/PR, Sao 
Sebastiao da Amoreira/PR, Sao Tome/PR, Sapopema/PR, Saudade do lgua$u/PR, Senges/PR, 
Serranopolis do Iguagu/PR, Sertaneja/PR, Sertanopolis/PR, Siqueira Campos/PR, Sulina/PR, 
Tamarana/PR, Tamboara/PR, Tapejara/PR, Tapira/PR, Teixeira Soares/PR, Telemaco Borba/PR, Terra 
Boa/PR, Terra Rica/PR, Terra Roxa/PR, Tibagi/PR, Tijucas do Sul/PR, Toledo/PR, Tomazina/PR, Tres 
Barras do Parana/PR, Tunas do Parana/PR, Tuneiras do Oeste/PR, Tupassi/PR, Turvo/PR, Ubirata/PR, 
Umuarama/PR, Uniao da Vitoria/PR, Uniflor/PR, Ventania/PR, Vera Cruz do Oeste/PR, Vere/PR, 
Virmond/PR, Vitorino/PR, Wenceslau Braz/PR e Xambre/PR.

SALARIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO 
PISO SALARIAL»

CLAUSULA TERCEIRA - PISO SALARIAL - 2021 

VIGENCIA DA CLAUSULA: 01/01/2021 a 31/12/2021

De 01 de Janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, para as fungoes abaixo reiacionadas, ficam 
estabelecidos os seguintes pisos:

a) Condutores de carreta, treminhao e bitrem, equipados ou n§o com guindauto - R$ 2.160,40 (dois 
mil, cento e sessenta reais e quarenta centavos);

b) Condutores de truck equipados ou nao com guindauto e de onibus - R$ 1.786,40 (urn mil, setecentos 
e oitenta e seis reais e quarenta centavos);

c) Condutores de veiculos toco equipados ou nao com guindauto - R$ 1.691,80 (um mil, seiscentos e 
noventa e um reais e oitenta centavos);

d) Condutores de outros veiculos equipados ou nao com guindauto, dentre estes, equipamentos 
automotores destinados a movimentagao de cargas, conduzidos em via publica, conforme disposigSo do

A artigo 144 do CTB, a seguir transcrito: "O trator de roda, o trator de esteira, o trator misto, empilhadeiras ou 
o equipamento automotor destinado a movimentagao de cargas ou execugao de trabalho agricola, de 
terraplenagem, de construgao ou de pavimentagao sd podem ser conduzidos na via publica por condutor 
habilitado nas categorias C, D ou E.” - R$ 1.599,40 (um mil, quinhentos e noventa e nove reais e 
quarenta centavos);

e) Condutores de veic. cl cap. de ate 1 t. equipados ou nao com guindauto e motociclistas - R$ 1.476,20 
(um mil, quatrocentos e setenta e seis reais e vinte centavos);

f) Ajudantes de motorista, entendidos estes os que, com exclusividade e em carter permanente, auxiliam o 
motorista em cargas, descargas e manobras, com ele permanecendo durante o transporte em viajem, terao 
estabelecido o valor minimo de salario normative fixado na Convengao Coletiva de Trabalho da categoria 
preponderante, observados, inclusive, os criterios la mencionados, respeitado o valor minimo de - R$
1.458,60 (um mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos), mensais, transcorridos 
90 dias apos admissao, nos termos de alinea

f.1) Piso salarial de ingresso - excepcional e temporariamente concedido apenas para ajudantes de 
motorista, que consoante sua CTPS nunca tenham exercido tal fungao, valido tao somente pelo prazo 
maximo de 90 (noventa) dias apos suas admissoes - R$ 1.249,60 (um mil, duzentos e quarenta e nove 
reais e sessenta centavos). Apos tal periodo (90 dias), tais ajudantes passarao automaticamente a auferir 
o piso normative da categoria acima previsto (alinea "f").

PARAGRAFO PRIMEIRO: Os pisos acima fixados serao observados independentemente da modalidade de
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pagamento (por exemplo: por quilometro rodado, por tonelada transportada e por comissao de fretes 
transportados,) nao estando incluidas nestes valores as seguintes verbas: horas extras adicional noturno, 
13° salario, ferias, FGTS, premios, adicionais de periculosidade e insalubridade.

PARAGRAFO SEGUNDO: Tambem, na hipbtese de ser a modalidade de pagamento por quilometro 
rodado, por tonelada transportada e por comissao de fretes transportados, nao estci incluido o valor 
correspondents ao repouso semanal remunerado.

PARAGRAFO TERCEIRO: O calculo das horas extras e do adicional noturno devera ser procedido tendo 
como base, no minimo, os valores dos pisos salariais acima especificados.

REAJUSTES/CORREQOES SALARIAIS

CLAUSULA QUARTA - AUMENTO SALARIAL

Para os trabalhadores que recebem salario acima dos pisos constantes nessa Convengao Coletiva de 
Trabalho, as empresas representadas pela Entidade Sindical Patronal e abrangidlas por esta convengao 
concederao, na data base da categoria preponderante, os mesmos percentuais de reajuste estabelecidos 
em convengao coletiva de trabalho firmada entre a Entidade Sindical Patronal convenente e a 
correspondents dos trabalhadores da categoria preponderante.

DESCONTOS SALARIAIS

CLAUSULA QUINTA - DESCONTOS EM FOLHA

Para os efeitos do artigo 462, da CLT, as empresas efetuarao descontos na folha de pagamento, quando 
expressamente autorizadas pelo empregado, a titulo de mensalidade de associagao, convenios, 
emprestimos dos convenios MTE/CEF e SINDICATOS PROFISSIONAIS, pianos de assistencia medica e/ou 
odontologica, convenios com farm&cias, oticas, supermercados e congeneres, dentre outros, alem de 
emprestimos pessoais, em carater excepcional, para atender emergencias, devendo o empregado, em seu 
pedido, esclarecer a finalidade do emprestimo. Uma vez autorizado o desconto, individualmente ou 
coletivamente, nao mais podera o empregado pleitear a devolugao do mesmo. Outrossim, em todas estas 
hipoteses o empregado podera, a qualquer tempo, revogar a autorizagao, exceto do emprestimo e ate a 
liquidagao de eventuais debitos pendentes, a partir de quando, entao, o desconto deixara de ser procedido.

