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CONVENQAO COLETIVO DE TRABALHO 2022/2023

NUMERO DA SOLICITAQAO: MR

/2022
TolDoIPo Jo

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.

ASSOCIAQAO DAS EMPRESAS DOS OPERADORES REGIONAIS COLETIVOS AUTONOMOS DO
ESTADO DE SAO PAULO, CNPJ: 12.281.711/0001-60, com endereqo na Rua Joaquim Casemiro, nn
366 - Planalto - Sao Bernardo do Campo - Sao Paulo - CEP 09.890-050, neste ato representado (a) por
seu Representante Legal (a), Sr. (a). JOSE DIVAL EVANGELISTA DE OLIVEIRA, CPF: 132.678.765-91;

E

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO
DE SAO PAULO E REGIAO - SINTTEASP, CNPJ n. 10.309.777/0001-96, neste ato representado (a) por
seu Presidente, Sr (a). ALEXANDRE GEROLAMO DE ALMEIDA;

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

CLAUSULA PRIMEIRA - VIGENCIA E DATA-BASE
As partes fixam a vigencia da presente Convenpao Coletivo de Trabalho no periodo de 01° de maio de
2022 a 30 de abril de 2023 e a data-base da categoria em 01° de maio

CLAUSULA SEGUNDA - ABRANGENCIA
A presente Convencao Coletiva de Trabalho abrangera toda a(s) categoria(s) dos trabalhadores em
CONTRATOS DA EMTU - SEC-LIGADO, com abrangencia territorial em Aparecida/SP, Areias/SP,
Aruja/SP, Bananal/SP, Bertioga/SP, Biritiba-Mirim/SP, Caqapava/SP, Cachoeira Paulista/SP,
Campos Do Jordao/SP, Canas/SP, Caraguatatuba/SP, Cruzeiro/SP, Cubatao/SP, Cunha/SP, Ferraz
De Vasconcelos/SP, Guararema/SP, Guaratingueta/SP, Guaruja/SP, Guarulhos/SP, Iguape/SP,
Igarata/SP, Itanhaem/SP, Itaquaquecetuba/SP, Itariri/SP, Jacarei/SP, Jambeiro/SP, Juqiiia/SP,
Lagoinha/SP, Lavrinhas/SP, Lorena/SP, Miracatu/SP, Mogi Das Cruzes/SP, Mongagua/SP, Monteiro
Lobato/SP, Natividade Da Serra/SP, Paraibuna/SP, Pedro de Toledo/SP, Peruibe/SP,
Pindamonhangaba/SP, Piquete/SP, Poa/SP, Praia Grande/SP, Pariquera-Agu/SP, Queluz/SP,
Redenpao Da Serra/SP, Registro/SP, Roseira/SP, Salesopolis/SP, Santos/SP, Santa Branca/SP,
Santa Isabel/SP, Santo Antonio Do Pinhal/SP, Sao Bento Do Sapucai/SP, Sao Jose Do Barreiro/SP,
Sao Jose Dos Campos/SP, Sao Luiz Do Paraitinga/SP, Sao Paulo/SP, Sao Sebastiao/SP, Sao
Vicente/SP, Silveiras/SP, Suzano/SP, Taubate/SP, Tremembe/SP e Ubatuba/SP

Salaries, Reajustes e Pagamento

Piso Salarial

CLAUSULA TERCEIRA - DO REAJUSTE

R.T.m.pj.

Os pisos salariais da categoria dos Empregados representados neste instrumento serao reajustados de
acordo com o INPC/IBGE, ficando assim fixados:

Paragrafo segundo: A partir de 01/06/2022 sera reajustado equivalente a 6% (seis por cento).
Paragrafo Terceiro: Todos os trabalhadores que qanham acima do piso salarial, terao direito a reajuste
salarial, nos moldes do Paragrafo Primeiro. desta Clausula Terceira.

