
TERMO ADITIVO A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022.2023 

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: 
DATA DE REGISTRO NO MTE: 
N9MERO DA SOLICITAÇÃO: 
NUMERO DO PROTOCOLO: 
DATA DO PROTOCOLO: 

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM CENTROS DE FORMACAO DE CONDUTORES DE POUSO 

ALE~RE E REGIAO - STCFCPA , CNPJ n. 14.885.117/0001-04, neste ato representado(a) por seu 

presidente Leandro de Melo Souza ; 

E 

SIPROCFC-MG SINDICATO DOS PROPRIETRIOS DE CENTROS DE FORMACAO DE CONDUTORES 

DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CNPJ n. 01.795.591/0001-01, neste ato representado(a) por seu 

presidente José Ma rio Rodrigues Pereira ; 

celebram o presente TERMO ADITIVO A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as 

condições de trabalho previstas nas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA VIGÊNCIA E DATA-BASE 

As partes fixam a vigência do presente Termo aditivo a Convenção Coletiva de Trabalho no período de 

01° de outubro de 2022 a 30 de abril de 2023 e a data-base da categoria em 01º de maio. 

CLÁUSULA SEGUNDA ABRANGÊNCIA 

O presente Termo aditivo a Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) profissional 

dos Trabalhadores em centros de formação de condutores, com abrangência territorial em Aiuruoca, 

Alagoa, Albertina, Alfenas, Alpinópolis, Alterosa, Andradas, Andrelândia, Arantina, Arceburgo, 

Areado, Baependi, Bandeira do Sul, Boa Esperança, Bocaina de Minas, Bom Jardim de Minas, Bom 

Jesus da Penha, Botelhos, Cabo Verde, Caldas, Cambuquira, Campanha, Campestre, Campo do 

Meio, Campos Gerais, Capetinga, Capitólio, Carmo da Cachoeira, Carmo de Minas, Carmo do Rio 

Claro, Carrancas, Carvalhópolis, Carvalhos, Cássia, Caxambu, Claraval, Conceição da Aparecida, 

, Conceição do Rio Verde, Coqueiral, Cordislândia, Cruzília, Delfinópolis, Divisa Nova, Dom Viçoso, 

Elói Mendes, Fama, Fortaleza de Minas, Guapé, Guaranésia, Guaxupé, lbiraci, lbitiúra de Minas, 

ljaci, llicínea, lnconfidentes, lngaí, , ltamogi, ltamonte, ltanhandu, , ltaú de Minas, ltumirim, ltutinga, 

Jacuí, Jesuânia, Juruaia, Lambari, Lavras, Liberdade, Luminárias, Machado, Marmelópolis, 

Minduri, Monsenhor Paulo, Monte Belo, Monte Santo de Minas, Muzambinho, Nepomuceno, Nova 

Resende, Olímpio Noronha, Paraguaçu, Passa Quatro, Passa Vinte, Passos, Poço Fundo, Poços 

de Caldas, Pratápolis, Ribeirão Vermelho, Santa Rita de Caldas, São João Batista do Glória, São 

José da Barra, São Lourenço, São Pedro da União, São Sebastião do Paraíso, São Sebastião do 

Rio Verde, São Thomé das Letras, São Tomás de Aquino, São Vicente de Minas, Senador José 

Bento, Seritinga, Serrania, Serranos, Silvianópolis, Soledade de Minas, Tocos do Moji, Toledo, Três 

Corações, Três Pontas, Turvolândia, Varginha, Virgínia e Wenceslau Braz/MG, a data-base da 

categoria em 01 ° de maio. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES 

Resolvem as partes acima, que a nova base territorial descrita acima e incluída pelo MTE em 
1 

J 



22/09/2022 no Sindicato dos Trabalhadores em Centros de Formação de Condutores de Pouso Alegre e 
Região, seguirá as cláusulas do Termo aditivo, tendo em vista o que já foi negociado anteriorment~_Pelo 
Sindicato que era detentor dessa base, assim não gerando prejuízos aos trabalhadores e empresanos, 
essas passam a vigorar com as seguintes redações, a saber: 

Cláusula Quarta: Das horas extras. 

