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SINDICATO DOS TRABAL EM EMPRESAS FER NOS EST DO PR E SC, CNPJ n. 76.683.226/0001-04, 
neste ato representado(a) por seu Secretário Geral, Sr(a). ENIO PEREIRA PRESTES e por seu Presidente, 
Sr(a). ALVACIR MIGUEL BALTHAZAR; 
  
E  
 
ESTRADA DE FERRO PARANA OESTE SA, CNPJ n. 80.544.042/0001-22, neste ato representado(a) por 
seu Presidente, Sr(a). JOAO VICENTE BRESOLIN ARAUJO e por seu Diretor, Sr(a). RODRIGO CESAR 
DE OLIVEIRA ; 
  
celebram o presente ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, estipulando as condições de trabalho previstas 
nas cláusulas seguintes:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE  
 
As partes fixam a vigência do presente Acordo Coletivo de Trabalho no período de 01º de maio de 2014 a 
30 de abril de 2015 e a data-base da categoria em 01º de maio.  
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA  
 
O presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito da(s) empresa(s) acordante(s), abrangerá a(s) 
categoria(s) PROFISSIONAL DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS FERROVIÁRIAS DO PLANO DA 
CNTTT, com abrangência territorial em Cascavel/PR, Curitiba/PR, Guaraniaçu/PR, Guarapuava/PR e 
Ibema/PR.  

 
Salários, Reajustes e Pagamento  

 
Piso Salarial  

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - PISO SALARIAL  
 
 

A partir de 01 de maio de 2014, fica estabelecido piso salarial no valor de R$- 983,40 (novecentos e oitenta 
e três reais e quarenta centavos), para o grupo II (empregado em conservação, manutenção, reparação e 
escriturários). 

 
Reajustes/Correções Salariais  

 
 
CLÁUSULA QUARTA - REAJUSTE SALARIAL  



 
 

A FERROESTE reajustará o salário de todos os seus empregados a partir de 1
o 

de maio de 2014, com o 
percentual de 6,28 (seis inteiros e vinte e oito centésimos) reajuste já acrescido de 0,5% de produtividade, 
mais 10% (dez inteiros percentual) de aumento real. O mesmo percentual de reajuste é aplicado à tabela 
de gratificação de função para os empregados ocupantes dos cargos de confiança designados pela 
Diretoria da empresa. 
  

Parágrafo Primeiro: À FERROESTE compromete-se a enquadrar todos os empregados concursados na 
tabela salarial vigente, fazendo-o no nível salarial acima mais próximo ao percebido, para possibilitar a 
progressão funcional automática a cada interstício 

  

 
Descontos Salariais  

 
 
CLÁUSULA QUINTA - DANOS MATERIAIS  
 
 

 Não se permite o desconto salarial por quebra de material, salvo nas hipóteses de dolo ou recusa de 
apresentação dos objetos danificados, ou ainda, mesmo não havendo previsão contratual, de culpa 
comprovada do empregado. 

  

 
 
CLÁUSULA SEXTA - DESCONTOS AUTORIZADOS  
 
 

A empresa procederá ao desconto em folha dos valores referentes a seguro de vida em grupo, 
aluguel/moradia, plano de assistência médica, plano de assistência odontológica, de previdência privada, 
vale transporte, auxílio  refeição ou alimentação, desde que o benefício reverta a este e/ou a seus 
dependentes e que figure como estipulante a empresa e/ou o Sindicato profissional acordante.  

 
 

Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros  
 

13º Salário  
 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO  
 
 

A empresa adiantará aos empregados, por ocasião de férias, inclusive aos empregados que gozarem férias 
no mês de janeiro, metade do 13º salário. 



  

Parágrafo Único: Fica facultado ao empregado optar pelo benefício. 

  

 
Adicional de Hora-Extra  

 
 
CLÁUSULA OITAVA - HORAS EXTRAORDINÁRIAS  
 
 

As horas extraordinárias prestadas serão pagas com a seguinte remuneração: 

  

Parágrafo Primeiro: As horas extraordinárias serão remuneradas com adicional de 50% (cinqüenta por 
cento) sobre o valor da hora normal, para as primeiras 03 (três) horas, as horas subsequentes serão 
remuneradas com adicional de 75% (setenta e cinco por cento) sobre o valor da hora normal. 

