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CONVENQAQ CQLETIVA DE TRABALHO 2022/2023

VALE DO PARAIBA
NUMERO DA SOLICITAQAO:!^

•Z2022

ENTIDADES:

T.D. p. I

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTE
ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SAO PAULO - SINTTEASP, CNPJ n°.
10.309.777/0001-96, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr. Alexandre
Gerolamo de Almeida;
E
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL DO
ESTADO DE SAO PAULO- SETEISP, entidade sindical de primeiro grau, devidamente
inscrita no CNPJ: 17.135.182/0001 -00, neste ato representada por seu presidente Sr.
Emanuel Marques Paixao, devidamente inscrito no CPF/MF sob n° 338.416.668-09.

Celebram a presente CONVENQAO COLEITVA DE TRABALHO, estipulando as
condigdes previstas nas clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - VIGENCIA E DATA-BASE

As partes fixam a vigencia da presente Convengao Coletiva de Trabalho no periodo de
01 de maio de 2022 a de 30 de abnl de 2023 e a data-base da categoria em 1° de maio.

CLAUSULA SEGUNDA - ABRANGENCIA

O presente Acordo Coletivo de Trabalho abrangera a(s) categoria(s) TRANSPORTE
DE ESCOLAR, com abrangencia territorial valida somente para as cidades de
Cagapava, Jacarei, Paraibuna, Sao Jose dos Campos.

Salaries, Reajustes e Pagamento
Piso Salarial
CLAUSULA TERCEIRA - DO REAJUSTE

Os pisos salariais da categoria dos Empregados representados neste instrumento
aplicarao reajuste salarial. na data base de maio de 2022, da segusnte forma: para o
motorista de veiculo grande serao aplicados o indice de 6% (seis por cento), para o
motorista de veiculos medios e pequenos, serao aplicados o indice de 10% (dez por
cento), para os demais cargos e beneficios serao aplicados o indice de 8% (oito por
cento).

CLAUSULA QUARTA - DO PISO SALARIAL
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Ficam estipulados os seguintes Pisos Salariais para jornada de 44 (quarenta e quatro)
boras semanais ou 220 (duzentos e vinte) boras mensais:

Gerente____________________________________
Encarregado_________________ ________________
Motorista Escolar de Veiculo Grande
_
Motorista Escolar de Veiculo Mediq
Motqrista Escolar de Veiculo Pequeno
Monitor (sempre de acordo com o sal. Minimo paulista)
Aux. de Escritdrio (sempre de acordo com o sal. Minimo
paulista)___ _______ _____ ____________________
Mecanico A__________________________________
Mecanico B_______ _________
Eletricista A__________________________________
Eletncista B
___________
Ajudante (sempre de acordo com o sal. Minimo
paulista)_______________________________
Lavador (sempre de acordo com o sal. Minimo paulista)
Vigia (sempre de acordo com o sal. Minimo paulista)__
Porteiro Jsempre de acordo com o sal. Minimo paulista)
Manobrista A

R$ 3.649.34
R$ 3.082.70
R$ 2.158.95
R$ 1.918.74
R$ 1.599.58
R$_L28<00
R$ 1.620,28

R$ 2.198,1J_
R$
R$
R$
R$

1.760.43
1.983,89
1,760,43
1.375,71

R$
RS
RS
RS

1.424,15
1.762,89
1.504,29
1.891,98

Paragrafo Quarta: Para fins de classificaqao do piso salarial da fungao de motorista. fica
estabelecido o seguinte criterio:

a) - Motorista Escolar de Veiculo Grande;
Veiculos com capacidade de lotagao acima de 33 passageiros.
b) - Motorista Escolar de Veiculo Medio;
Veiculos com capacidade de lotagao de 16 a 32 passageiros.
c) - Motorista Escolar de Veiculo Pequeno.
Veiculos com capacidade para ate 15 passageiros.
MORORISTA B
Paragrafo Quinta: Fica estabelecido que a funqao de Motorista B, onde sua jornada de
trabalho corresponde da sequinte forma, trabalhara ate 4 boras por dia, nao podendo ser
ultrapassada, nao tendo intervalos intra-jornada nem horario de almopo.
Paragrafo Sexta: Mesmo que o trabalhador (Motorista B), venha a trabalhar menos que
4 boras, fica estabelecido a jornada de 4 boras, como jornada de labor.
Paragrafo Setima: Fica estabelecido que a funpao de Motorista B nao tera banco de
boras, caso seja necessario ultrapassar o horario de 4 boras diarias as boras
ultrapassadas serao remuneradas pelo valor do salario de Motorista de Onibus Escolar.

Paragrafo Oitava: A base de calcuio das boras do Motorista B sera o piso do Motorista
de Onibus, sendo divido por 220 boras x boras trabalhadas no mes, nao podendo ser
inferior a 50% do salario do motorista de onibus escolar.
Pisos Motorista B

Motorista Escolar Veiculo Grande
Motorista Escolar Veiculo Medio
Motorista Escolar Veiculo Pequeno

R$ 1.079,47
R$ 959,36
R$ 799,78
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Pagamento de Salario - Formas e Prazos
CLAUSULA QUINTA - DO FORNECIMENTO DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO
O empregado podera fazer uso de meio eletrdnico para emissao do seu extrato do
pagamento.