As horas trabalhadas, após a oitava hora diária que ultrapassarem as 44 (quarenta e quatro) horas 
semanais serão computadas como horas extras e serão remuneradas com o acréscimo do adicional 
de 60% (sessenta por cento). 

Parágrafo Primeiro: As horas extras a partir da terceira hora diária serão acrescidas com percentual 
de 75%, aplicáveis a partir da décima primeira hora trabalhada, em um único dia; 

Parágrafo Segundo: Os Instrutores contratados como COMISSIONISTAS que fizerem jus, apenas 
ao ADICIONAL DE HORAS EXTRAS, os percentuais, serão calculados e aplicados sobre os valores 
das respectivas comissões, aulas e exames, estabelecidos neste ACT. 

Parágrafo Terceiro: Os empregados contratados por SALÁRIO FIXO, os percentuais de horas 
extras serão calculados sobre a hora normal sendo o fator divisível de 220 da CL T, e deverá ser 
incluído o DSR sobre os valores das mesmas; 

Cláusula Quinta: Banco de Horas e Terceira hora de Almoço: 

Parágrafo Primeiro - Do Banco de Horas: Fica estabelecido entre as partes negociantes que o 
emprego do banco de horas está condicionado à formalização de acordo coletivo entre o empregador 
interessado e o Sindicato STCFCPAR, representante da categoria laboral, observando as seguintes 
condições: 

1) As Empresas que tiverem interesse no implemento e na utilização do banco de horas, deverão 
negociar diretamente com o sindicato laboral, observando os critérios estabelecidos no 
respectivo acordo; 

2) As Empresas interessadas, deverão fazer a solicitação junto ao SINDICATO STCFCPAR, 
POR UM REQUERIMENTO ATRAVÉS DE CARTA REGISTRADA OU PELO CORREIO 
ELETRÔNICO, sindtrabcfc@hotmail.com, ao qual a resposta da solicitação será enviada, no 
prazo de 10(dez) dias; 

3) O instrumento será regulado pelo acordo que será assinado pelo representante do sindicato, 
pelo responsável legal da Empresa pactuante, e os respectivos empregados; 

4) Em nenhuma hipótese, será válido o banco de horas, estabelecido fora das condições aqui 
estabelecidas, ou seja, sem a anuência do sindicato laboral; 

Parágrafo Segundo - Da Terceira hora de almoço: Fica estabelecido entre as partes negociantes 
que, na hipótese de interesse do empregador na aplicação da terceira hora de almoço, este deverá 
providenciar a formalização da expressa anuência do empregado nesse sentido, mediante contrato 
de trabalho, devendo o referido contrato ser encaminhado, com registro de confirmação de 
recebimento, para o endereço eletrônico sindtrabcfc@hotmail.com ou protocolado diretamente na 
sede do STCFCPAR em duas vias no endereço Rua Pedro Bechara, nº 60/1 , Jd. Santa Lúcia, Pouso 
Alegre/MG, CEP 37553-408. 

Cláusula Sexta: Do Piso salarial. 



Fica estipulado pelos sindicatos que subscrevem o presente termo aditivo a CCT que os valores 
estabelecidos neste, como Pisos Salariais, Comissões e Garantia , passam a vigorar a partir de 1º de 
outubro de 2022; 

Parágrafo Primeiro - Dos Diretores: 
O salário dos diretores, GERAL OU DE ENSINO, conforme legislação especifica dos órgãos normativos 
de trânsito, serão fruto de livre negociação entre as partes, observado o piso mínimo salarial de R$ 
1.964,20 (Um mil, novecentos e sessenta e quatro reais e vinte centavos) mensais. 

Parágrafo Segundo: Acúmulo de Funções 
O empregado contratado como Diretor Geral ou Diretor de Ensino que ministrar aulas e ou apresentar 
aluno(s) para o exame de direção veicular, fará jus ao recebimento das respectivas comissões do Instrutor 
de trânsito, previstas neste instrumento, cumuladas com seu respectivo salário de Diretor. 

Parágrafo Terceiro: Do Instrutor de Trânsito: 
O instrutor de trânsito terá duas modalidades salariais, podendo ser contratado por salário FIXO ou 
VARIÁVEL. 