  

Parágrafo Segundo: A hora extraordinária realizada em dia de repouso semanal remunerado e feriado 
será remunerada com o adicional de 100% (cem por cento) sobre o valor da hora normal. 

  

Parágrafo Terceiro: Para os empregados da categoria “C” a hora extraordinária será paga em 
conformidade com o parágrafo único do art. 241 da CLT: As horas extraordinárias serão remuneradas com 
adicional de 50% (cinqüenta por cento) sobre o valor da hora normal, para as primeiras 02 (duas) horas, as 
horas sub seqüentes serão remuneradas com adicional de 60% (sessenta por cento) sobre o valor da hora 
normal e a hora extraordinária realizada em dia de repouso semanal remunerado e feriado será remunerada 
com o adicional de 100% (cem por cento) sobre o valor da hora normal. 

  

Parágrafo Quarto: Não será considerado como hora extraordinária o tempo que o funcionário demandar 
para se locomover de sua residência até o local de prestação de serviços ou mesmo até a empresa, bem 
como, no caso de viagens, também não serão consideradas como horas extraordinárias as horas 
despendidas para deslocamento, independentemente da forma de transporte. 

 O funcionário que se deslocar do local onde se encontra lotado para outro a fim de prestar serviço, terá 
computado o tempo de viagem como hora simples. 

  

Parágrafo Quinto: A remuneração do serviço suplementar é composta do valor da hora normal, integrado 
por parcelas de natureza salarial e acrescido dos adicionais previsto em lei. 

  

 Parágrafo Sexto: A base de cálculo para o pagamento de hora extra praticada será o salário do mês em 



que efetivamente ocorrer o pagamento. 

                       

 
 
CLÁUSULA NONA - BANCO DE HORAS  
 
 

Fica instituído na empresa Banco de Horas, para os empregados em cargos Gratificados   na vigência deste 
acordo, de forma a permitir que as horas extras realizadas em um dia, possam ser compensadas com a 
correspondente diminuição em outro dia, na forma estipulada nos parágrafos constantes desta cláusula. 

  

Parágrafo Primeiro: A empresa lançará no Banco de Horas de cada empregado, mensalmente,  o 
quantitativo correspondente a 100% (cem por cento) das horas extras realizadas. 

  

Parágrafo Segundo: As horas lançadas no Banco de Horas referentes ao período compreendido entre 
01/05/2014 até 30/10/2014 deverão ser compensadas sem adicional, ou pagas com o respectivo adicional 
até 31/11/2014. 

  

Parágrafo Terceiro: As horas lançadas no Banco de Horas referentes ao período compreendido entre 
01/11/2014 até 30/04/2015 deverão ser compensadas sem adicional, ou pagas com o respectivo adicional 
até 30/05/2015. 

  

Parágrafo Quarto: Não serão objeto do Banco de Horas as horas trabalhadas no repouso semanal 
remunerado, bem como as horas em sobreaviso, prontidão ou horas de passe. 

  

Parágrafo Quinto: O saldo de horas existentes no Banco de Horas deverá ser concedido por iniciativa da 
empresa, com programação antecipada de no mínimo 24 (vinte e quatro) horas, antes ou depois do período 
de férias do empregado, na extensão dos feriados prolongados ou de forma coletiva. 

  

Parágrafo Sexto: A empresa informara mensalmente o saldo de horas existente no Banco de horas. 

  

Parágrafo Sétimo: Na hipótese de rescisão contratual, será contabilizado o total de horas trabalhadas e o 
total de horas compensadas. Havendo crédito a favor do empregado, as horas não compensadas serão 
pagas inclusive com o respectivo adicional. 

 
Adicional de Tempo de Serviço  

 



 
CLÁUSULA DÉCIMA - ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO  
 
 

A FERROESTE concederá um adicional de tempo de serviço de 5% (cinco por cento) a cada 05 (cinco) 
anos de efetivo trabalho, estabelecido como limite de pagamento o percentual de 35% (trinta e cinco por 
cento). 
  

 
Adicional Noturno  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - ADICIONAL NOTURNO  
 
 

A FERROESTE pagará o percentual de 40% (quarenta por cento) a título de adicional noturno, sobre o 
salário hora diurno, aos empregados que trabalharem entre as 22 (vinte e duas) horas de um dia e as 05 
(cinco) horas do dia seguinte. 