Paragrafo unico - Fica estabelecido o dia 5° (quinto) de cada mes, como data de
pagamento mensal do salario;
Outras normas referentes a salaries, reajustes, pagamentos e criterios para
calculo

CLAUSULA SEXTA - DO SALARIO DE ADMISSAO

Fica garantido ao empregado admitido para as funpdes de outro dispensado, o mesmo
salario da funpao, com excegao das vantagens pessoais;

GratificaQdes, Adicionais, Auxilios e Outros

Participagao nos Lucros e/ou Resultados

CLAUSULA SETIMA - DA PARTICIPAQAO DOS LUCROS E RESULTADOS - PLR

Fica assegurada ao Empregado a participapao nos lucros e resultados da Empresa, cujo
valor sera equivalente a 15% (quinze por cento) do seu respective piso salarial. cujo
pagamento sera efetuado em AGOSTO / 2023;
§ 1 ° Fica assegurado ao sindicato do empregado. a titulo de TAXA NEGOCIAL,
descontar de cada Empregado. o equivalente a 5 % (cinco por cento) do valor pago a
titulo de PLR. que devera ser repassado ao sindicato ate o quinto dia util do mes
subsequente ao pagamento;
§ 2 ° O Empregado que acumular faltas, sem justificativas no decorrer do ano, perdera o
direito a este beneficio da seguinte maneira:
Gerente; nao podera ultrapassar5 Faltas, 8 justificativas e 3 atrasos por meses sendo
a necessario a ocorrencias de todas as situapdes para a perda do beneficio;

Encarregado: nao podera ultrapassar 5 Faltas e 8 justificativas, 3 atrasos por meses
sendo a necessario a ocorrencias de todas as situapdes para a perda do beneficio;

Motorista de Qnibus Escolar: nao podera ultrapassar 16 Faltas e 8 justificativas 3
atrasos por meses sendo a necessario a ocorrencias de todas as situapdes para a perda
do beneficio;
Motorista de Van ou Similar Escolar (Kombi) nao podera ultrapassar 16 Faltas e 8
justificativas, 3 atrasos por meses sendo a necessario a ocorrencias de todas as
situapdes para a perda do beneficio;
Monitor (a): nao podera ultrapassar 16 Faltas e 8 justificativas, 3 atrasos por meses
sendo a necessario a ocorrencias de todas as situapdes para a perda do beneficio;

Auxiliar de Escritorio: nao podera ultrapassar 16 Faltas e 8 justificativas, 3 atrasos
por meses sendo a necessario a ocorrencias de todas as situapoes para a perda do
beneficio;
Mecanico A:nao podera ultrapassar 16 Faltas e 8 justificativas, 3 atrasos por meses
sendo a necessario a ocorrencias de todas as situapoes para a perda do beneficio;

Eletricista A:nao podera ultrapassar 16 Faltas e 8 justificativas, 3 atrasos por meses
sendo a necessario a ocorrencias de todas as situapoes para a perda do beneficio;

Eletricista B:nao podera ultrapassar 16 Faltas e 8 justificativas, 3 atrasos por meses
sendo a necessario a ocorrencias de todas as situapdes para a perda do beneficio;
Mecanico B:nao podera ultrapassar 16 Faltas e 8 justificativas. 3 atrasos por meses
sendo a necessario a ocorrencias de todas as situapbes para a perda do beneficio;

Ajudante: nao podera ultrapassar 16 Faltas e 8 justificativas, 3 atrasos por meses
sendo a necessario a ocorrencias de todas as situapoes para a perda do beneficio;
Lavador: nao podera ultrapassar 16 Faltas e 8 justificativas, 3 atrasos por meses
sendo a necessario a ocorrencias de todas as situapoes para a perda do beneficio;
Vigia I Guarda: nao podera ultrapassar 16 Faltas e 8 justificativas, 3 atrasos por
meses sendo a necessario a ocorrencias de todas as situapoes para a perda do
beneficio;
Porteiro: nao podera ultrapassar 16 Faltas e 8 justificativas, 3 atrasos por meses
sendo a necessario a ocorrencias de todas as situapoes para a perda do ben^ffetbp^/ /

Auxilio Alimenta^ao
CLAUSULA OITAVA - CARTAO AL1MENTAQAO

o

A Empresa fica obrigada a conceder ao Ernpregado mensalmente, a partir do mes
referenda maio de 2022, a titulo de beneficio: cartao alimentapao, sendo no valor de R$
200,00 (duzentos reais), sendo que a empresa prestadora do beneficio sera aquela
indicada EXCLUSIVAMENTE pelo Sindicato dos Empregados.
Paragrafo Primeiro: O Ernpregado demitido sem justa causa fara jus a este direito, no
periodo de aviso previo. inclusive indenizado;

Paragrafo Segundo: O Ernpregado que faltar 03 (tres) dias, no respective mes em
curso. sem justificativa, perdera este beneficio no mes subsequente;
Paragrafo Terceiro: Este beneficio nao constitui natureza salarial.
Paragrafo Quarto: O Sindicato Laboral, NAO respondera SOLIDARIAMENTE ou
SUBSIDIARIAMENTE, por qualquer dano causado pela prestadora do servipo deste
beneficio.
Paragrafo Quinto: O Reajuste desta clausula, sera aplicado a partir de maio de 2022,
nao tendo efeito retroativo.

Auxilio Transporte

CLAUSULA NONA - DO VALE TRANSPORTE

O Empregador. caso nao fornega o transporte. concedera vale-transporte ao empregado
que o requisitar, descontando, inclusive, ate o maximo de 6% (seis por cento^do seu
salario, tudo em conformidade com a Lei 7.418. de 16 de Dezembro de