1) Do salário fixo: O Instrutor de trânsito, contratado pela modalidade salarial fixa, o valor será fruto de 
livre negociação entre as partes, observado o piso mínimo de R$ 2.013, 17(dois mil e treze reais e 
dezessete centavos) mensais por uma jornada de trabalho de quarenta e quatro horas semanais. 

2) Do salário variável: O Instrutor de trânsito, contratado como COMISSIONISTA, percebendo valores 
por aulas ministradas, sejam teóricas ou práticas, e por alunos apresentados para exame junto do 
DETRAN MG, farão jus ao recebimento dos seguintes valores, ao qual não está integrado o valor do DSR; 
2.1-Valor unitário por aula teórica ou prática de direção veicular de 50 minutos ministrada R$ 11 ,80 (onze 
reais e oitenta centavos) ; 
2.2-Valor unitário por aluno apresentado para exame junto ao DETRAN/MG R$ 23,59 (vinte e três reais e 
cinquenta e nove centavos); 
2.3- Valor unitário por aula de 30 minutos ministrada em simulador de direção veicular R$7,07 (sete reais 
e sete centavos). 

Parágrafo Quarto: Da Garantia Mínima 
Fica estabelecido que o instrutor contratado com a modalidade de salário variável, isto é, aquele que 
percebe comissões, fará jus a uma remuneração mínima no valor correspondente a R$2.013, 17 (dois mil 
e treze reais e dezessete centavos) no respectivo mês em que, a soma das comissões, (aulas, exames 
apresentados e DSR), calculado sobre as comissões, não atingir o referido valor, ficando expressamente 
vedada a contratação de comissionista com fracionamento da garantia mínima. 

Parágrafo Quinto: Do Cálculo do DSR 
RESSALTA-SE QUE NOS VALORES ACIMA ESPECIFICADOS COMO COMISSÕES NÃO ESTÁ 
INCLUÍDO O VALOR DO DSR. PORTANTO, O CÁLCULO DO MESMO, SERÁ EFETIVADO SOBRE A 
SOMA DAS COMISSÕES (AULAS E EXAMES), DENTRO DO RESPECTIVO MÊS DIVIDIDO PELOS 
DIAS_ ÚTEIS, E MULTI PLICANDO O VALOR ENCONTRADO PELOS DOMINGOS E FERIADOS, QUE 
SERAO SOMADOS AO VALOR DAS RESPECTIVAS COMISSÕES. 

Parágrafo Sexto: - Dos Auxiliares Administrativos: 
O salário do auxiliar administrativo será fruto de livre negociação entre as partes, observado o piso 
salarial de R$ 1.361 ,87 (Um mil trezentos e sessenta e um reais e oitenta e sete centavos) mensais, pela 
jornada de quarenta e quatro horas semanais. 

Parágrafo Sétimo: Dos Demais Empregados: 
O salário dos demais empregados será fruto de livre negociação entre as partes, observado como piso, 
o salário-mínimo estabelecido para cada profissional contratado. 

~ ~ 



Cláusula Sétima: Das Anotações na CTPS: 
O instrutor de trânsito contratado como COMISSIONISTA, deve ter anotado em sua CTPS, como 
remuneração, o valor recebido por comissões (aulas ministradas e exames) descrito desta CCT, vedada 

a contratação pelo valor da garantia, considerando que a mesma não é salário. 

Cláusula Oitava: Dos benefícios sociais 
Os sindicatos convencionados, o laboral que será responsável pela indicação, contratação, fiscalização 
e representante de todos os empregados e instrutores vinculados aos Centros de Formação de 
Condutores; e o patronal na condição de representante das empresas, instituem em favor de todos os 
seus empregados, de forma coletiva, benefícios sociais de seguridade de vida, plano de saúde e 

odontológico, mediante as seguintes condições: 