 
Adicional de Periculosidade  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - PERICULOSIDADE  
 
 

A FERROESTE pagará adicional de periculosidade no percentual de 30% (trinta por cento), sobre o salário 
base dos empregados que laborem em área de risco, respaldado por laudo técnico pericial. 

  

Parágrafo Primeiro: A FERROESTE, respaldada por laudo pericial, pagará aos empregados que exercer a 
atividade em Pátios e Estações ferroviárias o pagamento do adicional. 

  

Parágrafo Segundo: A FERROESTE fornecerá cópia do laudo pericial, (PPRA e PCMSO ao Sindicato). 

 
Auxílio Habitação  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO  
 
 

A FERROESTE concederá aos seus empregados auxilio alimentação/refeição, mediante crédito em cartão 
magnético do valor correspondente a 22 créditos de R$-18,45 (dezoito reais e quarenta e cinco centavos) 
cada um, onde não houver refeitório mantido integralmente pela FERROESTE, com base no Programa de 
Alimentação do Trabalhador – PAT. 



  

Parágrafo Primeiro: A FERROESTE concederá aos empregados com jornada de 08 (oito) horas diárias e 
escalas de trabalho superior a 22 (vinte e dois) dias mensais, créditos adicionais diários correspondentes à 
alimentação e/ou refeição limitados a 4 (quatro) créditos adicionais mensais. 

  

Parágrafo Segundo: Os empregados que trabalham na área operacional terão valor creditado no cartão 
correspondente a 26 (vinte e seis) créditos mensais no valor diário de R$-18,45 (dezoito reais e quarenta e 
cinco centavos) 

  

Parágrafo Terceiro: O empregado da categoria “C” receberá 26 (vinte e seis) créditos de R$-18,45 (dezoito 
reais e quarenta e cinco centavos)  e mais 26 (vinte e seis) créditos de R$ 12,79 (doze reais e setenta e 
nove centavos) para cobrir despesas em conformidade com o Artigo 239, § 2º da CLT. 

  

Parágrafo Quarto: O auxílio alimentação e/ou refeição não será devido nas situações abaixo elencadas, 
hipótese em que será procedido desconto no salário do mês subseqüente, em importância equivalente aos 
tíquetes dos dias de ausência: 

  

Auxílio doença por conta do INSS após o 60º dia 

Acidente de trabalho após o 180º dia 

Licença não remunerada 

Mandato Sindical ou eletivo sem ônus 

Serviço militar 

Suspensão 

Preso 

Falta 

Greve não institucional 

  

Parágrafo Quinto: O trabalhador que cumprir jornada de trabalho de 12 horas fará jus a mais um tíquete 
refeição. (ou um crédito diário) creditado no mês subseqüente. 

  

Parágrafo Sexto:Os valores correspondentes ao auxílio alimentação e/ou refeição não integram a 
remuneração para qualquer efeito legal. 



  

 
Auxílio Transporte  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - VALE TRANSPORTE  
 
 

A FERROESTE concederá mensalmente vale transporte aos empregados que comprovadamente fazem 
uso dos mesmos, obedecendo ao limite do número de vales utilizados os descontos serão determinados 
pela legislação em vigor. 
 

Auxílio Saúde  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - PLANO DE SAÚDE  
 
 

A FERROESTE pagará plano de assistência médica aos seus funcionários e dependentes, mediante 
coparticipação dos empregados no custeio deste benefício. 

  

Parágrafo Primeiro: O valor total do desconto correspondente à participação do empregado, em cada mês, 
será de 5% (cinco por cento) de seu salário mensal. 

  

Parágrafo Segundo: No caso em que os 5% do salário mensal exceder a 50% do custo mensal do plano 
contratado, a participação do empregado será equivalente a 50% (cinqüenta por cento) do custo mensal do 
plano contratado. 

  

Parágrafo Terceiro: Para efeito desta cláusula enquadram-se como dependentes do funcionário o seu 
cônjuge/companheiro, os filhos com idade até 18 anos, os reconhecidos como incapazes nos termos da lei 
e os dependentes legais. O plano de assistência médica poderá ser estendido, de acordo com o interesse 
do empregado, a filhos e dependentes legais maiores de 18 anos, mediante reembolso integral à 
FERROESTE. 

