
ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2017/2018  
 

 
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO:  MR057839/2017 
DATA E HORÁRIO DA TRANSMISSÃO:  30/08/2017 ÀS 10:32 

 

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 DO PROJETO CONDOMINIO VERDE, CNPJ n. 06.127.911/0001-

60, neste ato representado(a) por seu Diretor, Sr(a). MARIA LUIZA FONSECA DO 

VALLE; 

  

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 2017 a 30 de abril de 2018 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) de todos os trabalhadores permanentes e/ou 

temporários da Cooperativa do Projeto Condomínio Verde, com contrato de 

trabalho por prazo indeterminado, representados pelo SINTRACOOP/DF, com 

abrangência territorial em DF.  

 

SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO  

 

PISO SALARIAL  

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS FUNÇÕES E PISO SALARIAL  

 

 

O piso salarial/salário-base para as funções abaixo, a partir de 01/05/2017 até 30/04/2018, 

passa a ser:  

  

FUNÇÃO SALÁRIO 



ASSISTENTE ADM R$1.987,08 

AUX. ADMINISTRATIVO R$ 1.681,38 

AUX. SERV. GERAIS R$ 1.154,04 

AUX. DE ESCRITORIO R$ 1.872,44 

CONTÍNUO R$ 1.154,04 

ENCARREGADO NOTURNO R$ 1.426,11 

GERENTE ADM R$ 3.530,89 

GERENTE DE CAMPO R$ 2.407,43 

JARDINEIRO R$ 1.154,04 

PEDREIRO R$ 1.681,38 

PORTEIRO DIURNO R$ 1.154,04 

PORTEIRO NOTURNO R$ 1.154,04 

SECRETÁRIA R$ 1.734,88 

SUPERV. ADMINISTRATIVO R$ 2.752,92 

SUPERV. SEGURANÇA R$ 2.407,43 

VIGIA DIURNO R$ 1.154,04 

VIGIA NOTURNO R$ 1.154,04 

  

Parágrafo Primeiro: Caso a Cooverde contrate empregado sob o título de “Segurança, 

ou Guarda de Segurança” deverá se submeter à legislação específica sobre policiamento 

privado (Lei nº 7.102/83, alterada pela Lei nº 9.017/95, regulamentada pela Portaria 

DPF/MJ nº 992 de 25/10/95). 

  

Parágrafo Segundo: As denominações aqui citadas deverão obedecer à codificação, à 

denominação e à descrição da Classificação Brasileira de Ocupações – CBO/94. 

 

REAJUSTES/CORREÇÕES SALARIAIS  

 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTE SALARIAL  

 

 

A Cooperativa do Projeto Condomínio Verde concederá a seus empregados, 

independentemente do salário que auferem reajuste salarial de 10%, incidente sobre todos 

os itens econômicos constantes desse Acordo Coletivo de Trabalho, perfazendo a 

recomposição da inflação de 4,08 % e o aumento real de 5,92%. 

 

PAGAMENTO DE SALÁRIO – FORMAS E PRAZOS  

 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO MENSAL  



 

 

O prazo para disponibilização do pagamento mensal será até o 5º (quinto) dia útil de cada 

mês, determinado na Lei nº 7.855/89. 

  

Parágrafo Único: A multa no descumprimento desta Cláusula é de 1/30 (um trinta avos) 

do respectivo salário-base, em favor do empregado prejudicado, por dia de atraso, 

limitada a 30 (trinta) dias. Após esse período, 1% (um por cento) ao mês do salário-base, 

até que se finde a mora, excetuando-se o caso de abandono de emprego. 

 

 

GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS  

 

13º SALÁRIO  

 

 

CLÁUSULA SEXTA - DO 13º SALÁRIO E ADIANTAMENTO  

 

 

Os (as) trabalhadores (as) da COOVERDE farão jus ao seu 13º salário, (gratificação 

natalina) instituído pela  Lei 4.090/62 e pela Lei 4.749/65, regulamentado pelo  Decreto 

57.155/65, os quais dispõem que o pagamento deve ser feito em duas parcelas, sendo a 

primeira, equivalente a 50% do valor a que o empregado tem direito até o dia 30 de 

novembro de cada ano e a segunda, equivalente aos 50% restantes, até o dia 20 de 

dezembro de cada ano e na falta da Lei por força deste acordo coletiva de trabalho. 

Parágrafo Primeiro - A Cooverde poderá adiantar o 13º (décimo terceiro) salário na 

proporção de 50% (cinqüenta por cento) de que fizer jus o trabalhador, desde que 

requerido pelo empregado, entre os meses de fevereiro a novembro ou ao ensejo das férias 

no ato da confirmação do aviso prévio das mesmas, durante a vigência deste acordo. 