1) PLANO ODONTOLÓGICO: O empregador fornecerá plano odontológico no valor máximo de R$ 20,00 
(vinte reais) por empregado, por mês, este sem custo ao empregado. É facultado ao empregado, a 
inclusão de dependente legal odontológico, sendo que, o custo dessa inclusão deverá ser repassado 
integralmente ao empregado, através de desconto em folha de pagamento, este limitado ao valor máximo 
de 29,00 para seus dependentes, independente da quantidade de dependentes legais. 
Parágrafo Primeiro: O plano odontológico deverá atender a cobertura básica estabelecida pela Lei Nº 
9.656/98 e a Resolução normativa Nº 465, da ANS, observando-se a respectiva segmentação 
assistencial. 
2) DO SEGURO DE VIDA E ASSISTÊNCIA FUNERAL: As empresas farão em favor de seus empregados 
um seguro de Vida em Grupo e Invalidez Permanente, sem custo para o empregado, devendo ser, 
portanto, o respectivo prêmio suportado pelo empregador, no valor máximo de R$10,00 (dez reais) por 

mês, por empregado, observadas as seguintes coberturas mínimas: 

• GARANTIAS E CAPITAIS SEGURADOS 

GARANTIAS 
LIMITE DE 

INDENIZACÃO 
Morte R$ 24.480,00 

Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) R$ 24.480,00 

Auxílio Especial por Acidente (AEPA) 
Forma de Pagamento: Será pago ao Segurado, de uma única vez, em forma de 
indenização, mediante a comprovação do afastamento temporário e ininterrupto. 
Cobertura: A partir do 16° dia de afastamento, em caso de lesão física, causada, 
exclusivamente por acidentes pessoal em decorrência de : 

a) Ataque de Bichos peçonhentos; 

b) Choques elétricos; 
c) Prensamento de Membros; R$1.500,00 

d) Projeção de materiais sobre partes do corpo; 
e) Lesões pela utilização de ferramentas portáteis; 
f) Quedas no mesmo nível ou de mais de um nível. 

Franquia: 15 (quinze) dias 
Limite de Diárias: 30 diárias no valor de R$ 15,00 cada uma. 
Importante: Esta cobertura não prevê reintearacão. 
Diárias de Internação Hospitalar - UTI (DIH - UTI) 
Decorrente de acidente pessoal coberto. 
Limite de Diárias: 03 diárias no valor de R$ 1.000,00 cada uma. R$ 250,00 
Franquia: 01 dia. 
Forma de Pagamento: De uma única vez, em forma de indenização. 



Morte -Assistência Funeral Segurado Titular. 
Forma de Pagamento: O beneficiário do Segurado Titular, poderá optar pela 
utilização da prestação de serviços de assistência funeral em caso de falecimento 
do Segurado Titular, ou pelo pagamento da Indenização em forma de reembolso 
prestado pela Seguradora, limitado ao valor máximo de indenização 
correspondente a R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 
Prestação de Serviços: A Assistência será prestada por empresa de Serviços 
credenciada pela Seguradora, exclusivamente contratada para prestar o 
atendimento conforme Condições Gerais da Apólice deste Seguro. Atendimento 
Plano Individual- Padrão STANDARD. 
Morte - Assistência Funeral Segurado Titular. 
Forma de Pagamento: O beneficiário do Segurado Titular, poderá optar pela 
utilização da prestação de serviços de assistência funeral em caso de falecimento 
do Segurado Titular, ou pelo pagamento da Indenização em forma de reembolso 
prestado pela Seguradora, limitado ao valor máximo de indenização 
correspondente a R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 
Prestação de Serviços: A Assistência será prestada por empresa de Serviços 
credenciada pela Seguradora, exclusivamente contratada para prestar o 
atendimento conforme Condições Gerais da Apólice deste Seguro. Atendimento 
Plano Individual - Padrão STANDARD. 
Morte - Assistência Funeral Segurado Titular. 
Forma de Pagamento: O beneficiário do Segurado Titular, poderá optar pela 
utilização da prestação de serviços de assistência funeral em caso de falecimento 
do Segurado Titular, ou pelo pagamento da Indenização em forma de reembolso 
prestado pela Seguradora, limitado ao valor máximo de indenização 
correspondente a R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 
Prestação de Serviços: A Assistência será prestada por empresa de Serviços 
credenciada pela Seguradora, exclusivamente contratada para prestar o 
atendimento conforme Condições Gerais da Apólice deste Seguro. Atendimento 
Plano Individual- Padrão STANDARD. 

R$ 450,00 

R$ 3.000,00 

R$ 4.000,00 

2.1. As empresas terão como prazo máximo até 31 de outubro de 2022 para aderirem à apólice 
conveniada/estipulada pelo Sindicato laboral, representante da categoria laboral. 