  

Parágrafo Quarto: Os valores correspondentes ao plano de assistência médica não integram a 
remuneração para qualquer efeito legal. 

  

Parágrafo Quinto: O plano contratado deverá ter amplo atendimento médico e hospitalar em todas as 
cidades de atuação e influência da FERROESTE. 

  



 
Auxílio Morte/Funeral  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - AUXILIO FUNERAL/DESPESA DE REMOÇÃO  
 
 

A empresa arcará com as despesas decorrentes de remoção e dos funerais dos empregados falecidos em 
acidente de trabalho. 

  

Parágrafo Único: No caso de falecimento de empregado, inclusive por morte natural, ocorrido na inter-
jornada fora da sede e no caso de transferência, no interesse da empresa, a empresa arcará com as 
despesas relativas à remoção do falecido para a cidade sede de origem.  

  

 
Seguro de Vida  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS E DE VIDA EM GRUPO  
 
 

 A empresa garantirá seguro de acidentes pessoais e seguro de vida em grupo a todos os seus empregados 
e diretores, independente de idade ou função que exerçam na empresa, nas condições abaixo: 

  

a) morte acidental e natural – até 100% (cem por cento) do capital básico; 

b) Invalidez permanente total ou parcial por acidente - até 100% (cem por cento) do capital básico. 

  

Parágrafo Único: capital segurado básico será equivalente a 20 (vinte) vezes o salário base mensal do 
empregado, limitado ao valor mínimo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 

  

 
 

Contrato de Trabalho   Admissão, Demissão, Modalidades  
 

Desligamento/Demissão  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO  
 
 

A Empresa por ocasião da rescisão do contrato de trabalho do empregado obedecerá os preceitos do art. 
477 da CLT e lei 7.855/89, e apresentará exame médico demissional, comprovante da dispensa (aviso 



prévio, cumprido ou indenizado) formulário PPP, extrato analítico do FGTS e comprovante depósito da 
multa rescisória, formulário seguro desemprego, entende-se que a não apresentação dos referidos 
formulários incorre em multa de 01 salário devido ao trabalhador. 

  

 
 

Relações de Trabalho   Condições de Trabalho, Normas de Pessoal e Estabilidades  
 

Qualificação/Formação Profissional  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL  
 
 

A FERROESTE, fará convênios com diversas empresas (prioridade para SESC/SENAI/SENAC) que possa 
propiciar formação inicial e continuada oportunizando aquisição e/ou complementação de conhecimentos 
em diversas áreas relacionadas com a atividade fim da empresa, permitindo a capacitação e atualização 
exigida pela empresa, fornecendo ao empregado a qualificação para elevação no planos de cargos. 

   

 
Avaliação de Desempenho  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - AVALIAÇÃO PROFISSIONAL  
 
 

A FERROESTE procederá e aplicará na vigência deste acordo, nos salários de seus empregados, reajuste 
resultante da avaliação de desempenho individual, para fins de promoções, ascensões e reenquadramentos 
funcionais, aplicados ao Plano de Cargos e Salários da empresa em implantação, sem que estes reajustes 
prejudiquem ou sejam compensados nas negociações do ACT. 

  

Parágrafo Primeiro: A FERROESTE apresentará anexo ao presente o Plano de cargos (ascensão 
profissional, progressão na remuneração, organograma funcional e tabela para alocação Salarial) conforme 
acordado. 

 
Estabilidade Acidentados/Portadores Doença Profissional  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - ESTABILIDADE POR ACIDENTE DO TRABALHO/DOENÇA 
PROFISSIONAL  
 
 

O empregado que sofreu acidente de trabalho tem garantido, pelo prazo de doze meses, a manutenção do 
seu contrato de trabalho na empresa após a cessação do auxílio-doença acidentário e/ou doença 
profissional, independentemente de percepção de auxílio acidente, salvo por motivo de falta grave. 

 



Estabilidade Aposentadoria  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - GARANTIA DE EMPREGO AO APOSENTADO  
 
 

Fica assegurada a garantia de emprego durante os 12 (doze) meses que antecederem a data em que o 
empregado adquire direito à aposentadoria, ressalvados os casos de acordo e cometimento de falta grave. 

