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A existencia deste Recibo, do processo e dos documentos acima indicados pode ser conferida no Portal na Internet 
do(a) Ministerio da Economia.

O Usuario Extemo acima identificado foi previamente axisado que o peticionamento imports na aceitapao dos termos e 
condiQoes que regem o processo eletronico, alem do disposto no credenciamento prdvio, e na assinatura dos 
documentos natonjigitais e declaragao de que sao autenticos os digitalizados, sendo responsavel civil, penal e 
administrativamente pelo uso indeUdo. Ainda, foi avisado que os nheis de acesso indicados para os documentos 
estariam condicionados a analise por servidor publico, que podera altera-los a qualquer moment© sem necessidade de 
previo aviso, e de que sao de sua exclusiva responsabilidade:

Usuario Extemo (signatario):
Data e Horarto:
Tipo de Peticionamento:
Numero do Processo:
Interessados:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE 
SAO PAULO E REGIAO - SINTTEASP
Protocolos dos Documentos (Numero SEI):

-Documento Principal:
- Requerimento ACORDO COLET1VO COM EMPRESA

NEXPRIME

• a conformidade entre os dados informados e os documentos;
• a conserxapao dos originais em papel de documentos digitalizados ate que decaia o direito de reusao dos atos 

praticados no processo, para que, caso solicitado, sejam apresentados para qualquer tipo de conferencia;
• a realizapao por meio eletronico de todos os atos e comunicacbes processuais com o proprio Usuario Extemo ou, 

por seu intermedio, com a entidade porxentura representada;
• a observancia de que os atos processuais se consideram realizados no dia e bora do recebimento pelo SEI, 

considerando-se tempestixcs os praticados ate as 23h59min59s do ultimo dia do prazo, considerado sempre o 
horario oficial de Brasilia, independente do fuso horario em que se encontre;

• a consulta periodica ao SEI, a fim de rerificar o recebimento de intimagbes eletrbnicas.

Cristiano Campos Barbosa 
08/11/2022 14:06:38
Processo No\o
14021.140093/2022-94
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estipulando as condi$des de trabalho

CLAUSULA PRIMEIRA - VIGlzNCIA E DATA-BASE

CLAUSULA QUARTA - DO PISO SALARIAL

CARGO fPPR M£S

ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2022 /2023

NUMERO DA SOLICITAQAO: MR /2022

no periodo de 1° agosto de 2022 a

?RANqpnRATCpOnCD«r™ aTJVA “ TRABALH0 ^"Oera a(s) categories) dos trabalhadores em 
IRANSPORTE DE ESCOLAR, com abrangencia territorial em Itaquaquecetuba, Cubatao e Sao Paulo.

Ficam estipulados os seguintes Pisos Salariais para jornada de 44 (quarenta e quatro) boras semanais 
cumprida foMnferior a^sta^10'38 menSaiS’ Send° permitido ° vator Proporcional destes quando a jornada

As partes fixam a vigencia do presente Acordo Coletivo de Trabalho 
31 de julho de 2023 e a data-base da categoria em 01° de maio

CLAUSULA SEGUNDA - ABRANGENCIA

nt qI8M?ih<^SJ^B^LHAD0RES EM EMPRESAS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO 
DE SAO PAULO E REGlAO - SINTTEASP, CNPJ n. 10.309777/0001-96, neste ato representado(a) oor 
seu Presidente, Sr(a). ALEXANDRE GEROLAMO DE ALMEIDA; representado(a) por

Celebram o presente ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, 
previstas nas clausulas seguintes:

EMPRESA: NEXPRIME LOCADORA DE VElCULOS E TRANSPORTES EIRELI insorita no CNP J/MF
- -P—te legal Sra. CLAUoToXS

E

Salaries, Reajustes e Pagamento

Pise Salariat

CLAUSULA TERCEIRA - DO REAJUSTE

agSoX0delo22IS Cate9°ria d°S Ernpre9adcis representados neste instrumento serao reajustados em
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TECNICAS
J

CLAUSULA QUINTA - DA REMUNERAQAO

pagamentos e criterios para calculo

CLAUSULA SETIMA - DO DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Outras normas referentes a salaries, reajustes, 

CLAUSULA SEXTA - DO SALARIO SUBSTITUIQAO

R$ 1.284,00
R$ 1.577,94
R$ 1.893,84
R$ 1.340,00
R$ 1.968,00
R$ 1.394,50

POR HORA
! ’R$ 5,84

___  R$ 7,18
R$ 8,61
R$ 6,09
R$ 8,95

OU R$ 5,99

o direito de receber igual

-MONITOR (A) DE TRANSPORTE ESCOLAR -- ---------------------------------
MOTORISTA DE MICRO ONIBUS ESCOLAR ----- -------
MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR -------------------- -- ------------ — LA VAPOR (A) ---------------- --------
MECANICO MONTADOR -- --- -—-------

"DEMAIS EMPREGADOS, EM AREAS ADMINISTRATIVAS ’ TECNICAS OU
OPERACIONAIS ’

Ao empregado chamado para substituir outro empregado, flea assegurado 
salario no periodo da substituigao.

