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0 Usuario Extemo acima identificado foi prevamente avisado que o peticionamento importa na aceitapao dos termos e
conduces que regem o processo eletronico, stem do disposto no credenciamento preuo, e na assinatura dos
documentos nato-digitais e declaragao de que sao autenticos os digitalizados, sendo respons^\ol civil, penal e
administratixemente pelo uso indewdo. Ainda, fol avisado que os nteis de acesso indicados para os documentos
estariam condicionados a an^lise per servidew publico, que podera ahera-las a qualquer memento sem necessidade de
prevo avis a, e de que sao de sue exclusive responsatxlidade:
• a confomnidade entre os dados infbnmados e os documentos;
• a conservagao dos originals em papel de documentos digitalizados ate que decaia o direito de rewsao dos atos
praticados no processo, para que, caso sdicitado, sejam apresentados para qualquer tipo de confer&ncla;
• a realizagao por meio eletronico de todos os atos e comunicagoes processuais com o proprio Usuario: Extemo ou,
por seu intermedio, com a entidade porventura represenrada:
• a abser>4ncia de que os atos processuais se consideram realizados no dia e hora do recebimento pelo SEI,
considerando-se tempestiws os praticados atd as 23h59min50s do ultimo dia do graze, considerado sempre o
horario oficial de Brasilia, independents do fuso hor^rio em que se encontre;
• a consutta periodica ao SEI, a fim de verificar o recebimerrto de Intimaqoes eletr&nicas.

A existSncia deste Recibo, do processo e dos documentos aclma indicados pode serconfenda no Portal na Internet
do(a) Ministerio da Economia.
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AO MINISTllRIO DA ECONOMIA
REQUERIMENTO DE REGISTRO DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO

N° DA SOUCITAQAO: MR050693/2022
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SAO
PAULO E REGIAO • SINTTEASP, CNPJ n. 10.309.777/0001-96, localizado(a) d Avenfda Penha de Franca lado par. 582. alt frente, Penha de Franpa, Sao Paulo/SP. CEP 03606-000. representado(a). neste ato. por
seu Presidents, Sr(a). ALEXANDRE GEROLAMO DE ALMEIDA. CPF n. 263.081.898-55, confdnre
delibera^ao da (s) Assembteia (s) da Categoria, realizada (s) ern 27/06/2022 no municlpio de Sao Paulo/SP;

E
TRANSPORTE ACESSIVEL UMCARGA LTDA. CNPJ n. 00.320.527/0001-01. Iocalizado{a) a Rua Agostinho
Correia, 125, Vila Regina, $5o Paulo/SP, CEP 02968-090, represenlado(a). nesle ato. por sen Empres^rio,
Sr(a). ALEXANDRE DE FREHAS BORGES, CPF n. 093,098.398-05
nos termos do disposto n® Ccnsolida^o das Leis do Trabalho e na hstru^ao Normativa n° 16, de 2013, da
Subsecretaria de -RetepOes do Trabalho, reconhecem como vaIWo e reqtiererh o REGISTRO DO-ACORDO
COLETh/O DE TRABALW transmilido ao Ministerlo da Economte. por meio do slstema MEDIAD.OR, sob o
numero MR050693/2022, na data de 21709/2022, as 46:02.
A , 21 dd setembro de 2022.
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ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2022/2023

NUMERO DA SOLICITACAO: MR

72022

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE
SAO PAULO E REGiAO - SIN 111ASP, CNPJ n. 10.309.777/0001-96, neste ato representadofa) por seu
Presidente, Sr(a). ALEXANDRE GEROLAMO DE ALMEIDA:

E
TRANSPORTS ACESSIVEL UNICARGA LTDA, CNPJ n. 00.320.527/0001-01, com sede na Rua Agostinho
Correia, 125, Vila Regina, Sao Paulo/SP, neste ato representadofa) por seu socio-difetor Sr. ALEXANDRE
DE FREITAS BORGES, inscrito no CPF n° 093.098.398-05;

Celebram o present© ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, estipulando as condigoes de trabalho previstas
nas clausulas seguintes:
CLAUSULA PRIMEIRA - VIGENCIA E DATA-BASE

As partes fixam a vigencia do presente Acordo Coletivo de Trabalho no periodo de 0t° de maio de 2022 a
30 de abril de 2023 e a data-base da categoria em 01® de maio.
CLAUSULA SEGUNDA - ABRANGENCIA
O presente Acordo Coletivo de Trabalho abrangera a(s) categoria(s) dos trabalhadores em TRANSPORTE
ESCOLAR, com abrangencia territorial no Munictpio de Sao Paulo.