CLAUSULA QUARTA - DO PISO SALARIAL

Ficam estipulados os seguintes Pisos Salariais para jornada de 44 (quarenta e quatro) horas semanais
ou 220 (duzentos e vinte) horas mensais:
a) Motoristas: R$ 2.227,27 (dois mil. duzentos e vinte e sete reais e vinte e sete centavos) por mes;

b) Monitor: R$ 1.284,00 (hum mil, duzentos e oitenta e quatro reais);

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

CLAUSULA QUINTA - SALARIO SUBSTITUIQAO

Ao empregado chamado para substituir outro empregado, fica assegurado o direito de receber igual
salario no periodo da substituiqao.
CLAUSULA SEXTA - DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO
Os empregadores ficam obrigados a fornecer aos seus empregados, comprovante de pagamento salarial
(holerite), com a discriminaqao das horas trabalhadas, de todos os titulos que acompanham a
remuneragao, das importancias pagas, dos descontos efetuados e da indicagao do valor mensal a ser
recolhido ao FGTS, inclusive com identificagao do empregador.

Gratifica^oes, Adicionais, Auxilios e Outros

Auxilio AlimentaQao
CLAUSULA SETIMA - CARTAO ALIMENTAQAO
Os Empregadores obrigatoriamente forneceram mensalmente o CARTAO ALIMENTAQAO aos seus
empregados, no valor de R$ 101,23 (cento e um reais e vinte e tres centavos) por cada trabalhador,
pela empresa indicada pelo Sindicato dos Empregados (SINTTEASP).

Paragrafo Primeiro O referido subsidio tera natureza indenizatbria, nao se incorporando ao salario;
Paragrafo segundo: Fica acordo entre as partes, que esta clausula sera aplicado a partir de 1° de agosto
de 2022.

Paragrafo Terceiro: Nao tera direito ao beneficio o empregado que estiver afastado do trabalho ou
gozando de beneficio pago peio INSS, a partir do mes seguinte a data de concessao.

Paragrafo Quarto: O Sindicato Profissional, NAO respondera SOLIDARIAMENTE ou
SUBSIDIARIAMENTE, pela falta de pagamento do boleto ou por qualquer dano causado pela prestadora
do servipo deste beneficio.

CLAUSULA OITAVA - VALE REFEIQAO

Os Empregadores, obrigatoriamente, forneceram aos trabalhadores, a importancia de R$ 20,24 (vinte
reais e vinte e quatro centavos) por dia de trabalho a titulo de vale refeiqao, atraves de cartao
magnetico fornecido por empresa iddnea indicada exclusivamente pelo sindicato profissional que devera
com exclusividade indicar, disponibilizar, certificar a qualidade da contratapao do beneficio especificado:

Paragrafo Primeiro; Fica acordo entre as partes, que esta clausula sera aplicado a partir de 1° de agosto
de 2022'

Auxilio Transporte
CLAUSULA NONA - VALE TRANSPORTE

ji

Devera conceder o Empregador, o beneficio do Vale Transporte, podendo efetuar crSesconto
estabelecido pela Lei n°. 7.418/85, de no maximo ate 6% (seis por cento), ficando facultado aos mesmos
o fornecimento do referido vale em dinheiro, sendo que neste caso. devera ser efetuado o pagamento
juntamente com o salario do mes, nao tendo natureza remuneratdria.
Paragrafo Unico: Nao fara jus ao beneficio do Vale Transporte o empregado que utilizar o veiculo do
empregador para sua locomopao de ida e volta da residencia ao trabalho ou que nao precise utilizar
transporte para seu deslocamento ate o trabalho.