Nos casos em que se der a contrata?ao de duraqao de trabalho inferior a 44h semanais devera ser 
observado pelo empregador o valor do salario-hora calculado a partir das quantias mensais acima 
mdicadas, utilizando-se o divisor 220 (duzentos e vinte), garantida, assim, a observancia dos valores 
salanais acima mdicados prbporcionalmente a Jornada efetivamente contratada, a saber: 

 
CARGO -------

“MONITOR (A) DE TRANSPORTE ESCOLAR
MOTORISTA DE MICRO ONIBUS ESCOLAR 
MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR “
LA VAPOR (A)

I MECANICO MONTADOR 
| DEMAIS EMPREGADOS
I OPERACIONAIS 

Fica facultado a empresa conceder um adiantamento salarial aos seus empregados. Caso isso ocorra 
deveia ser pago ate o dia 20 (vinte) de cada mes de no minimo 30% (trinta por cento) do salario nominal

° p"“'° d“ “ ~

Paragrafo Umco: A data do pagamento do salario mensal sera o 5° dia util do mes subsequente ao da 
realizagao do trabalho, salvo casos excepcionais. Incorrendo o empregador em multa de 1/60 (urn 
sessenta avos) do valor nominal do salario do funcionario por dia de atraso e em valor deste, salvo por 
motivo comprovadamente de forpa maior, com a limitapao do art. 412 do Codigo Civil.

EM AREAS ADMINISTRATIVAS,



Gratificagoes, Adicionais, Auxilios e Outros 

Auxilio Alimenta^ao

PARAGRAFO UNICO: 
cartao alimenta$ao.

Fica facultado ao empregador a escolha da empresa que prestara o servipo do

Auxilio Transporte

CLAUSULA NONA - DO VALE TRANSPORTE
Devera conceder o Empregador, i ‘
estabelecido pela Lei n’ 7.418/85, de no maximo ate 6% (seis por cento), ficando facultado 
0 fornecimento do referido vale em  
neste caso, devera ser efetuado o 
remuneratdria.

o beneficio do Vale Transports, podendo efetuar o desconto

. ----------- > aos mesmos
dinhsfro conforms autorizado por esse acondo coletivo, sendo que 
pagamento juntamente com o salario do mes, nao tendo natureza

CLAUSULA OITAVA - CARTAO ALIMENTAQAO
Svatorde RS Mn'“ara° mensalmente 3 VALE ALIMENTAQAO aos seus empregados,
no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por cada trabalhador.

Paragrafo Primeiro O referido subsidio tera natureza indenizatoria, nao se incorporando ao salario;

Paragrafo Segundo: A concessao da cesta se dara somente aos contratos de trabalho ativos e para 
aqueles que cumprirem com, pelo menos, 15 dias de trabalho efetivo em cada competencia.

TerCeir°: ° pa9ament0 d0 referid0 be"e«™ devera ser preferencialmente ate o dia 20 de 
trdud mes.

Os empregadores ficam obrigados a forneceraos seus empregados, comprovante salarial (holerite) com 
discnminagao das horas trabalhadas, de todos os titulos que acompanham a remuneracao’ das 
comidTnXc39^ ’ deS“nt0S efetuados 6 da ,ndica“° do valor Kensal a ser recolhido ao FGTS, 
com identificagao do empregador.

N°S 03308 6m qUe ° emPre9ador adotar o uso de holerites digitais este ficara 
dJoniE! o Lf°rreC7ent0’ aos emPregadoS, de via fisica do referido documenta, desde que 
drspombto o documenta por me.o eletronico, o que podera ser feito por e-mail com envio para o 
enderefo eletromco mdicado pelo empregado ou, se for o caso, atravds do fornecimento de senha que 

ZXToXXdor9 COnSUl‘a 80 h°lerite dire‘a“ 00 inf°rma,iZad0 Para



CLAUSULA D^CIMA PRIMEIRA - DO CONVENIO FARMACIA

Fica facultative, os empregadores firmarem convenios 
empregados possam utilizar em compras.

Paragrafo primeiro: As empresas estao autorizadas 
pagamento dos empregados os valores referentes 
Conforme artigo 462 da CLT.

a descontar dos salaries diretamente na folha de 
as compras na empresa indicada pelo sindicato.

