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FEDERACAO DOS HOSPITAIS E ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE SAUDE NO ESTADO DO
PARANA, CNPJ n. 40.313.884/0001-59, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). RENATO
MEROLLI;
SINDICATO DOS HOSPITAIS E ESTAB SERVICOS DE SAUDE DO PR, CNPJ n. 76.682.988/0001-88,
neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). LUIS RODRIGO SCHRUBER MILANO;
E
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIARIOS DO ESTADO DO PARANA,
CNPJ n. 76.602.366/0001-00, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). MOACIR RIBAS
CZECK;
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 maio de 2017
a 30 de abril de 2018 e a data-base da categoria em 01º de maio.

CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA
A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) Profissional dos Trabalhadores
em Trabalhadores em Transportes Rodovia´rios do Plano da Confederac¸a~o Nacional dos
Trabalhadores em Transportes Terrestres, inclusive os trabalhadores em empresas de transporte
rodovia´rios intermunicipal, interestadual, internacional, de turismo, escolar, por fretamento e
urbano do interior, bem como a categoria dos motoristas em geral, (exceto a categoria dos
motoristas e cobradores nas empresas de transportes de passageiros nos munici´pios de Almirante
Tamandare´, Arauca´ria, Campina Grande do Sul, Campo Largo, Colombo, Curitiba, Fazenda Rio
Grande, Pinhais, Piraquara, Quatro Barras, Rio Branco do Sul e Sa~o Jose´ dos Pinhais; exceto a
categoria dos empregados em escrito´rios e manutenc¸a~o junto aos munici´pios de Almirante
Tamandare´, Arauca´ria, Campina Grande do Sul, Campo Largo, Colombo, Curitiba, Fazenda Rio
Grande, Piraquara, Quatro Barras, Rio Branco do Sul e Sa~o Jose´ dos Pinhais; exceto a categoria
dos trabalhadores condutores de vei´culos motonetas, motocicletas e similares junto aos
munici´pios de Agudos do Sul, Almirante Tamandare´, Anto^nio Olinto, Arauca´ria, Balsa Nova,
Bocaiu´va do Sul, Campina Grande do Sul, Campo do Tenente, Campo Largo, Cerro Azul, Colombo,
Contenda, Curitiba, Fazenda Rio Grande, Itaperuc¸u, Lapa, Mandirituba, Palmeira, Pie^n, Pinhais,
Piraquara, Porto Amazonas, Quatro Barras, Quitandinha, Rio Branco do Sul, Rio Negro, Sa~o Jose´
dos Pinhais, Sa~o Mateus do Sul, Tijucas do Sul e Unia~o da Vito´ria; exceto a categoria dos
motoristas, manobristas e lavadores em estacionamentos junto aos munici´pios de Agudos do Sul,
Almirante Tamandare´, Anto^nio Olinto, Arauca´ria, Balsa Nova, Bocaiu´va do Sul, Campina Grande
do Sul, Campo do Tenente, Campo Largo, Campo Magro, Cerro Azul, Colombo, Contenda, Curitiba,
Fazenda Rio Grande, Itaperuc¸u, Lapa, Pinhais, Piraquara, Quatro Barras, Quitandinha, Rio Branco
do Sul, Rio Negro, Sa~o Jose´ dos Pinhais, Sa~o Mateus do Sul, Tijucas do Sul; e exceto a categoria