Auxilio Saude

CLAUSULA DECIMA - PROJETO SAUDE DO TRABALHADOR
Paragrafo Primeiro - O SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS^
TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SAO PAULO E REGIAO - SINTTEASK
CNPJ n°. 10.309.777/0001-96 prestara, atraves de Empresa Conveniada,
indistintamente a todos os trabalhadores da categoria representada por essa Convengao
Coletiva de Trabalho e seus dependentes, servigo especifico de Assistencia a Saude
por forga do PROJETO SAUDE DO TRABALHADOR, conforme as condigoes abaixo da
empresa Conveniada que aqui Integra para todos os fins.
Paragrafo Segundo - Para a consecugao financeira do PROJETO SAUDE DO
TRABALHADOR - Assistencia a Saude, todas as empresas do setor deverao
recolher mensalmente, ate o 10° (decimo) dia, o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta
reais) por trabalhador (Pre pagamento), por boleto especifico emitido pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTE ESCOLAR
DO MUNICIPIO DE SAO PAULO e regiao - SINTTEASP, inscrita no CNPJ/MF sob o
n°10.309.777/0001-96 ou por empresa indicada pelo Sindicato.
Paragrafo Terceiro - O nao pagamento do valor mensal devido pelas empresas em
razao do Projeto Saude do Trabalhador - Assistencia a Saude importara na incidencia
e individualizagao de uma multa de 100% (cem por cento), apurada pela somatdria dos
valores devidos mensalmente pela empresa, revertida em favor da empresa gestora e
conveniada do Projeto.
Paragrafo Quarto - As empresas deverao encaminhar ate o ultimo dia de cada mes,
planilha em excel com toda a movimentagao dos colaboradores (Inclusao e exclusao)
com o nome e CPF, exclusivamente atraves do email: consultoriasomos@outlook.com .
Paragrafo Quinto - Por forga do presente PROJETO SAUDE DO TRABALHADOR Assistencia a Saude, todos os trabalhadores da categoria, assim como seus
dependentes legais, terao o direito sem qualquer custo adicional aos servigos correlates
de: Assistencia a Saude, abrangendo o atendimento ambulatorial para casos de
baixa complexidade e que nao oferegam risco imediato a vida do paciente, com as
seguintes especialidades: Clinico Geral, Pediatria e Ginecologista, bem como os
seguintes exames clinicos: Hemograma complete, glicemia, ureia, creatinina, TGO,
TGP, colesterol total, triglicerideos, acido urico, sumario de urina, TSH,
Papanicolau e parasitologico de fezes; prestagao de servigos Odontologicos, que
serao detalhados em contrato a ser firmado entre o Sindicato Laboral e empresa
contratada. 0 Colaborador tera direito ao atendimento a partir do moment© que a
empresa que trabalha efetuar a devida contribuigao ao PROJETO SAUDE DO
TRABALHADOR e mante-las em dia.
Paragrafo Sexto - Em caso de afastamento do empregado por motivo de doenga ou
acidente, o empregador mantera o respective recolhimento mensal ate 12 (doze) meses,
contados do inicio do afastamento. Caso o afastamento ultrapasse o prazo de 12 (doze)

meses, o empregador ficara desobrigado ao recolhimento mensal a partir do decimo
terceiro mes.
Paragrafo Setimo - Eventual inadimplencia ou mora do empregador quanto ao
recolhimento mensal correspondente ao presente Projeto Saude do Trabalhador Assistencia a Saude, impedira que o trabalhador tenha os atendimentos que lhe
sao devidos, devendo a empresa conveniada e gestora adotar as posturas de
cobranga que julgar adequadas, inclusive incluir a empresa no ORGAO DE
PROTEQAO AO CREDITO (SPC) ou protestar.

Paragrafo Oitavo - Os usuarios do PROJETO SAUDE DO TRABALHADOR do
SINDICATO serao:

a) Usuario Titular (Empregado pertencente a Categoria Profissional represe^tada pelo
SINDICATO, Associados e nao Associados);
----Paragrafo Nono - O valor mensal por trabalhador que sera custeado pblasi^mpr^sa^
do setor para a consecugao do presente PROJETO SAUDE DO TRABALHAbOR o
Assistencia a Saude, devera ser reajustado anualmente pelo IGPM, respeitando-se a
data base da categoria.
Paragrafo Decimo - O Sindicato dos Trabalhadores nao possui qualquer
responsabilidade quanto a qualidade dos servigos medicos prestados ou nao, assim
como de gestao pela empresa conveniada ao PROJETO SAUDE DO TRABALHADOR.

Auxilio Saude
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - CONVENIO MEDICO
Os empregadores custearao o Convenio Medico de cada um de seus empregados,
sendo no valor de R$ 44,69 (quarenta e quatro reais e sessenta e nove centavos).

Paragrafo Primeiro: A empresa operadora do Plano de Saude, sendo que a empresa
prestadora do beneficio sera aquela indicada EXCLUSIVAMENTE pelo Sindicato dos
Empregados, enviara o boleto de pagamento do referido beneficio aos empregadores
ate o dia 10 de cada mes, cuja data de quitagao sera o dia 15 subsequente.
Paragrafo Segundo: O referido subsidio tera natureza indenizatbria, nao se
incorporando ao salario.
Paragrafo Terceiro: Fica vedado o cumprimento do referido beneficio atraves do
pagamento em especie, devendo os Empregadores observar o disposto no “caput” desta
clausula.
Paragrafo Quarto: O Sindicato Laboral, NAO respondera SOLIDARIAMENTE ou
SUBSIDIARIAMENTE, por qualquer dano causado pela prestadora do servigo deste
beneficio.
Paragrafo Quinto: fica acordado que as empresas quites com o PROJETO SAUDE DO
TRABALHADOR, da CLAUSULA 10°, desta CCT, ficam desobrigadas da presente
clausula
Paragrafo Sexto: 0 Reajuste desta clausula sera aplicado a partir de maio de 2022.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - CONVENIO ODONTOLOGICO

0
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As empresas deverao implantar o beneficio de convenio odontolbgico a todos os
trabalhadores, sendo que a empresa prestadora do beneficio sera aquela indicada
EXCLUSIVAMENTE pelo Smdicato dos Empregados, objetivando a unificapao do padrao
de qualidade, devendo a empresa subsidiar o piano basico para cada empregado no
limite de valor de ate R$ 19,83 (dezenove reais e oitenta e tres reais).
Paragrafo Primeiro: No caso do custeio do piano odontolbgico contar com a
coparticipagao do emprego, caso o mesmo nao tenha interesse no citado beneficio, ou
nao Concorde com respective desconto. fica assegurado o direito de oposigao a serem
feitos de forma expressa e por escrito a empresa e ao Sindicato dos Empregados.