Paragrafo Unico: Nao fara jus ao I 
empregador para sua locomogao de Ida e volta da residencia 
transporte para seu deslocamento ate o trabalho.

Paragrafo segundo: As empresas conveniadas (farmacias e drogarias), devera ser indicada oelo 
sindicato da categoria profissional

beneficio do Vale Transporte o empregado que utilizar o veiculo do 

ao trabalho ou que nao precise utilizar

Auxilio Saude
CLAUSULA D^CIMA -SAODE DO TRABALHADOR

r e7f,egadores a «ntrataQao de convenio medico e convenio odontoldgico, mediante 
empresa(s) administradora(s) dos referidos beneficios, indicada pela entidade sindical profissional 
do^umorimento drni8ba0 S'" ^frOnal qUe ocorrerem altera56es, visando mantero controls 
do cumprimento da obngapao e de forma a garantir a contratapao de empresas idoneas e que atendam 
as necessidades dos trabalhadores, se for o caso da contratapao, subsidiando-se aos empregados 
mensalmente, o valor de para o CONVENIO ODONTOLOGICO E MEDICO. 9

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - CONSIGNAQAO DE EMPRESTIMO

indicada exclusivamente pelo SINTTEASP. 9 * qUS Se'a

As empresas descontarao de seus empregados, mediante averbacao em folha de naaamento a 
apresentagao pela financeira ou instituigao bancaria indicada pelo sindicato, de relagaoPde nomes e 

'mp°rtanc,as correspondentes a convenios de emprestimo consignado em folha de 
pagamento, desde que autonzados individualmente pelos mesmos, encaminhando-se copia destat 
ao si™aVoS deOcSadaamtO;°S 10'82° de 20°3' repaSSand° estas '^ancas

dZtos sa”de l69itimad0s os

RAPFN » ate7nd° ~ °S BarlC0S 0U financeiras deverao necessariamente estarem registradas no 
BACEN, e deverao, necessanamente, serem avaliadas e aprovadas pelas entidades sindica?s.

Seguro de Vida

com farmacias e drogarias para que seus
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - SEGURO DE VIDA E ASSISTENCIA FUNERARIA

cobXdeTnZ" SEGUR° D5 V'DA 6m 9rUP°' COm inClUSa° Padr3° da assis‘-cia “a. para 
obertura de indenizapao por mode ou qualquer natureza, mode acidental e invalidez total por doenca 

de VidaOrtrenCla da atlV'dade Profissiorial dos empregados abrangidos. A empresa operadora do Segura 
nesse parST' 3 Cnter,Od° emPre9adod desde que cumpra com as indenizapoes citadas 
iicooc paiciyiarU,

Contrato de Trabalho - Admissao, Demissao, Modalidades

Normas para Admissao/Contratagao

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS CONTRATOS DE EXPERIENCIA

°S "dntrat0S dS exPen6naa celebrados entre empregados e empregadores das categories signatarias 
ao duragao de no maxtmo 90 (noventa) dias, embora possa ser prorrogada uma unica vez, desde que 

nao ultrapasse tai periodo, nos termos do adigo 445, paragrafo unico, da CLT.

Aviso Previo

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO AVISO PREVIO

XZTm r d’spensado sem justa causa' sera devid0 0 aviso P^io de 30 (trinta)dias aquele que 
b°rava ate 01 urn) ano na mesma Empresa, e acrescido de tres dias a cada ano trabalhado ate o limite 

de 60 (sessenta) dias, perfazendo um total de ate 90 dias, nos termos da Lei n°. 12.506/11

Paragrafo Unico: A falta de concessao de aviso previo por parte do empregado date o direito ao 
pategrafo 2° edatCLT°ntar ° Val°r 'j'*'™ Sal3ri° perCebido pei0 ernPre9ad°. nos termos do adigo 487,

Outras normas referentes a admissao, demissao e modalidades de contratagao

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOS FORMULARIOS

XtenT9adOreT de!de ?Je S0,iCitad0S’ fomecera° a°s seus empregados os documentos necessarios ' 
relatives ao vinculo laboral, para obtengao de beneficios previdenciarios.