® CLAUSULA SEXTA - DESCONTOS DECORRENTES DE MULTAS DE TRANSIT© INERENTES A 

PROFISSAO

A empresa comunicara ao seu empregado a ocorrencia de notificagao de infragao de transit©, quando pelo 
mesmo praticada, no exercicio de sua atividade laboral, apresentando-lhe a respectiva notificagao e dele 
colhendo ciente, a fim de que o mesmo possa solicitar documentos, sempre por escrito e contra recibo, e 
interpor o recurso, em lei previsto, podendo a empregadora subsidia-lo a tanto.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Na ocorrencia de notificagao de infragao de transito, praticada pelo empregado 
no exercicio de suas fungoes, a empresa providenciara a apresentagao do condutor, que dever& firmar o 
formulario de identificagao e fornecer os dados e documentos, na forma estabelecida na legislagao.

PARAGRAFO SEGUNDO: Fica autorizado o desconto salarial dos valores decorrentes de multa de transito, 
em uma unica vez ou parcelado, apos o decurso do prazo a interposigao de recurso administrative pelo 
empregado, e desde que esta circunstancia tenha sido prevista no contrato de trabalho conforme § 1° do Art 
462 da CLT.

PARAGRAFO TERCEIRO: Na hipotese de rescisao do contrato de trabalho, por qualquer motive, estando 
pendente recurso administrative, fica autorizado o desconto do valor da multa, no documento de rescisao 
contratual, certo que, em havendo a desconstituigao da infragao, em sede administrativa ou judicial, ao 
empregado sera devolvido o valor descontado, sendo de sua responsabilidade o pedido de restituigao do 
referido valor junto ao Departamento Pessoal da Empresa.

09/06/2021 17:135 of 14

http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/Resumo/ResumoVisualiza


http://www3.mte.gov.br/sistenias/mediador/Resumo/ResumoVisualiza...Mediador - Extrato Convengao Coletiva

000058

GRATIFICAQOES, ADICIONAIS, AUXILIOS E OUTROS 
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE

CLAUSULA SETIMA - NAO CARACTERIZAgAO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE

Nao e devido o adicional de periculosidade no caso de abastecimento do proprio veiculo ou equipamento 
automotor, quando feito pelo trabalhador em carater eventual e nao rotineiro.

PARTICIPAQAO NOS LUCROS E/OU RESULTADOS 

CLAUSULA OITAVA - PARTICIPAgAO NOS LUCROS E/OU RESULTADOS

As empresas que tenham interesse em instituir por meio de acordo coletivo o regime de participagao nos 
lucres e/ou resultados deverao se informar junto as entidades laborais respectivas. O referido acordo devera 
ser firmado nos moldes da lei 10.101/2000, contendo normas claras e objetivas.

AUXILIO ALIMENTAgAO

CLAUSULA NONA - ALIMENTAgAO E ESTADA

Os empregados serao reembolsados, quando em viagem a servigo, das despesas havidas com alimentagao 
(cafe da manha, almogo e jantar), estada e banho, em niveis adequados, nos limites estabelecidos pelas 
empresas, observados os valores de mercado.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Na situagao que implique a necessidade de refeigao fora do domicllio do 
contrato, de que trata no caput desta clausula, o empregado tera direito ao valor, do prato, conhecido 
nacionalmente pelo titulo de "Comercial/Buffet", no card^pio dos Restaurantes, no almogo e no jantar. As 
despesas de pernoite, banho e cafe da manha terao o tratamento ajustado no caput da clausula.

SEGURO DE VIDA

CLAUSULA DECIMA - SEGURO DE VIDA

As empresas deverao custear o beneflcio do seguro obrigatorio aos profissionais motoristas e demais 
empregados abrangidos por este instrumento coletivo, destinado a mode natural e a cobertura dos riscos 
pessoais inerentes as suas atividades, tais como mode acidental, invalidez permanente, conforme previsto 
no paragrafo unico, adigo 2° da Lei 13.103/2015.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Alternativamente ao disposto no caput, as empresas que em 1° de Janeiro de 
2021 nao possuam seguro de vida em grupo sob sua inteira responsabilidade, pagarao mensalmente, o 
valor equivalente a 3,5% (tres e meio por cento) do salario mlnirno, por empregado abrangido por esta 
convengao, ao Sindicato Profissional, que se obriga a manter apolice coletiva de seguro, em favor de seus 
representados constantes da relagao mensal encaminhada pela empresa juntamente com a guia de 
recolhimento:

I - Na hipotese da empresa possuir ate cinco empregados abrangidos por esta convengao, devera proceder 
a pagamentos semestrais antecipados, sob este titulo, ao Sindicato Profissional, sem se desobrigar, no 
entanto, de manter informada a Entidade Sindical obreira sobre alteragoes de admissao e demissao.

II - O seguro estipulado pelo Sindicato Profissional vigera apos 60 (sessenta) dias da comunicagao de 
adesao e pagamento do premio em guias por este fornecida, com autenticagao do recolhimento em conta 
bancaria. A empresa dever£ comunicar, de imediato, ao Sindicato Profissional, o nome e a data do 
nascimento do segurado. Ocorrendo o sinistro dentro do mencionado prazo de carencia nao cabera 
qualquer responsabilidade ao Sindicato Profissional, bem assim quando da ausencia de informagao correta 
por parte das empresas.
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PARAGRAFO SEGUNDO: Permanecem validos os beneficios mais favoraveis cortcedidos pela empresa, 
neste sentido, ficando esta, no entanto, respons&vel por eventual indenizapao, decorrente do nao 
cumprimento do ora estabelecido.