Paragrafo Segundo: Caso a empregado queira ou necessite incluir dependentes, o valor
referente a estes, serao pagos exclusivamente as suas expensas.
Paragrafo Terceiro: O beneficio concedido na presente clausula nao possuira carater
de pagamento “in natura" nao reflelindo no pagamento de qualquer verba.
Paragrafo Quarto: O Sindicato Laboral, NAO respondera SOLIDARIAMENTE ou
SUBSIDIARIAMENTE, por qualquer dano causado pela prestadora do servigo deste
beneficio.
Paragrafo Quinto: fica acordado que as empresas quites com o PROJETO SAUDE DO
TRABALHADOR, da CLAUSULA 10°, desta CCT, ficam desobrigadas da presente
clausula.
Paragrafo Sexto: O Reajuste desta clausula sera aplicado a partir de mar

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - CONVENIO FARMACIA

seus empregados possam utilizar em compras.

o

Paragrafo 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.

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

CLAUSULA DECIMA QUARTA - CONSIGNAQAO DE EMPRESTIMO

O SINTTEASP celebrara convemo(s) com instituigao(bes) financeira(s) para possibilitar
a concessao de emprestimo consignado em folha de pagamento para trabalhadores da
categoria, instituigao que sera indicada exclusivamente pelo SINTTEASP.
As empresas descontarao de seus empregados, mediante averbagao em folha de
pagamento e apresentagao, pela financeira ou instituigao bancaria indicada pelo
sindicato, de relagao de nomes e valores. as importancias correspondentes a convenios
de emprestimo consignado em folha de pagamento. desde que autorizados
individualmente pelos mesmos, encaminhando-se cbpia destas autorizagbes a empresa,
e observando os limites da Lei 10.820 de 2003, repassando estas importancias ao
sindicato, ate o dia 10 de cada mes:

Paragrafo Primeiro - Desde que expressamente autorizado pelo empregado, ficam
legitimados os descontos salariais de Emprestimos Consignados em folha de
pagamento, entre outros.
Paragrafo segundo - Os Bancos ou financeiras deverao necessariamente estarem
registradas no BACEN. e deverao. necessariamente, serem avaliadas e aprovadas pelas
entidades sindicais.

O SINTTEASP celebrara convenio(s) com instituigao(des) financeira(s) para possibilitar
a concessao de emprestimo consignado em folha de pagamento para trabalhadores da
categoria, instituigao que sera indicada exclusivamente pelo SINTTEASP.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - SEGURO DE VIDA
A empresa oferecera SEGURO DE VIDA em grupo para cobertura de indenizacao por
mode de qualquer natureza, mode acidental e invalidez total por doenga em decorrencia
da atividade profissional dos empregados abrangidos.

Paragrafo Primeiro: Cobeduras das indenizagdes conforme valores e natureza baixos;
Mode Natural, acidental ou Invalidez Permanente = R$ 5.000.00.
Motorista Mode Acidental = 10 vezes o valor do salario.
Paragrafo Segundo: O Sindicato Laboral, NAO respondera SOLIDAA AM
SUBSIDIARIAMENTE, por qualquer dano causado pela prestadora do
beneficio.
u\\Q

Paragrafo Terceiro: A empresa operadora do Seguro de Vida, sera aquela indicad
EXCLUSIVAMENTE pelo Sindicato dos Empregados.
Paragrafo Quarto: O Reajuste desta clausula sera aplicado a partir de maio de 2022.

CLAUSULADECIMASEXTA - ASSISTENCIA FUNERARIA
As empresas abrangidas pela presente OCT, ficam obrigadas a custear o beneficios para
realizagao de homenagens pbstumas pela prestagao de servigo funerario, para todos os
seus empregados, no valor de RS 10.00 (dez reais) por empregado, observados as
condigdes, carencias, coberturas, abrangencia geografica, exclusdes, restrigdes e
limites estabelecidos pela prestadora.
PARAGRAFO PRIMEIRO: A empresa prestadora do respectivo ASSISTENCIA
FUNERAL, sera indicada pelo Sindicato Profissional.
PARAGRAFO
SEGUNDO:
O
Sindicato
Profissional,
NAO
respondera
SOLIDARIAMENTE ou SUBSIDIARIAMENTE, pela falta de pagamento do boleto ou por
qualquer dano causado pela prestadora do servigo deste beneficio.
PARAGRAFO TERCEIRO: O presente termo abrange os seguintes servigos
disponibilizados pela prestadora:

a.
Urna moduaria de madeira envernizada sextavada com alga varoa e visor ou
similar;

b.

Enfeite floral na urna;

c.

Higienizapao:

d.

Veu;

e.
f.

Duas coroas de flores;

gh.

Declaragao de obito e guia de sepultamento.

Providencias administrativas;

i.

Veiculo para remogao (dentro do municipio de moradia habitual);

Paramentagao (essa) conforme o credo religioso:

Veiculo funebre para cortejo (dentro do municipio de moradia habitual);
Jk.
Veiculo para traslado estadual ou interestadual. ate o municipio de moradia
habitual, sendo este com franquia de 400 Km (ida e volta);
I. Aluguel de veldrio em cemiterio municipal (no municipio de moradia habitual da
pessoa falecida) ou em local com valor equivalente:

m. Taxa de sepultamento em cemiterio municipal (no municipio de moradia habitual da
pessoa falecida) ou em local com valor equivalente.
Paragrafo Quarto: Fica convencionado que, em caso de demissao do empregado. este
podera manter refendo beneficio, mediante o pagamento de forma individual.