dos Trabalhadores qualificados profissionalmente e tendo a func¸a~o laboral vinculada ao
Transporte de Carga, logi´stica em Geral e Multimodal, em qualquer condic¸a~o, func¸a~o ou
atividade profissional, compreendendo as pessoas fi´sicas que tenham por objetivo a
Movimentac¸a~o Fi´sica de Mercadorias e Bens em Geral nas Empresas, em vias Pu´blicas ou
Rodovias, mediante a utilizac¸a~o de Vei´culos Automotores, Especialmente os Motoristas e
Trabalhadores em Geral das Empresas de Transporte de Automo´veis, Cegonheiros, de Transporte
de Containeres, de Transporte de Combusti´veis, de Transporte de Cargas Secas, Li´quidas, e
Gasosas, Secas Fracionadas, a Granel, de Transporte de Mudanc¸as, de Transporte de Resi´duos, de
Transporte de Cargas Frigorificadas, assim como Motoristas de Carretas (Jamantas, Bitrem,
Treminha~o), Motoristas de Caminha~o Truck, de Caminha~o Toco e dos demais Vei´culos
Pequenos de Transportadoras, Trabalhadoras em Empresas de Transporte e Logi´stica, nestas
inclui´dos Operadores em Empilhadeiras, Trabalhadores em Empresas de Cargas e Encomendas,
Conferentes de Cargas, Ajudantes de Motorista, Vigias ou Guardio~es e os Trabalhadores em
Escrito´rio e Administrac¸a~o em Geral junto aos munici´pios de Adriano´polis, Agudos do Sul,
Almirante Tamandare´, Anto^nio Olinto, Arauca´ria, Balsa Nova, Bocaiu´va do Sul, Campina Grande
do Sul, Campo do Tenente, Campo Largo, Campo Magro, Cerro Azul, Colombo, Contenda, Curitiba,
Fazenda Rio Grande, Itaperuc¸u, Lapa, Mandirituba, Pie^n, Pinhais, Piraquara, Quatro Barras,
Quitandinha, Rio Branco do Sul, Rio Negro, Sa~o Jose´ dos Pinhais, Sa~o Mateus do Sul, Tijucas do
Sul, Tunas do Parana´ e Doutor Ulysses,, com abrangência territorial em Adrianópolis/PR, Agudos Do
Sul/PR, Almirante Tamandaré/PR, Antônio Olinto/PR, Araucária/PR, Balsa Nova/PR, Bocaiúva Do
Sul/PR, Campina Grande Do Sul/PR, Campo Do Tenente/PR, Campo Largo/PR, Campo Magro/PR,
Cerro Azul/PR, Colombo/PR, Contenda/PR, Curitiba/PR, Doutor Ulysses/PR, Itaperuçu/PR, Lapa/PR,
Mandirituba/PR, Piên/PR, Pinhais/PR, Piraquara/PR, Quatro Barras/PR, Quitandinha/PR, Rio Branco
Do Sul/PR, Rio Negro/PR, São José Dos Pinhais/PR, Tijucas Do Sul/PR e Tunas Do Paraná/PR.

Salários, Reajustes e Pagamento
Piso Salarial
CLÁUSULA TERCEIRA - PISO INICIAL

O piso salarial para motoristas de ambulâncias, motoristas de outros veículos,
motociclistas (motoboys), a partir de 01 de maio de 2017 o piso passa a ser de R$
1.270,00 (hum mil e duzentos e setenta reais).
Reajustes/Correções Salariais

CLÁUSULA QUARTA - CORREÇÃO SALARIAL

A partir de primeiro de maio de 2017 os salários serão corrigidos aplicando-se o percentual de
4,5% (quatro virgula cinco por cento) sobre o salário praticado em de maio de 2016.
Descontos Salariais

CLÁUSULA QUINTA - DESCONTOS DECORRENTES DE MULTAS DE TRÂNSITO INERENTES À
PROFISSÃO

A empresa comunicará ao seu empregado a ocorrência de notificação de infração de trânsito, quando
pelo mesmo praticado, no exercício de sua atividade laboral, apresentando-lhe a respectiva notificação
e dele colhendo ciente, a fim de que o mesmo possa solicitar documentos, sempre por escrito e contra
recibo, e interpor o recurso, em lei previsto, podendo a empregadora subsidiá-lo a tanto.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Na ocorrência de notificação de infração de trânsito, praticada pelo
empregado no exercício de suas funções, a empresa providenciará a apresentação do condutor, que
deverá firmar o formulário de identificação e fornecer os dados e documentos, na forma estabelecida
na legislação.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Fica autorizado o desconto salarial dos valores decorrentes de multa de
trânsito, em uma única vez ou parcelado, após o decurso do prazo à interposição de recurso
administrativo pelo empregado, e desde que esta circunstancia tenha sido prevista no contrato de
trabalho conforme § 1º do Art 462 da CLT.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho, por qualquer motivo,
estando pendente recurso administrativo, fica autorizado o desconto do valor da multa, no documento
de rescisão contratual, certo que, em havendo a desconstituição da infração, em sede administrativa
ou judicial, ao empregado será devolvido o valor descontado, sendo de sua responsabilidade o pedido
de restituição do referido valor junto ao Departamento Pessoal da Empresa.
Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros
Auxílio Alimentação