PARAGRAFO TERCEIRO: Nao se aplica o paragrafo primeiro da presente clausula de SEGURO DE VIDA 
EM GRUPO para as entidades sindicais, Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviarios do 
Estado do Parana - SITRO, Sindicato dos Motoristas, Condutores de Veiculos Rodoviarios em Geral e 
Trabalhadores em Transportes Rodoviarios de Ponta Grossa - SITROPONTA e o Sindicatos dos 
Trabalhadores em Transportes rodoviarios de Cascavel - SITROVEL, pois as mesmas nao possuem 
apolice de seguro de vida em grupo para seus representados, ficando as empresas representadas pelo 
sindicato patronal responsaveis pelo devido cumprimento do referido seguro de vida aos trabalhadores 
representados pelos tres sindicatos profissionais, conforme LEI 13.103/2015 e caput desta cl&usula.

CONTRATO DE TRABALHO - ADMISSAO, DEMISSAO, MODALIDADES 
NORMAS PARA ADMISSAO/CONTRATAQAO

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - ANOTAQOES NA CARTEIRA PROFISSIONAL

^ As empresas anotarao na CTPS dos empregados a fungao efetivamente exercida pelo empregado.

RELAQOES DE TRABALHO - CONDIQOES DE TRABALHO, NORMAS DE
PESSOAL E ESTABILIDADES

OUTRAS NORMAS REFERENTES A CONDIQOES PARA O EXERCICIO DO TRABALHO 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - LIMPEZA DOS VEICULOS

Os motoristas e os ajudantes de motoristas ficam desobrigados de qualquer servigo de limpeza externa do 
veicuio da empregadora, sendo que no caso interne do veiculo, os mesmos ficam obrigados a limpeza, por 
se Tatar de ambiente do seu trabalho, e conservagao do mesmo. Quando da necessidade de locomogao do 
veiculo para limpeza externa o motorista fica obrigado £ condugao do veiculo ate o local indicado pelo 
empregador

RELAQOES SINDICAIS 
CONTRIBUIQOES SINDICAIS

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - CONTRIBUIQAO ASSISTENCIAL E/OU CONTRIBUIQAO NEGOCIAL

As entidades sindicais profissionais devem encaminhar diretamente as empresas, atrav§s de oficio, as 
condigoes para o desconto, observando-se a legislagao vigente, em especial os termos do art. 545 e 611-B, 
inciso XXVI, ambos da CLT, conforme percentual, teto e prazo abaixo estabelecidos:

PARAGRAFO PRIMEIRO: As empresas descontarao dos salaries 1,00% (urn por cento) ao mes do saterio 
basico de cada trabalhador, a partir da folha de julho de 2021, a ser recolhido ate o dia 10 do mes 
subsequente ao desconto, cujo montante arrecadado dever£ ser depositado em favor dos Sindicatos 
laborais relativamente aos trabalhadores deste sindicato, na forma deliberada pelas assembleias gerais das 
entidades profissionais ora convenentes. Caso o empregado venha a ser demitido da empresa, antes do 
desconto no seu total, a contribuigao supra sera descontada no Termo de Rescisao do Contrato de 
Trabalho.

PARAGRAFO SEGUNDO: As empresas efetuarao o desconto acima observando a legislagao vigente, em 
especial os termos do art. 545 e 611-B, inciso XXVI, ambos da CLT como simples intermedterias nao Ihes 
cabendo nenhum onus, por eventual reclamagao judicial, assumindo desde ja, as entidades dos 
trabalhadores convenentes, a total responsabilidade pelos valores indicados e descontados em qualquer 
hipotese, individual ou coletivamente. Na eventualidade de reclamagao trabalhista ou Agao Civil Publica, os
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sindicatos dos trabalhadores se obrigam a regressivamente garantir, de forma incondidonal, irrevog&vel e 
irretratavel, o imediato ressarcimento de qualquer condenagao judicial que as empresas ou o sindicato 
patronal eventualmente vierem a softer, ja em primeiro grau de jurisdigao, relativamenfe a devolugao das 
parcelas descontadas sob o titulo de contribuigao negocial aludida nessa clausula.

OUTRAS DISPOSIQOES SOBRE RELAQAO ENTRE SINDICATO E EMPRESA 

CLAUSULA DECIMA QUARTA - CONCILIAQAO

As Diretorias das Entidades Sindicais convenentes envidarao esforgos no sentido de resolver conflitos 
individuals de trabalho, que porventura venham a existir, no sentido de prevenir o ingresso de reclamatorias 
trabalhistas.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA COMISSAO DE CONCILIAgAO PREVIA

Conforme previsto no artigo 625-C, da Lei n° 9.958 (DOU de 13.1.2000), os acordantes, na medida do 
possivel, envidarao esforgos no sentido da implantagao de Comissoes de Conciliagao Previa.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - ASSISTENCIA SINDICAL NAS RECISOES CONTRATUAIS

Conforme autoriza a emenda n° 4 (quatro), baixada pelo secretario de Relagoes do Trabalho, do Ministerio 
do Trabalho e Emprego, atraves da Portaria numero 01 de 22 de margo de 2002, fica estabelecido que a 
competencia para efetuar as homologagoes das rescisoes de contrato de trabalho e exclusiva dos 
sindicatos signatories da presente convengao coletiva de trabalho, em suas sedes e sub-sedes, desde que 
existente no respective municipio.

DISPOSigOES GERAIS 
REGRAS PARA A NEGOCIAgAO

CLAUSULA DECIMA SETIMA - PROCESSO DE PRORROGAQAO E REVISAO

Os entendimentos com vistas a celebragao da Convengao Coletiva de Trabalho para o proximo periodo 
(1° de Janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021) deverao ser iniciados 60 (sessenta) dias antes do 
termino da vigencia desta convengao.