Contrato de Trabalho - Admissao, Demissao, Modalidades C J

CLAUSULA DECIMA SETIMA - CONTRATAQAO DE ASSOCIADOS

As empresas que participarem de licitagao, irao solicitar ao sindicato do profissional a
indicaqao dos associados para possivel contratapao, onde seguirao os criterios
estabelecidos no inciso I do artigo 544 da CLT.

Desligamento/Demissao

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA DISPENSA POR JUSTO MOTIVO
Quando o Empregado tiver seu contrato de trabalho rescindido por justa causa, o
Empregador devera informar por escrito ao sindicato da classe: a data e os motivos
ensejadores de tai modalidade de ruptura contratual: e, o documento devera conter a
assinatura do Empregador e do Empregado (ou assinatura de duas testemunhas da
negativa do Empregado firmar este documento), sob pena de considerar-se como ruptura
contratual sem justa causa;

Paragrafo Primeiro: Em caso de dispensa coletiva sera obrigatdna a negocia e presenga
do sindicato laboral.
CLAUSULA DECIMA NONA - RESCISAO CONTRATUAL POR COMUM ACORDO

Considerando a hipossuficiencia do trabalhador, na rescisao contratual por comum
acordo, introduzida pelo art. 484-a da lei 13.467/2017, e necessaria a intervengao
sindical, com pedido por escrito do trabalhador, para que seja observado se de fato houve
o consentimento do empregado. a firn de que possa ser coibida a pratica do empregadoc
impor o acordo com o objetivo de ter menos gastos com as verbas rescisorias.
/

Paragrafo unico - A rescisao contratual formalizada como extingao do vinculo
empregaticio por comum acordo sem assistencia sindical sera considerada como ruptura
do contrato de trabalho por iniciativa do empregador.

Relagdes de Trabalho - Condigdes de Trabalho, Normas de Pessoal e
Estabilidades
Outras estabilidades

CLAUSULA VIGESIMA - DA ESTABILIDADE PRE - APOSENTADORIA

Cabera ao empregado que contar com um minimo de 4 (quatro) anos de trabalho na
empresa e estiver a 12 (doze) meses para completar o tempo exigido paid
aposentadoria, ficando ressalvados os casos de falta grave, comprovar a empresa por
escrito, atraves de certidao emitida pelo INSS. essa sua condicao. quando faltarem 12
(doze) meses para o seu tempo de aposentadoria:
§ 1° A garantia de que trata o caput da presente clausula cessara se o pedido de
aposentadoria for indeferido pelo INSS, nao se estendo dito beneflcio, portanto, caso
haja recursos no ambito da previdencia social ou em caso de discussao no ambito
judicial.

Jornada de Trabalho - Curasao, Distribuigao, Controle, F
Faltas

Dura^ao e Horario

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA JORNADA DE TRABALHO

A jornada de trabalho normal sera de no maximo 44 (quarenta e quatro) horas semanais
e 08 (oito) horas diarias efetivamente trabalhadas, nos termos do artigo 7°. XIII, da
Constituiqao Federal observada as normas do capitulo II do Titulo II, da CLT. Tai regra
nao tera validade para o MORORISTA B, descrito na clausula quarta.
Paragrafo Primeiro: A empresa mantera intervales para repouso ou alimentacao, que
devera respeitar o limite maximo de 03h30min (tres hora e trinta minutos) cada intervalo,
tendo em vista a possibilidade facultada pelo art. 71, paragrafo 2° da CLT:
Paragrafo Segundo: Fica estabelecida a possibilidade de compensaqao da jornada de
trabalho, atraves 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 jornada semanal, nem seja ultrapassado o limite maximo de 10
(dez) horas, nos termos do paragrafo 2° do artigo 59 da CLT.
Paragrafo Terceiro: Fica estabelecida a possibilidade de compensagao semanal da
jornada de trabalho, de forma que a Jornada de um dia podera ser compensada com a
de outro dia trabalhado na mesma semana, desde que nao ultrapasse o limite de 44
horas semanais.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DA AUSENCIA JUSTIFICADA
O empregado podera deixar de comparecer ao servigo. sem prejuizo de seu salario e do
direito a ferias e DSR. na licenga maternidade. na licenga paternidade, no seu
casamento. no cumprimento do servigo militar. nas demais licengas previstas em lei e na
prestagao de exames escolares, desde que em estabelecimentp de ensino oficial,
devendo. para tanto, avisar o empregador com no minimo 72 (setenta e duas) horas de
antecedencia e apresentar comprovante;

Outras disposiQdes sobre jornada
CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DAS HORAS EXTRAS
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As empresas remunerarao as horas extras (assim entendidas as que ultrapassarem’Ss
44 horas semanais), em conformidade com o disposto no artigo 7°, inciso XVI, da
Constituigao Federal.
Paragrafo Primeiro -E devida a remuneragao em dobro do trabalho em DSR’s e feriados
nao compensados, sem prejuizo do pagamento do repouso remunerado, desde que,
para este, nao seja estabelecido outro dia pelo empregador.

Paragrafo Segundo: Fica pactuado entre as partes a possibilidade, da prorrogagao da
jornada de trabalho, por ate, por ate 2 (duas) horas extraordinarias, pagas em
conformidade com o disposto no artigo 7°, inciso XVI, da Constituigao Federal.
Paragrafo Terceiro: Somente serao consideradas e remuneradas como horas
extraordinarias aquelas que nao forem computadas no Banco de Hora ou compensadas
semanalmente.

