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SINDICATO DOS TRABALHADORES MOTOCICLISTAS E CICLISTAS DE MINAS GERAIS , CNPJ n. 
01.605.467/0001-28, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). ROGERIO DOS SANTOS LARA; 
  
E  
 
SIND DOS ESCRITORIOS DE CONTABILIDADE AUDITORIA E PERICIAS CONTABEIS NO EST DE MG, 
CNPJ n. 00.588.805/0001-06, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). EDUARDO HELENO 
VALADARES ABREU; 
  
celebram a presente CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as condições de trabalho 
previstas nas cláusulas seguintes:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE  
 
As partes fixam a vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho no período de 01º de janeiro de 
2018 a 31 de dezembro de 2018 e a data-base da categoria em 01º de janeiro.  
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA  
 
A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) Motociclistas Profissionais , com 
abrangência territorial em Belo Horizonte/MG, Betim/MG, Brumadinho/MG, Congonh as/MG, 
Contagem/MG, Divinópolis/MG, Esmeraldas/MG, Ibirité /MG, Igarapé/MG, Itabirito/MG, Itaúna/MG, 
Juatuba/MG, Mariana/MG, Mateus Leme/MG, Nova Lima/M G, Ouro Preto/MG, Pedro Leopoldo/MG, 
Raposos/MG, Ribeirão Das Neves/MG, Rio Acima/MG, Sa bará/MG, Santa Luzia/MG, São José Da 
Lapa/MG e Vespasiano/MG .  

 
Salários, Reajustes e Pagamento  

 
Piso Salarial  

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - PISOS SALARIAIS  
 
 

  

Função Piso Salarial
Motociclista Profissional / Motofretista R$ 1.315,00
Ciclista em Geral R$ 964,00
 

Reajustes/Correções Salariais  



 
 
CLÁUSULA QUARTA - REAJUSTE CORREÇÃO SALARIAL  
 
 

A entidade patronal concede à categoria profissional, aqui representada pelo Sindicato dos Trabalhadores 
Motociclistas e Ciclistas de Minas Gerais, o reajuste salarial da categoria no percentual de 2,0% (dois por 
cento) a incidir sobre os salários estabelecidos acima do piso salarial, vigentes em 1° de Janeiro de 2018. 

Parágrafo Único: Fica estabelecido, obrigatoriamente, que as diferenças salariais apuradas deverão ser 
pagas integralmente aos empregados juntamente com o salário de Novembro e Dezembro de 2018.  

  

 
Pagamento de Salário      Formas e Prazos  

 
 
CLÁUSULA QUINTA - ADIANTAMENTO QUINZENAL  
 
 

As empresas pagarão a cada um de seus empregados, a título de adiantamento salarial, 25% (vinte e cinco 
por cento) dos seus vencimentos, no dia 20 de cada mês, a ser descontado quando da percepção de sua 
remuneração mensal. 

 
 

Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros  
 

Gratificação de Função  
 

 
CLÁUSULA SEXTA - EXECUÇÃO DE FUNÇÃO ADICIONAL  
 
 

Para os Motociclistas que exercerem cumulativamente a função de Motorista, fica estabelecido o adicional 
de 25% (vinte e cinco por cento) em favor do trabalhador durante todo o seu contrato de trabalho. 

 
Adicional de Hora-Extra  

 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - HORAS EXTRAS  
 
 

Fica estabelecido o adicional de horas extras no percentual de 100% (cem por cento) acrescidos sobre o 
valor da hora normal.    

Parágrafo Único: Assegura-se ao empregado o direito ao recebimento de horas extras, quando for 
compelido a participar de reuniões designadas pelo empregador, desde que ultrapasse o horário normal de 
trabalho e cursos. 



 
Adicional de Tempo de Serviço  

 
 
CLÁUSULA OITAVA - PERMANÊNCIA NO EMPREGO POR TEMPO DE SERVIÇO  
 
 

A partir de janeiro de 2013 , para cada ano de permanência no emprego, será acrescido o percentual, 
conforme tabela, sobre o salário mensal do empregado, além do reajuste anual da categoria.  

Parágrafo Único: Será devido o adicional ao empregado que completar 1 (um) ano de permanência na 
empresa, que fará jus ao recebimento do adicional de Permanência por Tempo de Serviço - PTS, nos 
seguintes percentuais:  

a) Ao completar 01 ano de casa: 1,0%  

b) Ao completar 02 anos de casa: 1,5%  

c) Após completar 02 anos de casa: 1,0% por ano, ef etivamente trabalhados.   

I  - O PETS tomará por referência o salário base do funcionário, limitado o seu valor ao seu salário base, ou 
do Piso Salarial, prevalecendo o menor valor. 

II - O PETS tem natureza salarial para fins de equiparação ou outro efeito qualquer, sendo devido a partir do 
mês seguinte àquele que o empregado completar 01ou 02 ou mais anos de serviço da empresa, sendo 
devido cumulativamente e servirá de base de cálculo para qualquer encargo trabalhista ou previdenciário. 

 
Adicional Noturno  

 
 
CLÁUSULA NONA - ADICIONAL NOTURNO  
 
 

Fica estabelecido, a título de adicional noturno, o valor correspondente a 40% (quarenta por cento) a incidir 
sobre o salário da hora normal do empregado. 