Salaries, Reajustes e Pagamento

Piso Salarial

CLAUSULA TERCEIRA - DO REAJUSTE
Os pisos salariais da categoria dos Empregados representados neste inslrumento. aplicarao reajuste salarial
na data base de maio de 2022, da seguinte forma: para Motorista de Onibus, Motorista de Veiculo Leve (Van
e Micro-ohibus) e para os demais cargos e beneficios. serao aplfcados o indie© de 12,13% (doze inteiros e
treze decimos por cento).
.

CLAUSULA QUARTA - DO PISO SALARIAL
Ficam estipulados os seguintes Pisos Salariais para jornada de 44 (quarenta e quatro) boras semanais ou
220 (duzentos e vinte) boras mensais, sendo permitido o valor proporcional destes quando a jornada
cumprida for inferior a esta:

a) Motorista de Veiculo'Leve (Vans ou Micro-onibuS) de Transport© Escolan R$ 2.013,€0 (dois.mil e treze
reais) por mes;
b) Motorista de Onibus de Transport© Escolar: R$ 2.355,00 (doi$ mil, trezentos e cihquenta e cinco reais)
por mes;

c) Monitor: R$ 1.564,00 (hum .mil, quinhentos e sessenta equatro reais);

d) Demais empregados, em areas administrativas, tecnicas ou operacionais: RS 1,460,00 (hum mil,
quatrocentos e sessenta reais) por mes.

CLAUSULA QUINTA - REMUNERA^AO

Salvo expressa manifestagao em contrario por parte dos empregados, o empregador se obriga concede? um
adiantamento salarial ate o dia 20 (vinte) de cada mes de no rnimmo 30% (trinta por cento) do salario nominal
do mes em curso, antecipando-se para o primeiro dia util imediatamente anterior, se este recairaos sabados.
domingos e feriados.
Paragrafo Unico; A data, do pagamento do salario mensal sera o 5° dia util do mes subseqiiente ao da
realizagao do trabalho, salvo casos excepcionais.

Outras normas referentes a salaries, reajustes, pagamentos e criterios para cdtculo

CLAUSULA SEXTA - SALADO SUBSTITUIQAO

Ao empregado chamado para substituir outro empregado, fica assegurado o direito de receber iguai salario
no periodo da substituipao.

CLAUSULA SETIMA - DEMONSTRATIVE) DE PAGAMENTO

O empregador fica obrigado a fomecer aos seus empregados o comprovante de pagamento salarial
(holerite), com a discriminagao das boras trabalhadas. de todos os tftulos que acompanham a remuneragao.
das importancias pagas, dos descontos efetuados e da indicagao do valor mensal a ser recolhido ao FGTS,
inclusive com identificacao do empregador.

Descontos salariais
CLAUSULA OITVA - DESCONTOS

O desconlo no salario do empregado nos casos de dano, prejuUo ou multa, sera possivel desde que,
garantido direito de defesa ao empregado no prazo de 05 (cinco) dias uleis da data da comunicagSo do fato
e somente apos comprovado o dolo ou culpa do mesmo, o desconto podera ocorrer no contra recibo com
discriminagao.

Paragrafo primerro: Consrderando-se que pels natureza da prestagao dos servigos. os veiculos do
empregador acordante possuem Segura de Responsabilidade Civil Facultativa para Auto, objetivando a
protepao em caso de danos materials, corporals e morals causados de formas invefuntarias a terceiros. fica
aqui prevlamente autorizado ao empregador efetuar o desconto de ate 30% (trinta por cento) da
remunerapao do empregado. em caso de utilizagao desse seguro para reparos em veiculos de terceiros ou
danos materias causados por culpa ou dolo do empregado.

Paragrafo Primeiro - A eventual demissSo de empregados corn debitos autorizados, ou motlvados apos
ample defesa sera descontado na rescis§o, inclusive com antecipagao, ss for o case de existir parcelas em
aberto, respeitado o limit© legal de at4 30% sobre o total bruto das verbas rescisdrias.
i
Gr3tifica$6es, Adicionais, Auxflios e Outros

Auxilio AHmentagSo

CLAUSULA NONA - CARTAO ALIMENTAQAO

O Empregador subsidiary mensalmente a entrega do CARTAO ALIMENTAQAO aos seus empregados, no
valoule
fea^ ^°r cac*a ^^alhador, pela empresa indicada pelo Sindicato

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

Paragrafo Segundo; Pica vedado o cumprimento do referido benefi'cio atraves do pagamento em espdde,
devendo o Empregador observer o disposto no "caput*’desta clausula.
Paragrafo Terceiro: Nao tera direitd ao beneficio o empregado que estiver afastado do trabalho ou gozando
de beneficio pago pelo INSS. a partir do mes seguinte a data de cencess§o ou nas hipdteses de outros
afastamentos e licen^as.