Auxilio Saude

CLAUSULA DECIMA - PROJETO SAUDE DO TRABALHADOR
Faculta aos Empregadores implantar o Programa de Saude do Trabalhador de cada um de seus
empregados, sendo que o valor minimo do referido beneficio sera de R$ 150,00 (cento e cinquenta
reais), por empregado;
Paragrafo Primeiro - O SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTE
ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SAO PAULO E REGIAO - SINTTEASP, CNPJ n°. 10.309.777/0001-96
prestara, atraves de Empresa Conveniada, indistintamente a todos os trabalhadores da categoria
representada por essa Convenpao Coletiva de Trabalho e seus dependentes, servipo especifico de
Assistencia a Saude por forpa do PROJETO SAUDE DO TRABALHADOR. conforme as condipoes
abaixo da empresa Conveniada que aqui Integra para todos os fins.
Paragrafo Segundo - Para a consecupao financeira do PROJETO SAUDE DO TRABALHADOR Assistencia a Saude, todas as empresas do setor, que optarem por este beneficio, 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 somatbria 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 cat a mes. planilha em excel
com toda a movimentapao dos colaboradores (Inclusao e exclusao) com o nor => e CPF, exclusivamiente
atraves do email: consultoriasomos@outlook.com .
/
n
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 correlatos de: Assistencia a Saude, abrangendo o atendimento
ambulatorial para casos de baixa complexidade e que nao oferegam risco imediato a virfa dn
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. O 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 motive de doenpa ou acidente, o
empregador mantera o respectivo 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 representada pelo SINDICATO,
Associados e nao Associados);

b) O trabalhador titular podera incluir sua familia (ate 04 dependentes, Conjuge e filhos ate 21 anos),
autorizando a empresa por escrito, a incluir seus dependentes ao Projeto Saude do Trabalhador sem
custo adicional.
Paragrafo Nono - O valor mensal por trabalhador que sera custeado pelas empresas do setor para a
consecupao do presente PROJETO SAUDE DO TRABALHADOR - 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.
Paragrafo Decimo Primeiro: Fica estabelecido, haja vista o carater facultative da presente clausula,
que o trabalhador podera por conta propria e a seu custo, optar por este beneficio. Sendo que para tai,
devera comunicar a empresa sua intengao e autorizar o seu desconto em folha de pagamento, do

mesmo mode a empresa descontara e repassara ao sindicato, nos termos do caput e paragrafos desta
clausula.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - CONVENIO FARMACIA

Os empregadores poderao firmar convenios com farmacias e drogarias para que seus empregados
possam utilizar em compras.
Paragrafo primeiro: As empresas estao autonzadas 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). deverao serjndicadas pelo
sindicato da categoria profissional nao cabendo nenhum onus aos Empregadores^n^GPcSbendh n^h^im
onus aos Empregadores.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - CONSIGNAQAO DE EMPRESTIMO

O SINTTEASP celebrara convenio(s) com instituigao(bes) financeira(s) para possibilitar a conq^sao 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.
Paragrafo Terceira - O SINTTEASP celebrara convenio(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.

Contrato de Trabalho - Admissao, Demissao, Modalidades
Normas para Admissao/Contrata^ao
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - CONTRATOS DE EXPERIENCE

Os contratos de experiencia celebrados entre empregados e empregadores das categorias signatarias
terao duragao de no maximo 90 (noventa) dias. embora possa ser prorrogada uma unica vez, desde que
nao ultrapasse tai periodo, nos termos do artigo 445, paragrafo unico, da CLT.

j

Aviso Previo

CLAUSULA DECIMA QUARTA - AVISO PREVIO

Ao empregado, se dispensado sem justa causa, sera devido o aviso previo de 30 (trinta) dias aquele que
laborava ate 01 (urn) ano na mesma Empresa, e acrescido de tres dias a cada ano trabalhado ate o limite
de 60 (sessenta) dias, perfazendo urn 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 dara o direito ao
empregador em descontar o valor do ultimo salario percebido pelo empregado, nos termos do artigo 487,
paragrafo 2°., da CLT.