 
Adicional de Periculosidade  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 30% ( PAGAR)  
 
 

A lei 12.997 de 18 de Junho de 2014 alterou a Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-Lei n° 5.452, de 
1° de maio de 1943), adicionando o parágrafo 4°, com a seguinte redação: "São também consideradas 
perigosas as atividades de trabalhador em motocicleta e motonetas" 

 
Outros Adicionais  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - ADICIONAL DE TRANSFERÊNC IA  



 
 

O adicional de transferência estabelecido pelo § 3° do art. 469 da CLT será no percentual de 40% 
(quarenta por cento).  

Parágrafo Único: Assegura-se garantia de emprego de 01 (um) ano, no caso de transferência, quando esta 
exigir mudança domiciliar. 

 
Participação nos Lucros e/ou Resultados  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E  RESULTADOS  
 
 

Fica implantado o programa de participação nos lucros e resultados, que as empresas deverão pagar 30% 
(trinta por cento) do salário dividido em 2 parcelas nos meses de Fevereiro e Março, como abono de 
participação nos lucros das empresas. 

 
Auxílio Alimentação  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFE IÇÃO  
 
 

As empresas concederão, obrigatoriamente, a todos os empregados da categoria vales ou cartão  

—Alimentação/Refeição — de no mínimo 22 diárias no valor unitário de R$14,00 (quartoze reais). 

Parágrafo Primeiro: Será permitida a opção por vales alimentação ou vales refeição. 

Parágrafo Segundo: Faculta-se às empresas promoverem o desconto em folha do percentual de até 10% 
(dez por cento) do valor do benefício. 

Parágrafo Terceiro: Ficam dispensadas de fornecimento do benefício, previsto no caput desta cláusula, as 
empresas que já fornecem ou venham a fornecer alimentação aos trabalhadores, em instalação própria. 

Parágrafo Quarto: O benefício aqui instituído não integrará a remuneração dos trabalhadores para nenhum 
tipo de finalidade, por não tratar-se de parcela de natureza salarial. 

Parágrafo Quinto: Em se tratando de contratos cujo faturamento do Ticket Alimentação/Refeição ocorra 
em forma de reembolso, as empresas comprovarão aos seus contratantes o fornecimento do benefício aqui 
tratado, mediante apresentação do extrato de crédito do cartão de benefício, com a descrição nominal dos 
beneficiários e valores correspondentes ao período devido, substituindo-se o recibo de entrega do referido 
benefício assinado pelo empregado. 

 
Auxílio Transporte  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - VALE TRANSPORTE  
 



 

Em cumprimento ao disposto na Lei 7.418/85, com redação dada pela Lei 7.619/87, regulamentada pelo 
Decreto 95.247/87, ficam as Empresas obrigadas a antecipar aos empregados os vales-transportes, 
integralmente, até 

o 5º (quinto) dia útil de cada mês. 

Parágrafo Primeiro: Conforme disposição legal, o valor da participação das Empresas nos custos de 
deslocamento do trabalhador será equivalente à parcela que exceder a 6% (seis por cento) do salário 
básico do empregado.  

Parágrafo Segundo: As Empresas efetuará o pagamento do vale transporte em espécie (dinheiro) como 
forma de AUXÍLIO DESLOCAMENTO  para aqueles trabalhadores que exerçam suas funções com suas 
motocicletas, observadas as determinações legais.  

Parágrafo Terceiro: O vale transporte concedido em dinheiro, nos termos do parágrafo anterior, é com a 
finalidade de cobrir os gastos de deslocamentos de suas residências para o local de trabalho e vice-versa, 
não configurando verba de natureza salarial para nenhum efeito legal, não se incorpora à remuneração do 
beneficiário para quaisquer efeitos, não constitui base de incidência de contribuição previdenciária. 

 
Auxílio Saúde  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - CONTRIBUIÇÃO DAS EMPRESAS PARA CUSTEIO PLANO 
ODONTOLÓGICO DOS TRABALHADORES  
 
 

Fica instituída, pelo presente instrumento normativo, a contribuição das empresas para custeio de PLANO 
ODONTOLOGICO, cabendo às mesmas participarem do custo com o valor fixo mensal de R$ 17,00 
(dezessete reais) por empregado e taxa de cobrança custo bancario por boleto. 

Parágrafo Primeiro: Fica estabelecido que o Sindicato contratará a operadora do plano odontológico para 
os empregados. 

Parágrafo Segundo: Fica certo que o benefício aqui disposto não tem natureza salarial e não se integra ao 
contrato de trabalho para nenhum efeito. 

 Parágrafo Terceiro: As empresas ficam obrigadas a enviar ao Sindicato, mensalmente, cópia dos 
comprovantes de pagamento da contribuição a que se refere a esta cláusula através do e-mail: 
motociclimg@gmail.com, ou excepcionalmente via correio. 

 Parágrafo Quarto: Fica estipulada multa por atraso no recolhimento da contribuição do auxilio saúde e 
odontológico prevista desta cláusula equivalente a 10% (dez por cento) do valor do salário do beneficiário, 
por mês de atraso, revertida à Entidade Profissional 

Parágrafo Quinto:  

- A instituição empregadora deverá informar ao SINDMOTOCICLI-MG pelo email, a lista de todos os 
empregados beneficiados com o NOME COMPLETO, CPF, DATA DE NASCIMENTO e ENDEREÇO 
COMPLETO. 