Paragrafo Quarto: Fica eslabelecido que, para uma padroniza^So do ticket alimentagao fomecldo pela
empresa a fim de evitar disparidade, os mesmos deverao ser fomecidos por empress fornecedora
especializada no vale alimentagao. para toda a categoria.

Auxllio Refei^ao

CLAUSULA DECIMA - CARTAO REFEIQAO
O Empregador se_ obriga a fomecer aos seus empregados uma refei^ao diaria subsidlada que cohstetir^ em
TICKET REFEIQAO. no valor minimo de R$ 18,50 (dezoito reais e cinquenta centavos) cada. O empregado
recebera tantos Ticket's Refei$ao quantos forem os dias de trabalho efetrvo no mes, pete empresa indicada
pelo Sindicato dos Empregados (SINTTEASP).

Paragrafo Primeiro O referido subsidio terS natureza indenizatoria, rtfo se incorporando ao salario.
Paragrafo Segundo: Fica vedado o cumprlmento do referido beneficio atraves do pagamento em especie
devendo os Empregadores observer o disposto no '‘caput" desta clausula.

Paragrafo Terceiro: Nao tera dlreito ao beneficio o empregado que estiver afastado do trabalho ou gozando
de beneficio pago pelo INSS a partirdo mes seguinte a data de concessao ou nas hipdteses de gozo de
ferias e demals afastamentos ou licen^as.

ParSgrafo Quarto: Fica estabelecido que, para uma padronizacao do ticket refeigao fornecido pela empresa
a fim de evftar disparidade, os mesmos deverao ser fomecidos por empresa fomecedora especializada no
vale alimentagao, para toda a categoria.

Auxilio Transporte

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- VALE TRANSPORTE
Par&grafo Primeiro - Devera conceder o Empregador, o beneficio do Vale Transporte, podendo efetuar o
desconto estabelecido pela Lei n°. 7.418/85, de no maximo ate 6% (seis por cento), ficando facultado aos
mesmos o fomecimento do referido vale em dinheiro, sendo que neste caso, devera ser efetuado o
pagamento juntamente com o salario do mes, nao tendo natureza remuneratdria.

Par^grafo Unico: -Nao fara jus ao beneficio do Vale Transporte o empregado que utiiizar o veiculo do
empregador para sua locomogao de ida e volta da residencia ao trabalho ou que nao precise utiiizar
transporte para seu deslocamento at6 o trabalho.

Auxilio Saude
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA -CONVENIO FARMACIA

Os empregadores se obrigam a firmarem convenios com farmacias e drogarias para que seus empregados
possam utiiizar em compras.
Par^grafo primeiro: As empresas estao autorizadas a descontar dos salaries diretamente na folha de
pagamento dos empregados os valores referentes as compras na empresa indicada. pelo sindicato.
Conforme artigo 462 da CLT.

Pardgrafo segundo: As empresas conveniadas (farmacias e drogarias), devera ser indicada pelo sindicato
da categoria profissional.

Seguro de Vida

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - SEGURO DE VIDA
A empress oferecera SEGURO DE VIDA em grupo para cobertura de indeniza$ao por mode de qualquer
natureza, morte acidental e invalidez total ou parcial por doen^a acidentaria em decorrencia da atividade
profissional dos empregados abrangidos.

Parcigrafo Primeiro: Coberturas das indenizagdes conforms valores e natureza abaixo:

a) 10 (dez) vezes o piso salarial de Motorista (alinea "a* da dausula quarta) em caso de Morte
Natural, Morte Acidental, Invalidez Permanent© Total ou Parcial por Acidente.
b) Assistencia Funeral lndividual-R$ 5.000,00.
ParSgrafo Segundo: Fica excluida da presente clausula a empress que ja mantenha, por sua conta, apolice

de seguro de vida em grupa, com cobertura igual ou superior aos capitate adma indicados

CLAUSULA DECIMA QUARTA - CONSiGNA^AO DE EMPRESTIMO

O SINTTEASP cetebrara conveniofs) com instituiqaofoes) financelra(s} para possibiiftar a concessao de
emprestirno consignado em folha de pagamento para trabalhadores da categoria, instituteao que sera
indicada exclusivamente pelo SINTTEASP.
As empresas descontarSo de seus empregados, mediante averbag^o em folha de pagamento e
apresentaqao, pels Gnanceira ou instituiQao bancaria indicada pelo sindicato, de reia^so de names e valores,
as rmportancias correspondentes a convenios de emprestirno consignado em folha de pagamento, desde
que autorizados individualmente pelos mesmos. encaminhando-se copia destas autariza^oes a ampresa, e
observando os hmltes da Lei 10.820 de 2003, repassando estes importancias ao sindicato, ate o dia 10 de
cada mes;

ParSgrafo Primeiro - Desde que expressamente autorizado pelo empregado, ficam legitimados os
descontos salariais de Emprestimos Consignados em folha de pagamento, entre outras
ParAgrafo segundo - Os Bancos ou financeiras deverao necessariamente estarem registradas no BACEN,
e deverao, necessariamente, serem avafiadas e aprovadas pelas entidades sindteais.
O SINTTEASP cetebrara conv^nlofs} oom instituigao(Ses) financeira(s) para possibiliter a concessao de
emprestirno consignado em folha de pagamento para trabalhadores da categoria. institui^ao que sera
indicada exclusivamente pelo SINTTEASP.