  

Parágrafo Primeiro: Este benefício condiciona-se à comprovação da condição, por escrito ao empregador, 
contra recibo a Área de Recursos Humanos, até a data da homologação da rescisão, através de declaração 
emitida pelo INSS. 

  

Parágrafo Segundo: Adquirido o direito à aposentadoria e dele não se utilizando o empregado, cessará a 
estabilidade. 

 
Outras normas referentes a condições para o exercício do trabalho  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - ASSISTÊNCIA JURIDICA AO EMPREGADO  
 
 

A empresa prestará assistência jurídica aos seus empregados, sempre que o exercício correto de suas 
funções os leve a responder a qualquer ação judicial ou administrativa, desde que não considerado 
responsável em processo administrativo interno. 

  

Parágrafo Primeiro: A assistência jurídica compreenderá o acompanhamento de empregados, através de 
profissionais habilitados, que poderá ser escolhido em comum acordo, desde as delegacias de polícia até 
as instâncias superiores, quando forem prestar esclarecimentos na condição de réus. 

  

Parágrafo Segundo: A empresa providenciará e custeará as despesas judiciais do empregado nos locais 
onde não haja órgão jurídico próprio e o atendimento não possa ser feito por profissional especializado do 
seu quadro.  

  

Parágrafo Terceiro: O empregado que se enquadrar no disposto no “caput” deverá oficializar a solicitação 
de acompanhamento jurídico, através da gerência a que pertence. 

  

Parágrafo Quarto: Os procedimentos acordados nesta cláusula se estenderão aos empregados desligados 
ou aposentados, enquanto perdurar a ação judicial ou administrativa, com exceção dos demitidos por justa 
causa. 



 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - TRANSPORTE AO LONGO DA LINHA  
 
 

A FERROESTE fornecerá transporte aos empregados da via permanente, obrigados a cumprir suas 
jornadas de trabalho em local de difícil acesso, ao longo da via férrea, tanto no início da jornada quanto ao 
final dela. 

  

Parágrafo Primeiro: Os empregados da via permanente somente poderão ser transportados em auto de 
linha ou qualquer outro veículo compatível com a segurança pessoal e de tráfego. 

  

Parágrafo Segundo: O transporte fornecido acima mencionado não se configura salário in natura em 
nenhuma hipótese. 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - TRANSPORTE CIRCULAR  
 
 

A FERROESTE fornecerá transporte gratuito a todos os empregados que, por necessidade do serviço, 
tiverem que ultrapassar ou iniciar sua jornada no horário de baixa circulação de transporte coletivo, isto é, 
entre 23:00 horas e 6:00 horas. 

  

Parágrafo Primeiro: Nas localidades em que o horário de circulação dos transportes coletivos esteja em 
desacordo com o do caput a empresa ajustará com o sindicato a forma do fornecimento do transporte. 

  

Parágrafo Segundo: O transporte acima mencionado não se configura salário in natura em nenhuma 
hipótese. 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - PERNOITES - ALOJAMENTOS - DORMITÓRIOS  
 
 

A FERROESTE dotará os dormitórios utilizados pelos maquinistas, quando em inter jornada fora do local 
onde estiver lotado, de condições de higiene e segurança, inclusive de cozinha, garantindo o fornecimento 
de roupas de cama e banho de forma individualizada, e fornecerá nos locais onde não houver dormitórios, 
condições adequadas para o repouso de seus empregados. 

  

Parágrafo Primeiro: Nos locais onde não houver alojamento, os empregados serão alojados em hotéis, 
indicados/autorizados pela empresa. 



  

Parágrafo Segundo: Havendo necessidade, em razão de suas atividades, empregados de outras classes 
poderão ficar alojados nos referidos dormitórios. 

  

Parágrafo Terceiro: Quando a FERROESTE fornecer alojamentos, não pagará nenhum outro valor a esse 
título. 

Parágrafo Quarto: O benefício acima mencionado não configura salário in natura em nenhuma hipótese. 

 
Outras normas de pessoal  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - NORMAS E PROCEDIMENTOS DE RH  
 
 

A FERROESTE fornecerá ao sindicato profissional, quando requerido, as regulamentações sobre RH, 
normas e procedimentos que se encontrem vigorando e aquelas emitidas na vigência deste. 