II - A Instituição empregadora deverá informar ao SINDMOTOCICLI -MG, através do e-mail, 
motociclimg@gmail.com , ou excepcionalmente via correio até o dia 25 (vigésimo quinto) de cada mês, 



os empregados admitidos e ou demitidos, para emissão e ou baixa do empregado no benefício "Odonto 
plano". 

III — A não informação por parte da Instituição empregadora dos empregados com rescisão de contrato de 
trabalho dentro do mês obriga o pagamento da mensalidade até que o SINDMOTOCICLI -MG receba a 
referida informação para exclusão do mesmo no Odontoplano 

IV — A instituição deverá proceder o pagamento até R$ 17,00 (dezessete reais) por cada empregado no 
prazo e forma estabelecido abaixo, desde que a instituição atualize a lista de inclusão e exclusão dos 
empregados até o dia 25 (vigésimo quinto) de cada mês. 

 
Auxílio Doença/Invalidez  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOENÇA E ACIDENTE  
 
 

Em caso de doença ou acidente de trabalho, ocorrendo afastamento pelo INSS - Instituto Nacional do 
Seguro Social, a empresa concederá 01 (Uma) Cesta Básica por mês, durante os 04 (quatr o) 
desvinculada da remuneração do empregado para todos os fins de direito, consistindo este auxílio em;  

a)10 Kg de arroz tipo Camil, Tio João, Butuí, Prato Fino ou Flora (embalagem vermelha), Diplomata; 

b)3 Kg de feijão tipo 1, marca Carioca Novo, Camil, Pink, Butuí, Prato Fino, ou Triunfo, Carrijo 
Gourmet;                                                                                                                                   c) 10 Kg de 
açúcar cristal Minasçucar, Nevita, Laçucar, Cristalminas, Granluxo, Nutriçúcar ou Masterçucar; 

d)4 latas de óleo de soja, 900 ml, tipo Soya/Sadia, -Comigo, ABC, Corcovado, Ciai-íon ou Veleiro 

e)1 lata de extrato de tomate de 350 gr da marca -Colonial-, -Bonamassa-, -Luc-, -Xavante-, -Stela Doro-, 
"Bonare"ou "Goiás Verde"; 

f)1 Kg de macarrão c/ sêmola -Periquito-, -Vilma- , -Adria-, -Santa Amália-, "Renata" ou "Dona Benta"; 

g) 500 gramas de café da marca -Fino Grão, Pilão, Três Corações, Minas Rio, Don Pedro ou Barão; 

h)5 tabletes de sabão 200 gramas da marca Conde, Ipê, Lev Lav, Oeste, Coringa, Bica ou "Minuano"; 

i)1 Kg de fubá Pachá, Gem, Solar, Pramar, Tipua, Primavera ou Vó Anita; 

j)1 Kg de sal refinado da marca -Globo-, -União-; -Mar e Sol-, -Polar-ou "Vital"; 

k)500 gramas de goiabada Guari , Xavante, VaI, Goiás Verde, Piauí, Predilect, Beira-Mar, QualiNutre, Rei 
Maxou G; 

I) 01 lata de sardinha de 130 gramas Rubi, Coqueiro,Palmeira, Pescador ou Navegantes; 

m) 01 lata de salsicha de 180 gramas -Anglo-, -Carioca- ,-Frisa-; -Bordon-, -Palatare; 

n)400 gramas de achocolatado Toddy, Nescau, Três Corações, Nutril, Mangiare, Chocomix, Nutriway, 
Nutrical. 

Parágrafo Unico: A efetiva entrega da cesta básica deverá ser efetuada até o dia 10 de cada mês, na 



residência do empregado. 

 
Seguro de Vida  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - SEGURO DE VIDA  
 
 

Fica mantida a contribuição das empresas para contratação de seguro de vida, cabendo às mesmas 
participarem do custo.. Fica estabelecido que o sindicato vai indicar a seguradora e/ou corretor para os 
empregados aqui representados. As empresas farão, em favor dos seus empregados, um Seguro de Vida e 
Acidentes Pessoais, observadas as seguintes coberturas mínimas: 

I - R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), em caso de Morte do empregado (a), independentemente do local 
ocorrido; 

  

II — Até R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), em caso de Invalidez Permanente (Total ou Parcial) do 
empregado (a), causada por acidente, independentemente do local ocorrido, atestado por médico 
devidamente qualificado, discriminando detalhadamente, no laudo médico, as seqüelas definitivas, 
mencionando o grau ou percentagem, respectivamente, da invalidez deixada pelo acidente. 

III — R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) de indenização em caso de Invalidez Total e Permanente por 
Doença adquirida no exercício profissional do empregado (PAED), observado as instruções emitidas pela 
SUSEP. 