CLAUSULA DtCIMA S^TIMA - DA ASSISTENCIA DO SINDICATO E HOMOLOGAQAO

cZlerTOr U! T te-m0S d0 arti9° 61 da CLT’ eS,abe,ece que a “Convenpao Coletiva e o Acordo 
Coletvo de Trabalho tern prevalence sobre a lei, porem, fica desobrigatorio a realizacao das 
homologagoes na entidade Smdical profissional, conforme a Reforma Trabalhista (lei 13.467/2017) que 
aTsindi"™/ 3° d0 aft' 47? da CLT' desobri9ando a empresa de fazer a homologaqao junto 
ao smdicato da categona ou ao Ministerio do Trabalho. J
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empregado em idade de prestagao de servigo 
> o termino do compromisso,

Relagoes de Trabalho - Condigdes de Trabalho, Normas de Pessoal e Estabilidades

Qualifica$ao/Forma$ao Profissional

CLAUSULA D6CIMA OITAVA - DOS CURSOS OBRIGATORIOS DE TRANSITO

SaH°?! na° S§0 Obrisados a subsidiar os empregados a realizagao dos cursos exiqidos nelas 
mantere V nSll° P3ra ° exercic'° de suas fun?oes, sendo responsabilidade dos trabalhadores se 
manterem em dia com as obrigagoes inerentes ao exercicio de suas atividades.

Paragrafo unico: Os cursos de aprimoramento profissional deverao serem realizados no mfnimo 1

Ferramentas e Equipamentos de Trabalho

CLAUSULA DECIMA NONA - DOS DANOS MATERIAIS

como restponsabilizado por q^isquer danos que causar ao veiculo do empregador bem
como multas de transito, e outros prejulzos, quando ficar comprovado que agiu com culpa ou dolo no 
evento, nos termos do artigo 462, paragrafo 1° da CLT. P

Jornada de Trabalho - Duragao, Distribuigao, Controle, Faltas 

Durasao e Hor^rio

Outras estabilidades

CLAUSULA VIGESIMA - DA GARANTIA DE EMPREGO NAS SITUAQOES ESPECIFICADAS

XT’”eX"TO,i°’ ““ ’"**• » <—.
Xm'o XBoTS?’ II“M’ 4 4 “‘•“Wade „„ smprego, deed. «l„Ho a.
gestaQao ate 05 (cinco) meses apos o parto, nos termos do artigo 10, II, “b", da ADCT

nl'inT A° empre9ad0 afastad0 Pe,a Previdencia Social fica assegurada a estabilidade provlsoria 
pelo periodo previsto nas leis da Previdencia Social. ^nuaue provisory

Alinea “c”: Fica assegurado o contrato de trabalho do < 
militar obrigatdrio, desde o alistamento previo ate 60 (sessenta”) dias apos 
salvo a hipotese de dispensa por motive de falta grave, a pedido ou por engajamento.



permissao de mudanpa entre

CLAUSULA VIG^SIMA PRIMEIRA - DA JORNADA DE TRABALHO

Em face do transporte escolar se desenvolver em pequenos grupos de horarios. voltados ao atendimento 
de entrada e saida das mstituipoes de ensino e para fazer frente as necessidades desta demanda, para 
o evi o a endimento dos alunos, as jomadas de trabalho sergo compostas nos tenrnos do artigo 7° XIII 
da Constitui^ao Federal, de 44 (quarenta e quatro horas semanars, observadas as normas do Capitulo II 
do Titulo II, da CLT, bem como, do artigo 58-A da CLT do regime de tempo parcial, de no maximo 26 
(vinte e seis) horas semanais.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Pica consignada, pelo presente instrumento, a permissao de mudanca entre 
regimes de jornada de trabalho integral e parcial, submetida a opgao voluntaria pelo empregado 
observando os termos do par^grafo segundo do artigo 58-A da CLT.

PARAGRAFO SEGUNDO: Fica permitido o acrescimo de 02 (duas) horas suplementares a Jornada 
normal de trabalho nos termos previstos no artigo 59 da CLT, excluindo-se desta possibilidade os 
empregados contratados no regime parcial, aplicando-se o limite de ate 6 horas extras, nos termos do 
Art. 58-A, §1°da CLT.

PARAGRAFO TERCEIRO: A jornada de trabalho de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, se dara 
referencialmente, nos dias uteis em 8:48 (oito horas e quarenta e oito minutes). Somadas as horas 
efetivamente reahzadas em operaqao, nos casos em que o calendario escolar for altered© com aulas 
sejam nOS sabados, dommgos ou feriados, as horas trabalhadas serao compensadas outro dia, com 
substituigao da folga, sem mcorrerem majoragao de remuneragao, nos termos de compensapao previsto- 
no paragrafo segundo do artigo 59, §§ 5“ e 6“ da CLT, inclusive, podendo o excesso de horas em urn dia 
ser compensados em outro dia, de maneira maxima 10 (dez) horas, nos termos do mesmo artigo.

PARAGRAFO QUARTO: Ficam assegurado todos os empregados o direito ao descanso semanai 
remunerado aos domingos, salvo a necessidade excepcional do empregador, desde que as horas 
extraordinSnas sejam devidamente remuneradas com os acrescimos legais trabalhistas, ou compensadas 
em outro dia ate a semana seguinte.