Contrato <le Trabalho - AdmlssSo, DemlssSo, ModaHdades

Outras normas para Admissao/Contrata^So

CLAUSULA D^CIMA QUINTA - CONTRATO DE TRABALHO E EXPERltNCIA
Os Gontratos de experience cetebrados enire empregados e empregadores das catego rias signatarias terao
duragao de no maximo 90 (novente) dias, embora posse ser prorrogada uma unica vez, desde que nao
ultrapasse tai periodo, nos termos do artigo 445, pardgrafo unico, da CLT.
Par&grafo primeiro: Para os trabalhadores que ja presteram services para o empregador acordante e que
forem demitidos e readmitidos antes de oompletados 60 (sessenta) dias entre um fato e outro, nao sera
necessario a exigencia de contrato de experiencia.

ParAgrafo segundo: Considerando que a contratagao de motoristas e rnonitores pelo empregador
acordante se dao em razao do contrato de presta^ao de servifos de transports escdar firmado com a
Prefeitura de Sao Paulo ou o Gpverno do Estado de Sao Paulo, porintermedio da Secretaria da Educagao,
cujo objetivo e transporter alunos da rede publics de ensino, e qua, por issof nao ha transports deste alunos
e consequents prestages de services pelo periodo dasferiasescolares, podera haver suspensaodocontrato
de trabalho de motoristas e monitores pelo mesmo periodo, podendo o empregadc-r tambem optar por ferias
coletivas ou peia demissao e posterior contratagao.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - CONTRATAQAO DE ASSOCIADOS
As empresas que participarem de iicltagao, poderao soliciter ao sindicato profissional a indicagao de seus

-vi"? e- ■■.

associados para possivet contratacao. code seguirSo os criterios estabelecidos no inciSO I do artigo 544 da

Aviso Prfevio
CLAUSULA OECIMA SEHMA - AVISO PREVIO
Ao empregado, se dispensado sem justa causa, sera devido o aviso previo de 30 (trinta) dias aquele que
laborava ate 01 (um) ano na mesma Empresa, e acrescido de tr&s dias a cada ano trabalhado ate o Ijmite
de 60 (sessenta) dias, perfazendo um total de ate 90 dias. nos termos da Let n°. 12.506/11.

Paragrafo Umco: A falta de concessao de aviso previo por parte do empregado dara o direito ao empregador
em descontar o valor do ultimo sal£rio percebido pelo empregado, nos termos-do artigo 437., paragrafo 2°.

Outras normas referentes a admissao, demissSo e modalidades de contrata?ao

CLAUSULA DECSMA OITAVA - FORMULARIOS

O empregador, desde gue solicitado, fomecera aos seus empregados os documentos necessaries, relatives
ao vinculo laboral, para obtengao de beneficios previdenciarios.
CLAUSULA DECIMA NONA - ASSISTENCIA DO SINDICATO E HOMOLOGA^AO

Considerando que nos termos do artigo 611-A da CLT, estabelece que a “Convengao Coletiva e o Acordo
Coletivo de Trabalho tern prevaiencia sobre a Lei, ficando facultativa a realizaqao das homologagoes na
entidade Stndical profisstonal, a partir de seis meses de contrato independentemente da modalidade e prazo.
Vedada a reairzagao das homologagoes em comissao de concilia^ao ou tribunal de mediagao e arbitragem.

Paragrafo Primeiro: Havendo solicitagao formal, a empresa fica obrigada a apresentar os comprovantes das
contribuigoes prevlstas neste instrurriento. bem como os comprovantes dos pagamentos de todos os
beneficios previstos neste acordo.

CLAUSULA VIGESIMA - DA CARTEIRA DE CLASSE
Pelo fato da categoria de Transports Escofar, ter peculiaridades especificas, bem como mao de obra
especlalizaoa. as partes acordam, que para a identifica^ao dos trabalhadores da categoria. o slndicato
profissional expedira, mediante cadastre e requerimento do interessado associado. cartetra de identificagao
consiando necessariamente o CBOda profissao, bem como certrficando a categoria.