CLÁUSULA SEXTA - ALIMENTAÇÃO E ESTADIA

Aos empregados, quando em viagem a serviço da empresa, fora do seu domicílio sede é
assegurada a percepção de alimentação e estadia paga pelas empresas, nos seguintes
valores: R$ 25,45 (vinte e cinco reais e quarenta e cinco centavos) para almoço R$ 25,45
(vinte e cinco reais e quarenta e cinco centavos) para jantar; R$ 13,90 (treze reais
e noventa centavos) para café; R$ 37,00 (trinta esete centavos) para pernoite, totalizando
R$ 101,80 (cento e um reais e oitenta centavos) de despesas diárias comprovadas por
documentos fiscais, sem natureza salarial.

CLÁUSULA SÉTIMA - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Será concedido a todos os empregados um auxílio alimentação mensal no valor de R$ 405,00
(quatrocento e cinco reais). Tal benefício receberá a denominação de auxílio alimentação e
deverá ser concedido em vales/tickets, pagos na mesma data estipulada para recebimento
dos salários, ou até o quinto dia útil de cada mês.
Parágrafo Primeiro – O benefício, ora ajustado, jamais será considerado como salário in
natura e não integrará salário em hipótese alguma. Recomenda-se que as empresas
obrigadas ao cumprimento desta CCT procedam ao seu registro no Programa de Alimentação

do Trabalhador – PAT.
Parágrafo Segundo - As empresas que já concediam benefício similar, anteriormente a
01/05/98, concederão também este, destacadamente, sem qualquer compensação com o
anteriormente praticado.
Parágrafo Terceiro – A presente cláusula somente poderá ser alterada ou excluída com
anuência expressa das entidades ora convenentes, bem como sua majoração deverá ser
objeto de negociação específica, não se aplicando automaticamente eventuais correções
salariais futuras.
Parágrafo Quarto - O Auxílio-Alimentação será pago 12 (doze) vezes ao ano, inclusive
quando em licença previdenciária, limitado em 12 (doze) vezes após o afastamento do
trabalhador.
Parágrafo Quinto - Ao Auxílio-Alimentação será acrescido, apenas e tão somente no mês
subseqüente ao gozo de férias, o valor de R$ 405,00 (quatrozentos e cincoi reais), para os
funcionários que tenham mais de 12 (doze) anos de tempo de serviço.
I – o benefício previsto neste parágrafo não se estende àqueles empregados que possuem o
direito adquirido às férias ampliadas.
II – em caso de requerimento formal do trabalhador, por escrito, e devidamente homologado
pelo Sindicato obreiro, haverá a possibilidade de migração dos empregados que gozam do
instituto das férias ampliadas para o benefício previsto neste parágrafo.
Seguro de Vida

CLÁUSULA OITAVA - SEGURO DE VIDA

As empresas deverão custear o benefício do seguro obrigatório aos profissionais motoristas e
demais empregados abrangidos por este instrumento coletivo, destinado à cobertura dos
riscos pessoais inerentes às suas atividades, conforme previsto no parágrafo único, artigo 2º
da Lei 13.103/2015.
Parágrafo Primeiro: Alternativamente ao disposto no caput, as empresas que em 1º de maio
de 2016 não possuam seguro de vida em grupo sob sua inteira responsabilidade, pagarão
mensalmente, o valor equivalente a 3,5% (três e meio por cento) do salário mínimo, por
empregado abrangido por esta convenção, ao Sindicato Profissional, que se obriga a manter
apólice coletiva de seguro, em favor de seus representados constantes da relação mensal
encaminhada pela empresa juntamente com a guia de recolhimento:
I - Na hipótese da empresa possuir até cinco empregados abrangidos por esta
convenção, deverá proceder a pagamentos semestrais antecipados, sob este título, ao
Sindicato Profissional, sem se desobrigar, no entanto, de manter informada a Entidade
Sindical obreira sobre alterações de admissão e demissão.
II - O seguro estipulado pelo Sindicato Profissional vigerá após 60 (sessenta) dias da
comunicação de adesão e pagamento do prêmio em guias por este fornecida, com
autenticação do recolhimento em conta bancária. A empresa deverá comunicar, de
imediato, ao Sindicato Profissional, o nome e a data do nascimento do segurado.

