
ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2017/2018  

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO:   MR056420/2017  
DATA E HORÁRIO DA TRANSMISSÃO:   05/09/2017 ÀS 15:07  
 

SINDICATO DOS TRABALHADORES CELETISTAS NAS COOPERATIVAS DO DISTRITO FEDERAL, 
CNPJ n. 13.531.961/0001-74, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). WALDIR FERREIRA DA 
SILVA; 
  
E  
 
COOPERATIVA DE CREDITO DE SERVIDORES PUBLICOS COOPERPLAN LTDA, CNPJ n. 
02.674.113/0001-06, neste ato representado(a) por seu Diretor, Sr(a). CARLOS ROBERTO PAIVA DA 
SILVA e por seu Diretor, Sr(a). ISABEL QUARIGUAZY DA FROTA; 
  
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 julho de 2017 a 
30 de junho de 2018 e a data-base da categoria em 01º de julho.  
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA  
 
O presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito da(s) empresa(s) acordante(s), abrangerá a(s) 
categoria(s) todos os trabalhadores celetistas do SICOOB COOPERPLAN, na base territorial do 
Distrito Federal, com abrangência territorial em DF.  

 
Salários, Reajustes e Pagamento  

 
Piso Salarial  

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - PISO E JORNADA  
 
 

Durante a vigência deste ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, o piso salarial para empregados do SICOOB 
COOPERPLAN não poderá ser inferior ao valor de R$ 1.000,00 (mil reais), para jornada de 40 (quarenta) 
horas semanais. 

 
Reajustes/Correções Salariais  

 
 
CLÁUSULA QUARTA - REPOSIÇÃO DE PERDAS SALARIAIS  
 
 

O SICOOB COOPERPLAN concederá reajuste salarial aos empregados no percentual de 3,55% (três por 
cento), retroativo a 1º de julho, referente às reposições das perdas salariais ocorridas no período 
compreendido entre 1º de julho de 2016 a 30 de junho de 2017 medidas pelo índice INPC do período mais 
1% de aumento real. 

 



 
Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros  

 
13º Salário  

 
 
CLÁUSULA QUINTA - 13º SALARIO (GRATIFICAÇÃO NATALINA) /INTEGRAÇÃO DAS HORAS 
EXTRAS  
 
 

Os(as) trabalhadores(as) do SICOOB COOPERPLAN farão jus ao seu 13º salário (gratificação natalina), 
instituído pela Lei nº 4.090, de 13 de julho de 1962, e pela Lei nº 4.749, de 12 de agosto de 1965, 
regulamentado pelo Decreto nº 57.155, de 3 de novembro de 1965, os quais dispõem que o pagamento deve 
ser feito em duas parcelas, sendo a primeira, equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor a que o 
empregado tem direito até o dia 30 de novembro de cada ano e a segunda, equivalente aos 50% (cinquenta 
por cento) restantes, até o dia 20 de dezembro de cada ano e na falta da Lei por força deste ACORDO 
COLETIVO DE TRABALHO. 

  

PARÁGRAFO PRIMEIRO – As horas extras deverão ser computadas no cálculo de 13º salário (gratificação 
natalina), férias, FGTS, aviso prévio, indenização adicional e descanso semanal remunerado, considerando, 
sempre, que todas as verbas habituais integrarão os salários para todos os efeitos legais. 

  

PARÁGRAFO SEGUNDO – O empregado que desejar que o benefício instituído no caput deste artigo seja 
pago no mês de suas férias deverá comunicar ao SICOOB COOPERPLAN por escrito, durante o mês de 
janeiro do respectivo ano, em conformidade com o disposto no § 2º, do artigo 2º, da Lei nº 4.749, de 12 de 
agosto de 1965. 

  

PARÁGRAFO TERCEIRO – O adicional previsto nesta cláusula deverá ser sempre contabilizado 
destacadamente do salário mensal. 