APLICAgAO DO INSTRUMENTO COLETIVO

CLAUSULA DECIMA OITAVA - NORMAS DA CONVENgAO COLETIVA DE TRABALHO DAS 
CATEGORIAS PREPONDERANTES

As normas inseridas nas convengoes coletivas de trabalho celebradas pela Entidade Patronal convenente e 
as Entidades Profissionais representantes das respectivas categorias preponderantes serao aplicadas a 
esta convengao.

Na hipotese da mesma materia ser tratada nas duas convengoes, prevalecera a clausula que melhor 
beneficiara o trabalhador, a excegao da disposigao de ordem economica (piso salanal), ressalvadas quanto 
ao banco de horas que devera ser tratada diretamente com a entidade sindical representativa da categoria 
profissional.

DESCUMPRIMENTO DO INSTRUMENTO COLETIVO
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CLAUSULA DECIMA NONA - PENALIDADES

Pela inobservancia da presente convengao sera aplicada penalidade no valor de 2% (dois por cento) do 
menor piso salarial, por empregado, que revertera em favor da parte prejudicada.

RENOVAQAO/RESCISAO DO INSTRUMENTO COLETIVO 

CLAUSULA VIGESIMA - CONVENQOES COLETIVAS DAS CATEGORIAS PREPONDERANTES

A Entidade Patronal, quando celebrar convengoes coletivas de trabalho e termos aditivos com a(s) 
correspondente(s) categorias profissionais, devera encaminhar 01 (uma) copia dos referidos termos a 
Federagao dos Rodoviarios, na Rua Professor Dr. Pedro Ribeiro Macedo da Costa, n° 720, CEP 80320-330 
em Curitiba-PR

OUTRAS DISPOSIQOES

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DISPOSigAO ESPECIAL

Tendo em vista que a presente convengao coletiva estS sendo celebrada no inicio do mes de
junho, eventuais diferengas salariais deverao ser pagas em ate 03 (tres) parcelas, junto aos salaries dos
meses de maio/2021 e junho/2021.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - FORO

O foro competente para apreciar qualquer reclamagao trabalhista oriunda da presente convengao coletiva 
de trabalho sera o da Vara do Trabalho da localidade onde o empregado prestar seus servigos ao 
empregador.

MOACIR RIBAS CZECK 
PRESIDENTE

FEDERACAO DOS TRABALHADORES EM TRANSP RODOV DO EST PR

JACEGUAI TEIXEIRA 
PROCURADOR

SIND DOS TRAB COND DE VEIC DO TIPO MOT, MOT, BICICL E TRIG MOTORES DA REG NORTE DO PARANA

AGENOR DA SILVA PEREIRA 
PRESIDENTE

SINDICATO DOS TRAB. CONDUTORES DE VEICULOS MOTONETAS, MOTOCICLETAS E SIMILARES DE CURITIBA E
REGIAO METROPOLITAN A

JACEGUAI TEIXEIRA 
PROCURADOR

SINDICATO DOS MOTORISTAS, CONDUTORES DE VEICULOS RODOVIARIOS E TRABALHADORES EM 
TRANSPORTES RODOVIARIOS DE PONTA GROSSA
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JACEGUAI TEIXEIRA 
PROCURADOR

SINDICATO DOS MOTORISTAS.CONDUTORES DE VEICULOS RODOVIARIOS URBANOS E EM 
GERAL JRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIARIOS DE TELEMACO BORBA - SINCONVERT

JOSE APARECIDO FALEIROS 
PROCURADOR

SINDICATO DOS CONDUTORES DE VEICULOS RODOVIARIOS E ANEXOS DE APUCARANA

JOSE APARECIDO FALEIROS 
PROCURADOR

SINDICATO CVRTETCPUMCLIIT CAMPO MOURAO PR

JACEGUAI TEIXEIRA 
PROCURADOR

SINDICATO DOS TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS DE CASCAVEL PR

JACEGUAI TEIXEIRA 
PROCURADOR

SIND DOS TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS DE FRANC BELTRAO

JOSE APARECIDO FALEIROS 
PROCURADOR

SINDICATO DOS MOTORISTAS, CONDUTORES DE VEICULOS RODOVIARIOS URBANOS E EM GERAL, 
TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIARIOS DE DOIS VIZINHOS - SINTRODOV

JOSE APARECIDO FALEIROS 
PROCURADOR

SINDICATO DOS MOTORISTAS, CONDUTORES DE VEICULOS RODOVIARIOS E TRABALHADORES EM EMPRESAS 
DE TRANSP CPU MOT COB LINHAS INTERM INTEREST TUR ANEXOS MGA

JACEGUAI TEIXEIRA 
PROCURADOR

SIND DOS MOTORISTAS, CONDUT. DE VEIC. RODOV URBANOS E EM GERAL, TRAB.TRANSP. ROD. PBCO

JOSE APARECIDO FALEIROS 
VICE-PRESIDENTE

SINDICATO DOS TRABALH EM TRANSPORTES RODOV DE LONDRINA

JACEGUAI TEIXEIRA 
PROCURADOR

SINDICATO PROFISSIONAL DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIARIOS DE GUARAPUAVA

JACEGUAI TEIXEIRA 
PROCURADOR

SIND DOS COND DE VEIC ROD E ANEXOS DE PARANAGUA
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MOACIR RIBAS CZECK 
PRESIDENTE

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIARIOS DO ESTADO DO PARANA

JACEGUAI TEIXEIRA 
PROCURADOR

SINDICATO DOS TRAB. EMPREGADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS E PEQUENAS CARGAS MEDIANTE 
UTILIZACAO DE MOTOCLICLETAS DE MARINGA E REGIAO NOROESTE DO PARANA