IV- R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) em caso de Morte do Cônjuge do empregado (a); 

V - R$ 6.250,00 (seis mil duzentos e cinqüenta reais), em caso de morte de cada filho de até 21 (vinte um) 
anos, limitado a 04 (quatro); 

VI - R$ 6.250,00 (seis mil duzentos e cinqüenta reais), em favor do empregado quando ocorrer o 
nascimento de filho (a) portador de Invalidez causada por Doença Congênita, o(a) qual não poderá exercer 
qualquer atividade remunerada, e que seja caracterizada por atestado médico até o sexto mês após o dia 
do seu nascimento; 

VII - Ocorrendo a morte do empregado (a), independentemente do local ocorrido, os beneficiários do seguro 
deverão receber 50 kg de alimentos; 

VIII - Ocorrendo a morte do titular do seguro, a SEGURADORA garante o reembolso das despesas com o 
sepultamento, no valor de até R$ 3.000,00 (três mil reais); 

IX - Ocorrendo a morte do empregado(a), a empresa ou empregador receberá uma indenização de até 10% 
(dez por cento) do capital básico segurado, a título de reembolso das despesas efetivadas para o acerto 
rescisório trabalhista, devidamente comprovadas; 

X - Ocorrendo o nascimento de filho(s) do(a) colaborador(a), o(a) mesmo(a), receberá, a título de doação, 
DUAS CESTAS-NATALIDADE, caracterizadas como um KIT MÃE: composto de 25 kg de produtos 
alimentícios especiais e um KIT BEBÊ: composto de 12 itens de produtos de higiene, que deverão ser 
entregues diretamente na residência do(a) colaborador(a), acrescentadas pelo BÔNUS POR 
NASCIMENTO, no valor de até R$ 523,00 (quinhentos e vinte e três reais), multiplicado pelo número de 
filho(s), nascidos vivos no mesmo parto, referente ao pagamento das despesas diretamente vinculadas ao 
nascimento da(s) criança(s), disponibilizados para gastos com: fraldas, vacinas e exames, devidamente 



comprovados por Notas Fiscais; consultas médicas pediátricas, devidamente comprovados por recibo 
emitido pelo médico; além de medicamentos e suplementos alimentares, estes contemplados se estiverem 
prescritos em receita médica. Este benefício será reembolsado ao(à) segurado(a) titular, de uma só vez, 
desde que comunicado à Seguradora em até 90 (noventa) dias corridos contados a partir da data de 
nascimento. 

As cestas previstas nos incisos X e VII deverão, obrigatoriamente, ser entregues diretamente na residência 
dos trabalhadores e conforme composição de itens constante no Anexo. As cestas não poderão ser 
substituídas e nem convertidas por dinheiro ou cartão alimentação, no intuito de preservar o propósito real 
do beneficio e garantir o cumprimento da obrigação mínima estipulada. O valor do BÔNUS POR 
NASCIMENTO também não pode ser convertido em valores pagos em espécie sem reembolsos das 
despesas discriminadas, para não incidir em natureza salarial e garantir o propósito social do 
direcionamento dos recursos para cobrir as despesas relacionadas ao nascimento do bebê. 

Parágrafo Primeiro: - Na hipótese de não aceitação do empregado pela seguradora pelos motivos de 
aposentadoria por invalidez, afastamento por doença ou afastamento por acidente, ou ainda na 
impossibilidade do pagamento da indenização pelos riscos excluídos da apólice, a 

 

empresa ficará desobrigada do cumprimento dessa cláusula em relação a esse empregado. Após o retorno 
do empregado às suas atividades labor ativas, o mesmo deverá ser incluído no seguro imediatamente. 

Quando ocorrer o afastamento do empregado por doença ou acidente durante a vigência do seguro, neste 
caso a empresa não ficará desobrigada do cumprimento desta cláusula. 

Parágrafo Segundo: As indenizações, independentemente da cobertura, deverão ser 

processadas e pagas aos beneficiários do seguro, no prazo não superior a 24 (vinte e quatro) horas após a 
entrega da documentação completa exigida pela Seguradora; 

Parágrafo Terceiro: A partir do valor mínimo estipulado e das demais condições constantes do "caput" 
desta Cláusula, ficam as empresas livres para pactuarem com os seus empregados outros valores, critérios 
e condições para concessão do seguro, bem como a existência ou não de subsídios por parte da empresa e 
a efetivação ou não de desconto no salário do empregado (a). 

Parágrafo Quarto: Aplica-se o disposto na presente Cláusula a todas as empresas e empregadores, 
inclusive os empregados (as) em regime de trabalho temporário, autônomos (as) e estagiários(as) 
devidamente comprovado o seu vínculo. 

Parágrafo Quinto: As coberturas e as indenizações por morte e/ou por invalidez, previstas nos incisos I, II 
e III do caput desta cláusula, não serão cumuláveis, sendo que o pagamento de uma exclui a outra. 

Parágrafo Sexto: As empresas e/ou empregadores não serão responsabilizadas, sob qualquer forma, 
solidária ou subsidiariamente, na eventualidade da Seguradora contratada não cumprir com as condições 
mínimas aqui estabelecidas, salvo quando houver prova de culpa ou dolo. 

Parágrafo Setimo: A presente cláusula não tem natureza salarial, por não se constituir em contraprestação 
de serviços. 

Parágrafo Oitavo: Fica estipulada multa por atraso no recolhimento da contribuição do seguro prevista 
desta cláusula equivalente a 10% (dez por cento) do valor do salário do beneficiário, por mês de atraso, 
revertida à Entidade Profissional. 

 
Outros Auxílios  



 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MOT OCICLETA E BICICLETA  
 
 

Os empregados que mantiverem motocicleta de sua propriedade em locação com a empregadora para o 
cumprimento dos serviços inerentes à função, devem ter formalizado o respectivo contrato de aluguel. 

