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SINCODIV - SINDICATO DOS CONCESSIONARIOS E DISTRIBUIDORES DE VEICULOS E MAQUINAS 
DO ESTADO PARA E AMAPA, CNPJ n. 34.679.456/0001-41, neste ato representado(a) por seu Presidente, 
Sr(a). KARINA DENARDIN;

E 

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP RODOV DAS EMP DO COMIND CIV LOC DE VEIC 
PREST SERV MUN DE BELEM, CNPJ n. 02.438.619/0001-08, neste ato representado(a) por seu 
Presidente, Sr(a). LUIZ OTAVIO REIS;

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 2020 
a 30 de abril de 2021 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 Condutores de 
Veículos Rodoviários do Plano da CNTTT, com abrangência territorial em Belém/PA. 

SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO 
PISO SALARIAL 

CLÁUSULA TERCEIRA - PISO SALARIAL 

A tabela de pisos salariais dos integrantes da categoria demandante passará a vigorar a partir de 1º. de 
maio de 2020, com os seguintes valores:

VALORES PARA MAIO/2020 

CATEGORIA PISO
A R$ 1.091,93
B R$ 1.216,31
C R$ 1.596,75

1. Nenhum integrante da categoria profissional poderá ser admitido ou continuar trabalhando com salários 
inferiores aos acima descritos, entendendo-se como enquadrados na Categoria "A", os que dirigem veículos 
de até 06 (seis) toneladas de peso bruto total; Na Categoria "B", os que dirigem veículos com mais de 06 
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(seis) e menos de 20 (vinte) toneladas de peso bruto total e na Categoria "C", os que dirigem veículos com 
mais de 20 (vinte) toneladas de peso bruto total.

2. As empresas que praticarem salários mistos, com pagamento de prêmios, participações ou comissões, 
poderão adotar salário base inferior ao piso profissional estabelecido nesta cláusula, garantida a 
remuneração total mínima (salário base + parte variável) igual ao salário profissional de que trata a presente 
cláusula, observando-se a classificação do empregado na categoria (A, B ou C), descrito no item 1;

3. Os empregados que percebam salários acima do piso profissional de que trata esta cláusula, terão seus 
salários reajustados na forma da cláusula “REAJUSTE DE SALÁRIOS” da presente Convenção Coletiva de 
Trabalho.

REAJUSTES/CORREÇÕES SALARIAIS 

CLÁUSULA QUARTA - REAJUSTE DE SALÁRIOS 

Tendo em vista o estado atual de calamidade pública e a situação econômica demasiadamente agravada 
pela pandemia que assola o planeta, os salários não sofrerão qualquer reajuste nesta data-base.

PAGAMENTO DE SALÁRIO – FORMAS E PRAZOS 

CLÁUSULA QUINTA - COMPROVANTES DE PAGAMENTO 

As empresas fornecerão aos seus empregados comprovantes de pagamento sob a forma de 
contracheques, envelopes de pagamento ou assemelhados, que contenham o timbre, carimbo ou qualquer 
outra modalidade de identificação, discriminando todas as verbas que acresçam ou onerem a remuneração, 
bem como o valor do depósito do FGTS.

CLÁUSULA SEXTA - DOS PRAZOS DE PAGAMENTO 

Todas e quaisquer diferenças salariais porventura existentes, oriundas da aplicação da presente Norma 
Coletiva, poderão ser pagas, sem qualquer acréscimo, juntamente com o salário do mês subsequente ao 
registro da presente norma.

OUTRAS NORMAS REFERENTES A SALÁRIOS, REAJUSTES, PAGAMENTOS E 
CRITÉRIOS PARA CÁLCULO 

CLÁUSULA SÉTIMA - SALÁRIO/SUBSTITUTO 

O salário do empregado substituto, será igual ao do substituído, desde que seja assumido pelo substituto 
todos os deveres, obrigações, responsabilidades e atribuições do substituído, excluindo-se as vantagens 
pessoais do substituído e desde que a substituição seja superior a 30 (trinta) dias e que não seja 
meramente eventual.

GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS 
ADICIONAL DE HORA-EXTRA 

CLÁUSULA OITAVA - HORAS EXTRAS 

As horas extras serão remuneradas com o acréscimo de cem por cento (100%).
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PARÁGRAFO ÚNICO:  As empresas poderão firmar acordos para compensação, prorrogação ou redução 
de horas de trabalho com seus empregados, adotando se desejarem, a chamada "semana inglesa".

ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO 

CLÁUSULA NONA - ANUÊNIO 

Para cada ano completo de serviço prestado ao mesmo empregador ou grupo econômico, os empregados 
farão jus a um adicional por tempo de serviço, denominado ANUÊNIO, no valor equivalente a 1% (um por 
cento) do salário básico, limitada a contagem a 35 anos de serviço ou 35% (trinta e cinco por cento) de 
adicional.

ADICIONAL NOTURNO 

CLÁUSULA DÉCIMA - ADICIONAL NOTURNO 

O trabalho noturno será remunerado com o adicional de 60% (sessenta por cento).

OUTROS ADICIONAIS 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DIÁRIAS 

Nas viagens para fora da sede de prestação de serviços, os empregados pertencentes à categoria 
profissional farão jus a diárias, no valor de 1/30 da remuneração, nos seguintes termos: (a) viajantes até 4 
horas, não receberão diárias; (b) viagens de mais de 4 e até 6 horas ou quando for necessário fazer uma 
refeição, meia diária; (c) viagens de 6 horas ou quando ocorrer pernoite, receberão uma diária completa.

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - ALIMENTAÇÃO 

Quando as empresas convocarem os trabalhadores para realizarem horas extraordinárias, em horário que 
ultrapasse as vinte (20) horas, fornecerão uma refeição gratuita, antes do inicio da prorrogação do 
expediente, bem como transporte até sua residência ao final da jornada, caso por ocasião de seu término, 
não haja mais circulação de transportes coletivos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES 

As empresas fornecerão aos seus empregados que autorizarem o desconto de seus salários dos valores 
que lhe couberem, uma refeição diária, conforme tabela constante do parágrafo quarto, desta cláusula. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As empresas que não fornecerem refeições aos seus empregados deverão 
fazer a entrega de VALE-ALIMENTAÇÃO, com valor de R$ 15,00 (quinze reais), por dia trabalhado, 
devendo o empregado, também nesta hipótese, declarar que autoriza o desconto de seus salários dos 
valores por eles devidos.

1.1.        As empresas que ainda não implantaram os benefícios desta cláusula ou que ainda não possuem a 
manifestação do empregado quanto aos mesmos, deverão fornecer formulário próprio, em até 30 dias após 
a assinatura do presente acordo, para que o empregado declare se deseja o recebimento de alimentação 
ou do vale alimentação, se praticados pela empresa, autorizando no mesmo formulário o referido desconto 
de seus salários, se for o caso, ou se preferem apenas o recebimento do vale transporte.
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PARÁGRAFO SEGUNDO: O vale alimentação, a partir da assinatura da presente norma coletiva, no caso 
do parágrafo primeiro desta cláusula, somente será devido aos sábados caso o empregado permaneça 
trabalhando após o meio dia (12h), ou seja, além das 4 horas de trabalho.

PARÁGRAFO TERCEIRO: O empregado que não autorizar o desconto pelo recebimento de refeição ou 
vale alimentação, não fará jus ao recebimento do benefício.

PARÁGRAFO QUARTO: As empresas que fornecerem as refeições ou os vales alimentação de que trata 
esta cláusula, poderão efetuar os descontos de parte de seus custos dos empregados, adotando o seguinte 
critério:

a) Até 10% (dez por cento) de desconto do valor da alimentação ou dos vales alimentação fornecidos, para 
os empregados que percebam em seu total remuneratório até o valor de R$ 2.579,52 (dois mil, quinhentos e 
setenta e nove reais e cinquenta e dois centavos).

b) Até 30% (trinta por cento) de desconto do valor da alimentação ou dos vales alimentação fornecidos, 
para os empregados que percebam em seu total remuneratório acima de R$ 2.579,52 (dois mil, quinhentos 
e setenta e nove reais e cinquenta e dois centavos) até R$ 3.865,98 (três mil, oitocentos e sessenta e cinco 
reais e noventa e oito centavos).

c) Até 80% (oitenta por cento) de desconto do valor da alimentação ou dos vales alimentação fornecidos, 
para os empregados que percebam em seu total remuneratório valores superiores a R$ 3.865,98 (três mil, 
oitocentos e sessenta e cinco reais e noventa e oito centavos).