JOSE APARECIDO FALEIROS 
PROCURADOR

SIND DOS TRAB E CONDUT EM TRANSP ROD E ANEXOS DE UMUARA

JACEGUAI TEIXEIRA 
PROCURADOR

SINDICATO DOS TRAB EM TRANSP RODOV DE UNIAO DA VITORIA

DIRCEU ANTONIO GALLEAS 
PRESIDENTE

SINDICATO DA IND DE MATERIAL PLASTICO NO ESTADO DO PR

ANEXOS
ANEXO I -FETROPAR

Anexo (PDF)

ANEXO II - SINDIMOTOS NORTE

Anexo (PDF)

ANEXO III - SINTRAMOTOS

Anexo (PDF)

ANEXO IV - SITROPONTA

Anexo (PDF)

ANEXO V - SINCONVERT

Anexo (PDF)

ANEXO VI - SINTRAU
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ANEXO VII - SINCVRAAP

Anexo (PDF)

ANEXO VIII - SITROVEL

Anexo (PDF)

ANEXO IX - SITROFAB

Anexo (PDF)

ANEXO X - SINTRODOV

Anexo (PDF)

ANEXO XI - SINTTROMAR

Anexo (PDF)

ANEXO XII - SINTTROL

Anexo (PDF)

ANEXO XIII - SINTRAR

Anexo (PDF)

ANEXO XIV - SINDICAP

Anexo (PDF)

ANEXO XV-SITRO

Anexo (PDF)

ANEXO XVI - SINDIMOTOS NOROESTE

Anexo (PDF)
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ANEXO XVII - SINTRUV

Anexo (PDF)

ANEXO XVIII - SINTROPAB

Anexo (PDF)

ANEXO XIX - SITROCAM

Anexo (PDF)

ANEXO XX - PROCURAgAO SINTRODOV

Anexo (PDF)

ANEXO XXI - PROCURAgAO SINDIMOTOS NORTE

Anexo (PDF)

ANEXO XXII - PROCURAgAO SITROPONTA

Anexo (PDF)

ANEXO XXIII - PROCURAgAO SINCONVERT

Anexo (PDF)

ANEXO XXIV - PROCURAgAO SINTRAU

Anexo (PDF)

ANEXO XXV - PROCURAgAO SINCVRAAP

Anexo (PDF)

ANEXO XXVI - PROCURAgAO SINTROPAB

Anexo (PDF)

ANEXO XXVII - PROCURAgAO SITROVEL

Anexo (PDF)
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ANEXO XXVIII - PROCURAQAO SITROFAB

Anexo (PDF)

ANEXO XXIX - PROCURAgAO SINTRAR

Anexo (PDF)

ANEXO XXX - PROCURAQAO SINDICAP

Anexo (PDF)

ANEXO XXXI - PROCURAQAO SINDIMOTOS NOROESTE

Anexo (PDF)
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Anexo (PDF)
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Anexo (PDF)
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A autenticidade deste documento podera ser confirmada na pagina do Ministerio da Economia na 
Internet, no enderego http://www.mte.gov.br.
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Apresentagao
A Agenda Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) coloca a dis- 
posi9ao da sociedade este Manual, que tern por objetivo a apresentapao 

de uma metodologia de calculo tarifario para servii^os de transporte 

rodoviario interestadual de passageiros, na modalidade semi-uirbana.

O Manual objetiva orientar os agentes intervenientes nessa moda
lidade de transporte e uniformizar o grau de conhecimento sobre a 

questao tarifaria do referido sub-sistema, em todo o pais e em todas 

as esferas de governo. A sua elaborat^ao foi motivada, em grande parte, 
pelo elevado mimero de consultas recebidas pela ANTT, de entidades 

governamentais estaduais e municipals, relativas a criterios tecnicos 

para a definicpao de tarifas para o transporte rodoviario de passageiros.

Os trabalhos tiveram como base os estudos e manuals elaborados no 

passado pelo extinto Departamento Nacional de Estradas de Rodagem 

(DNER), em 1989, e pela Empresa Brasileira de Planejamento de 

Transportes (GEIPOT), em 1996.

A metodologia apresentada nos citados documentos foi, neste Manu
al, aprimorada, atualizada e adequada a realidade e as tipicidades dos 

services prestados pelas empresas permissionarias que operam nesta 

modalidade, buscando-se um consenso na definite de procedimentos 

para o calculo dos respectivos coeficientes basicos de consume e dos 

parametros operacionais.

A Agenda Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), ao patrocinar 

a elaborate e ed^ao deste documento, espera contribuir para a me- 

Ihoria do transporte de passageiros do Pais, por meio da justa remu- 

nera9ao e da garantia da qualidade desse servi90, que e essencial para 

parcela significativa da popula9ao brasileira.

Jose Alexandre N. de Resende 

Diretor-Geral
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Introdugao
0 objetivo deste manual e sistematizar e detalhar a meto- 
dologia utilizada para a obten^ao dos Coeficientes Basicos 
de Consume e dos parametros operacionais aplicados a 
Planilha Tarifaria para o setor de Transporte Rodoviario 
Semi-Urbano Interestadual de Passageiros.

A metodologia utilizada correlacionou os Coeficientes Basicos de 
Consumo a determinado pre90 de insumos, incorporando quaisquer 
fatores incidentes sobre o pre^o final.

Como exemplo tem-se o caso do item “Pessoal” (que inclui o pessoal 
de opera^ao, de manutent^ao, de administra^ao e de vendas), para o 
qual a aliquota de encargos sociais esta incorporada ao Coeficiente 
Basico de utiliza^o de homens por veiculo.

