
Resumo CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2012/2013 

DISTRIBUIÇÃO DE JORNAIS E REVISTAS

Salários, Reajustes e Pagamento

SINDICATO  DAS  EMPRESAS  DISTRIBUIDORAS,  EDITORAS, 
PUBLICADORAS,  VENDEDORAS,  ENTREGAS  RÁPIDAS,  DE  JORNAIS, 
REVISTAS, E OUTRAS PUBLICAÇÕES IMPRESSAS OU VERSÃO DIGITAL 
NO ESTADO DE SAO PAULO - SEDIJORE, com sede à Rua Thomaz Gonzaga 
nº 08, conj.23, Liberdade, SP, neste ato representado por seu Presidente, Sr. 
TABAJARA FERRO ABRANCHES, assistido por seu advogado, Dr. Milton José de 
Santana; 

E

SINDICATO DOS MENSAGEIROS MOTOCICLISTAS, CICLISTAS E MOTO-
TAXISTAS DO ESTADO DE SAO PAULO,  neste  ato  representado  por  seu 
Presidente, Sr. GILBERTO ALMEIDA DOS SANTOS, assistido por seu advogado, 
Henrique Resende de Souza;

  
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 01 de agosto de 2012 a 31 de julho de 2013 e a data-base da 
categoria 01 de agosto.

CLÁUSULA TERCEIRA: PISO SALARIAL ENTREGADOR “MOTO-FRETISTA” 
E ENTREGADOR “CICLISTA”



ENTREGADOR “ MOTO-FRETISTA” 

Para todos os trabalhadores que exercem as atividades de Entregador “Moto-
Fretista” fica instituído a partir de 01/8/2012 um piso salarial no valor de R$ 
800,00  (oitocentos  reais)  para  contrato  de  200  horas  de  trabalho 
mensais.

ENTREGADOR “CICLISTA” 

Para  todos  os  trabalhadores  que  exercem  as  atividades  de  Entregador 
“Ciclista” fica instituído a partir de 01/8/2012 um piso salarial no valor de R$ 
690,00  (seiscentos  e  noventa  reais)  para  contrato  de  200  horas  de 
trabalho mensais.

Parágrafo Primeiro:

As Empresas que desejarem contratar  empregados no cargo de  Entregador 
“Moto-Fretista” por hora trabalhada fica assegurado um salário inicial  hora 
normativo equivalente ao valor R$ 4,00 (quatro reais) por hora.

Parágrafo Segundo:

As Empresas que desejarem contratar  empregados no cargo de  Entregador 
“Ciclista” por hora trabalhada fica assegurado um salário inicial hora normativo 
equivalente ao valor R$ 3,45 (três reais e quarenta e cinco centavos) por 
hora.

Parágrafo Terceiro:

Horas mínimas para contratação    

As  Empresas  que  desejarem  contratar  os  empregados  por  hora  deverão 
respeitar as jornadas de horas conforme cláusula terceira (200 – 180 – 150 – 
120 e 90), fica assegurado um salário inicial hora normativa equivalente ao 
cargo.  

Parágrafo Quarto:

O salário normativo poderá ser composto de um salário fixo, completado por um 
salário variável de prêmios e incentivos a critério das Empresas, desde que não 
infrinja no resultado da cláusula quarta e seu parágrafo 1º. 

OBS.:  TODA  VEZ  QUE  HOUVER  AJUSTE  NO  SALÁRIO  MINÍMO  ESTADUAL, 
FICANDO O MESMO ACIMA DOS VALORES ESTIPULADOS  NESTA  CONVENÇÃO 
APLICAR-SE A  AUTOMATICAMENTE O REAJUSTE.

CLÁUSULA QUINTA: DO PRAZO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

O pagamento dos salários deverá ocorrer obrigatoriamente até o 5º dia útil de 
cada mês, conforme determina o § 1º do Art. 459 da CLT.