3) DO CARTÃO BENEFÍCIO: O empregador disponibilizará a cada um de seus empregados, CARTÃO 
BENEFÍCIO no valor limite de até R$350,00 (trezentos e cinquenta reais) mensais, a ser utilizado em rede 
credenciada indicada pela operadora do cartão. 

Parágrafo segundo Ficará a encargo do empregador, o custeio exclusivamente da taxa de utilização 
mensal, cobrada pela operadora do respectivo cartão benefício, por usuário, e apenas no mês em que for 
utilizado o cartão, no valor de R$ 3,99 (três reais e noventa e nove centavos), devendo o valor de 
R$350,00 (Trezentos e cinquenta reais), creditado no cartão a ser descontado em sua totalidade no 
pagamento do salário do mês vigente. 

Parágrafo Terceiro: Fica estabelecido entre as partes negociantes que todos os benefícios sociais 
previstos na presente cláusula, deverão ser garantidos pelos empregadores aos seus respectivos 
empregados até a data máxima de 31 de outubro de 2022. 

4) DO PLANO DE SÁUDE: 

Tendo em vista que a base territorial incluída recentemente tem um salário menor. As partes 
estabelecem plano de saúde familiar, hospitalar/ambulatorial, e para seu custeio: 



1. A 1. empresa contribuirá mensalmente com o valor de R$ 188,00 (cento e oitenta e oito reais), por 
empregado, o plano individual não terá desconto do colaborador, ficando autorizado, por este instrumento 
o desconto mensal em folha de pagamento da coparticipação. 

li. O empregado que optar pelo plano familiar arcará com o valor de R$264,21 (duzentos e sessenta e 
quatro reais e vinte e um centavos) para família , não importando o número de dependentes e a faixa 
etária, arcará também com o valor da coparticipação, quando houver. Fica autorizado, por este 
instrumento, o desconto mensal em folha de pagamento. 

Ili. No caso de afastamento do Empregado por mais de 30 (trinta) dias, este será responsável e arcará 
com o pagamento da sua contribuição mensal de custeio do plano, assim como, das coparticipações 
quando houverem, e sua inadimplência, uma vez constatada e comunicada pela empresa, deverá no 
prazo máximo e improrrogável de 30 (trinta) dias, realizar o pagamento, sob pena de não o fazendo, 
resultará na exclusão e cancelamento deste benefício. 

Parágrafo primeiro. As empresas prestadoras dos serviços discriminarão nas faturas o valor da 
contribuição empresarial e o valor fixo e/ou a coparticipação pagos pelo trabalhador, quando houver. 

Parágrafo segundo. O plano de saúde familiar oferecido aos trabalhadores será contratado ou rescindido 
exclusivamente pelos Sindicatos signatários, em todos os municípios da base territorial constante desta 
Convenção, sendo escolhida a empresa NOTREDAME/INTERMEDICA. 

Parágrafo Oitavo: Dadas a condições relativas ao benefício do plano de saúde familiar serão resolvidas 
diretamente entre os sindicatos signatários, que se reunirão periodicamente para analisarem o 
desempenho das operadoras. 

CLÁUSULA NONA: DAS DEMAIS CLÁUSULAS DA CCT 

As demais cláusulas da CCT, como antecipação salarial; cálculos de férias e 13º; vale transporte; 
comunicação de dispensa ; dispensa de aviso prévio; responsabilidade pelo veículo; impossibilidade de 
renovação do credenciamento; cancelamento do credenciamento; multa de transito; divulgação da 
metodologia de ensino; utilização de outros veículos; uso de celular, rádio, fones de ouvido e qualquer 
meio telemático; banco de horas e seu disciplinamento; intervalo para refeição e descanso; registro de 
ponto; uniforme; contribuição assistencial e multa. Essas seguem inalteradas devendo ser cumpridas na 
integra. 

Presidente 
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM CENTROS DE FO 

POUSO ALEGRE E REGIAO - ST F 
AO DE CONDUTORES DE 

SIPROCFC-MG SINDI CENTROS DE FORMACAO DE 
CONDUTORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS 