Convcm destacar que os Coeficientes Basicos de Consumo (combus- 
tfvel, lubrificantes e rodagem) foram relacionados diretamente 
produ9'ao de quilometros. Os demais itens foram relacionados 
frota. Dessa forma, o calculo tarifario e dividido em tres etapas:

com a
com a

1. Calculo dos Custos, agrupados em custos variaveis (com a produ9ao 
de transporte e com a frota) e custos de capital, em que sao deter- 
minados os custos por quilometro e o coeficiente tarifario;

2. Calculo dos Coeficientes Basicos, em que sao definidos os indicado- 
res de consumo (combustivel, lubrificante e rodagem), de utiliza9ao de 
pessoal, de despesas administrativas e de manute^ao da frota (pe9as e 
acessorios), e ainda de deprecia9ao e remunera9ao do capital investido; e

11
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3. Levantamento de Informa^oes, em que sao coletados os pre- 
90s dos insumos, os salaries do pessoal de ope^ao, manuter^ao, 
administra9ao e vendas, e as despesas administrativas e de manu- 
ten9ao da frota; aqui tambem sao inseridas as informa96es relativas 
as necessidades de transporte (demanda anual de passageiros trans- 
portados) e ao serv^o oferecido (produ9ao anual de quilometros 
percorridos e caracteristicas da frota utilizada).

12
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Calculo dos Gustos
Os custos do transporte semi-urbano de passageiros sao 
subdivididos em variaveis e de capital, sobre os quais inci- 
dem os impostos sobre o faturamento bruto.

Calculo dos Custos Variaveis

Os custos variaveis sao aqueles proporcionais ao nivel da oferta de 
transporte prestada ao usuario, em relai^ao tanto a produce de trans
porte como tambem a frota disponibilizada. A expressao utilizada e a 
seguinte:

CV = CVP + CVF

Onde:
Custos variaveis (R$/km);CV
Custos variaveis com a produ^ao (R$/km);CVP
Custos variaveis com a frota (R$/km).CVF

15



Calculo dos Gustos Variaveis com a Produgao

Esses custos variam diretamente com a produ^ao do transporte, que 
e a quilometragem percorrida. E consenso admitir a linearidade dessa 
varia^ao, o que implica a possibilidade de determinai^ao de coejicientes 
bdsicos de consume, constantes para cada item de custo1. Esses custos sao 
o combustfvel, os oleos e lubrificantes e, ainda, a rodagem, on seja:

CVP = CC + COL + CR

Onde:
Custos variaveis com a produgao (R$/km);CVP
Custo de combustlvel (R$/km);CC
Custo de oleos e lubrificantes (R$/km);COL
Custo de rodagem (R$/km).CR

Nos itens seguintes, e analisada a metodologia de calculo de cada um 
dos custos variaveis com a produce.

Custo de Combustfvel

Para o calculo do custo do combustfvel, que neste caso e o oleo diesel, a 
expressao utilizada e a seguinte:

CC = CBCC x PLC

Onde:
Custo de combustivel (R$/km);CC

CBCC Coeficiente basic© de consumo de combustlvel (litros/km);
Precomedio do litro de oleo diesel (R$/litro).PLC

1 0 coeficiente basico ou mdice de consumo e dado pela inclina^ao da reta ajustada que 
passa pela origem do grafico consumo x quilometragem percorrida, devendo ser cada 
par de dados apropriado no mesmo pen'odo.

16
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Gusto de Oleos e Lubrificantes

Os lubrificantes que fazem parte do calculo dos custos sao os oleos 
do motor, da caixa de mudan^a e do diferencial, o fluido de freio e 
as graxas para rolamentos e chassis. Seu abastecimento pode ser de 
reposi^ao, nos vefculos mais novos (para completar o volume recomen- 
dado pelo fabricante do vefculo), ou entao para troca apos determinada 
quilometragem rodada, o que corresponde aos ciclos de lubrificacpao.

Para o seu calculo e utilizado a seguinte expressao:

COL = CBCOL x PLOL

Onde:
Custo de oleos e lubrificantes (R$/km);COL

CBCOL Coeficiente basico de consumo de oleos e lubrificantes (litros/km);
PLOL Prego medio do litro de oleo/lubrificante (R$/litro).

Gusto de Rodagem

O item rodagem compreende os pneus, incluindo certa quantidade de re- 
capagens, as camaras e os protetores. Sao utilizados seis pneus por vefculo, 
dois no eixo dianteiro e quatro no eixo traseiro. Os pneus mais utilizados 
sao os radiais, embora ainda ocorra, em poucos casos, o uso dos diagonals.

A determina^ao do custo operacional devido a rodagem baseia-se 
na dura^ao do pneu, que e a sua vida util, expressa em km. Alem dos 
pneus, e considerada a quantidade de camaras de ar, de recapagens e 
de protetores montados ao longo desse perfodo. A expressao utilizada 
para a detcrminai^ao do custo de rodagem e a seguinte:

CR = CBCR x Pp

Onde:
Custo de rodagem (R$/km);CR

CBCR Coeficiente basico de consumo de rodagem (pneus/km);
Prego medio do pneu (R$/pneu).Pp

17



Calculo dos Gustos Variaveis com a Frota

Esses custos variam diretamente com a quantidade de veiculos neces- 
sarios para a operaqao de transporte, envolvendo as pefas e acessorios, 
o pessoal e as despesas gerais e administrativas. A expressao utilizada e 
a seguinte:

CVF = CPA + CP + CDGA

Onde:
Custos variaveis com a frota (R$/km);CVF
Gusto de pecas e acessorios (R$/km);CPA
Custos de pessoal: opera^ao, manuten^ao e administra^ao e 
vendas (R$/km);

CP

CDGA Gusto de despesas gerais e administrativas (R$/km).

Nos itens seguintes, e analisada a metodologia de calculo de cada um 
dos custos variaveis com a frota.

Gusto de Pe^as e Acessorios

Este componente apresenta caractensticas de custos variaveis com a 
produqao de transporte e com o tamanho da frota. Algumas peqas sao 
desgastadas pelo uso (fadiga, atritos ou esfort^os mecanicos), enquan- 
to em outras o desgaste independe da utiliza5ao (corrosao qufmica, 
ferrugem ou ressecamento, como nas borrachas). No transporte semi- 
urbano, a metodologia utilizada associa as despesas mensais de cada 
categoria de vefculo com este item ao pre^o do veiculo novo completo 
(incluindo a rodagem), estabelecendo um padrao de consume.