Paragrafo Quarto: Considerando-se que em regra nos periodos de ferias escolares
pode nao haver labor por parte de alguns trabalhadores, tais periodos poderao ser
utilizados para a compensagao da jornada, em conformidade com o banco de horas.
CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DOS DESCONTOS DSR’s

Sera efetuado o desconto do DSR correspondente do Empregado que se atrasar por
mais de 15:00 minutos dentro da semana considerada:
Se nao houver controle mecanico de jornada de trabalho. a tolerancia sera de 00:30
minutos na semana;

Saude e Seguranqa do Trabalhador
CondiQdes de Ambiente de Trabalho

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DAS CONDIQOES DE TRABALHO
O local de trabalho devera atender as Normas Regulamentadoras de Higiene, Seguranga
e Medicina do Trabalho. em especial, manter agua potavel, copos descartaveis,
sanitarios masculinos e femininos;
X

'-/

§ 1° A empress devera manter armarios individuals para a guarda de roupas e pertences
pessoais, caso haja mais de 10 (dez) Empregados:
§ 2°: A empresa devera fornecer equipamento individual de protegao ou coletivo
conforme a necessidade do trabalho e for necessario

Uniforme
CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - DO FORNECIMENTO DO UNIFORME

Se for exigido o uso de uniforme, o Empregador fica obrigado a fornece-lo
gratuitamente, salvo mjustificado extravio e/ ou mau uso:
A

pre]

CIPA - composigao, eleigao, atribuigdes, garantias aos cipeiroS

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA - DA CIPA

Todos Empregados poderao participar das eleigdes da CIPA, sendo que a mesma devera
ser realizada com a presenga do sindicato, respeitando a legislagao reguladora da
materia.
RelaQdes Sindicais

Sindicaliza^ao (campanhas e contrata^ao de sindicalizados)
CLAUSULA VIGESIMA OITAVA - CAMPANHA DE SINDICALIZAQAO
Os empregadores permitirao que o Sindicato Profissional promova campanhas de
sindicalizagao de seus representados, no local onde se realiza o trabalho de transporte
escolar.

Contribuipoes Sindicais

CLAUSULA VIGESIMA NONA - CONTRIBUIQAO SINDICAL
A contribuigao sindical seguira as regras dos artigos 582 e 611- B - XXVI da CLT,
devendo o empregador descontar 01 (urn) dia de trabalho do salario nominal do filiado a
categoria, a ser feito em folha de pagamento, referente aos dias trabalhados no mes de
Margo nos moldes da legislagao vigente.
Paraqrafo 1° - Referida contribuigao devera ser recolhida, em favor da Entidade Sindical
Profissional, no dia 10 (dez) do mes de Abril, na forma da Lei;

CLAUSULA TRIGESIMA - CONTRIBUIQAO CONFEDERATIVA
Conforme previsto no artigo 513 da CLT. por decisao soberana da Assembleia Geral
Extraordinaria, as empresas descontarao em folha de pagamento. 2% (dois por cento)
do salario nominal do filiado 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 relagao dos empregados que sofreram
descontos.
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Paragrafo 1° - O Empregador enviara ao Sindicato Profissional, ate o dia 20 de cada mes,
via e-mail, a relapao (com nome, fungao e salario) de seus funcionarios.
Paragrafo 2° - As empresas pagarao uma multa de 10% (dez por cento) por 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 PRIMEIRA - MENSALIDADE ASSOCIATI

leia
Os filiados integrantes da categoria profissional, por decisao sobeq
Geral Extraordinaria, conforme previsto no artigo 513 da CLT, obrigam-se togaga ^itg
da Mensalidade Associativa em favor do Sindicato dos Trabalhadores em Empte a di
IO
Transporte Escolar do Municipio de Sao Paulo e Regiao - SINTTEASP, a titulo le
colaboragao para a cobertura das despesas oriundas da Campanha Salarial, da seguinte
forma:

Paragrafo 1° - Referida contribuigao 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 trabalhadores da categoria ate o dia 10 (dez) de cada mes;
Paragrafo 2° - Durante os meses de desconto da Contribuigao confederativa, os
trabalhadores associados da Entidade ficam isentos do pagamento da mensalidade
associativa.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA - INFORMAQOES AO SINDICATO PATRONAL

O Empregador se obriga a enviar, mensalmente, aos Sindicatos Patronal e Profissional,
atraves do e-mail sindicato.seteisp@gmail.com, ou whatsapp - 11-95499-4449, habil a
comprovagao do numero de veiculos cadastrados junto aos brgaos competentes e
contratantes, publicos e privados, responsabilizando-se pela autenticidade do mesmo,
sob as penas da lei.
CLAUSULA TRIGESIMA TERCEIRA - DA CONTRIBUIQAO SINDICAL PATRONAL

O SINDICATO DA CLASSE ECONOMICA esclarecera aos seus representados atraves
de assembleia geral, gue o recolhimento da Contribuigao Sindical ao sindicato patronal
e obngatbrio, por imposigao da lei As Empresas do ramo de Transporte Escolar gue
devera ser solicitado via e-mail sindicato.seteisp@gmail.com em nome do Sindicato das
Empresas de Transporte Escolar intermunicipal do Estado de Sao Paulo - SETEISP.
CLAUSULA TRIGESIMA QUARTA - DA CONTRIBUIQAO NEGOCIAL PATRONAL

Pica acordado entre as partes gue o Empregador recolhera mensalmente, do dia 01
(primeiro) ao dia 15 (guinze) de cada mes o valor de R$ 50.00 (cinguentas reais) por
veiculo empregado pela empresa no transporte escolar a titulo de Contribuigao Negocial
Patronal, sendo gue o valor recolhido a credita do Sindicato Patronal - SETEISP, por
meio de via e-mail sindicato.seteisp@gmail.com.
§1° - No caso de o empregador nao receber em tempo habil a Guia (boleto) propria para
recolhimento, o mesmo devera efetuar contato via e-mail sindicato.seteisp@gmail.com
em nome do Sindicato das Empresas de Transporte Escolar intermunicipal do Estado de
Sao Paulo. -SETEISP.
§2° - No mes da Contribuigao Sindical, ou seja, no mes de janeiro. as empresas de
Transporte Escolar, ficarao desobrigadas do pagamento da Contribuigao Assistencial

Mensal. Fixado em assembleia Geral, o pagamento de no valor de R$ 100.00 (cem reais)
por Empresa do ramo de Transporte Escolar que devera ser solicitado via e-mail
sindicato.seteisp@qmail.com em nome do Sindicato das Empresas de Transporte
Escolar intermunicipal do Estado de Sao Paulo. -SETEISP.