Ocorrendo o sinistro dentro do mencionado prazo de carência não caberá qualquer
responsabilidade ao Sindicato Profissional, bem assim quando da ausência de
informação correta por parte das empresas.
Parágrafo Segundo: Permanecem válidos os benefícios mais favoráveis concedidos pela
empresa, neste sentido, ficando esta, no entanto, responsável por eventual indenização,
decorrente do não cumprimento do ora estabelecido.
Jornada de Trabalho – Duração, Distribuição, Controle, Faltas
Controle da Jornada

CLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES ESPECIAIS DE JORNADAS DE TRABALHO 12X36 EM RAZÃO DA
NATUREZA DA A

Os Hospitais e Estabelecimentos de Serviços de Saúde poderão adotar jornada de 12 x 36 (doze horas de
trabalho por trinta e seis de descanso) para os empregados que exercem função de motorista, sendo que
estes empregados não se sujeitarão à jornada de 44 horas semanais, em razão do regime próprio a que
ficam subordinados.
PARÁGRAFO ÚNICO – Para os trabalhadores abrangidos por esta condição especial aplica-se o piso
salarial de 1.563,32 (hum mil quinhentos e sessenta e três reais e trinta e dois centavos) a partir de
maio de 2017.

Saúde e Segurança do Trabalhador
Manutenção de Máquinas e Equipamentos

CLÁUSULA DÉCIMA - LIMPEZA DOS VEÍCULOS

Os motoristas, motociclistas e os ajudantes de motoristas ficam desobrigados de qualquer
serviço de limpeza externa do veículo da empregadora, sendo que no caso interno do veículo,
os mesmos ficam obrigados a limpeza, por se tratar de ambiente do seu trabalho, e
conservação do mesmo. Quando da necessidade de locomoção do veículo para limpeza
externa o motorista fica obrigado a condução do veiculo até o local indicado pelo empregador.
Relações Sindicais
Contribuições Sindicais

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL DOS TRABALHADORES À
ENTIDADE SINDICAL PROFISSIONA

Os trabalhadores associados do sindicato e beneficiados por este instrumento normativo,
aprovado mediante autorização da assembléia geral extraordinária da entidade profissional,

contribuirão com um valor mensal a título de Contribuição Assistencial, correspondente a 1%
(um por cento) ao mês sobre a remuneração básica que será descontada em folha de
pagamento e repassada pela empregadora no mês subseqüente até o dia 10 de cada mês.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - MENSALIDADE SINDICAL

As mensalidades dos associados do sindicato profissional serão descontadas em folha de pagamento,
desde que autorizado o desconto pelo empregado, devendo o montante ser colocado à disposição do
sindicato num prazo máximo de 10 (dez) dias após o mês de competência salarial, sobe pena de multa de
20% (vinte por cento).

Disposições Gerais
Aplicação do Instrumento Coletivo

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO COLETIVO

O presente Instrumento Normativo estabelece as normas e condições de trabalho que se
aplicam aos motoristas de ambulâncias, motoristas de outros veículos, empregados nos
estabelecimentos de serviços de saúde localizados na Base Territorial do Sindicato dos
Hospitais e Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Paraná - SINDIPAR
e FEHOSPAR, dos sindicatos obreiros signatários deste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ADESÃO A CCT DA CATEGORIA PREPONDERANTE

A categoria obreira aqui representada adere, nas demais cláusulas, as normas constantes da Convenção
Coletiva de Trabalho que regulamenta os contratos de trabalho da categoria preponderante. Excetuam-se
as cláusulas 05, 09, 34, 38, 39, 40, 41, 62 e 65, por tratar-se de assuntos específicos dos empregados da
enfermagem.

Outras Disposições
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - FORO

Fica eleito o foro da sede do sindicato obreiro respectivo, para dirimir quaisquer dúvidas
oriundas da aplicação ou cumprimento da presente Convenção Coletiva de Trabalho.

RENATO MEROLLI
Presidente
FEDERACAO DOS HOSPITAIS E ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE SAUDE NO
ESTADO DO PARANA

LUIS RODRIGO SCHRUBER MILANO
Presidente
SINDICATO DOS HOSPITAIS E ESTAB SERVICOS DE SAUDE DO PR

MOACIR RIBAS CZECK
Presidente
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIARIOS DO ESTADO DO
PARANA

ANEXOS
ANEXO I - ATA SITRO

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.