18



A expressao utilizada para a determinate) do custo de pe^as e acesso- 
rios e a segninte:

CBCPAxPVCRCPA = 100 x PM A

Onde:
Custo de pegas e acessorios (R$/km);CPA

CBCPA Coeficiente basico de consume de pe^as e acessorios 
(% do veiculo completo/veiculo.ano);

PVCR Pre(;o medio do veiculo-tipo complete (R$); 
PM A Percurso medio anual (km/vei'culo.ano).

Custo de Pessoal

Os conjuntos considerados para o calculo compreendem o pessoal 
de opera^ao, o pessoal de manuten^ao e o pessoal de administrate e 
vendas. E calculado pela expressao:

CP = CPO + CPM + CPAV

Onde:
Custo de pessoal: operate, manuten^ao e administrate e 
vendas (R$/km);

CP

CPO Custo de pessoal de operate (R$/km);____________
CPM Custo de pessoal de manutento (R$/km);_________
CPAV Custo de pessoal de administrate e vendas (R$/km).

Nos itens seguintes, e detalhada a metodologia de calculo de cada um 
desses itens.
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Custo de Pessoal de Operaqao

O pessoal alocado na operat^ao compreende os motoristas, os cobra- 
dores, os fiscais e os despachantes de trafego. O calculo das respectivas 
despesas mensais e referenciado ao salario medio de motorista, ou seja:

CBPOxSMMCPO = PMA

Onde:
CPO Custo de pessoal de operagao (R$/km);_____________
CBPO Coeficiente basico de utiliza^ao do pessoal de opera^ao 

(homens/veiculo.ano);
Salario medio mensal de motorista (R$/homem);SMM

PMA Percurso medio anual (km/veiculo.ano).

Custo de Pessoal de Manutengao

O custo de pessoal de manuten^ao e dado por:

CBPMxSMMtCPM = PMA

Onde:
CPM Custo de pessoal de manutengao (R$/km);_____________
CBPM Coeficiente basico de utiliza^ao do pessoal de manuten^ao 

(homens/veiculo.ano);
SMMt Salario medio mensal do pessoal de manutengao (R$/homem);
PMA Percurso medio anual (km/vei'culo.ano).
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Custo de Pessoal de Administraqao e Vendas

O custo dc pessoal de administrai^ao e vendas e dado por:

CBPAVxSMAVCPAV = PMA

Onde:
CPAV Custo de pessoal de administrate e vendas (R$/km);
CBPAV Coeficiente basico de utiliza^ao do pessoal de administra^ao e 

vendas (homens/vefculo.ano); 
SMAV Salario medio mensal do pessoal de administra^ao e vendas 

(R$/homem)^
Percurso medio anual (km/vei'culo.ano).PMA

Custo de Despesas Gerais e Administrativas

As despesas gerais e administrativas englobam gastos com agua, ener- 
gia eletrica, comunicaijoes, impostos (IPVA e DPVAT), seguros, gastos 
terceirizados de manuten^ao, entre outros. O custo referente a essas 
despesas e dado por:

CBDGAxPVCRCDGA = 100 x PMA

Onde:
CDGA Custo de despesas gerais e administrativas (R$/km);
CBDGA Coeficiente basico de despesas gerais e administrativas 
________(% do velculo completo/veiculo.ano);______________
PVCR Preco medio do veiculo-tipo completo (R$);

Percurso medio anual (km/vei'culo.ano).PMA
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Custos de Capital

Os custos de capital compreendem a depreciate e a remunerate do 
capital investido na empresa operadora do servic^o. Na dcpreciato, 
determinam-se os recursos necessarios para a substituito, ao final de 
sua vida util, dos bens de consume duravel (incluindo a frota) e das 
edifica^oes, equipamentos, maquinarios e veiculos de apoio. A remune- 
rato corresponde ao valor do capital investido no negocio. E calculado 
pela seguinte expressao:

CCap = CDC + CRC

Onde:
CCap Custos de capital (R$/km);

Custos de depreciate do capital investido (R$/km);CDC
Custos de remunerate do capital investido (R$/km).CRC

Custos de Deprecia^ao do Capital

A depreciate e contabilmente definida como a despesa equivalente a 
perda de valor de determinado bem, seja por deteriorate ou obsoles- 
cencia2. No caso da deteriorate, tomando como exemplo o onibus, o 
veiculo, apos certo tempo de utilizato, ja nao apresenta o mesmo mvel 
de servi90 e a mesma qualidade, elevando a frequencia dos reparos e 
de consumo de combustfvel, lubrificantes e pe^as. Os avan^os tecno- 
logicos, principalmente no tocante a eficiencia dos motores, levam a 
obsolescencia os veiculos mais antigos.

2 CASAROTTO FILHO, Nelson, KOPITTKE, Bruno H. Analise de investimentos. Sao Paulo, 1994.
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As despesas de deprecia^ao do capital sao obtidas em separado para 
veiculos e para os outros ativos depreciaveis, ou seja:

CDC = CDF + CDOA

Onde:
Gustos de deprecia^ao do capital investido (R$/km);CDC
Gusto de depreciagao do capital investido na frota (R$/km);CDF

CDOA Gusto de deprecia^ao do capital investido em outros ativos 
(R$/km).