Outras normas referentes a admissao, demissao e modalidades de con

CLAUSULA DECIMA QUINTA - FORMULARIOS
Os empregadores, desde que solicitados, fornecerao aos seus empregados os
relatives ao vinculo laboral, para obtenpao de beneficios previdenciarios.

ntos necessarios.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - ASSISTENCIA DO SINDICATO E HOMOLOGAQAO

Considerando que nos termos do artigo 611-A da CLT, estabelece que a "Convengao Coletiva e o Acordo
Coletivo de Trabalho tern direitos garantidos por lei, fica obrigatdria a realizaqao das homologapbes na
entidade Sindical profissional ou na sede da propria empresa, independentemente da modalidade e prazo.
Paragrafo Frimeiro: As Empresas ficam obrigadas, no ato da homologapao, apresentar os comprovantes
das contribuigbes previstas neste instrumento. bem como os comprovantes dos pagamentos de todos os
beneficios previstos neste acordo.
CLAUSULA DECIMA SETIMA - 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 identificagao dos trabalhadores da categoria, o sindicato
profissional expedira de forma gratuita, mediante cadastro e requerimento do interessado, carteira de
identificagao constando necessariamente o CBO da profissao, bem como certificando a categoria.

Relagdes de Trabalho - Condi^oes de Trabalho, Normas de Pessoal e Estabilidades
QualificaQao/FormaQao Profissional
CLAUSULA DECIMA OITAVA - CURSOS OBRIGATORIOS DE TRANSITO

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

Paragrafo unico: Os cursos de aprimoramento profissional deverao serem realizados no minimo 1 (uma)
vez por ano, sendo oferecidos por empresa idonea, indicada exclusivamente pelo Sindicato da categoria
profissional.

Ferramentas e Equipamentos de Trabalho
CLAUSULA DECIMA NONA - DOS DANOS MATERIAIS
O empregado sera responsabilizado por quaisquer danos que causar ao veiculo do empregador, bem
como multas de transito, e outros prejuizos, quando ficar comprovado que agiu com culpa ou dolo no
evento, nos termos do artigo 462; paragrafo 1° da CLT

Outras estabilidades

CLAUSULA VIGESIMA - DA GARANTIA DE EMPREGO NAS SITUAQOES ESPECIflCADAS
o
n

Sao asseguradas aos empregados todas as garantias e estabilidades provisdrias no emprego, conforme
definidas na legislagao.
Alinea “a": A empregada gestante e assegurada a estabilidade provisdria no emprego, desde o inicio da
gestagao ate 05 (cinco) meses apds o parto, nos termos do artigo 10, II, “b", da ADCT.

Alinea “b": Ao empregado afastado pela Previdencia Social fica assegurada a estabilidade provisdria pelo
periodo previsto nas leis da Previdencia Social.
Alinea “c": Fica assegurado o emprego ou salario ao empregado em idade de prestagao de servigo militar
obrigatdrio, desde o alistamento previo ate 60 (sessenta) dias apds o termino do compromisso, salvo a
hipdtese de dispensa por motive de falta grave, mutuo acordo ou pedido de dispensa.

Jornada de Trabalho - Duragao, Distribui^ao, Controle, Faltas
Duragao 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 Constituigao Federal observada as
normas do capitulo II do Titulo II, da CLT.
Paragrafo Primeiro. A empresa mantera urn intervalo para repouso ou alimentagao, que devera respeitar
o limite maximo de 05h00 (Cinco horas), tendo em vista a possibilidade facultada pelo art. 71, paragrafo
2° da CLT;

Paragrafo Segundo: Fica estabelecida a possibilidade de compensagao da jornada de trabalho, atraves
da utilizagao de banco de horas, podendo o excesso de horas em urn dia ser compensado em outro diat/
de maneira que nao exceda, no periodo maximo de 01 (urn) ano, a soma da jornada semanal, nem sej^ V
ultrapassado o limite maximo de 10 (dez) horas, nos termos do paragrafo 2° do artigo 59 da CLT.
/