CLAUSULA V1GESIMA
TRABALHISTAS

PRIMEIRA

TERMO

DE

QUITAQAO

ANUAL

DE

OBRIGAQOES

Flea assegurado, o direito dos empregados e empregadores. na vigencia ou nao do contrato de emprego,
fiFmar ou nao o termo de quita^o anual de obligates Lrabalhistas, obngatoriamente na presenga do
Sindicato dos Empregados da Categoria, nos termos do artigo 507-6 da CUT.

Paragrafo Primeiro: O terma discriminara as obriga^oes de dar e fazer cumpridas mensaimerrte e dele
constara a qultagao anual dada pelo empregado, com eftcacia liberatdria das parcelas nele especificadas.

Relates de Trabalho - CondifSes de Trabafho, Nonnas de Pessoal e Estabilidades

Qualifica$ao/Forma$ao Profissional
CLAUSULA ViGESIMA SEGUNDA * CURSOS OBRIGATORIOS DE TRANSITO

Os empregadores. nao sao obrigados a subsidiar os empregados a realizagao dos cursos exlgtdos pelas
auioridades de transito para o exerct'cio de suae fungSes, sendo responsabilidade dos trabalhadores se
manterem em dia com as obrigagdes inerentes ao exercfcio de suas atividades, porem os cursos ministrados
por empresas certificadas a que.o empregador liver acesso sem custo, poderao ser disponibilizados.

Ferramentas e Equipamentos de Trabalho
CLAUSULA VIGESIMA TERCE1RA-DOS DANOS MATERIAL

O empregado sera responsabiKzado por quaisquer danos que causar ao veiculo do empregador, bem como
multas de transito, e outros prejuizos. quando Hear comprovado que agin com culpa ou dolo no evento, nos
termos do artigo 462, paragrafo 1° da CLT.

Outras estabilidades
CLAUSULA ViGESIMA QUARTA ~ DA GARANTIA DE EMPREGO NAS SITUAQOES ESPECIFICADAS

Sao asseguradas aos empregados lodas as garantias e estabilidades provisorias no emprego, conforms
defin id as na legislagao.
Alfnea ‘'a*: A empregada gestante e assegurada a estabilidade provisoria no emprego, desde o inicio da
gesta^ao alb 05 (cinco) meses apes o parto, nos termos do artigo 10, II. ''b”, da ADCT.

Allnea "b1. Ao empregado afastado pela Pravidencia Social fica assegurada a estabilidade provisoria pelo
periodo previsto nas lets da Previdencia Social.
Alinea “c*’: Fica assegurado o emprego ou salario eo empregado eni idade de prestagao de servigo mililar
obrigatorio, desde o alistamento previo ate 60 (sessenta) diss apos o termino do compromisso, salvo a
hipotese de dispensa por motive de falls grave, mutuo acordo ou pedido de dispensa.
Jornada de Trabalho - Durazo, Distribui^So, Controle, Faltas

Curasao e Hordrio

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DA JORNADA DE TRABALHO
A jomada de trabalho normal sera de no maximo 44 (quarenta a q.uatro) horas semanais e 08 (oito) boras
dterias efetivamente trabaihadas. nos termos do artigo.70. XIII, da Constituiqao Federal observada as normas
do capftulo H do Titulo II, da CLT.

Paragrafo Primeiro: A empresa mantera um intervalo para repouso ou alimentagao, que devera respeitar o
limite maximo de 05h00 (Cinco horas), tendo em vista a possibilidade facullada pelo art. 71, paragrafo 2° da

CLT:
Paragrafo Segundo; Fica estabelecida a possibilidade de compensagao da jomada de trabalho, atravas da
utilizagao de banco de horas, podendo o excesso de horas em um dia ser compensado em outro dia. de
maneira que nao exceda, no periodo maximo de 01 (um) ano. a soma da jomada'semanal, nem seja
ultrapassado o limits maximo de 10 (dez) horas, nos termos do paragrafo 2® do artigo 59 da CLT,

Paragrafo Tercetro: Fica estabelecida a possibilidade de compensapao semanal da jomada de trabalho. de
forma que a jornada de um dia podera ser compensada com a de outre dia trabalhado na mesma semana.
desde que nao ultrapasse o limits de 44 horas semanais.
Paragrafo Quarto: Em face da natureza intermitente do labor em transporte escolar, reconhece-se que, em
caso de existencia de intervalos intrajomadas, os mesmos nSo se computam como jomada d© trabalho,
salvo se o empregado se mantiver, comprovadamente, a disposigao do empregador.

