
 

SINDICATO DOS MENSAGEIROS MOTOCICLISTAS ,CICLISTAS E MOTO-TAXISTAS DO ESTADO DE 
SAO PAULO, CNPJ n. 66.518.978/0001-58, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). 
GILBERTO ALMEIDA DOS SANTOS;

E

SINDICATO DE HOTEIS REST BARES E SIMILARES DE SAO PAULO, CNPJ n. 62.648.209/0001-13, 
neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). NELSON DE ABREU PINTO;

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 1º de 
setembro  de  2012  a  30  de  junho  de  2013  e  a  data-base  da  categoria  em  1º  de  julho.

CLÁUSULA SEGUNDA – ABRANGÊNCIA

A  presente  Convenção  Coletiva  de  Trabalho  abrangerá  a(s)  categoria(s)  dos mensageiros 
motociclistas  e  ciclistas  (motoboys  e  cicloboys)  de  hotéis,  motéis,  bares,  restaurantes, 
lanchonetes,  fast  food  e  similares,  com  abrangência  territorial  em  Francisco  Morato/SP, 
Franco da Rocha/SP, Nazaré Paulista/SP e São Paulo/SP.

Salários, Reajustes e Pagamento

Piso Salarial

CLÁUSULA TERCEIRA - CORREÇÃO SALARIAL

A  partir  de  1º  de  setembro  de  2012,  as  EMPRESAS  aplicarão  sobre  os  salários  dos 
EMPREGADOS abrangidos e vigentes no mês de competência de agosto/12 um reajuste de 5% 
(cinco por cento).

CLÁUSULA QUARTA - PISO SALARIAL



A partir de 1º/05/2012, os salários, já reajustados na forma da cláusula acima, não poderão ser 
inferiores aos seguintes pisos normativos: 

CARGO PISO NORMATIVO

Mensageiro Motociclista R$ 741,30

Mensageiro Ciclista R$ 700,00

Auxílio Alimentação

CLÁUSULA SEXTA - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

As  empresas  fornecerão  a  alimentação  aos  empregados,  sem  qualquer  custo,  ficando  ao 
exclusivo critério do empregador a definição do cardápio. 

parágrafo  único  -  quando  não  houver  o  fornecimento  da  alimentação  as  empresas  se 
comprometem a fornecer vale refeição, no valor unitário de R$ 9,00 (nove reais) por dia de 
trabalho. Este valor tem caráter indenizatório, não integrando ou incorporando ao salário ou 
remuneração do empregado.

Auxílio Saúde

CLÁUSULA SÉTIMA - CONVÊNIO MÉDICO

As empresas são obrigadas a contratar Plano de Saúde, eleito pelos sindicatos, para os seus 
empregados, com mais de 90 (noventa) dias de registro, no valor de R$ 75,00 (setenta e cinco 
reais), suportando o empregado da categoria com o valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) do 
valor mensal.

Seguro de Vida

CLÁUSULA OITAVA - SEGURO DE VIDA

As empresas, independentemente do número de empregados, contratarão e manterão seguro 
de vida e acidentes em grupo em favor de seus empregados que utilizam motocicleta para 
entregas, observadas as normas regulamentadoras emanadas pela Superintendência dos 
Seguros Privados - SUSEP, e garantidas as seguintes coberturas mínimas, observados outros 
valores superiores, em caso de previsão em Legislação Municipal, Estadual ou Federal.

Relações de Trabalho – Condições de Trabalho, Normas de Pessoal e Estabilidades
Ferramentas e Equipamentos de Trabalho



CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - REPOSIÇÃO DO CUSTO DA UTILIZAÇÃO DA MOTO/ BICICLETA 
DO EMPREGADO E ACESSÓRIOS

Quando os trabalhos forem realizados com equipamentos do próprio empregado (motocicleta 
ou bicicleta), as empresas deverão indenizá-los pelo seu uso, da seguinte forma e valores, 
neles inclusas despesas como combustíveis, óleos lubrificantes, pneus, correias, 
documentação, licenciamento, DPVAT, depreciação do equipamento, etc: 

Ciclistas:

Contratado mensal Contratado por hora

Fixo  de  R$  210,00  por  mês  +  R$  1,05  por 
entrega, 

OU R$ 1,58 por entrega sem fixo

Fixo de R$ 10,50 por dia + R$ 1,05 por 
entrega

OU R$ 1,58 por entrega sem fixo

Motociclistas:

Contratado mensal Contratado por hora

Fixo  de  R$  315,00  por  mês  +  R$  1,05  por 
entrega,

OU R$ 2,10 por entrega sem fixo

Fixo de R$ 10,50 por dia + R$ 1,05 por 
entrega,

OU R$ 2,10 por entrega sem fixo.

§ 1º - O valor da reposição do custo da utilização da moto/bicicleta do empregado será pago 
até o dia 15 do mês vencido.

§  2º -  O  valor  correspondente  a  reposição  do  custo  da  utilização  do  equipamento  do 
empregado não têm caráter salarial ou de contraprestação por serviço, não se prestando para 
fins de equiparação ou outro efeito qualquer, não integrando o salário e não servindo de base 
de cálculo para quaisquer verbas de natureza salarial.

§ 3º -  Ocorrendo a  apreensão da motocicleta/bicicleta de propriedade do empregado por 
autoridades,  em  razão  de  irregularidade  do  veículo,  deverá  o  motociclista  comunicar  o 
empregador, ficando o empregado de licença não remunerada até o limite de 15 (quinze) dias 
para que para que este possa sanar as irregularidades e providenciar a liberação do veículo.

§  4º -  Ocorrendo  a  quebra  da  motocicleta/bicicleta  de  propriedade  do  empregado  que 
impossibilite o seu funcionamento, deverá o motociclista comunicar o empregador, ficando o 
empregado de licença não remunerada até o limite de 30 (trinta) dias para que para que este 
possa efetuar os reparos necessários.



§  5º -  Em  casos  de  furto  ou  roubo,  devidamente  comprovado  através  de  Boletim  de 
Ocorrência,  ou  quebra  da  motocicleta/bicicleta  de  propriedade  do  empregado  que 
impossibilite  a  sua  utilização,  deverá  o  motociclista  comunicar  o  empregador,  ficando  o 
empregado de licença não remunerada até o limite de 60 (sessenta) dias para que para que 
este possa providenciar outro equipamento.

Relações Sindicais

Contribuições Sindicais

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

As empresas descontarão dos salários de seus empregados, mensalmente, inclusive sobre o 
13º.  Salário,  a  importância correspondente a 1,5% (um e meio por cento) sobre o salário, 
observado o máximo de R$ 33,47 (trinta e três reais e quarenta e sete centavos), a título de 
contribuição assistencial, devida ao Sindicato Profissional subscritor da presente Convençaão 
Coletiva, e efetuarão o depósito em favor da entidade beneficiária, mediante guias próprias 
remetidas por esta do valor descontado.

GILBERTO ALMEIDA DOS SANTOS
Presidente
SINDICATO DOS MENSAGEIROS MOTOCICLISTAS ,CICLISTAS E MOTO-TAXISTAS DO ESTADO DE 
SAO PAULO

NELSON DE ABREU PINTO
Presidente
SINDICATO DE HOTEIS REST BARES E SIMILARES DE SAO PAULO