Parágrafo Único: O pagamento do aluguel deverá ser definido em contrato expresso, pelo empregador, 
sendo o mínimo mensal de R$ 612,00 (seissentos e do ze reais) para motocicletas e de R$ 405,00 
(quatrocentos e cinco reais) para bicicletas. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - REAJUSTE DE ALUGUEL  
 
 

Fica estabelecido que a correção dos contratos de locação de motocicleta, bicicleta e EPI's terão reajustes 
na data base, porém se não houver acordo firmado, neste sentido, na CCT, prevalecerá o índice de 
reajuste pelo INPC a todos os aluguéis.  

  

 
 

Contrato de Trabalho      Admissão, Demissão, Modalidades  
 

Normas para Admissão/Contratação  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊN CIA SOCIAL  
 
 

A Carteira de Trabalho e Previdência Social deve ficar em poder do empregado. Quando, por motivo de 
admissão, dispensa ou alterações, a CTPS for entregue ao Setor de Pessoal a empresa deverá devolvê-la 
em 48h (quarenta e oito horas). 

Parágrafo Primeiro: As empresas, ao contratarem seus empregados, além de registrarem na CTPS o 
cargo e o CBO 51.91.10 (motociclista) e 51.91.05 (ciclista), anotarão a contribuição sindical recolhida ao 
Sindicato dos Trabalhadores Motociclistas e Ciclistas de Minas Gerais, mencionando o nome da entidade. 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - MULTA POR FALTA DE REG ISTRO  
 
 

A falta de registro do contrato de trabalho na CTPS do respectivo empregado implicará na multa de 1/2 
salário do piso normativo, por descumprimento ou ausência do referido registro, em favor do trabalhador, 
ainda que o vínculo seja reconhecido judicialmente. 

 
Desligamento/Demissão  

 



 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - HOMOLOGAÇÕES      DOCUMENTOS  
 
 

I - As homologações deverão ser agendadas, previamente, no mínimo 72 horas; 

II - As homologações das rescisões do contrato de trabalho só poderão ser efetuadas mediante a exibição 
dos seguintes documentos: 

a)TRCT em 05 (cinco) vias; 

b) CTPS com as anotações devidamente atualizadas; 

c)  Livro de Registro de Empregados, fichas ou cópias eletrônicas dos dados obrigatórios de registro de 
empregados, quando informatizados, nos termos da Portaria MTPS n° 3,626/91; 

  d)  Comprovante do aviso prévio do empregado ou empregador; 

  e) Extrato vinculado para fins rescisórios ou extrato analítico 
atualizado;                                                                  

  f )  Formulário do seguro desemprego — CD/SD; 

  g) Atestado Médico Demissional — ASO; 

  h) Carta de preposto; 

  i) Em caso de deposito, referente ao pagamento das verbas rescisórias, na conta do 
empregado,    apresentar extrato bancário onde consta o valor do acerto rescisório. 

  j) PPP - perfil profissiográfico previdenciário 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - RESCISÃO INDIRETA  
 
 

No caso de descumprimento pelo empregador de qualquer cláusula prevista nesta convenção, fica facultado 
ao empregado rescindir o contrato de trabalho com fundamento no art.483 Da CLT. 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - CARTA DE REFERÊNCIA  
 
 

Na rescisão do contrato de trabalho o empregador se obriga, quando solicitado, a fornecer carta de 
referência ao empregado, isentando-se de atender esta solicitação nos casos de dispensa por justa causa. 

 
 

Relações de Trabalho      Condições de Trabalho, Normas de Pessoal e Estabil idades  
 



Normas Disciplinares  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - QUEBRA DE MATERIAL  
 
 

Não se permite o desconto salarial por quebra de material, salvo nas hipóteses de dolo ou recusa de 
apresentação dos objetos danificados, ou ainda, havendo previsão contratual, ou culpa comprovada do 
empregado. 

 
Ferramentas e Equipamentos de Trabalho  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - INSTRUMENTO DE TRABALHO  
 
 

Ficam as empresas obrigadas a fornecerem os instrumentos de trabalho necessários ao desempenho das 
respectivas funções, sem ônus para o empregado, nos termos da Lei. 

 
Outras normas referentes a condições para o exercíc io do trabalho  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - DIA DO TRABALHADOR  
 
 

Fica instituída a 2ª (segunda) feira de carnaval como sendo o dia dos trabalhadores abrangidos por esta 
convenção, sendo garantido o adicional de horas extras em caso de trabalho neste dia. 

 
Outras normas de pessoal  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - CÓPIAS OU RECIBOS DE ENT REGA DE DOCUMENTOS  
 
 

Os empregados deverão receber cópia ou recibo dos documentos, quando firmarem ou assinarem qualquer 
documentos solicitado pela empresa. 

  

Parágrafo Único: A entrega de qualquer documento, ou sua devolução à empresa ou ao empregado, 
deverá ser formalizada com recibo e 02(duas) vias assinadas pelo empregador e pelo empregado, cabendo 
01(uma) cópia a cada parte. 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - DIREITOS ADQUIRIDOS  
 
 

Os direitos e deveres aqui pactuados não excluirão nenhum benefício ou vantagem já adquirida pelos 



trabalhadores anteriormente, vindo esta CCT acrescentar. 

 
Outras estabilidades  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - ESTABILIDADE DE EMPREGO  
 
 

Fica garantido ao empregado que se afastar pelo INSS, por período superior a 30 (trinta) dias, estabilidade 
no emprego de 60 dias após seu retorno ao trabalho. 