Paragrafo Quinto: Em razao da natureza intermitente do labor em transport© escolar, em que ha varias
pauses numa mesma jomada de trabalho, fica permitida a concessao de mats de um intervale intrajornada.
bem como, cada qual, podendo ter durapao superior a duas horas.
Paragrafo Sexto: Considerando^se que dentro da dinamica do labor em transporte escolar, em que, em
regra, inexiste prestagao de servigos durante as ferias escolares que costumam ocorrer nos meses de julho
(integralmente ou em parte), dezembro (integralmente ou parte) e Janeiro, o Empregador podera, a seu
criterio e computar tais lapses no sistema de Banco de Horas, observando os termos do paragrafo primeiro
da presents clausula, desde que notifique o Empregado.

CompensaqSo de Jornada

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - DAS HORAS EXTRAS

Sao consideradas horas extraordinaries aquelas laboradas apds a 8a (oitava) hora diaria efetivamente
trabalhada ou 44a (quadragesima quarta) semanal efetivamente trabalhada e serao remuneradas com os
seguintes acrescimos:
1

50% (cinquenta por canto) para boras extraordinArias da segunda a Sabado;

2.

100% (com 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 Horas ou compensadas semanalmente.

Pardgrafo Segundo: Considerando-se que em regra nos perfodos de ferias escolares pode nao haver labor
por parte de afguns trabalhadores, tais perfodos poderao ser utilizados para a compensagao da jomada, em
conformidade com o banco de horas,

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA - 00 BANCO DE HORAS
A Empresa de comum acordo com o sindicato dos Empregados adotarS 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, par^grafo 2° do Arti«

d.

LTzfcfi'aceito e celebrado o presente ACORDO

1

COLETIVO DE ACUMULO E COMPENSAQAO DE HORAS DE TRABALHO (BANCO DE HORAS),
observando as normas e disposigdes contidas na LEGISLAQAO, ficando estabelecido as seguintes
condigoes:

§ 1’ - DOS DIAS DA SEMANA E QUANTIDADE MAXIMA DE HORAS A SEREM ACUMULADAS POR
DIA;
Dos dias a serem acumuladas as HORAS DE TRABALHO e o limits maximo de boras ficam de seguinte
forma:

SEGUNDA A DOMINGO 4:00 HORAS
§ 2°- DA QUANTIDADE E HORAS A COMPENSAR PARA CADA UMA HORA ACUMULADA
TRABALHADA DE ACORDO COM 0 DtA DA SEMANA:
Com relagao a cada hora trabalhada e acumulada: dentro do BANCO DE HORAS, ser£ equivalents a
quantidade descrita a seguir na hora da compensa^o: De segunda-feira a sabado para cada 01:00 hora
acumulada sera equivalents a 01:00 hora a ser compensada e os Domingos e Feriados para cada 01:00
hora acumulada sera equivalents a 02:00 horas a serem compensadas.

§ 3°- DO PRAZO PARA A COMPENSA^AO DAS HORAS ACUMULADAS:
O prazo para COMPENSAQAO DAS HORAS ACUMULADAS sera de 01 (hum) ano, a contarda primeira
bora incluida no mesmo, sendo definida a data de COMPENSAQAO pela empresa, sendo que, em face da
natureza do labor em transports escolar, as boras excedentes serao compensadas nas ferias, ou seja, no
recesso escolar, dos meses de julho, dezembro e Janeiro.
O Banco de Horas sera feito no periodo de 12 meses.

§ 4C- DO ACOMPANHAMENTO DAS HORAS ACUMULADAS:
Sera emitido mensalmente peta empress e entregue aos funcionarios envolvidos no, juntamente com o
comprovante de pagamento mensal, EXTRATO iNFORMATIVO, da quantidade de boras efetuadas no mes,
inclusive as boras acumuladss.

Destaca-se que a Empress podera controtar a Jornada de trabalho dos seus funcionarios, atraves de sistema
eletronico de ponto. batido pe!o prdprfo empregado de maneira digital e/ou biometrics, em equipamento ffeico
ou aparelho move! au atraves da DIARIO DE 80RDO. preenchido pelo propria empregado e conferido por
dots outros funcronarios da empress.
§ 5° - DA FALTA DE COMPENSAQAO DENTRO DO PRAZO ESTIPULADO E EM CASOS DE RESCISAO
CONTRATUAL:

A nao compensagao das boras acumuladas. dentro do prazo estipulado, ou em cases de Rescisao
ContratuaL serao pagas ao funcionario, de acordo cam os percentuais citados em hora extra do presente
acordo.
§ 6® - DA ADMISSAO:

Os empregados qus vierem a ser admitidos apes a ceJebragao desfe acordo estarao autorriaticamente
enquadrados nas clausulas contidas neste.