  

Parágrafo Primeiro: A FERROESTE fornecerá os dados cadastrais dos empregados (nome, matrícula, 
cargo e local de trabalho) ao sindicato profissional, sempre que requeridos, podendo utilizar, se for o caso, o 
meio magnético. 

  

Parágrafo Segundo: A FERROESTE também fornecerá ao sindicato profissional relação dos empregados 
desligados, demitidos, afastados para tratamento de saúde por mais de 15 (quinze) dias, quando 
requisitada. 

  

Parágrafo Terceiro: Serão encaminhadas cópias das rescisões de contrato de trabalho do empregado com 
menos de 01 ano de registro, se o sindicato profissional não for o órgão homologador. 

 
 

Jornada de Trabalho   Duração, Distribuição, Controle, Faltas  
 

Duração e Horário  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - JORNADA DE TRABALHO/CARGA HORÁRIA  
 
 

A FERROESTE remunerará como horas extraordinárias aquelas excedentes da 8º diárias, 44 semanais e 
220 horas mensais, para os empregados que laboram sob este regime e 40 horas semanais e 200 horas 
mensais para os que laboram sob este regime contratado, respeitado os acordos de compensação de 
horários, para os sujeitos a esta carga horária. 



  

Parágrafo Primeiro: Ficam excetuados os empregados com cargo de controlador de movimento de trens e 
as categorias diferenciadas previstas em lei. 

  

Parágrafo Segundo: Para os empregados que laboram em turnos de revezamento aplicam-se os preceitos 
da Constituição artigo 7º § XIV, observado o regime compensatório da cláusula de REVEZAMENTO deste 
acordo. 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - JORNADA DE TRABALHO: CATEGORIA C  
 
 

A jornada especial prevista no artigo 7º,XIV da CF/1988, ao trabalhador que exerce suas atividades em 
sistema de alternância de turnos, que compreendam, no todo ou em parte, o horário diurno e o noturno, 
estende-se ao maquinista (súmula 360 do TST), podendo ser alterada face ao pagamento do adicional 
previsto no § 2º.  ressalvados os direitos individuais. 

Parágrafo Primeiro: Para o pessoal da categoria “C” a prorrogação do trabalho não poderá exceder 04 
(quatro) horas de sua jornada diária de trabalho. 

Parágrafo Segundo: O maquinista cumprirá jornada diária de 8 (oito) horas,(respeitado o caput da cláusula 
15) recebendo adicional de revezamento, no importe de 30% (trinta  por cento) do seu salário base, não 
cumulativo com outros adicionais. 

 
Compensação de Jornada  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - COMPENSAÇÃO DO SÁBADO  
 
 

A FERROESTE fica autorizada a estabelecer com seus empregados regime de compensação horária, com 
o conseqüente acréscimo de horas durante a semana (segunda a sexta-feira), de forma a permitir a não 
prestação de serviços aos sábados, independentemente de previsão específica em contrato individual de 
trabalho, inclusive para as atividades consideradas insalubres. 

  

Parágrafo Único: Não havendo regime de compensação de segunda a sexta-feira, as 04 (quatro) primeiras 
horas eventualmente trabalhadas no sábado, considerar-se-ão já remuneradas. 

 
Descanso Semanal  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - REPOUSO SEMANAL  
 
 

A FERROESTE deverá conceder o repouso semanal remunerado aos empregados da categoria “C a cada 



6 (seis) dias; a cada 7 (sete) semanas um repouso semanal remunerado deverá coincidir com o domingo, o 
qual será previamente divulgado. 

  

Parágrafo Único: No regime de escala, as horas trabalhadas em seguida ao repouso semanal de vinte e 
quatro horas, com prejuízo do intervalo mínimo de onze horas consecutivas para descanso entre jornadas, 
serão remuneradas como extraordinárias, inclusive com o respectivo adicional, no regime de escala o 
repouso semanal será a sempre a sétima escala. 

  

 
Controle da Jornada  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - VIAGEM DE PASSE  
 
 

O empregado que se deslocar do local onde se encontra lotado para outro, a fim de executar tarefas típicas 
de sua função, terá computado como hora simples o tempo despendido em viagem. 

  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - VIAGEM DE PASSE - CATEGORIA C  
 
 

A FERROESTE pagará como horas simples, sem acréscimo, o tempo despendido na viagem de passe por 
integrante da categoria "C". 

