
MINUTA DE PROPOSTA PARA ACT 2017

CLÁUSULA PRIMEIRA – VIGÊNCIA

As partes fixam a vigência do presente Acordo Coletivo  de Trabalho no período de 01º de 
janeiro de 2017 a 31 de dezembro 2017.

CLÁUSULA SEGUNDA – ABRANGÊNCIA

FENATRACOOP - FEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES 
CELETISTAS NAS COOPERATIVAS NO BRASIL, de um lado, CNPJ n. 

09.509.920/0001-04, neste ato representado por seu Presidente, Sr. MAURI VIANA 

PEREIRA; e do outro lado,  COOPERTRANSCABO  (COOPERATIVA DE 

TRANSPORTE COMPLEMENTAR DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - CNPJ: 

06.922.757/0001-19, neste ato representada pelo seu presidente, Sr. Arnaldo José de 

Souza Filho, CPF: 432.693.894-34. celebram o presente ACORDO, estipulando as 

condições de trabalho previstas nas cláusulas seguintes:

RESPONSABILIDADES

CLÁUSULA PRIMEIRA – RESPONSABILIDADE POR DANOS

1. Cumprir os preceitos contidos no Código de Trânsito Brasileiro – CTB e 
legislação complementar, bem como as normas internas da 
COOPERTRANSCABO, assumindo toda a responsabilidade pessoal em 
decorrência de qualquer infração ou ato incompatível com a boa conduta 
profissional e comportamento como motorista, estabelecidos na legislação ou 
em normas administrativas;

2. Surgindo prejuízo à COOPERTRANSCABO resultante de ato doloso ou culposo 
por negligência, imperícia ou imprudência na direção de veículo automotor, 
tenho ciência que:
a- A responsabilidade administrativa não exime o colaborador da 

responsabilidade civil ou criminal cabível;
b- As indenizações e reposições por prejuízo causados serão descontados 

dos salários, dentro do limite de consignação;
c- As infrações de trânsito que gerarem multas serão arcadas pelo condutor, 

mediante desconto em seu salário, sendo indicado ao órgão competente o 
nome do condutor para fins de pontuação, na forma do artigo 257 do 
Código de Trânsito Brasileiro;

d- Surgindo acidentes com veículos da COOPERTRANSCABO, e comprovada 
a negligência ou imperícia pelos órgãos competentes, caberá ao condutor 



do veículo a reparação parcial dos danos, ou seja, arcar com até 20 % (vinte 
por cento) do valor das despesas para o respectivo conserto;

3. Dirigir munido de Carteira Nacional de Habilitação, documentos pessoais e os 
do veículo de porte obrigatório,

4. Dirigir em perfeitas condições de saúde e em caso de sofrer qualquer mal 
estar, não conduzir o veículo sob hipótese alguma, devendo sua gerência 
imediata ser comunicada;

5. Verificar as condições gerais de funcionamento e de segurança do veículo, 
especialmente lataria, ferramentas, equipamentos, dirigibilidade, lubrificantes, 
água, freio, pneus, extintor, bateria, combustível, parte elétrica e demais 
acessórios, providenciando para que os mesmos se mantenham em perfeitas 
condições de tráfego até a entrega a um substituto ou recolhimento do veículo 
à COOPERTRANSCABO;

6. Providenciar, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do vencimento, a 
renovação da CNH, apresentando ao responsável pelos processos de veículos 
e transporte.

       7. Os Cobradores são responsáveis pelo recebimento e guarda dos valores recebidos                            
em pagamento pelo transporte dos passageiros, de conformidade com a regulamentação 
estatal – deverão exigir e conferir a autenticidade da identidade dos passageiros com direito 
a desconto e gratuidade.

Outras normas de pessoal

CLÁUSULA SEGUNDA – ACUMULO DE FUNÇÃO

Os motoristas de ônibus de linhas de característica urbana, que operem na 
COOPERTRANSCABO, poderão acumular a função de cobrador, com um acréscimo 
salarial de 30% (trinta por cento) do salário do cobrador previsto no presente aditivo.