PARÁGRAFO QUINTO: As empresas que fornecerem refeição ou vale alimentação não estarão obrigadas 
ao fornecimento de vale transporte no intervalo de repouso e alimentação (intervalo intrajornada), todavia, 
optando o empregado por não receber a refeição ou o vale-alimentação, fará jus ao recebimento do vale-
transporte para o período intrajornada.

PARÁGRAFO SEXTO: As empresas poderão optar, a seu critério, pela aplicação do presente benefício nos 
moldes e forma estabelecidos pelo sistema PAT-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR. 
Ressalvando que em todo o caso, seja qual for a opção da empresa, por não ter o benefício natureza 
remuneratória, o valor destinado à alimentação do trabalhador não integra a remuneração do empregado 
para nenhum fim de direito.

AUXÍLIO MORTE/FUNERAL 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - AJUDA FUNERAL 

Por ocasião do falecimento do empregado decorrente de acidente de trabalho a empresa pagará aos seus 
dependentes legais, a título de ajuda funeral, o valor correspondente a um (1) salário contratual do falecido.

CONTRATO DE TRABALHO – ADMISSÃO, DEMISSÃO, MODALIDADES 
DESLIGAMENTO/DEMISSÃO 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - INDENIZAÇÃO ADICIONAL 
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Empregado que for dispensado sem justa causa, no prazo de trinta (30) dias anteriores à data-base da 
categoria profissional demandante, fará jus a uma indenização adicional equivalente a trinta (30) dias de 
remuneração do mês da dispensa.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - FÉRIAS PROPORCIONAIS 

As empresas pagarão férias proporcionais nos casos de demissão a pedido do empregado, qualquer que 
seja o tempo de serviço deste.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DISPENSA/MOTIVAÇÃO 

O empregado despedido por justa causa será informado, por escrito, dos motivos da dispensa.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DISPENSA/AVISO PRÉVIO 

O empregado que pedir demissão será dispensado do cumprimento do aviso prévio no momento em que 
comprovar a obtenção de novo emprego, ficando dispensado o empregador do pagamento dos dias 
restantes não trabalhados.

RELAÇÕES DE TRABALHO – CONDIÇÕES DE TRABALHO, NORMAS DE 
PESSOAL E ESTABILIDADES 

ESTABILIDADE PORTADORES DOENÇA NÃO PROFISSIONAL 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - ESTABILIDADE PROVISÓRIA/DOENÇA 

Fica assegurada aos integrantes da categoria profissional, estabilidade provisória por 90 (noventa) dias, em 
caso de doença, contados a partir do término do benefício previdenciário respectivo, desde que o 
afastamento tenha sido por período igual ou superior a 45 (quarenta e cinco) dias.

ESTABILIDADE APOSENTADORIA 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - GARANTIA DE EMPREGO PRÉ-APOSENTADORIA 

Fica assegurada a estabilidade provisória aos empregados que estejam às vésperas da aposentadoria, 
considerando-se como tal o período de (12) doze meses anteriores ao momento em que o empregado 
possa requerer o benefício, em seus tempos mínimos, desde que possua, pelo menos, 05 (cinco) anos de 
serviço na empresa ou grupo econômico. Adquirido o direito, extingui-se a garantia.

JORNADA DE TRABALHO – DURAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, CONTROLE, FALTAS 
FALTAS 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - ABONO DE FALTAS/ESTUDANTE 

Serão abonadas as faltas de empregados estudantes, quando decorrentes de comparecimento a provas 
escolares, prestadas em estabelecimento oficial ou reconhecido, desde que comunicado ao empregador 
com antecedência mínima de quarenta e oito (48) horas e comprovada posteriormente a sua realização, em 
igual prazo.

SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR 
UNIFORME 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - UNIFORMES 

Quando de uso obrigatório, as empresas fornecerão aos seus empregados, gratuitamente, dois (2) 
uniformes, por ano.

RELAÇÕES SINDICAIS 
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - MENSALIDADES SINDICAIS 

O desconto das mensalidades sociais dos associados do sindicato demandante será feito diretamente em 
folha de pagamento desde que devidamente autorizadas as empresas pelos trabalhadores, por escrito, e 
notificadas pela entidade sindical demandante, com indicação do valor da mensalidade. Quando autorizado 
o desconto em folha de pagamento fica a entidade sindical desobrigada de fornecer o recibo da 
mensalidade, hipótese em que valerá como tal o contracheque ou assemelhado. O desconto das 
mensalidades em folha de pagamento somente poderá cessar após devidamente comprovada a exclusão 
do quadro social, mediante notificação da entidade sindical ou após comprovado, pela empresa, o 
desligamento do empregado por demissão, transferência ou aposentadoria, ficando terminantemente 
proibidos os pedidos de exclusão apresentados através do setor de pessoal das empresas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - RECOLHIMENTO DOS DESCONTOS 

Todo e qualquer desconto em favor do sindicato demandante terá seu montante recolhido à tesouraria da 
entidade sindical, ou à conta bancária indicada para tal fim até dez (10) dias após o desconto, sob pena de, 
em caso de inadimplência, incorrerem em multa de cinco por cento (5%) do montante do débito em atraso, 
sem prejuízo das demais cominações legais. O recolhimento será na conta nº. 35999-1, Agência 0936 
Belém Nazaré do Banco Itaú S/A. As empresas remeterão ao sindicato profissional demandante, no mesmo 
prazo, relação nominal e de valores descontados dos seus empregados, bem como, quando se tratar de 
recolhimento bancário, cópia da guia de depósito, devidamente autenticada pelo banco depositário.

PARÁGRAFO ÚNICO: A Contribuição Sindical Anual, a qual é descontada uma diária do trabalhador 
unicamente no mês de março de cada ano, deverá ser emitida junto ao site da Caixa Econômica Federal e 
recolhida por meio do Código Sindical do Sindicato Profissional (Sintrobel) nº. 008.249.90210-4 ou através 
do CNPJ: 02.438.619/0001-08 na Conta da Caixa econômica AG:0022 -8 OP: 03 C/C:506102-9

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 

As empresas abrangidas pela presente Norma Coletiva descontarão de todos os seus empregados 
integrantes da categoria profissional, que autorizarem prévia e expressamente, unicamente no mês de maio 
de cada ano, a quantia equivalente a 1% (um por cento) de sua remuneração total deste mês, a título de 
contribuição assistencial profissional, fazendo recolher o valor descontado, para as entidades sindicais 
profissionais convenentes, no âmbito de suas representações, até o décimo dia útil seguinte ao do 
desconto, na tesouraria do Sindicato, ou na conta de que trata a cláusula de recolhimento de descontos, da 
presente convenção coletiva de trabalho, sob pena de incorrer em multa de 5% (cinco por cento) sobre o 
valor do repasse não efetuado.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O Sindicato Profissional declara para todos os fins de direito, que  a contribuição 
de que trata esta cláusula foi aprovada em Assembléia Geral de sua categoria convocada para este fim, 
bem como que é o único responsável pelo repasse dos percentuais das contribuições, devidos à Federação 
e à Confederação. É de exclusiva responsabilidade do sindicato profissional, toda e qualquer reclamação 
questionando a legalidade ou devolução dos descontos efetuados em decorrência desta cláusula, 
obrigando-se em caso de demanda judicial ou extrajudicial a devolver os valores descontados pelos 
empregadores.
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PARÁGRAFO SEGUNDO: DIREITO DE OPOSIÇÃO – O empregado que não concordar com o desconto 
de que trata esta cláusula, poderá exercer, livremente, o seu direito de oposição, através de carta dirigida 
ao Sindicato Profissional, com cópia para a empresa. Recebida a manifestação do empregado, deverá a 
empresa sustar o desconto, se ainda não efetuado, e o sindicato devolver a importância descontada, caso o 
valor já lhe tenha sido repassado. O desconto de que trata esta cláusula só poderá ser novamente efetuado 
na vigência desta Norma Coletiva, se autorizado, expressamente, pelo empregado.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Ficam as empresas em caso de dano decorrente da aplicação desta cláusula 
autorizadas a reter todo e qualquer valor porventura existente para repasse ao ente sindical profissional até 
o total ressarcimento do dano sofrido.