CLÁUSULA DÉCIMA: FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE TRABALHO

Quando for exigido pela Empresa o uso de uniforme pelo empregado, a mesma 
fica obrigada a fornecer gratuitamente. Por seu turno, é de responsabilidade do 
empregado portar e usar capacete, colete, refletores, conforme regulamentação 
dos Órgãos Competentes.

Entregador Ciclistas:

Quando o empregado usar como ferramenta de trabalho sua própria bicicleta, a 
Empresa repassará o valor de  R$ 4,00 (quatro reais) por dia de trabalhado 
para custeio do veículo.

Entregador Moto-fretistas:

Todos os veículos (motocicletas ou motonetas) utilizados como ferramenta de 
trabalho deverão estar equipados conforme a  Lei nº 12.009 de 29.07.2009 
que regulamenta o moto-frete.

1- Registro como veiculo na categoria de aluguel.

2- Instalação de protetor de motor mata-cachorro, fixado no chassi do veiculo.

3- Instalação de aparador de linhas antena corta-pipas.

4- Comprovante de inspeção obrigatório de segurança.

5- Instalação ou incorporação de dispositivos para transporte de produtos de 
acordo com a contratação. 

6- Documentações do veículo legalizadas para trafegar. 

Condumoto

Com a  obrigatoriedade  instituída  pelos  órgãos  públicos  de  regularização  da 
atividade  de  “moto-frete”  através  do  Condumoto,  as  empresas  envidarão 
esforços no sentido de facilitar a regularização de seus empregados no sistema.

Sendo assim, desde que haja solicitação expressa do empregado e o mesmo 
apresente documento que demonstre o valor necessário para sua regularização, 
às empresas poderão conceder um empréstimo no valor.

O empréstimo aqui previsto será descontado no máximo em 03 (três) parcelas 
sem qualquer acréscimo.

Para  reposição  de  todos  os  custos  (combustível,  óleo,  desgastes  do  veiculo, 
serviço de mecânica, pneus e outros) na utilização da ferramenta de trabalho 
(motocicleta ou motoneta) e seus acessórios, pertencente ao empregado deverá 
ser respeitada a critério da Empresa a seguinte tabela mínima de valores.



Tabela mínima por Kilometragem:

Km/dia Valor / Km +Valor 
deslocamento

Valor dia = Valor mês 

Até      30 Km R$ 0,113 R$ 0,94 R$ 4,33 R$ 129,90

31  a    60 km R$ 0,093 R$ 1,78 R$ 7,36 R$ 220,80

 61 a 120 km R$ 0,089 R$ 4,09 R$ 14,77 R$ 443,10

121 a 150 km R$ 0,078 R$ 5,26 R$ 16,96 R$ 508,80

151 a 200 km R$ 0,072 R$ 6,53 R$ 20,93 R$ 627,90

201  Km  em 
diante

R$ 0,062 R$ 7,58

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: VALE ALIMENTAÇÃO

A Empresa fornecerá vale alimentação no valor de R$ 8,00 (oito reais) aos seus 
empregados, quando os serviços excederem a 04 (quatro) horas no dia. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: CESTA BÁSICA

As empresas fornecerão uma cesta básica mensal para cada empregado no valor 
mínimo de R$ 40,00 (quarenta reais) por cesta.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: PLANO DE SAÚDE E ODONTOLÓGICO

Parágrafo Primeiro:

As Empresas fornecerão aos seus empregados um plano ou seguro odontológico, 
gratuitamente.

Parágrafo Segundo:

O valor do Plano ou Seguro Odontológico não poderá ultrapassar R$ 20,00 (vinte 
reais) mensais.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: SEGURO DE VIDA/AUXÍLIO FUNERAL

As  empresas  deverão,  às  suas  expensas,  contratar  seguro  de  acidente 
pessoal para os integrantes da categoria profissional, nos seguintes termos 
e  valores  mínimos  observados  outros  valores  superiores,  em  caso  de 
previsão de legislação Municipal.