F6rias e Licen^as

DurasSo e Concessao de FSrias

CLAUSULA VIGES1MA 01TAVA - FERIAS

Observando o disposto no art. 13o da C.L.T., as ferias somente poderao ter intcio em dias uteis.
Parctgrafo Primeiro: A criterio do empregador, poderSo ser concedidas Ferias Coletivas laborals nos
periodos de ferias escoiares, que costumam, em regra, ocorrerem nos meses de juiho, dezembro e Janeiro
de cada ano, uma vex que em tai lapse nao ha prestapao de services de transporte ©scoter, sendo que o
Empregador que assim agir devera comunrcar a todos os Empregados com anteced£ncia minima de 01 (urn)
mes antes do inicio do gozo. bem como comunicar ao Sindicato ProfissionaL
Par^grafo Segundo: A concessao de Ferias Coletivas fora dos perfodos de ferias escoiares devera ser
comunicada por escrito ao SINTTEASP, stem de comunicar aos Empregados 01 (um) mes antes do inicio
do gozo.

Saude e Seguran^a do Trabalhador
Condt^des de Ambients de Trabalho

CLAUSULA VIGESIMA NONA - AGUA POTAVEL, SANCTARIOS E ARMARIOS.
Os ampregadores se obrigam a manter no local de trabalho, ague potavel, para consumo de seus
empregados^ bem como sanitarios masculines e. femininos em perfeitas condigoes de higiene; armarios
individuals para guards de rcupas e pertences pessoals dos empregados, desde que a troca de roupgs
decorra de exigencia da atividade desenvolvida.

Parcigrafo tinico: A empress devera: fomecer aquipamento individual de protegao ou coletivo conforme a
necessidade do trabalho e for necessario.

CLAUSULA TRIGESIMA - DESVIO DE FUN^AO
Nao cabe ao empregador, exrgir qua o empregado desempenhe funpao diversa daquela, na quel foi
efetivamente contratado, conforms discrimina o C8O da categoria.

Uniforms
CLAUSULA TRfGESiMA PRIMEIRA - PADRONIZAQAO DE UNIFORME DOS EMPREGADOS

Quando o empregador exigir o uso de uniforms no exercicio da fungao, deverao fomecer aos seus
empregados no minima dois jogos completes do respective uniforme, Induindo os de uso no verao e invemo.
Relagdes Sindicais

SfridleattzasSo (campanhas e contratag^o de srndicalizados)
CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA • CONTRIBUIQAO C0NFEDERAT1VA
Conforms previsto no artigo 513 da CLT, por dacisao soberana da Assembleia Gerat Extraordin&ria, as
smpresas desoontarao am folha de pagamento, 2% (dois por cento) do salade-n'dminal do fiiiado a categoria,

referente a mensalidade associativa em favor do Sindicato Profissional, procedendo ao devido recolhimento
ate o dia 10 (dez) de cada mes. encaminhando a entidade sindical a relaqao dos empregados que sofreram
descontos.
Paragrafo 1° - O Empregador enviarS ao Sindicato Profissional, ate o dia 20 de cada ntes, via e-mail, a
relaqao (oom nome, fungao e salario) de seus funcionarios.

Paragrafo 2° - As empresas pagarao uma multa de 10% (dez por cento) per mes de atraso, pelo nao
recolhimento, no prazo mencionado, da contribuigao confederativa ou caso venham a descontar dos
holerites dos associados e nao repassarem ao Sindicato da Categoria Profissional,
CLAUSULA TRIGESIMA TERCEIRA- ACESSO DO SINDICATO AO LOCAL DE TRABALHO

Fica assegurado aos representantss da diretoria do SINTTEASP, o direito de manterem contato com os
empregados da empress signataria, nas suas dependencias, sempre que necessario, devendo a empresa
ser previameote comunicada da presenga do Sindicato.
Paragrafo Primeiro: A presents do Sindicato Profissional nas dependencias da empresa tera como objetivo
a campanha de sindicalizagao, alem da concessao de ampla liberdade de divulgagao do presents Acordo
Coletivo e outros informativos de interesse da categoria.
CLAUSULA TRIGESIMA QUARTA - INF0RMA9dES AO SINOICATO PATRONAL
Ao empregador, sempre que solicitado, se obriga a enviar, aos Sindicatos Patronal e Profissional, atraves
do e-mail sindicato.seteisp@gi-nail.com, ou WhatsApp -11 -95499-4449, habil a comprovagao do numero de
veiculos cadastrados junto aos orgaos competentese contratantes. piiblicos e privadcs, responsabiltzando:se pela autenticidade do mesmo. sob as penes da lei.