  

Parágrafo Primeiro: Ao findar a viagem de passe, o empregado da categoria "C" – respeitando-se a 
jornada – deverá entrar em efetivo serviço ou em descanso, cabendo o gerenciamento das situações a cada 
área. 

  

Parágrafo Segundo: Os empregados integrantes da categoria “C”, não poderão viajar de passe em cabines 
de locomotivas. Entretanto, ocorrendo necessidade premente (acidente) as horas serão remuneradas como 
simples, sem acréscimo, não podendo participar das atribuições no deslocamento. 

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - VIAGEM SOCORRO  
 
 

O empregado quando em viagem para atendimento de socorro terá computado o tempo de viagem como de 
efetivo serviço. 



  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - INTERVALO INTERJORNADA - CATEGORIA C  
 
 

A FERROESTE respeitará nas escalas dos empregados da Categoria "C", quando a jornada findar fora da 
sede do empregado, um intervalo de dez horas contínuas. 

  

Parágrafo Único: Quando a jornada findar na sede do empregado, será respeitado um intervalo de 11 
horas contínuas entre o fim de uma jornada e o começo da seguinte. 

  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - ESCALA DE SOBREAVISO  
 
 

Considera-se de sobreaviso o empregado que permanecer em sua própria casa, aguardando a qualquer 
momento o chamado para serviço. A escala de sobreaviso será previamente divulgada e terá duração 
máxima de 24hs (vinte e quatro horas). Caso seja interrompida a jornada de sobreaviso, o empregado 
entrará em efetivo serviço ou em intervalo inter jornada. 

  

Parágrafo Primeiro: Às horas de sobreaviso serão contadas à razão de 1/3 (um terço) do salário-hora 
normal. 

  

Parágrafo Segundo: Considera-se o Sobreaviso como escala normal de trabalho, não utilizado ou 
interrompido com dispensa do empregado, deverá ser respeitado o intervalo de inter jornada. 

  

Parágrafo Terceiro: A escala de Sobreaviso  será previamente divulgada, constando o horário escalado, 
publicada junto com a escala de serviço do dia. 

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - ESCALA DE PRONTIDAO  
 
 

Considera-se de prontidão o empregado que permanecer nas dependências da empresa aguardando 
serviço. A empresa aplicará a escala de prontidão de no máximo 12 (doze) horas somente em locais que 
ofereçam condições. Caso seja interrompida a prontidão, o empregado entrará em efetivo serviço ou em 
intervalo inter jornada. 



  

Parágrafo Primeiro: As horas de prontidão serão contadas à razão de 2/3 (dois terços) do salário-hora 
normal. 

  

Parágrafo Segundo: O Prontidão não utilizado ou interrompido com dispensa do empregado será 
considerado como jornada normal sem qualquer acréscimo devendo após ser respeitado o intervalo de inter 
jornada. 

  

Parágrafo Terceiro: A escala de Prontidão será previamente divulgada constando o horário escalado, 
publicada junto com a escala de serviço do dia. 

 
Turnos Ininterruptos de Revezamento  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - ADICIONAL P/TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO  
 
 

O empregado que labora em atividade ininterrupta de revezamento cumprirá jornada diária de 8 (oito) horas, 
recebendo adicional de revezamento, no importe de 30% (trinta  por cento) do salário base, não cumulativo 
com outros adicionais. 

  

Parágrafo Único: De acordo com a legislação vigente, ficam excetuados os empregados com cargo de 
controlador de movimento de trens; e as categorias diferenciadas previstas em lei, artigo 60 CLT, que 
continuarão a praticar 06 (seis) horas diárias e 180 horas mensais. 

 
 

Saúde e Segurança do Trabalhador  
 

Condições de Ambiente de Trabalho  
 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA - VESTIÁRIOS E BANHEIROS  
 
 

A empresa se compromete a manter vestiários e banheiro, em locais onde os empregados prestam 
serviços, se ao longo da linha os vestiários e banheiros serão do tipo móvel. 

 
Equipamentos de Proteção Individual  

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E UNIFORME  
 
 



A FERROESTE fornecerá, gratuitamente, os equipamentos de proteção individual e uniforme (calça e 
camisa,agasalho e japonas para o inverno) aos empregados nas funções onde seja exigido o seu uso. 