CLÁUSULA  VIGÉSIMA  TERCEIRA:  ASSISTÊNCIA  E  HOMOLOGAÇÃO 
NA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO EMPREGADO COM MAIS 
DE UM ANO DE REGISTRO NA CTPS. 

As rescisões contratuais de empregados dispensados com mais de um ano 
de registro na CTPS, serão homologados obrigatoriamente, pelo Sindicato 
dos Empregados signatário do presente acordo coletivo.

Além dos documentos determinados pela Instrução Normativa n.˚ 15 do 
SRT  de  14.07.2010  (Estabelece  procedimento  para  assistência  e 
homologação  na  rescisão  contratual  de  trabalho),  Seção  VI  –  Dos 
Documentos,  as  empresas  deverão  apresentar  CERTIDÃO  DE 
REGULARIDADE dos recolhimentos das contribuições devidas aos sindicatos 
das empresas e dos empregados nos últimos cinco anos.

Parágrafo Único: Havendo recusa de homologação de rescisão, deverá o 
sindicato laboral declinar os motivos da mesma, atestando comparecimento 
da empresa para a homologação.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO

A  Empresa  será  obrigada  a  homologar  a  rescisão  de  contrato  de  seus 
empregados  até  10  (dez)  dias  corridos  após  o  pagamento  das  verbas 
rescisórias,  em caso  de descumprimento  fica  estipulada uma multa  de 30% 
(trinta por cento) do valor do salário nominal vigente da categoria que reverterá 
em favor do empregado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA: GARANTIA AO EMPREGADO ACIDENTADO 
COM SEQUELAS E READAPTAÇÃO

Será  garantido  aos  empregados  acidentados  no  trabalho,  a  permanência  na 
Empresa  em  função  compatível  com  seu  estado  físico,  sem  prejuízo  da 
remuneração  antes  percebida,  desde  que,  após  o  acidente,  apresentem 
cumulativamente, redução da capacidade laboral atestada pelo órgão oficial e 
que  tenham  se  tornado  incapazes  de  exercer  a  função  que  anteriormente 
exerciam, porém, os trabalhadores nessa situação a participar de processo de 
readaptação e reabilitação profissional: quando adquiridos, cessa a garantia com 
as garantias asseguradas na Lei nº 8.213/91, art.118.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA: RELAÇÕES SINDICAIS/CONTRIBUIÇÕES 
SINDICAIS

Pelos  integrantes  da  categoria  profissional  representada  pelo  sindicato 
acordante, conforme Precedente Normativo do STF em Recurso Extraordinário 
Nº 189.960-3 São Paulo, será devida contribuição assistencial no montante de 
R$ 10,00 (dez reais) por mês.

Parágrafo Primeiro:



Os  valores  devidos,  nos  termos  desta  cláusula,  serão  recolhidos  através  da 
Caixa Econômica Federal conforme portaria em vigor nº 982 de 05 de maio de 
2010 – do MTE, mediante boleto ou guia fornecida pela entidade profissional até 
10 (dez) dias após o pagamento dos salários. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA: MULTA POR DESCUMPRIMENTO 
DO INSTRUMENTO COLETIVO

No caso de descumprimento das obrigações constantes da presente Convenção, 
ficará a parte infratora obrigada a pagar multa equivalente a 1 (um) piso salarial 
da categoria, por infração cometida por empregado, cujo valor será revertido em 
favor da parte prejudicada.

São Paulo, 11 de agosto de 2012.

SINDICATO DAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS, EDITORAS, PUBLICADORAS, 
VENDEDORAS,  ENTREGAS RÁPIDAS,  DE JORNAIS E REVISTAS, OUTRAS PUBLICAÇÕES, 
IMPRESSAS OU EM  VERSÃO DIGITAL NO ESTADO DE SAO PAULO – SEDIJORE.

TABAJARA FERRO ABRANCHES

Presidente

SINDICATO DOS MENSAGEIROS MOTOCICLISTAS, CICLISTAS E MOTO-TAXISTAS DO 
ESTADO DE SAO PAULO

GILBERTO ALMEIDA DOS SANTOS

Presidente