Paragrafo Terceiro: Pica estabelecida a possibilidade de compensagao semanal da Jornada de trabalho,
de forma que a Jornada de urn dia podera ser compensada com a de outro dia trabalhado na mesma
semana, desde que nao ultrapasse o limite de 44 horas semanais.
Paragrafo Quarto: Em face da natureza do labor em transporte escolar, reconhece-se que. em caso de
existencia de intervalos intrajornadas, os mesmos nao se computam como Jornada de trabalho, salvo se
o empregado se mantiver, comprovadamente, a disposigao do empregador.
Paragrafo Quinto: Em razao da natureza do labor em transporte escolar, em que ha varias pausas numa
mesma Jornada de trabalho. fica permitida a concessao de mais de urn intervalo intrajornada, bem como.
cada qual, podendo ter duragao superior a duas horas.

Compensa^ao de Jornada

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DAS HORAS EXTRAS

T.BTlP, J

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

Paragrafo Primeiro: 50% (cinquenta por cento) para horas extraordinarias de segunda a Sabado:
Paragrafo Segundo: 100% (cem por cento) para horas extraordinarias aos domingos e feriados.

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 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 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 maximo de horas ficam da seguinte
forma:

SEGUNDA A DOMINGO 4:00 HORAS
§ 2°- DA QUANTIDADE E HORAS A COMPENSAR PARA CADA UMA HORA ACUMULADA
TRABALHADA DE ACORDO COM O DIA DA SEMANA:
O

Com relagao a cada bora trabalhada e acumulada, dentro do BANCO DE HORAS, sera equivalente a
quantidade descrita a seguir na bora da compensagao: De segunda-feira a sabado para cada 01:00 bora
acumulada sera equivalente a 01:00 bora a ser compensada e os Domingos e Feriados para cada 01:00
bora 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
bora 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 envolvidos no,
comprovante de pagamento mensal, EXTRATO INFORMATIVO, da quantidade de boras eft
mes, inclusive as boras acumuladas.

e com o
§das no

§ 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 aderir ao Banco de Horas, e enviar ao
Sindicato Profissional, para sua homologapao.
§ 7° - DA ADMISSAO:

Os empregados que vierem a ser admitidos apds a celebrapao desta CCT estarao automaticamente
enquadrados nas clausulas contidas neste.

Ferias e Licen$as
Dura^ao e Concessao de Ferias

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - FERIAS

Observando o disposto no art. 135 da C.L.T., as ferias somente poderao ter inicio 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, e apenas para os trabalhadores associados do Sindicato
profissional, poderao ser concedidas Ferias Coletivas laborais 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 lapso nao ha prestagao 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/^p
gozo, bem como comunicar ao Sindicato Profissional.

Paragrafo Segundo: A concessao de Ferias Coletivas fora dos periodos de ferias escolares devera ser
comunicada por escrito ao SINTTEASP, alem de comunicar aos Empregados 01 (um) mes antes do inicio
do gozo.

Saude e Seguran^a do Trabalhador
CondiQdes de Ambiente de Trabalho
CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DESVIO DE FUNQAO

r.®. p,

Nao cabe ao empregador, exigir que o empregado desempenhe fungao diversa daquela, na qual foi
efetivamente contratado, conforme discrimina o CBO da categoria.

Uniforme

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - PADRONIZAQAO DE UNIFORME DOS EMPREGADOS
Quando o empregador exigir o uso de uniforme no exercicio da fungao, deverao fornecer aos seus
empregados no minimo dois jogos completos do respectivo uniforme, incluindo os de uso no verao e
inverno.

Relates Sindicais
Sindicaliza^ao (campanhas e contratagao de sindicalizados)

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA- CAMPANHA DE SINDICALIZAQAO
Os empregadores permitirao que o Sindicato Profissional promova campanhas de sindicalizagao de
seus representados, no local onde se realize o trabalho de transporte escolar.

ContribuiQdes Sindicais

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA- 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 VIGESIMA NONA - 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.