Parágrafo Único: Os empregados se obrigam a utilizá-los e devolvê-los por ocasião das trocas periódicas, 
bem como nos casos de transferência, desligamento ou afastamento. 

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA - ÓCULOS COM LENTES CORRETIVAS  
 
 

A FERROESTE fornecerá óculos de segurança padrão, com lentes corretivas, aos empregados que 
trabalhem em áreas de risco e que deles necessitem para o desempenho de suas funções. 

 
Aceitação de Atestados Médicos  

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA - ATESTADOS MÉDICOS  
 
 

 A FERROESTE aceitará atestados médico, odontológico, fornecido por profissionais credenciados pelo 
INSS, Sindicato Profissional acordante e o Plano de Saúde oferecido pela empresa, até o décimo quinto dia 
de afastamento, sempre que revalidado por médico da empresa (empregado ou conveniado), ficando 
estabelecido o prazo de 5 (cinco) dias para sua apresentação, a contar do primeiro dia de afastamento. 

  

 
Primeiros Socorros  

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA - PRIMEIROS SOCORROS  
 
 

A Empresa se compromete a manter  kits de primeiro socorro e material para prestação de primeiro 
socorros emergencial, aos empregados que laboram ao longo da linha. 

 
Outras Normas de Proteção ao Acidentado ou Doente  

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA - ACIDENTE DE TRABALHO - REEMBOLSO  
 
 

A FERROESTE pagará todas as despesas que o empregado venha a incorrer por motivo de acidente de 
trabalho, desde que a empresa não mantenha convênio com hospitais ou não existam hospitais 
conveniados com o Sistema Único de Saúde - SUS -, que propiciem o pronto e adequado atendimento. 

  



 
 

Relações Sindicais  
 

Contribuições Sindicais  
 

 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA - REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL  
 
 

A FERROESTE depositará as contribuições devidas em favor do sindicato profissional até o 5º dia útil do 
mês subseqüente ao desconto. 

  

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEXTA - DÉBITOS COM O SINDICATO  
 
 

 A FERROESTE consultará o sindicato, quando da dispensa ou aposentadoria dos seus empregados, sobre 
a existência de débitos junto à entidade, obrigando-se a descontá-los na rescisão ou no saldo da 
remuneração, respeitados os limites legais de desconto, desde que exista documento autorizado do 
empregado. 

  

Parágrafo Único: A FERROESTE somente deixará de efetuar os descontos dos débitos dos empregados 
com o sindicato mediante comunicação escrita do empregado associado após a anuência do sindicato.  

 
Direito de Oposição ao Desconto de Contribuições Sindicais  

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA - TAXA NEGOCIAL  
 
 

Em virtude de que as negociações que envolvem vantagens pecuniárias constituem serviço prestado à 
categoria profissional como um todo, ocasionando despesas que devem ser suportadas por todos os 
beneficiários do presente objeto, conforme aprovado em assembleia nos dias 15 de fevereiro a 25 de março 
de 2014 à parte da mensalidade suportada pelos que optaram por serem associados da entidade 
profissional, devendo portanto, redundarem em contraprestação ao sindicato, das importâncias 
correspondentes, A FERROESTE efetuará em folha de pagamento o desconto correspondente a 5% (cinco 
por cento) do salário base de abril de 2014, a todos os empregados beneficiados por este acordo, a título de 
taxa negocial, cujo valor será repassado ao SINDIFER, mediante apresentação de relação nominal dos 
empregados e respectivos valores. 

  

Parágrafo Único: Fica assegurada a todos os empregados a oposição ao desconto da taxa assistencial, 
nos moldes da ordem de serviço nº 01 de 24/03/2009.METE/BA.06/TEM. 



  

 
Outras disposições sobre relação entre sindicato e empresa  

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA OITAVA - EMPRESAS TERCEIRAS  
 
 

A FERROESTE fornecerá ao Sindicato relação das empreiteiras prestadoras de serviços, discriminando a 
natureza do serviço, local, número de empregados, razão social e nome do proprietário. 

  

Parágrafo Primeiro: A solicitação estabelecida no caput é somente para empresas que prestam serviço 
contínuo ou aquelas que tenham a empreitada com duração superior a seis meses. 

  

Parágrafo Segundo: Não será permitida a terceirização de atividade fins da empresa ou aquelas que 
envolvam o serviço ferroviário primário. 
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