 
Gratificação de Função  

 
 
CLÁUSULA SEXTA - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO PARA CAIXA E SUPERVISOR  
 
 

Os empregados que exercem ou venham a exercer as funções de Caixa ou Supervisor receberão gratificação 
equivalente a: 

  

I. o valor mensal de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), para a função de Caixa; 

  

II. 10% (dez por cento) do salário do cargo efetivo, para a função de Supervisor. 



  

PARÁGRAFO ÚNICO – A gratificação definida nesta cláusula não se incorpora ao salário caso o empregado 
mude de atividade. 

 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO PARA GERENTE  
 
 

A gratificação de função para Gerente, prevista no art. 62 da CLT, será equivalente a 40% (quarenta por 
cento) do salário do cargo efetivo. 

  

PARÁGRAFO ÚNICO – A gratificação definida nesta cláusula não se incorpora ao salário caso o empregado 
mude de atividade. 

 
Outras Gratificações  

 
 
CLÁUSULA OITAVA - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE  
 
 

Como forma de incentivar a produtividade, o SICOOB COOPERPLAN poderá pagar a seus empregados, ou 
parte deles, gratificação de produtividade, em valor definido pela administração, conforme critérios de 
desempenho individuais e/ou coletivos. 

  

PARÁGRAFO ÚNICO – A gratificação definida nesta cláusula não se incorpora ao salário caso o empregado 
mude de atividade. 

 
Auxílio Alimentação  

 
 
CLÁUSULA NONA - AUXÍLIO REFEIÇÃO E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  
 
 

O SICOOB COOPERPLAN concederá mensalmente a seus empregados, a título de Auxílio Refeição ou 
Auxílio Alimentação, o montante de R$ 900,00 (novecentos reais), equivalente a 22 (vinte e dois) vales no 
valor de R$ 40,90 (quarenta reais e noventa centavos) por dia, sem qualquer contrapartida por parte do 
trabalhador. 

  

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Durante o gozo de férias e períodos de afastamento por doença por até 30 (trinta) 
dias, o SICOOB COOPERPLAN deverá manter o fornecimento do Auxílio Refeição ou Auxílio Alimentação. 

  



PARÁGRAFO SEGUNDO – Durante a concessão do benefício de salário-maternidade o SICOOB 
COOPERPLAN manterá o fornecimento do Auxílio Refeição ou Auxílio Alimentação. 

  

PARAGRADO TERCEIRO – O empregado pode optar em dividir este benefício, em partes iguais, entre Auxilio 
Alimentação e Auxílio Refeição, ou recebê-lo, em sua totalidade, como Auxílio Alimentação ou Auxílio 
Refeição, podendo promover a alteração de sua opção apenas no mês de julho de cada ano. 

  

PARAGRADO QUARTO – O presente benefício não integra a remuneração sob nenhuma hipótese, devendo 
a sua concessão ser feita dentro dos dispositivos legais que regulam o Programa de Alimentação do 
Trabalhador (PAT). 

 
Auxílio Transporte  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - VALE-TRANSPORTE  
 
 

Em cumprimento às disposições da Lei nº 7.418, de 16 de dezembro de 1985, com redação dada pela Lei nº 
7.619, de 30 de setembro de 1987, o SICOOB COOPERPLAN concederá a seus empregados Vale-
Transporte. 

  

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O benefício será suportado, integralmente, pelo SICOOB COOPERPLAN. 

  

PARÁGRAFO SEGUNDO – Mediante solicitação escrita, o empregado poderá optar por receber auxilio 
combustível para o deslocamento dos trajetos residência-trabalho e vice-versa, em valor equivalente ao Vale-
Transporte, devendo ser adotado o sistema de cartão-combustível para a concessão do benefício. 

  

PARAGRADO TERCEIRO – Os benefícios mencionados nesta cláusula não integram a remuneração do 
empregado sob nenhuma hipótese. 

 
Auxílio Saúde  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - PLANO DE SAÚDE  
 
 

O SICOOB COOPERPLAN oferecerá plano de saúde a seus empregados, extensível a cônjuge ou 
companheiro(a) e demais dependentes legais, de acordo com as condições estabelecidas nesta cláusula. 