Paraqrafo 1° - O Empregador enviara ao Sindicato Profissional, ate o dia 20 de cada mes, via e-mail, a
relagao (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 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA

Os filiados integrantes da categoria profissional, por decisao soberana d.^
ia Geral
Extraordinaria, conforme previsto no artigo 513 da CLT, obrigam-se ao pagamento da Mensalidade
Associativa em favor do Sindicato dos Trabalhadores em Empresa de Transporte Escolar do Municipio
de Sao Paulo e Regiao - SINTTEASP, a titulo de colaboragao para a cobertura das despesas oriundas
da Campanha Salarial, da seguinte forma:
Paragrafo 1° - Referida contnbuiqao 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.
Paragrafo 3° - As empresas deverao proceder ao desconto e fazer o repasse a Entidade, encaminhando
relagao constando o nome do empregado, valor do desconto e o comprovante de pagamento.
Paragrafo 4° - As empresas pagarao uma multa de 10% (dez por cento) por mes de atraso, pelo nao
recolhimento, no prazo mencionado, da mensalidade associativa ou caso venham a descontar dos
holerites dos associados e nao repassarem ao Sindicato da Categoria Profissional.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMEIRA - DA CONTRIBUIQAO SINDICAL PATRONAL

O SINDICATO DA CLASSE ECONOMICA esclarecera aos seus representados atraves de assembleia
geral, que o recolhimento da Contribuigao Sindical ao sindicato patronal e obrigatdrio. por imposigao da
lei. As Empresas do ramo de Transporte Escolar que 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 SEGUNDA - DA CONTRIBUIQAO NEGOCIAL PATRONAL

Fica acordado entre as partes que o Empregador recolhera mensalmente. do dia 01 (primeiro) ao dia 15
(quinze) de cada mes o valor de R$ 30,00 (trinta reais) por veiculo empregado pela empresa no transporte
escolar a titulo de Contribuigao Negocial Patronal, sendo que 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@gmail.com em nome do Sindicato das Empresas de
Transporte Escolar intermunicipal do Estado de Sao Paulo.-SETEISP.
A
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CLAUSULA TRIGESIMA TERCEIRA - 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 Profissiona! nas dependencias da empresa tera como
objetivo a campanha de sindicalizagao, alem da concessao de ampla liberdade de divul
“ '
nte
Acordo Coletivo e outros informativos de interesse da categoria.

DisposiQdes Gerais

Descumprimento do Instrumento Coletivo

a

j]o

CLAUSULA TRIGESIMA QUARTA - MULTA POR INADIMPLENCIA DAS CLAUSULAS PACTUADAS

Fica estipulada multa de 20% (vinte por cento) do maior piso salarial, previsto neste Instrumento Coletivo
em favor do prejudicado, na hipbtese de descumprimento de qualquer das clausulas, independente do
assunto.
Paragrafo primeiro: Em caso de descumprimento de qualquer clausula ou a falta de demonstragao de
cumprimento, podera ser proposta agao de cumprimento contra a empresa infratora.
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 cada trabalhador prejudicado, em favor do sindicato laboral, bem como
honorarios advocaticios, nos termos do caput desta clausula.
Outras Disposipoes

CLAUSULA TRIGESIMA 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 CCT. A Entidade receptora das listagens seguira a finalidade. a adequagao. a necessidade e a
seguranga para uso dos dados, adotando regras de boas praticas e governanga.

CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA - RELAQAO DOS EMPREGADOS, CARGOS E SALARIOS.
A Empresa obriga-se, trimestralmente, a fornecer ao Sindicato dos Empregados, relagao de todos os
empregados, contendo o nome, data de admissao. cargo e salario, bem como informagbes relativas aos
recolhimentos do FGTS, bem como qualquer informagao pertinente ou a qualquer momento em que o
Sindicato Profissional solicitar por escrito, podendo ser por meio eletrbnico;

CLAUSULA TRIGESIMA SETIMA - 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 Coletiva de Trabalho, em
sete vias, comprometendo-se consoante dispoe o artigo 614 CLT, a 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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