Parágrafo Primeiro: Fica estabelecida a garantia de emprego durante os 24 (vinte e quatro) meses que 
antecederem a data em que o empregado adquira o direito à aposentadoria 

Parágrafo Segundo: À trabalhadora gestante, abrangida pela presente convenção coletiva, é assegurada a 
estabilidade de 60 (sessenta) dias após retorno da licença maternidade previdenciária. 

 
 

Jornada de Trabalho      Duração, Distribuição, Controle, Faltas  
 

Compensação de Jornada  
 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - ABONO FALECIMENTO  
 
 

No caso de falecimento de pai, mãe, cônjuge ou companheira, filho (a) ou irmão (ã), concede-se abono de 
03 (três) dias corridos, pela ausência, incluído o dia do falecimento. 

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - TEMPO À DISPOSIÇÃO DO EMPREGADOR  
 
 

Eventuais interrupções do trabalho, ocasionadas por culpa da empresa ou decorrentes de caso fortuito ou 
por força maior, não poderão ser descontadas do trabalhador e nem compensados posteriormente. 

 
Faltas  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - ABONO FALTA  
 
 

Serão abonadas as faltas ao serviço nas seguintes ocasiões: 

I - Acompanhamento pelo empregado, ao menor dependente, por motivo de doença, mediante 
apresentação de comprovante emitido pelo Plano de Saúde conveniado, SUS ou Posto de Saúde; 

II - 02 (dois) dias de ausência no caso de falecimento de sogro ou sogra; 



Ill - As faltas dos estudantes para exames vestibulares. 

Parágrafo Primeiro: As empresas considerarão como justificada a entrada em atraso ou a saída 
antecipada, se necessárias para o comparecimento do empregado estudante a provas escolares, em curso 
regular de estabelecimento de ensino oficial ou legalmente reconhecido, desde que feita a comunicação 
pelo estudante com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, comprovando-se o comparecimento no 
prazo de 05 (cinco) dias da realização da prova. 

Parágrafo Segundo: Se a prova perdurar por toda a jornada de trabalho a falta ao serviço será abonado 
mediante comprovação na forma acima prevista. 

 
Outras disposições sobre jornada  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - JORNADA ESPECIAL  
 
 

Faculta-se aos estabelecimentos vinculados a esta Convenção Coletiva, a instituição da JORNADA 
ESPECIAL de 12/36 horas, sem que haja redução do salário e respeitados os pisos salariais mínimos da 
categoria. 

 
 

Férias e Licenças  
 

Duração e Concessão de Férias  
 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - FÉRIAS  
 
 

O início das férias, coletivas ou individuais, não poderá coincidir com sábado, domingo, feriado ou dia já 
compensado, devendo ser afixadas a partir do primeiro dia útil da semana e pré-avisadas no prazo de trinta 
dias. 

Parágrafo Primeiro: O empregador que cancelar alterar ou modificar início de férias concedidas estará 
sujeito a uma multa de 5% (cinco por cento) da última remuneração mensal percebida pelo empregado. 

Parágrafo Segundo: Não serão deduzidas no período de férias as, faltas cometidas pelo 

empregado ao longo do período aquisitivo, evitando, desse modo um duplo desconto, visto que o 
trabalhador, por ocasião de sua falta teve o RSR cortado. 

Parágrafo Terceiro: Além da multa prevista nesta cláusula, as empresas ou empregadores, que 
cancelarem a data da concessão das férias já comunicadas ressarcirá ao trabalhador as despesas 
irreversíveis para viagem ou gozo de férias, feitas pelo empregado antes do cancelamento e desde que 
devidamente comprovadas. 

Parágrafo Quarto: O empregado que solicitar demissão antes de completar 12 (doze) meses de serviço 
terá direito à remuneração relativa ao período incompleto de férias de conformidade com o disposto no 
parágrafo único do artigo 146, da CLT. 

 



Licença Remunerada  
 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - DISPENSA REMUNERADA PARA  REGULARIZAÇÃO DE 
DOCUMENTOS  
 
 

As EMPRESAS dispensarão os trabalhadores até 02 (dois) dias por ano, sem prejuízo 
da remuneração, a fim de possibilitar, a estes, a regularização de documentos junto aos 
Órgãos Administrativos, seja para assuntos inerentes à motocicleta (vistorias, cadastros, 
etc.), seja ao próprio interesse do trabalhador, quando exigidos pelo Poder Público, 
assegurados os demais casos previstos na legislação 

 
 

Saúde e Segurança do Trabalhador  
 

Equipamentos de Segurança  
 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃ O INDIVIDUAL  
 
 

Fica convencionado que os equipamentos de segurança dos motociclistas, a serem fornecidos pelo 
empregador, são os seguintes: Capacete, botina ou calçado de segurança, calça, capa de chuva, jaqueta, 
colete reflexivo, conforme Resolução n° 356 do CONTRAN. 

 
Equipamentos de Proteção Individual  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EPI'S  
 
 

O empregador fica obrigado a celebrar com os empregados da categoria profissional, que laborem com 
motocicleta, bicicleta e EPI's próprios, contrato de locação específico, nos termos da legislação civil vigente, 
entretanto, o pagamento será em conjunto. 

Parágrafo Primeiro: Fica convencionado que os equipamentos de proteção individual dos motociclistas são 
capacetes de segurança fechado, botina ou calçado de segurança, calça de segurança (jeans ou tecido 
grosso), capa de chuva e bota de chuva de borracha. 