  



PARÁGRAFO ÚNICO – A título de coparticipação, o empregado pagará o valor mensal de R$ 84,47 (oitenta 
e quatro reais e quarenta e sete centavos) e igual valor por pessoa inscrita por ele no plano de saúde, 
reajustável de acordo com a periodicidade estabelecida no contrato com a seguradora. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - EXAMES MÉDICOS PERIÓDICOS  
 
 

Será obrigatória a realização de exames médicos periódicos conforme prazo legal. 

  

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os exames serão realizados por médico ou junta médica indicados pelo SICOOB 
COOPERPLAN, que arcará integralmente com os respectivos custos. 

  

PARÁGRAFO SEGUNDO – O empregado receberá cópia do laudo dos exames médicos realizados. 

  

PARÁGRAFO TERCEIRO – A empregada gestante deverá ter suas atividades funcionais, ou setor de 
trabalho, alterados provisoriamente, segundo a necessidade de melhor proteção da gestação, sempre que 
exigido por laudo médico. 

 
 

Contrato de Trabalho –  Admissão, Demissão, Modalidades  
 

Desligamento/Demissão  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - RESCISÕES E HOMOLOGAÇÕES  
 
 

Todas as rescisões de empregados após 12 (doze) meses de contrato de trabalho deverão ser homologadas 
pelo SINTRACOOP/DF. 

 
 

Jornada de Trabalho –  Duração, Distribuição, Controle, Faltas  
 

Compensação de Jornada  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - HORAS EXTRAORDINÁRIAS  
 
 

As horas extraordinárias serão remuneradas com adicional de 50% (cinquenta) por cento. 

  



PARÁGRAFO ÚNICO – O trabalho extraordinário prestado aos domingos e feriados será remunerado com o 
adicional de 100% (cem por cento) aplicado sobre o valor da hora normal. 

 
 

Férias e Licenças  
 

Duração e Concessão de Férias  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - FÉRIAS  
 
 

A Cooperativa concederá férias aos seus empregados, de forma individual ou coletiva, integrais ou 
parceladas, conforme art. 139 da CLT e seus parágrafos, mesmo que futuramente revogados, sem prejuízo 
da remuneração e acrescidas de um terço. 

  

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O início das férias coletivas, individuais, integrais ou parceladas, não poderá 
coincidir com sábados, domingos ou feriados, exceto em relação ao empregado sujeito a folgas alternadas, 
cujo início das férias não deverá coincidir com o dia destinado ao Repouso Semanal Remunerado. 

  

PARÁGRAFO SEGUNDO – Poderá a Cooperativa, em caso de férias coletivas, antecipar o gozo destas para 
os empregados, mesmo àqueles que não façam jus a concessão, compensando-se esta antecipação quando 
adquirido o direito ou em sede de rescisão. 

  

PARÁGRAFO TERCEIRO – Quando ocorrer reajuste salarial durante o período de férias deverá ser 
complementado o pagamento da diferença no primeiro mês subsequente ao mês do gozo de férias. 

  

PARÁGRAFO QUARTO – Fica assegurado o direito de férias proporcionais nos casos de rescisão do contrato 
de trabalho, salvo nos casos de demissão por justa causa. 

  

PARÁGRAFO QUINTO – Considera-se como um mês a fração igual ou superior a 15 (quinze) dias de 
trabalho. 

 
 

Saúde e Segurança do Trabalhador  
 

Uniforme  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - USO DE UNIFORMES  
 
 



Ao exigir o uso de uniformes, o SICOOB COOPERPLAN deverá pagar a integralidade do valor das peças, 
fornecendo-as gratuitamente a seus empregados. 

  

PARÁGRAFO ÚNICO – Os empregados serão responsáveis pela guarda e conservação dos uniformes 
recebidos, devendo reparar as perdas causadas por extravio ou uso inadequado. 

 
 

Relações Sindicais  
 

Contribuições Sindicais  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FORMAÇÃO PROFISSIONAL  
 
 

O Fundo de Assistência Social e Formação Profissional para os empregados em cooperativas e seus 
dependentes será formado pelo SICOOB COOPERPLAN e será recolhido em favor do SINTRACOOP/DF. 