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA - LICENQA REMUNERADA DOS D1RETORES DO SINDICATO
OBREIRO
Fica assegurado aos Direiores do Syndicate Profissional a llcenga remunerada para atenderas necessidades
de servigo da Entidade, durante a vigencia do mandate.
CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA - LORD - LEI GERAL DE PROTEQAO DE DADOS

As partes reconhecem a Lei 13.709/18 - Lei Geral de Protegao de Dados (LGPD) e a ela se sujeitam.
PARAGRAFO UNICO < Considerando o ietjitimo interesse das partes previsto no artigo 10, II da Lei
13.709/2018, em especial as prerrogativas do SINTTEASP referentes a defesa dos direitos e interesses
coletivos ou indivrduais da categoria representada. nos termos do art. 8°. da Constituigao Federal, ao
empregador, sempre que solicitado, encaminhard ao SINTTEASP as listas dos empregados, previstas nas
dausulas desta CCT. A Entidade receptora das listagens seguira a ftnalidade. a adequate, a necesstdade
e a seguran^a para uso dos dados, adotando regras de boas praticas e govemanga.

Disposi$6es Gerais
Descumprimento do Instrumento Cotetivo

CLAUSULA TRIGESIMA SET1MA - MULTA FOR INADIMPLENCIA DAS CJ

fULAS PACTUADAS

Fica estipulada multa de 20% (vinte por cento) do maior piso salarial, por clausula, previsto neste Instrumento
Coletivo em favor do prejudicado, na hipdtese de descumprimento por cada de quaisquer das clausulas
descumpridas independente do assunto.
Paragrafo primeiro: Das clausutas inadimplenles podera ser proposta a^ao de cumprimento contra a
empresa jnadimplente, para cumprir ou demonstrar que cumpriu as clSusulas deste instrumento coletivo.

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

CLAUSULA TRIGESIMA OITAVA - RELAQAO DOS EMPREGADOS, CARGOS E SALARiOS.
A Empresa obriga-se a fomecer trimestralmente, ao Sindicaio dos Empregados, rela^ao de todos os
empregados, contendo o noma, data de admissao, cargo e saldrio, bem como iriformagdes relativas aos
recolhimentos do FGTS, bem como qualquer informagao pertinent© a qualquer momento em que o Sindicato
Profissional sofic'rtar por escrfto, podendo ser por meio eletrdnico;

CLAUSULA TRIGESIMA NONA - DOS EXAMES TOXICOLOGICOS E DA UTIL1ZAQAO DO BAFOMETRO
E SUSPENQAO DA CNH

Considerando a natureza social do institute e enquanto vigente norma legal que a imponha, devera o
motorista submeter-se ao exame tgxicologico, bem assim como o registro no EAR. Em caso de recusa
injustificada, mantida depots de oferta patronal para custete do exame a tltulo de adiantamente salarial
parcelado em ate tres vezes, o vinculo de emprego estar© sujeito a rescisao motivada.
Paragrafo primeiro - No caso de exame positive, o contrato de trabalho estara suspense por 90 (noventa)
dias. tempo regimentar para que o motorista possa fazer a contraprova do exame, em sendo essa confirmada
positive abre-se a possibilidade ao empregador da dtspensa por justa causa por infra^ao ao art. 482 letra "b”
e "e". tendo em vista a gravidade de manter motorista que nao apresente a CNH renovada na categoria “D"
ou “E” e com exercicio da atividade remunerada (EAR) estabefecida de acordo com os ditames legais.

Par©grafo segundo - A criterio do empregador podera ser solicitado a qualquer empregado de qualquer
funoao durante sua Jornada de trabalho, que se submeta reservadamente ao teste de bafometro, sem que
tai possa gerar qualquer constranglmento ou efeito Indenizatorio por tratar-se de norma de Medicina e
Seguran^a do Trabalho. Em caso de recusa do empregado, sera dispensado de suas atividades funcionais
e descontado o dia de trabalho de see salario, bem como vale transporte.

Paragrafo terceiro - Em caso de suspengao da CNH por qualquer motivo contrato de trabalho do
empregado motorista ficara suspense por igual periodo, nao sendo causa de demissao.
Parigrafo quarto - Em qualquer das situagbes acima em que o contrato de trabalho esteja .suspense a
empresa fica desobrigada da remuneragao salarial do empregado durante Iodo o periodo da suspensao do
contrato de trabalho.

CLAUSULA QUADRAGESIMA - DIVULGA<?AO DESTE INSTRUMENTO

As partes signatarias comprometem-se a dtvulgar os termos do presents acordo entre os seus
representados.

E, por estarem £s partes justas e a acertadas, assinam o presents Acordo Coletivo de Trabaltio, em sets
vias, comprometendo-se consoante dispde o artigo 614 CLT, a promover o deposito da mesma, para fins de
registro e arquivo, na Detegacia Regional do Trabalbo e do Emprego em Sao Paulo.

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS OE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO
DE SAO PAUEO SINTTEASP

/h i
A1EWIDRE GEROLAMO DE ALMEIDA
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TRANSPORTE ACESSfVEL UNICARGA LTDA

EXANDREDE FREITAS BORGES
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