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA - ACESSO DO SINDICATO AO LOCAL DE
TRABALHO

Fica assegurado aos representantes da diretoria do SINTTEASP, o direito de manterem
contato com os empregados da empresa signataria. nas suas dependencias, sempre que
necessario, devendo a empresa ser previamente comunicada da presenga do Sindicato.
Paragrafo Primeiro: A presenga do Sindicato Profissional nas dependencias da
empresa tera como objetivo a campanha de sindicalizagao, alem da concessao de ampla
liberdade de divulgagao do presente Acordo Coletivo e outros informativos de interesse
da categoria.
CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA - LICENQA REMUNERADA DOS DIRETORES DO
SINDICATO OBREIRO

Fica assegurado aos Diretores do Sindicato Profissional a licenga remunerada para
atender as necessidades de servigo da Entidade, durante a vigencia do mandate,

DisposiQdes Gerais

Descumprimento do Instrumento Coletivo
CLAUSULA TRIGESIMA SETIMA - MULTA POR INADIMPLENCIA DAS
CLAUSULAS PACTUADAS

n

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 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 agao de cumprimento. fica
estabelecido que se comprovado o inadimplemento, sera aplicada a multa estabelecida
neste instrumento, por cada clausula descumprida e por trabalhador prejudicado, em
favor do sindicato laboral, bem como honorarios advocaticios.

Outras Disposigoes

CLAUSULA TRIGESIMA OITAVA - DAS HOMOLOGAQOES

As partes, considerando que nos termos do artigo 611-A da CLT, estabelece que a
‘Convenqao Coletiva e o Acordo Coletivo de Trabalho tem prevalencia sobre a lei,
ficando obrigatdrio a realizagao das homologagdes na entidade Sindical profissional,
para os contratos de trabalho vigentes ha mais de um ano. Vedado a realizagao das
homologagdes em comissao de conciliagao ou tribunal de mediagao e arbitragem.

Paragrafo Primeiro: As Empresas ficam obrigadas, no ato da homologapao, apresentar
os comprovantes das contribuipbes previstas neste instrumento. bem como os
comprovantes dos pagamentos de todos os beneficios previstos neste acordo.
CLAUSULA TRIGESIMA NONA - DA CARTEIRA DE CLASSE
Pelo fato da categoria de Transporte Escolar. ter peculiaridades especificas, bem como
mao de obra especializada, as partes acordam, que para a identificapao dos
trabalhadores da categoria, o sindicato profissional mediante cadastro e requerimento
do interessado associado, carteira de identificapao constando necessariamente o CBO
da profissao, bem como certificando a categoria,

CLAUSULA QUADRAGESIMA - TERMO DE QUITAQAO ANUAL DE OBRIGAQOES
TRABALHISTAS

Pica assegurado. o direito dos empregados e empregadores, na vigencia ou nao do
contrato de emprego, firmar o termo de quitapao anual de obrigapoes trabalhistas,
obrigatoriamente na presenpa do Sindicato dos Empregados da Categoria, nos termos
do artigo 507-B da CLT.
Paragrafo Primeiro: O termo discriminara as obrigapbes de dar e fazer pu
mensalmente e dele constara a quitapao anual dada pelo empregado
l eficacialiberatbria das parcelas nele especificadas.
CLAUSULA QUADRAGESIMA PRIMEIRA- DOS DIREITOS INCORPORADQsOo

j

Os Direitos concedidos aos Empregados neste instrumento de Acordo consideram-se
incorporados ao contrato individual de trabalho.

CLAUSULA QUADRAGESIMA
PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)

SEGUNDA

DOS

FORMULARIOS

PARA

A

O Empregador devera preencher e fornecer a documentapao exigida pelo INSS quando
solicitado pelo Empregado. o que devera ocorrer dentro dos prazos legais, ressalvados
as situapbes mais favoraveis ja existentes de:
A)

Para fins de obten^ao do auxilio - Doen^a: 05 dias uteis;

B)

Para fins de aposentadoria: 10 dias;

Para os ex - empregados da Empresa: 10 dias uteis para o preenchimento de
qualquer formulario da Previdencia Social;

C)

CLAUSULA QUADRAGESIMA TERCEIRA- DO ALEITAMENTO MATERNO

A empregada, mae biolbgica, que estiver amamentando, situapao esta devidamente
comprovada por atestado medico, podera ter sua jornada de trabalho reduzida em duas
boras por dia;
CLAUSULA QUADRAGESIMA QUARTA - DOS DANOS MATERIAIS

Pica vedado qualquer desconto no salario do Empregado quando este nao tiver causado
danos ao Empregador;
§ 1° - O Empregador devera informar o Sindicato do Empregado para que haja a devida
apurapao e responsabilizaqao;
§ 2 ° A apurapao devera ocorrer no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do
evento danoso;

CLAUSULA QUADRAGESIMA QUINTA - LGPD - LEI GERAL DE PROTEQAO DE
DADOS.
As partes reconhecem a Lei 13.709/18 - Lei Geral de Protepao de Dados (LGPD) e a ela
se sujeitam.
PARAGRAFO UNICO - Considerando o legitimo 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 individuals da categoria representada, nos
termos do art. 8°, da Constituipao Federal, as empresas encaminharao mensalmente ao
SINTTEASP as listas dos empregados, previstas nas clausulas desta pG^A Enti^ade /
receptora das listagens seguira a finalidade, a adequapao, a necessi^d'e e a segdrarrpa? •)
para uso dos dados, adotando regras de boas praticas e governanpa/ '
J ''