PARAGRAFO QUINTO: O tempo de trabalho computado para a jornada sera composto apenas pelas 
horas efetivamente trabalhadas, excluidas, pelas razoes e na forma dos paragrafos seguintes, as 
pertinentes as pausas e intervales havidos durante a jornada.

PARAGRAFO SEXTO: Em face da natureza do labor em transportes escolares, as partes reconhecem a 
necessidade de fracionamento das atividades dos empregados em turnos, condizentes com os horarios 
de transporte para entrada e saida dos alunos nas escolas, observados os periodos matutino, vespertine 
e noturno (portanto, a necessidade de varias pausas numa mesma jornada de trabalho), de modo que 
entre estes, podem existir intervalos superiores a 2 (duas) horas. Diante disso, fica acordada a 
possibilidade de ajuste individual da jornada pelo empregador com cada empregado que preveja os 
horSnos dos referidos turnos de efetivo trabalho entre os quais fica autorizada a existencia de mais de urn 
interval© diano, intervalos estes que podem ter duraqao superior a 2 (duas) horas.

PARAGRAFO SEtimO: Nos casos previstos no paragrafo quinto, a existencia de mais de urn intervalo 
diano ou de intervalos com duragao superior a 2 (duas) horas, nao representara tempo dos empregados 
a disposigao do empregador e, portanto, nao serao computados na jornada efetiva de trabalho e 
execugao, exceto se restar comprovado pelo empregado que, durante as referidas pausas, manteve-se 
e etivamente em servigo ou a disposigao do empregador, com o conhecimento deste, tambem nao 
consideradas, como tempo a disposigao do empregador, as hipoteses de decisao individual do



JORNADA DE TRABALHO DE MOTORIST A E MONITOR

De segunda a sexta-feira:

PrimeiraJornada: das 05h30min as 07h15min horas;

Segunda Jornada: das 11hOOmin as 14h00min horas:

Terceira Jornada: das 16h00min as 20h00min horas;

Quanta Jornada: das 17h00min as 20h00min horas;

Quinta Jornada: das 22h30min as 24h00min horas.

Aos sabados:

Das OShOOmin as 12h00min horas.

caso de supressao de intervale interjornada, serci devido o adicional de horas

Compensa$ao de Jornada

PARAGRAFO UNICO: em 
extras nos termos da Lei.

Ante a peculiaridade do transports escolar, em razao dos horarios dos colegios, fica acordado que podem 
ocorrer intervales fracionados superiores a 2 (duas) horas que nao serao considerados tempo a 
disposipao e, consequentemente, nao sendo caracterizados como Jornada extra, tendo como Jornada 
padrao os seguintes horarios:

PARAGRAFO NONO: Considerando-se que dentro da dinamica do labor em transporte escolar, em que, 
em regra, rnexiste prestapao de servipos durante as ferias escolares que costumam ocorrerem nos meses 
de julho (integralmente ou em parte), dezembro (integralmente ou parte) e Janeiro, o Empregador podera 
a seu enteno, interromper o Contrato de Trabalho de todos ou alguns Empregados. e computar tais lapsos 
no sistema de Banco de Horas.

empregado de manter-se no veiculo, estacionado, para aguardar a retomada das atividades de 
transporte, salvo se expressamente determinada pelo empregador salvo se expressamente determinada 
pelo empregador.

PARAGRAFO DEOMO PRIME1RO: As partes acordam que tanto o MOTORISTA e MONITOR poderao 
exercer outras funpoes, aldm da quais foram contratadas, correlatas as suas atividades, tais como: lavar, 
manter a limpeza do veiculo etc. Portanto, as partes reconhecem em razao da carga horaria ser inferior 
as 44:00 horas semanais e considerando ainda que em periodo de ferias escolares nao ha o transporte 
de alunos, fica autorizado que eles poderao exercer outras atividades internas na empresa, tais como 
auxiliar servi^os nos demais setores e/ou efetuarem limpeza interna dos veiculos, a fim de complementar 
e realizar a Jornada semanal/mensal de trabalho.
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Dos dias a serem acumuladas as HORAS DE TRABALHO 
forma:

e o limite maximo de boras ficam da seguinte

SEGUNDA A DOMINGO 4:00 HORAS

§ 2° - DA QUANT1DADE E HORAS A COMPENSAR PARA CADA UMA HORA ACUMULADA 
TRABALHADA DE ACORDO COM O DIA DA SEMANA:

Com rela^ao a cada hora trabalhada e acumulada, dentro do BANCO DE HORAS, ser£ equivalente a 
quantidade descrita a seguir na hora da compensatjao: De segunda-feira a sabado para cada 01:00 hora 
acumulada sera equivalente a 01:00 hora a ser compensada e os Domingos e Feriados para cada 01:00 
hora acumulada sera equivalente a 02:00 horas a serem compensadas.