  

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O valor do recolhimento será o resultado direto da multiplicação de R$ 14,00 
(quatorze reais) pelo número de empregados registrados e ativos no SICOOB COOPERPLAN no mês da 
assinatura do represente acordo e pelo número de meses da vigência do presente acordo. 

  

PARAGRAFO SEGUNDO – As partes declaram que são 7 (sete) o número de empregados, que multiplicados 
por R$ 14,00 (quatorze reais) do valor descrito e por 12 (doze) relativos aos meses, corresponde ao valor 
total de R$ 1.176,00 (mil cento e setenta e seis reais), a ser pago em boleto único. 

  

PARÁGRAFO TERCEIRO – O SINTRACOOP/DF e a FENATRACOOP remeterão boleto ao SICOOB 
COOPERPLAN, a ser quitado na rede bancária até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente à assinatura do 
presente instrumento. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA  
 
 

Fica instituída a contribuição associativa mensal, devida pelos empregados do SICOOB COOPERPLAN, no 
valor de R$ 12,00 (doze reais) descontados na folha de pagamento do empregado pelo empregador e por 
este repassado ao sindicato representativo da categoria profissional aqui acordante, até o 5º (quinto) dia de 
cada mês, consoante artigo 513, alínea “e” da CLT e ordem de serviço nº 01, de 24 de março de 2009, do 
Ministério do Trabalho e Emprego. 

  



PARÁGRAFO ÚNICO – Fica assegurado o direito constitucional do empregado previsto no artigo 8°, inciso 
V, da Constituição Federal, a não sindicalização, bastando, para tanto, comunicar por escrito a sua desfiliação, 
em qualquer época, sabendo que estará renunciando aos benefícios da entidade sindical e de seu direito 
como sindicalizado. 

 
Outras disposições sobre representação e organização  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - AÇÃO DE CUMPRIMENTO  
 
 

Fica reconhecida a legitimidade processual do SINTRACOOP/DF – Sindicato dos Trabalhadores Celetistas 
nas Cooperativas do Distrito Federal e da FENATRACOOP – Federação Nacional dos Trabalhadores 
Celetistas nas Cooperativas no Brasil, como entidades sindicais profissionais perante a Justiça do Trabalho, 
como substituto processual da categoria, para o ajuizamento de ações coletivas em relação ao cumprimento 
das cláusulas deste instrumento normativo. 

 
 

Disposições Gerais  
 

Outras Disposições  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL  
 
 

O empregado que exercer as funções de Caixa, Supervisor ou Gerente mediante determinação da Diretoria, 
em caráter de substituição eventual, terá o direito de receber a gratificação de função estabelecida nas 
cláusulas décima e décima primeira, proporcionalmente aos dias trabalhados, até 10 (dez) dias de 
substituição, caso ultrapassado esse limite, além da gratificação também farão jus a diferença salarial. 

  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - QUADRO DE AVISOS  
 
 

O SICOOB COOPERPLAN colocará, à disposição da SINTRACOOP/DF, quadro para avisos para afixação 
de comunicados oficiais de interesse da categoria que sejam encaminhados previamente ao setor competente 
da cooperativa para os devidos fins, incumbindo-se este da sua afixação dentro de 24 horas (vinte e quatro) 
posteriores ao recebimento, não sendo permitidas matérias políticas, discriminatórias ou ofensivas a quem 
quer que seja. 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - ABONOS CONVENCIONAIS  
 
 



O SICOOB COOPERPLAN assegurará a seus empregados, ampliando as previsões legais sobre a ausência 
e instituindo novas condições, os seguintes abonos, considerando-os como efetivo serviço para todos os fins: 

  

I. de 5 (cinco) dias úteis consecutivos, na hipótese de casamento; 

  

II. de 5 (cinco) dias úteis consecutivos, na hipótese de falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, 
irmão e de pessoa que viva sob dependência econômica do empregado; 

  

III. de 5 (cinco) dias úteis consecutivos, contados a partir da data do nascimento do filho(a); 

  

IV. do dia de prova escolar obrigatória ou exame vestibular para ingresso em instituição de ensino superior, 
para empregado estudante; 

  

V. de, no máximo, 5 (cinco) dias úteis, consecutivos ou alternados, na vigência deste ACORDO COLETIVO 
DE TRABALHO, em caso de necessidade médica para filhos menores de idade ou ascendentes. 