CLAUSULA QUADRAGESIMA SEXTA - RELAQAO DOS EMPREGADOS, CARGOS0
E SALARIOS.
A Empresa obriga-se, trimestralmente, a fornecer ao Sindicato dos Empregados, relapao
de todos os empregados, contendo o nome, data de admissao, cargo e salario, bem
como informapbes relatives aos recolhimentos do FGTS. bem como qualquer informapao
pertinente ou a qualquer momento em que o Sindicato Profissional solicitar por escrito,
podendo ser por mio eletrbnico, bem como a empresa se compromete a informa o
Sindicato Profissional, toda a vez que ocorrer mudanpa no seu quadro de funcionarios.

CLAUSULA QUADRAGESIMA SETIMA- DAS MAES ADOTANTES
A Empresa concedera de acordo com a lei 10421, de 15 de abril de 2002, cujo texto
segue: “art.71 - A a segurada da previdencia social que adotar ou obtiver guarda judicial,
para fins da adopao de crianca e devido salario - maternidade pelo periodo de 120 (
cento e vinte) dias, se a crianpa tiver entre urn ano de idade: 60 (sessenta) dias, se a
crianpa tiver entre urn ano e quatro anos de idade; 30 (trinta)dias, se a crianca tiver entre
quatro e oito anos de idade";

CLAUSULA QUADRAGESIMA OITAVA- DO SERVIQO MILITAR

Alem da garantia legal, a Empresa concedera estabilidade ao Empregado a partir do
alistamento militar ate a sua dispensa pelo competente drgao federal, situapao esta que
devera ser informada pelo prbprio Empregado com a apresentapao do documento CAM- Certificado de Alistamento Militar, sob pena de nao fazer jus a este beneficio:

CLAUSULA QUADRAGESIMA NONA - DO BANCO DE HORAS

A Empresa de comum acordo com o smdicato dos Empregados adotara a mstituigao 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 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 limite
ficam da seguinte forma:
/

SEGUNDA A DOMINGO 4:00 HORAS
§ 2°- DA QUANTIDADE E HORAS A COMPENSAR PARA ^CAD^l^A ^|?A
ACUMULADA TRABALHADA DE ACORDO COM O DIA DA SEMANA:

cZ/o

Com relagao a cada hora trabalhada e acumulada, dentro do BANCO DE HORAS, sera
equivalente a quantidade descrita a seguir na hora da compensagao: De segunda-feira
a sabado para cadaOTOO 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 boras 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 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.
§ 4°- DO ACOMPANHAMENTO DAS HORAS ACUMULADAS:

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

§ 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 casos
de Rescisao Contratual. serao pagas ao funcionario, de acordo com os percentuais
citados em bora extra do presente acordo.
§ 6° - Todas as empresas, abrangidas por esta CCT, deverao normatizar seus bancos
de boras, no Sindicato Profissional.

§7°-DA ADMISSAO:
Os empregados que vierem a ser admitidos, apds a celebragao desta OCT, estarao
automaticamente enquadrados nas clausulas contidas neste.

CLAUSULA QUINQUAGESIMA - DA RESPONSABILIDADE DA DIREQAO DO
VEICULO
A entrega da diregao do veiculo de transporte escolar pelo motorista Empregado
responsavel, a qualquer outro condutor, sem a ordem direta da Empresa, atraves do seu
superior, se caracteriza como ato de indisciplina, sujeitando-o a demissao por justa
causa, nos termos do artigo 482, alinea H. da CLT;

Paragrafo Unico: Fica a Empresa autorizada a suspender o pagamento do salario e PLR
do Motorista que se apresentar sem as devidas condipdes de exercer
decorrente de suspensao da CNH, curso obrigatdrios de motorista, etc.

CLAUSULA QUINQUAGESIMA PRIMEIRA- DA RESPONSABILIDADE
MOTORISTAS

No caso de acidente de transito e multas, comprovada a culpa do motorista, este ira
reembolsar a Empresa pelos prejuizos causados no percentual de 100% (cem por cento);
CLAUSULA QUINQUAGESIMA SEGUNDA - DOS CURSOS OBRIGATORIOS PELO
DETRAN / CIRETRAN

Os empregadores nao sao obrigados a subsidiar aos empregados a realizagao dos
cursos exigidos pelas autoridades de transito para o exercicio de suas fungdes, sendo
responsabilidade dos trabalhadores se manterem em dia com as obrigagdes inerentes
ao exercicio de suas atividades.

Paragrafo unico: Os cursos de aprimoramento profissional poderao serem realizados
no minimo 1 (uma) vez por ano, sendo oferecidos por empresa iddnea, indicada
exclusivamente pelo Sindicato da categoria profissional.
CLAUSULA QUINQUAGESIMA TERCEIRA- DA PROMOQAO DO EMPREGADO
O Empregado candidate a mudar de fungao na empresa, tera o periodo de 30 (trinta)
dias de experiencia no exercicio da nova fungao, apds o que sera efetivado se for
aprovado.

CLAUSULA QUINQUAGESIMA QUARTA - DIVULGAQAO DESTE INSTRUMENTO

As partes signatarias comprometem-se a divulgar os termos do presente acordo entre os
seus representados.
E, por estarem as partes justas e a acertadas, assinam a presente Convenpao Coletivo
de Trabalho, em sete vias, comprometendo-se consoante dispde o artigo 614 CLT, a

1

promover o depdsito da mesma, para fins de registro e arquivo, na Delegacia Regional
do Trabalho e do Emprego em Sao Paulo.
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