§ 3° - DO PRAZO PARA A COMPENSAQAO DAS HORAS ACUMULADAS:
O prazo para COMPENSAQAO DAS HORAS ACUMULADAS sera de 01 (hum) ano, a contar da primeira 
hora incluida no mesmo, sendo definida a data de COMPENSAQAO pela empresa, sendo que, em face 
da natureza do labor em transporte escolar, as horas excedentes serao compensadas nas ferias, ou seja, 
no recesso escolar, dos meses de julho, dezembro e Janeiro.

CLAUSULA VIGSSIMA TERCEIRA - DO BANCO DE HORAS

A Empresa de comum acordo com o sindicato dos Empregados adotara a instituigao do banco de horas, 
de modo a estender ou reduzir a Jornada de trabalho contratual, desde que necessaria para atender as 
necessidades dos servigos, cujas regras deverao ser estabelecidas da seguinte forma:

Nos termos da LEI n° 9.601/98, paragrafo 2° do Artigo 59 da CLT, foi aceito e celebrado o presente 
ACORDO COLETIVO DE ACUMULO E COMPENSAQAO DE HORAS DE TRABALHO (BANCO DE 
HORAS), observando as normas e disposigoes contidas na LEGISLAQAO, ficando estabelecido as 
seguintes condigdes:

§ 1° - DOS DIAS DA SEMANA E QUANTIDADE MAXIMA DE HORAS A SEREM ACUMULADAS POR 
DIA:

1 - 50% (cinquenta por cento) para horas extraordinarias de segunda a Sabado:

2 -100% (cem por cento) para horas extraordinarias aos domingos e feriados.

Paragrafo Primeiro: Somente serao consideradas e remuneradas como horas extraordinarias aquelas 
que nao forem computadas no Banco de Hora ou compensadas semanaimente.:

Paragrafo Segundo: Considerando-se que em regra nos penodos de ferias escolares pode nao haver 
labor por parte de alguns trabalhadores, tais periodos poderao ser utilizados para a compensacao da 
Jornada, em conformidade com o banco de horas.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DAS HORAS EXTRAS

Sao consideradas horas extraordinarias aquelas laboradas apos a 8a (oitava) hora diaria efetrvamente 
trabalhada ou 44a (quadragesima quarta) semanal efetivamente trabalhada e serao remuneradas com os 
seguintes acrescimos:
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Os empregados que vierem a ser admitidos apos 
enquadrados nas clausulas contidas neste.

Saude e Seguran$a do Trabalhador

Condi^des de Ambients de Trabalho

a celebrapao deste acordo estarao aiitomaticamente

Ferias e Licengas

Dura$ao e Concessao de Ferias

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DAS FARIAS

Observando o disposto no art. 135 da C.L.T., as ferias somente poderao terinicio em dias uteis, devendo 
o empregado apresentar com antecedencia de 180 (cento e oitenta) dias, os periodos de sua preferencia, 
urn principal e outro alternativo, enquadrado no periodo de ferias escolares, ficando a cargo do 
empregador o seu devido enquadramento.

Paragrafo Primeiro: A criterio do empregador, poderao ser concedidas Ferias Coletivas iaborais nos 
periodos de ferias escolares, que costumam, em regra, ocorrerem nos meses de julho, dezembro e Janeiro 
de cada ano, uma vez que em tai iapso nao ha prestaqao de servigos de transporte escolar, sendo que o 
Empregador que assim agir devera comunicar a todos os Empregados com antecedencia minima de 01 
(urn) mes antes do inicio do gozo, bem como comunicar ao Sindicato Profissional.

FERIAS - INICIO DO PERIODO DE GOZO

0 inicio das ferias, coletivas ou individuais, nao podera coincidir com sabado, domingo, feriado ou dia de 
compensaqao de repouso semanal. (TST, Precedente Normative nD 100)

Paragrafo Segundo: A concessao de Ferias Coletivas fora dos periodos de ferias escolares devera ser 
comunicada aos Empregados 01 (urn) mes antes do inicio do gozo.

O Banco de Horas sera feito no periodo de 12 meses.

§ 4° - DO ACOMPANHAMENTO DAS HORAS ACUMULADAS:

Sera emitido mensalmente pela empresa e entregue aos funcionarios envolvidos no, juntamente com o 
comprovante de pagamento mensal, EXTRATO INFORMATIVO, da quantidade de boras efetuadas no 
mes, inclusive as horas acumuladas.