PARÁGRAFO QUARTO: Tão logo demonstrem as empresas ter sofrido qualquer dano decorrente da 
aplicação desta cláusula, decorrente de condenação judicial, transitada em julgado ou não, ou em caso de 
devolução do valor descontado do empregado (judicial ou extrajudicialmente),  obriga-se o ente sindical 
profissional a fazer o seu ressarcimento no prazo de 10 dias do recebimento de notificação enviada pela 
empresa para este fim com o devido comprovante de reembolso ao empregado ou de comprovante de 
depósito judicial do valor descontado.

PARÁGRAFO QUINTO: O Sindicato profissional não poderá criar qualquer obstáculo ao recebimento da 
notificação de que trata o parágrafo anterior, devendo receber por simples protocolo ou e-mail, sendo certo 
que se o fizer, além do valor devido em ressarcimento, ficará obrigado ao pagamento de multa de R$100,00 
(cem reais) por dia, a ser revertida à empresa, desde já autorizando o uso deste instrumento como título 
executivo extrajudicial para cobrança dos valores devidos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA/ASSOCIATIVA PROFISSIONAL 

As empresas abrangidas pela presente norma coletiva descontarão de todos os seus empregados 
integrantes da categoria profissional convenente, que autorizarem prévia e expressamente, a título de 
contribuição para custeio do sistema confederativo a que se refere o inciso IV, do Art. 8º da Constituição 
Federal, conforme fixado em assembléia geral, mensalmente, a partir do mês de maio de cada ano, a 
importância equivalente a 2,5% (dois vírgula cinco por cento) do salário-base dos trabalhadores associados 
ao sindicato profissional.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O Sindicato Profissional declara para todos os fins de direito, que  a contribuição 
de que trata esta cláusula foi aprovada em Assembléia Geral de sua categoria convocada para este fim, 
bem como que é o único responsável pelo repasse dos percentuais das contribuições, devidos à Federação 
e à Confederação. É de exclusiva responsabilidade do sindicato profissional, toda e qualquer reclamação 
questionando a legalidade ou devolução dos descontos efetuados em decorrência desta cláusula, 
obrigando-se em caso de demanda judicial ou extrajudicial a devolver os valores descontados pelos 
empregadores.

PARÁGRAFO SEGUNDO: REMESSA DE RELAÇÃO AO SINDICATO PATRONAL –O Sindicato 
Profissional informará ao Sindicato Patronal, até o vigésimo dia após o recolhimento, o nome das empresas 
que, na forma do disposto nesta cláusula, recolheram a Contribuição Confederativa Profissional, bem como 
os respectivos valores recolhidos e se compromete a fornecer cópias das guias e relações remetidas pelas 
empresas quando tal valor for solicitado pelo Sindicato Patronal, que custeará, em tal caso, as despesas 
com a extração das cópias.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Os descontos em favor da entidade sindical profissional terão seu montante 
recolhido às contas bancárias indicadas para tal fim ou diretamente na Tesouraria da Entidade Sindical 
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Profissional, devendo tais recolhimentos, em qualquer hipótese ser efetuados até o décimo dia útil do mês 
subsequente ao do desconto, sob pena de incorrer em multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do 
débito em atraso.

PARÁGRAFO QUARTO: DIREITO DE OPOSIÇÃO – O empregado que não concordar com o desconto de 
que trata esta cláusula, poderá exercer, livremente, o seu direito de oposição, através de carta dirigida ao 
Sindicato Profissional, com cópia para a empresa. Recebida a manifestação do empregado, deverá a 
empresa sustar o desconto, se ainda não efetuado, e o sindicato devolver a importância descontada, caso o 
valor já lhe tenha sido repassado. O desconto de que trata esta cláusula, só poderá ser novamente 
efetuado, na vigência desta Norma Coletiva, se autorizado, expressamente, pelo empregado.