Parágrafo Segundo: Caso não sejam fornecidos diretamente pelo empregador, os EPI's serão locados 
junto aos próprios empregados, através de contrato distinto do contrato de locação da motocicleta, sendo 
que o valor mensal mínimo será de R$58,00(cinqüenta e oito reais).  

Parágrafo Terceiro: O pagamento dos aluguéis de motocicleta, bicicleta, EPI's deverá ser efetuado 
juntamente com a própria remuneração do empregado, até o 5°(quinto) dia útil de cada mês. 

Parágrafo Quarto: Quando da rescisão do contrato de trabalho, a empresa deverá quitar, no prazo da 
homologação, os valores devidos a título de locação da motocicleta/bicicleta e EPI's. As cópias dos 
contratos de locação de motocicleta, bicicleta e EPI's deverão ser apresentadas no dia da homologação. 



Parágrafo Quinto: Não terá natureza salarial o valor pago a título de locação da motocicleta, bicicleta e 
EPI's, não podendo, em hipótese alguma, integrar o salário para qualquer efeito. Caso o empregador não 
celebre o respectivo Contrato de Locação com o empregado, esses valores terão natureza salarial. 

Parágrafo Sexto: As motocicletas e bicicletas que ficarem impossibilitadas, temporariamente, deprestar 
serviços por problemas mecânicos, no trajeto de casa para o trabalho ou durante otrabalho, o empregador 
providenciará meios para execução do serviço, bem como não poderá descontar o valor do dia de trabalho 
do empregado. 

Parágrafo Sétimo: Caso o empregado já tenha iniciado suas atividades, o aluguel da motocicleta, ou 
bicicleta, deverá ser pago. 

Parágrafo Oitavo: O veículo impossibilitado de prestar serviços não abona o dia do empregado, devendo 
ele comparecer ao trabalho. 

Parágrafo Nono: A empregadora oferecerá, gratuitamente, aos empregados que mantiver contrato de 
locação de suas motocicletas ou bicicletas, os meios necessários para desenvolvimento de suas atividades, 
como: baús, bolsas ou outra forma de recipiente para transportes ou alugarão o equipamento de seu 
empregado, em condição de uso, no valor mínimo de R$12,24 (doze reais e vinte e quatr o centavos) 
mensais.  

Parágrafo Décimo: O empregado não precisará ressarcir ao empregador, os danos nos EPI's oriundos de 
acidente, obrigando-se a apenas devolvê-los no estado em que se encontram ao final do contrato de 
trabalho ou em caso de substituição. 

 
Exames Médicos  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA - SAÚDE E SEGURANÇA DO TRAB ALHO  
 
 

As empresas deverão elaborar e implementar o PCMSO - Programa de Controle Médico da Saúde 
Ocupacional, conforme a NR-7, e o PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, conforme a NR-
9, aprovadas pela Portaria do MTE n. 3214/78. 

 
Outras Normas de Prevenção de Acidentes e Doenças P rofissionais  

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - SEGURANÇA  
 
 

É vedado às Empresas promover a competição entre Motociclistas ou Ciclistas por meio de prêmios ou 
qualquer outra forma de remuneração que venham estimular o aumento de velocidade, ocasionando riscos 
de acidentes para os trabalhadores, de acordo com a Lei Federal 12.436/11. 

 
Outras Normas de Proteção ao Acidentado ou Doente  

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA - EMISSÃO DA CAT  
 
 



Em caso de acidente de trabalho, fica o empregador obrigado a emitir a CAT (Comunicado de Acidente de 
Trabalho), no prazo legal sob pena de multa. 

 
 

Relações Sindicais  
 

Representante Sindical  
 

 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA - MENSALIDADE DE SOCI O E OUTRAS.  
 
 

Os empregadores ficam obrigados a descontar nas folhas de pagamento de seus trabalhadores, desde que 
por estes autorizados, as mensalidades devidas ao sindicato profissional, e outras, quando este notificá-los. 
Estabelecendo, ainda, que as Empresas ficam obrigadas a repassá-las até o dia 10 de cada mês 
subseqüente ao desconto, diretamente. À Tesouraria do Sindicato Profissional ou via depósito bancário 
junto a CAIXA ECONOMICA FEDERAL — AGÊNCIA SÉCULO n° 0084 — CONTA CORRENTE 
00570386-0, sendo que se não obedecida à data estabelecida para o repasse dos descontos da 
mensalidade sindical resta convencionado a MULTA de 10% (dez por cento) sobre o valor total arrecadado, 
mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês de atraso. 

 
Garantias a Diretores Sindicais  

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA - LIBERAÇÃO DE DIRIG ENTES E DIREITOS SINDICAIS  
 
 

As empresas liberarão os dirigentes sindicais para o exercício das suas atividades sindicais, e, tal liberação 
consistirá de um (1) dia por mês, mas, eventualmente, caso seja necessário, poderá a liberação versar 
sobre mais dias. 

Parágrafo Primeiro: O Sindicato fará o pedido de liberação com 48 (quarenta e oito) horas de 
antecedência, por escrito. 

Parágrafo Segundo: As empresas reconhecem a estabilidade empregatícia de todos os diretores e 
conselho fiscal do SITMOTOCICLI MG, nos termos do Art.8° da CF/88 e Art.543 da CLT. 