§ 5° - DA FALTA DE COMPENSA^AO DENTRO DO PRAZO ESTIPULADO E EM CASOS DE 
RESCISAO CONTRATUAL:

nao compensaqao das horas acumuladas, dentro do prazo estipulado, ou em casos de Rescisao 
Contratual, serao pagas ao funcionario, de acordo com os percentuais citados em hora extra do presente 
acordo. No caso da existencia de horas negativas, essas serao descontadas da Rescisao Contratual 
respeitando o limit© de ate 30% (trinta por cento).

§ 6° ~ DA ADMISSAO:
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Uniforme

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA - DA PADRONIZACAO DE UNIFORME DOS EMPREGADOS

Quando o empregador exigir o uso de uniforms no exercfcio da funpao, deverao fornecer aos seus 
empregados no minimo dois jogos completos do respectivo uniforms, incluindo os de uso no verao e 
inverno.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DA AGUA POTAVEL, SANITARIOS E ARMARIOS

Os empregadores se obrigam a manter no local de trabalho, agua potavel, para consumo de seus 
empregados, bem como samtanos masculinos e femininos em perfeitas conduces de higiene; armarios 
individuals para guarda de roupas e pertences pessoais dos empregados, desde que a troca de roupas 
decorra de exigencia da atividade desenvolvida.

Paragrafo unico: A empresa devera: fornecer equipamento individual de proteqao ou coletivo conforme a 
necessidade do trabalho e for necessario.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - DO DESVIO DE FUNQAO

Nao cabe ao empregador, exigir que o empregado desempenhe funqao diversa daquela na qual foi 
efetivamente contratado, conforme atribuldo abaixo:

Atribuigdes:

MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR: Dirige vei'culos escolares, zela pelo cuidado aos 
passageiros, cumpre os hor^rios estabelecidos e faz a iimpeza e conservagao do veiculo.

MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - Acompanhar alunos desde o embarque no transporte escolar 
ate seu desembarque na escola de destine, assim como acompanhar os alunos desde o embarque, no 
final do expediente escolar, ate o desembarque nos pontes proprios; - Verificar se todos os alunos estao 
assentados adequadamente dentro do vefculo de transporte escolar; - Orientar e auxiliar os alunos, 
quando necessario a colocarem o cinto de seguranga; - Orientar os alunos quanto ao risco de acidente, 
evitando coIocar partes do corpo para fora da janela; - Zelar pela Iimpeza do transporte durante e depots 
do trajeto; - Identificar a instituigao de ensino dos respectivos alunos e deixa-los dentro do local- - Ajudar 
os alunos a subir e descer as escadas dos transportes; - Verificar a seguranga dos alunos no momento 
do embarque e do desembarque; verificar os horarios dos transportes, informando aos pais e alunos; - 
Confenr se todos os alunos frequentes no dia estao retomando para os lares; ajudar os pais de alunos 
especiais na locomogao dos alunos; - Executar tarefas afins; - Trataros alunos com urbanidade e respeito, 
comunicar casos de conflito ao responsavel pelo transporte de alunos; - Ser pontual e assiduo, ter postura 
etica e apresentar-se com vestimentas confortaveis e adequadas para o melhor atendimento as 
necessidades dos alunos. - Executar outras tarefas correlatas que lhe forem determinadas pelo superior 
imediato.

Aos demais empregados que exercerem funqoes destintas da qual foram contratados sera devido o 
percentual de desvio de funqao de no minimo 10% (dez por cento) sobre o salario contratual.
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clAusula trigesima - DA contribuiqAo confederativa

Conforme previsto no artlgo 513 da CLT, por decisao soberana da Assembleia Geral Extraordinaria, as 
empresas descontarao em foiha de pagamento, 2% (dois por cento) do salario nominal do fifiado a 
categoria, referente d mensalidade associativa em favor do Sindicato Profissional, procedendo aodevrdo 
recolhimento ate o dia 10 (dez) de cada mes, encaminhando a entidade sindical a- relagao dos 
empregados que sofreram descontos.

clAusula trigEsima primeira - da mensalidade associativa

Os filiados integrantes da categoria profissional, por decisao soberana da Assembleia Geral 
ExtraordinSria, conforme previsto no artigo 513 da CLT, obrigam-se ao pagamento da Mensalidade 
Associativa em favor do Sindicato dos Trabaihadores em Empresa de Transpose Escolar do Municipio 
de Sao Paulo e Regiao - SINTTEASP, a titufo de colaboragao para a cobertura das despesas oriundas 
da Campanha Salarial, da seguinte forma:

Paragrafo 1° - Referida contribuipao devera ser recolhida, em favor da Entidade Sindical Profissional, nos 
12 (doze) meses do ano, na ordem de 2% (dois por cento) sobre o salario nominal dos trabaihadores da 
categoria ate o dia 10 (dez) de cada mes;

Contribuigdes Sindicais

clAusula vigesima nona - da contribuiqao sindical

A contribuicao sindical seguira as regras dos artigos 582 e 611- B - XXVI da CLT, devendo o empregador 
descontar 01 (um) dia de trabalho do salario nominal do empregado, se autorizado por ele, a ser feito em 
folha de pagamento, referente aos dias trabalhados no mes de Margo nos moldes da legislagao vigente.