PARÁGRAFO QUINTO: Ficam as empresas em caso de dano decorrente da aplicação desta cláusula 
autorizadas a reter todo e qualquer valor porventura existente para repasse ao ente sindical profissional até 
o total ressarcimento do dano sofrido.

PARÁGRAFO SEXTO: Tão logo demonstrem as empresas ter sofrido qualquer dano decorrente da 
aplicação desta cláusula, decorrente de condenação judicial, transitada em julgado ou não, ou em caso de 
devolução do valor descontado do empregado (judicial ou extrajudicialmente),  obriga-se o ente sindical 
profissional a fazer o seu ressarcimento no prazo de 10 dias do recebimento de notificação enviada pela 
empresa para este fim com o devido comprovante de reembolso ao empregado ou de comprovante de 
depósito judicial do valor descontado.

PARÁGRAFO SÉTIMO: O Sindicato profissional não poderá criar qualquer obstáculo ao recebimento da 
notificação de que trata o parágrafo anterior, devendo receber por simples protocolo ou e-mail, sendo certo 
que se o fizer, além do valor devido em ressarcimento, ficará obrigado ao pagamento de multa de R$100,00 
(cem reais) por dia, a ser revertida à empresa, desde já autorizando o uso deste instrumento como título 
executivo extrajudicial para cobrança dos
valores devidos.

OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE RELAÇÃO ENTRE SINDICATO E EMPRESA 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - QUADRO DE AVISOS 

As empresas permitirão a afixação de publicações de interesse do sindicato profissional, desde que não 
contenham ofensas a quem quer que seja e que não digam respeito a matéria político-partidária.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - TERMO DE QUITAÇÃO ANUAL DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 

A empresa poderá firmar com os empregados, individualmente, na forma prevista no artigo 507-B, da CLT, 
Termo de Quitação anual das obrigações trabalhistas, que deverá ser homologado pelo sindicato laboral e 
discriminará, as obrigações de dar e fazer cumpridas mensalmente e dele constará a quitação anual dada 
pelo empregado com eficácia liberatória das parcelas nele especificadas.

PARÁGRAFO ÚNICO: O SINDICATO profissional só procederá a homologação dos referidos termos de 
quitação se o EMPREGADOR apresentar declaração de quitação de suas mensalidades junto ao 
SINDICATO PATRONAL e o serviço só será gratuito se o EMPREGADO estiver em dias com suas 
mensalidades sindicais o que possibilita o custeio dos gastos necessários com profissionais que fazem a 
auditagem na documentação apresentada.

DISPOSIÇÕES GERAIS 
APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO COLETIVO 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - ABRANGÊNCIA ESPECÍFICA 

A presente Norma Coletiva abrange todos os integrantes da categoria profissional diferenciada dos 
condutores de veículos rodoviários, conforme previsto no quadro de atividades a que se refere o art. 577 da 
CLT, em atividade no Estado da Pará, cuja representação incumbe à entidade sindical convenente.

DESCUMPRIMENTO DO INSTRUMENTO COLETIVO 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA - MULTA 

Fica estabelecida a multa equivalente a cinco por cento (5%) do menor piso salarial da categoria, por 
infração a qualquer cláusula da presente sentença normativa, a ser aplicada à parte infratora e a reverter 
em favor da parte prejudicada, seja empregado, empresa ou sindicato.

KARINA DENARDIN 
PRESIDENTE 

SINCODIV - SINDICATO DOS CONCESSIONARIOS E DISTRIBUIDORES DE VEICULOS E MAQUINAS DO ESTADO 
PARA E AMAPA 

LUIZ OTAVIO REIS 
PRESIDENTE 

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP RODOV DAS EMP DO COMIND CIV LOC DE VEIC PREST SERV MUN 
DE BELEM 

ANEXOS 
ANEXO I - ATA ASSEMBLEIA 

Anexo (PDF)

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