Jornada de Trabalho – Duração, Distribuição, Controle, Faltas

CLÁUSULA TERCEIRA – HORÁRIOS DE TRABALHO

1. O horário de trabalho diário dos motoristas e cobradores é de sete horas e trinta minutos, 
em seis dias por semana, sendo permitida a prorrogação da jornada diária em até quatro 
horas, na forma do que permite o art. 235-C da CLT.

2. Quanto aos demais empregados da COOPERTRANSCABO  representadas pelo sindicato 
obreiro convenente a jornada diária é de oito horas por dia, limitada a quarenta e quatro 
horas semanais, distribuída em seis dias por semana de trabalho, a critério do empregador, 
sendo igualmente permitida a prorrogação até o limite legal.



Controle da Jornada

CLÁUSULA QUARTA – CONTROLE DA JORNADA DE TRABALHO

1. Os Motoristas e Cobradores terão a jornada de trabalho controlada por  ponto eletrônico, 
conforme artigo 74, §2º, da CLT, concomitante as  Portaria/MTE 1.510/2009, Portaria MTE 
1.987/2010, Portaria MTE 373/2011, Portaria MTE 1.752/2011, Portaria TEM 1.979/2011, ou 
planilha de ponto manual, sendo preenchida diariamente com anotações do início e término 
de seus respectivos horários de trabalho, e assinatura.

Parágrafo Primeiro: Aos Motoristas, terão a jornada de trabalho controlada, além das 
planilhas de ponto manual e ponto eletrônico ou qualquer outro instrumento que reproduza 
de forma fidedigna a jornada de trabalho.

2. Os demais empregados, sujeitos a controle de jornada, anotarão em registro manual, 
mecânico ou eletrônico, o início e o término da prestação de serviços.

3. As horas trabalhadas serão apuradas diariamente por meio dos instrumentos citados no 
item “1”.

4. Não serão computados na jornada de trabalho os intervalos para refeição, espera, 
repouso e descanso.

Outras disposições sobre jornada

CLÁUSULA QUINTA – FERIADOS

1. São considerados feriados nacionais as seguintes datas, 1º de janeiro, 21 de abril, 1º de 
maio, 7 de setembro, 12 de outubro, 2 e 15 de novembro e 25 de dezembro, além do dia 
que se realizarem eleições gerais. Os municipais serão os religiosos previstos em lei 
municipal, não superiores a 04 (quatro) nestes incluído a Sexta feira Santa, considerando 
sempre o local da prestação de serviço. E os feriados estaduais previstos em lei.

2. Será considerado o local da prestação de serviço a matriz, filial ou garagem, na qual o 
empregado estiver lotado.

3. É permitido o trabalho em feriados, devendo o empregador conceder folga compensatória 
ou pagar esse dia de forma dobrada, ou seja, o dia normal de trabalho já devidamente 
remunerado na folha de pagamento acrescido de mais uma diária, observando a  redação 
da súmula 146 do TST “O trabalho prestado em domingos e feriados, não compensado, 
deve ser pago em dobro, sem prejuízo da remuneração relativa ao repouso semanal”, 
observado os casos em que a Cooperativa de Transporte Público aderiu ao banco de horas 
prevista em Convenção Coletiva de Trabalho.

CLÁUSULA SEXTA - PISO SALARIAL

Á COOPERTRANSCABO, fica assegurado o piso salarial de R$ 950,00 (novecentos 
e cinquenta reais) para os cargos de auxiliar administrativo e operacional; R$ 971,99 
(novecentos e setenta e um reais e noventa e nove centavos) para o cargo de 



Cobrador, R$ 1.366,00 (hum mil, trezentos e sessenta seis reais) de Fiscal e R$ 
1.572,00 (hum mil quinhentos e setenta e dois reais) para o cargo de Motorista

CLÁUSULA SETIMA – REAJUSTE

Serão concedidos a partir de 1º (primeiro) de Janeiro de 2017 reposições das perdas 
salariais ocorridas desde o último reajuste, considerando-se a variação percentual do INPC 
dos últimos 6 meses, de julho 2016 a dezembro de 2016 sobre os respectivos salários base 
vigentes em 31 de dezembro de 2016. 
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