Para.grafo1°- Referida contribuicao devera ser recolhida, em favor da Entidade Sindical Profissional, nos 
no dia 10 (dez) do mes de abril, na forma da Lei daqueles empregados que autorizarem o desconto.

Relagoes Sindicais

Sindicalizagao (campanhas e contratasao de sindicalizados)

clAusula vigEsima oitava - da campanha de sindicalizaqao

Os empregadores permitirao que o Sindicato Profissional promova campanhas de sindicalizacao de seus 
representados, no local onde se realiza o trabalho de transporte escolar.

P ar3grafo 1°- O Empregador enviara ao Sindicato Profissional, ate o dia 20 de cada rods, via e-mail, a 
relaQao (com nome, funpao e salario) de seus funcionarios.

Paragrafo 2D - As empresas pagarao uma multa de 10% (dez por cento) por mes de atraso, pelo nao 
recolhimento, no prazo mencionado, da contribuicao confederativa ou caso venham a descontar dos' 
holerites dos associados e nao repassarem ao Sindicato da Categoria Profissional.
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Outras Disposi^oes

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA - DA DIVULGAQAO DESTE INSTRUMENTO

CLAUSULA TRIGESIMA TERCEIRA - 
SIN DICATO

Disposi^des Gerais

Descumprimento do Instrument Coletivo

CLAUSULA TRIGESIMA QUARTA - 
PACTUADAS

Paraprafo2°- Durante os meses de desconto da Contribui$ao confederativa, os trabalhadores associados 
da Entidade ficam isentos do pagamento da mensalidade associativa.

Outras disposigdes sobre relate entre sindicato e empress

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA - DO ACESSO DO SINDICATO AO LOCAL DE TRABALHO

Fica assegurado aos representantes da diretoria do sindicato, o direito de manterem contato com os 
empregados da empresa signataria, nas suas depend^ncias, sempre que necessario, devendo a empresa 
ser previamente comunicada da presenga do Sindicato.

Paragrafo Primeiro: A presenga do Sindicato Profissional nas dependencias da empresa terS como 
objetivo a campanha de sindicalizagao, alem da concessao de ampla h'berdade de divulgagao do presente 
Acordo Coletivo e outros informativos de interesse da categoria.

Fica estipulada multa de 20% (vinte por cento) do maior piso salarial, por clausula, previsto neste 
Instrumento Coletivo em favor do prejudicado, na hipotese de descumprimento por cada de quaisquer 
das clausulas descumpridas independents do assunto.

Paragrafo primeiro: Das clausulas inadimplentes podera ser proposta agao de cumprimento contra a 
empresa inadimplente, para cumprir ou demonstrar que cumpriu as clausulas deste instrumento coletivo.

Paragrafo segundo: Caso seja necessario o ajuizamento de agSo de cumprimento, fica estabelecido que 
se comprovado o inadimplemento, sera aplicada a multa estabelecida neste instrumento, por cada 
clausula descumpnda e por trabalhador prejudicado, em favor do sindicato laboral, bem como honorarios 
advocaticios.

Fica assegurado aos Diretores do Sindicato Profissional a licenpa remunerada para atender as 
necessidades de servipo da Entidade, durante a vigencia do mandate.
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CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA - CONSIDERAQOES FINAIS

Sao Paulo, 1° de jultio de 2022

NEXPRIME LOCADORA DE VEICULOS E TRANSPORTES E1RELI

As partes signatarias comprometem-se a divulgar os termos do presente acordo entre 
represehtados.

E, por estarem as partes justas e a acertadas, assinam o presente Acordo Coletiva de Trabalho, em sete 
vias, comprometendo-se consoante dispoe o artigo 614 CLT, a promover o depdsito da mesmaj para fins 
de registro e arquivo, na Delegacia Regional do Trabalho e do Emprego em Sao Paulo.

As partes concordam que so havera validade as clausulas constantes neste acordo coletivo, dispensando 
quaisquer outros cumprimentos nao especificados neste.

ALEXANDRttyER&LAMO DE ALMEIDA 
f Presidente

SINDICATO DOS TRABALHADORES EIW EMPRESAS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO 
DE SAG PAULO SINTTEASP

CLAUDIA DUTRA MACEDO 
Empresario