 
Acesso a Informações da Empresa  

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA - COMUNICAÇÃO DO NÚMER O DE EMPREGADOS  
 
 

Fica estabelecido que os empregadores devem encaminhar ao Sindicato dos Trabalhadores Motociclistas e 
Ciclistas de Minas Gerais, cópia da RAIS e do LIVRO DE REGISTRO DE EMPREGADOS sempre que o 
Sindicato solicitar, no prazo de 5(cinco) dias úteis, por e-mail, carta registrada com AR ou diretamente na 
entidade sindical. 

 
Contribuições Sindicais  



 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA - CONTRIBUIÇÃO SINDICA L  
 
 

As empresas deverão repassar ao Sindicato dos Motociclistas Profissionais de Minas Gerais, inscrito no 
CNPJ sob o n° 01605467/0001-28, o devido recolhimento da contribuição sindical, na forma da lei. O 
recolhimento deverá ser efetuado através de guias próprias retiradas no Sindicato Profissional, e-mail: 
motociclimg@gmail.com  e, ainda, junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Agência 0084 - conta n° 03-
2402-6, sob pena de aplicação das multas dispostas no artigo 600 da Consolidação das Leis do Trabalho — 
CLT, em caso de recolhimento efetuado fora do prazo. 

 
Direito de Oposição ao Desconto de Contribuições Si ndicais  

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEXTA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTEN CIAL DOS EMPREGADOS  
 
 

As empresas, como intermediárias, descontarão da remuneração de todos os seus empregados,não  
associados a importãncia de 8% (oito por cento) dos salários d o mês de abril de 2018, REPASSANDO 
os valores à Entidade Sindical Profissional, a título de contribuição assistencial, como deliberada e aprovada 
pela Assembléia Geral, conforme artigo 8° da Convenção 95 da OIT, e na forma do Acordo Judicial firmado 
pela Entidade Sindical com o Ministério Público do Trabalho, realizando o recolhimento através de guias 
próprias fornecidas pela Entidade Profissional. 

Parágrafo Primeiro: As importâncias descontadas deverão ser repassadas até o dia 15 (quinze) do mês 
subseqüente do desconto, em impresso próprio, fornecido pelo Sindicato dos Motociclistas Profissionais de 
Minas Gerais. Em caso de solicitação ou não recebimento das referidas guias, em tempo hábil, estas, 
deverão ser retiradas no Sindicato Profissional ou solicitada por E-mail: motociclimg@gmail.com.  

Parágrafo Segundo: O recolhimento dos valores referentes à contribuição o, que foram efetuados de forma 
extemporânea ao estabelecido, por conta exclusiva de admissão do empregado, deverá esta ser recolhida 
no primeiro mês de trabalho do empregado e repassada ao sindicato no mês subseqüente. 

Parágrafo Terceiro: O repasse dos valores do assistencial recolhidos dos empregados fora do prazo 
estabelecido á multa de 10% (dez por cento), mais juros moratórios de 2% ao mês e atualização monetária 
pela variação do INPC. 

Parágrafo Quarto: Fica assegurado o direito de oposição dos trabalhadores não Sindicalizados  quanto à 
contribuição prevista nesta cláusula, que poderá ser manifestada ate 15 (quinze) dias após o registro (MTE) 
(mediado) do início da vigência desta Convenção Coletiva, sendo expressamente admitida à oposição 
manifestada por escrito pelo trabalhador pessoalmente ao sindicato ou carta registrada apenas os 
trablhadores do interior. 

 
Outras disposições sobre relação entre sindicato e empresa  

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA - RELAÇÃO DE EMPREGADO S  
 
 

Fica estabelecido que todas as empresas devem enviar, por via carta, e-mail, ou pessoalmente no 
Sindicato, no prazo de 15 dias após o pagamento das guias, com relação dos empregados, valores de 



salário e desconto e o número de inscrição de carteira de sócio se (tiver).  

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA OITAVA - AÇÃO DE CUMPRIMENTO  
 
 

As empresas reconhecem legitimamente o Sindicato Profissional para ajuizar ação de cumprimento perante 
a Justiça do Trabalho no caso de transgressão das cláusulas desta Convenção Coletiva de Trabalho e 
demais normas trabalhistas da outorga do mandato dos empregados substituídos e/ou da relação nominal 
dos mesmos. 

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA NONA - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUA L  
 
 

Autoriza-se ao SITMOTOCICLI - MG a propositura de ações judiciais por meio do instituto da substituição 
processual para fazer cumprir as convenções coletivas da categoria e demais direitos legais, 
independentemente do rol de substituídos. 

 
 

Disposições Gerais  
 

Descumprimento do Instrumento Coletivo  
 

 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA - MULTA CONVENCIONAL POR DES CUMPRIMENTO  
 
 

As empresas deverão arcar com a multa de 100% (cem por cento) do salário base de cada empregado, 
revertida a favor deste, para cada descumprimento de cláusula deste instrumento, e a favor da empresa, se 
descumprida por ele. 

Parágrafo Primeiro: A multa será distribuída da seguinte forma: 

a.30% (trinta por cento) para o Sindicato Profissional; 

b.70% (quarenta por cento) para cada trabalhador envolvido; 

Parágrafo Segundo: As multas serão cumulativas mensalmente, e só cessará o débito após a sua 
regularização e quitação. 
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ANEXOS  

ANEXO I - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA  
 
 

Anexo (PDF) 

 
    A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Ministério do Trabalho e Emprego 
na Internet, no endereço http://www.mte.gov.br.  
 

 