  

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Entendem-se, por ascendentes, o pai e a mãe e, por descendentes, os filhos, na 
forma do Código Civil Brasileiro. 

  

PARÁGRAFO SEGUNDO – Para fins do disposto no inciso IV, o empregado deve apresentar comprovação 
formal de que a prova ou o vestibular foram realizados em dia e hora incompatíveis com a presença do 
empregado ao local de trabalho. 

  

PARÁGRAFO TERCEIRO – Para fins do disposto no inciso V, o empregado deve comprovar a necessidade 
mediante apresentação de atestado médico. 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - ESTABILIDADE PROVISÓRIA  
 
 

Gozarão de estabilidade provisória no emprego, salvo por motivo de justa causa para demissão: 

  

I. GESTANTE: desde o início da gravidez até 180 (cento e oitenta) dias após o término da licença maternidade; 



  

II. ALISTAMENTO PARA SERVIÇO MILITAR: desde o alistamento até 30 (trinta) dias após a sua 
desincorporação ou dispensa; 

  

III. ACIDENTE: por 12 (doze) meses, após a cessão do auxílio-doença acidentário, independente da 
percepção do auxílio acidente, consoante art. 118 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991; 

  

IV. PRÉ-APOSENTADORIA: por 12 (doze) meses, imediatamente anteriores à complementação de tempo 
para aposentadoria pela Previdência Social. 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL ADQUIRIDA  
 
 

Os empregados que recebem vantagem pessoal adquirida, relativa a benefícios anteriores à vigência deste 
ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, terão a respectiva vantagem incorporada em seu salário, de acordo 
com a nova tabela salarial do SICOOB COOPERPLAN. 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - RELAÇÃO NOMINAL DE EMPREGADOS  
 
 

O SICOOB COOPERPLAN enviará ao SINTRACOOP/DF, até o dia 10 (dez) do mês subsequente da 
assinatura deste instrumento, a relação nominal dos seus empregados. 

  

PARÁGRAFO ÚNICO – A relação poderá ser enviada pelo endereço eletrônico do SINTRACOOP/DF: 
sintracoopdf@sintracoopdf.com.br. 

  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - PENALIDADE  
 
 

Pelo descumprimento de quaisquer das cláusulas convencionadas, em obediência ao disposto no artigo 613, 
inciso VIII da CLT, fica estipulada a multa de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), por ato praticado, em 
favor do prejudicado, salvo caso fortuito ou de força maior. 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - FORO  
 
 



As partes elegem a Justiça do Trabalho como foro competente para qualquer demanda sobre este ACORDO 
COLETIVO DE TRABALHO, a saber, o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, por mais privilegiado 
que outro seja. 

  

E, por estarem justos e acordados, assinam o presente ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, com 9 (nove) 
páginas, em 4 (quatro) vias de igual teor e forma, sendo 1 (uma) via para cada signatário e 2 (duas) vias para 
fins de registro e arquivo na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Brasília/DF. 

 

 

 

WALDIR FERREIRA DA SILVA  

Presidente  

SINDICATO DOS TRABALHADORES CELETISTAS NAS COOPERATIVAS DO DISTRITO 

FEDERAL  

 

 

 

CARLOS ROBERTO PAIVA DA SILVA  

Diretor  

COOPERATIVA DE CREDITO DE SERVIDORES PUBLICOS COOPERPLAN LTDA  

 

 

 

ISABEL QUARIGUAZY DA FROTA  

Diretor  

COOPERATIVA DE CREDITO DE SERVIDORES PUBLICOS COOPERPLAN LTDA  

 

 
 

ANEXOS  
ANEXO I - ATA DE ASSEMBLEIA  
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ANEXO II - LISTA DE PRESENÇA  
 
 

Anexo (PDF) 
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