Custo de Deprecia^ao do Capital Investido na Frota

A expressao utilizada para a determina^ao do custo de deprecia^ao da 
frota e a seguinte:

CBDF x PVSRCDF = 100 x PM A

Onde:
CDF Custo de deprecia^ao do capital investido na frota (R$/km);
CBDF Coeficiente basico de deprecia^ao da frota 

(% do velculo sem a rodagem/vei'culo.ano);
PVSR Prego medio do veiculo-tipo sem a rodagem (R$);
PMA Percurso medio anual (km/veiculo.ano).
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Custo de Depreciagao do Capital Investido em Outros Ativos

O custo de depreciagao do capital investido em outros ativos, que 
incluem maquinas, instalagoes, equipamentos e vefculos de apoio, e 
relacionado ao prego do veiculo padrao complete, por meio da seguinte 
relagao:

CBDOAxPVCRCDOA = 100 x PM A

Onde:
CDOA Custo de depreciagao do capital investido em outros ativos 

(R$/km);  
CBDOA Coeficiente basico de depreciagao de outros ativos 
________(% do veiculo completo/velculo.ano);___________
PVCR Prego medio do veiculo-tipo completo (R$);

Percurso medio anual (km/vei'culo.ano).PMA

Gustos de Remunera^ao do Capital

A taxa de remuneragao e estabelecida em doze por cento ao ano, apli- 
cada sobre o valor teorico medio do investimento3, sendo considerados 
no calculo os vefculos, as maquinas, instalagoes e equipamentos, os 
vefculos de apoio e ainda o estoque medio do almoxarifado, ou seja:

CRC = CRF + CROA

Onde:
Gustos de remuneragao do capital investido (R$/km);CRC
Custo de remuneragao do capital investido na frota (R$/km);CRF

CROA Custo de remuneragao do capital investido em outros ativos 
(R$/km).

3 TRANSITO, TRANSPORTES COLETIVOS E COMUNICAgOES -TTC. Acompanhamento eco- 
nomico e administrate) tarifaria. Brasilia: EBTU, 1985, v. 2, p. 30.
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Gusto de Remunerate do Capital Investido na Frota

Para efeito de calculo do custo de remunerato do capital investido na 
frota, a taxa de remunerato e aplicada sobre o valor teorico medio da 
frota, que depende do modelo de depreciate adotado, da distribui- 
to etaria da frota e tambem do valor residual estimado. A expressao 
utilizada para a determinate dos custos de remunerate da frota e a 
seguinte:

CBRF x PVSRCRF = 100 x PM A

Onde:
Custo de remuneragao do capital investido na frota (R$/km); 
Coeficiente basico de remunerate) da frota 
(% do vei'culo sem a rodagem/vei'culo.ano);

CRF
CBRF

Pret;o medio do velculo-tipo sem a rodagem (R$);
Percurso medio anual (km/vei'culo.ano).

PVSR
PMA

Gusto de Remunerate do Capital Investido em Outros Ativos

O custo de remunerate de maquinas, instabutes e equipamentos, 
vefculos de apoio e almoxarifado e calculado por meio da seguinte
relate:

CBROAxPVCRCROA = 100 x PMA

Onde:
CROA Custo de remunerate) do capital investido em outros ativos 

(R$/km);
CBROA Coeficiente basico de remunerate do capital investido em outros 
_______ ativos (% do vei'culo completo/vei'culo.ano);__________________
PVCR Pret;o medio do vefculo-tipo completo (R$);_________________
PMA Percurso medio anual (km/veiculo.ano).
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Calculo Final dos Gustos

A ultima etapa do calculo tarifario corresponde a determinate dos 
valores do custo operacional, do custo por quilometro - Ckm (R$/km) 
e do coeficiente tarifario - CT (RS/passageiro.km). Em conseqiiencia, 
ficam definidos o reajuste de alinhamento e a tarifa.

Calculo do Custo por Quilometro

Este custo corresponde ao montante de recursos necessarios para a ope- 
ra5ao das linhas semi-urbanas ao longo de um quilometro, incluindo a 
remuneraqao do capital investido, calculado pela seguinte expressao:

Ckm = CV + CCap

Onde:
Custo por quilometro (R$/km);Ckm
Gustos variaveis (R$/km);CV

CCap Gustos de capital (R$/km).

Calculo do Coeficiente Tarifario sem os Tributes

O coeficiente tarifario sem os tributes - CTST corresponde ao total de 
recursos necessarios para o transporte de um passageiro ao longo de 
um quilometro e e obtido a partir da seguinte rela^ao:

CkmCTST = 100 x
LOT x IAP

Onde:
CTST Coeficiente tarifario sem os tributos (R$/passageiro.km);

Gusto por quilometro (R$/km);Ckm
Lotagao do veiculo-tipo (passageiros);
(ndice de aproveitamento padrao (%).

LOT
IAP
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Tributes

Os tributes (impostos, contribui^oes e taxas) que incidem sobre a 
receita operacional sao os seguintes:

* PIS - Programa de Integrate Social4
(Lei Complementar n° 79, de 7 de setembro de 1970).

* COFINS - Contribui^ao Social sobre o Faturamento5 
(Lei Complementar n° 70, de 30 de dezembro de 1991); e

Assim, tem-se que:

100TBtos = CIST x 1100-(PIS + COFINS)

Onde:
TBtos Valor dos tributos incidentes (R$/passageiro.km)_____
CTST Coeficiente tarifario sem os tributos (R$/passageiro.km);

Programa de Integragao Social;PIS
COFINS Contribui<;ao Social sobre o Faturamento.

Calculo do Coeficiente Tarifario

O CT corresponde ao custo total do servi^o prestado para o transporte 
de um passageiro ao longo de um quilometro, incluindo os tributos 
(impostos, contribui^oes e taxas), e e obtido a partir da seguinte rela^ao:

CT = CTST + TBtos

Onde:
CT_____ Coeficiente tarifario (R$/passageiro.km);_____________
CTST Coeficiente tarifario sem os tributos (R$/passageiro.km);
TBtos Valor dos tributos incidentes (R$/passageiro.km).

4 A ah'quota vigente para o PIS e de 0,65%.
5 A aliquota vigente para o COFINS e de 3,00%.

27