 

GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO  

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO ADICIONAL DE ACÚMULO DE FUNÇÕES  

 

 

O empregador poderá adotar o critério de acúmulo de função pelo prazo de até 30 (trinta) 

dias. Porém, o empregado que estiver acumulando funções terá direito a um adicional de 

50% (cinqüenta por cento) de seu salário-base, a ser pago com o título de “Adicional de 

Acúmulo de Função”. 

  



 Parágrafo Primeiro: O acúmulo de que trata esta Cláusula só poderá ocorrer se for 

realizado na mesma função e em idênticos turnos de trabalho. Em assim sendo, o 

empregado não fará jus a receber em dobro os benefícios do vale-transporte e auxílio 

alimentação. 

  

Parágrafo Segundo: O acúmulo de função de que trata esta Cláusula, quando ocorrer na 

jornada de trabalho de 12x36 horas, e o empregado tiver necessidade de trabalhar todos 

os dias na substituição de férias de outro empregado, o mesmo laborará na escala de 

12x12 horas e receberá o seu salário e o salário-base do empregado substituído, o auxílio 

alimentação, bem como o vale-transporte. 

  

Parágrafo Terceiro: Caso seja verificada a necessidade da continuidade de acúmulo de 

função de um empregado por prazo superior a 30 (trinta) dias, deverá o empregador 

proceder à contratação de outro, para dita ocupação, de forma quepossibilite a extinção 

do acúmulo de função daquele. 

  

Parágrafo Quarto: Ao empregado que desempenhar as atividades inerentes à sua função 

e parte de outra, por período superior a 30 dias (trinta) dias, ficar-lhe-á assegurado o 

direito a perceber adicional de 30% (trinta por cento) do salário-base da função 

parcialmente acumulada. O referido adicional só será devido após o empregado notificar, 

via sindicato laboral, o empregador, para cumprimento deste dispositivo, sob pena de não 

reconhecimento deste direito. 

  

Parágrafo Quinto: No caso da Cooverde possuir empregado laborando na escala de 

revezamento 12x36; assim como tendo empregado laborando 44 (quarenta e quatro) horas 

semanais, em idênticas funções, poderá o empregado da escala 12x36 ter seu regime 

alterado para o período de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, a fim de substituir o 

empregado desta escala que estiver no gozo de férias, pelo prazo máximo de 30 dias. 

  

Parágrafo Sexto: Não se aplica a presente Cláusula e seus Parágrafos, em caso de 

redução do quadro de pessoal. 

 

ADICIONAL DE HORA-EXTRA  

 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS HORAS EXTRAS  

 

 



As horas extraordinárias não compensadas na forma do § 2º do art. 59, da CLT, serão 

remuneradas com adicional correspondente a 50% (cinqüenta por cento) sobre as duas 

primeiras horas e de 70% (setenta por cento) para as demais, adotando-se para base de 

cálculo a remuneração do mês, entendendo para tanto que seja a soma de: salário base + 

anuênio + insalubridade + gratificações ajustadas e outros que totalizem a remuneração 

do mês, desde que haja previsão na CLT. 

  

 Parágrafo Único: A supressão pela Cooverde das horas extras comprovadamente 

trabalhadas e percebidas com habitualidade pelo empregado, durante pelo menos um ano, 

assegura-lhe o direito à indenização correspondente ao valor médio de um mês das horas 

suprimidas para cada ano de contrato de trabalho. O cálculo observará a média das horas 

suplementares efetivamente trabalhadas nos últimos doze meses, multiplicadas pelo valor 

da hora extra do dia da supressão (Enunciado n° 291-TST), e será pago a título de 

“Supressão de Horas Extras Trabalhadas”.  

 

ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO  

 

 

CLÁUSULA NONA - DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO  

 

 

A Cooverde manterá pagamento da parcela denominada anuênio para os todos os seus 

empregados, no percentual de 1% (um por cento) sobre o salário base. 

  

Parágrafo Único: O adicional mencionado no caput desta Cláusula é específico ao 

empregado titular do cargo. Não fará jus ao referidoadicional oempregado que venha 

desempenhar a atividade em caráter de substituição ou de acúmulo de função pelo prazo 

de até 30 (trinta) dias. 

 

ADICIONAL NOTURNO  

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO ADICIONAL NOTURNO  

 

 

Ao trabalhador noturno será pago um adicional de 25% (vinte e cinco por cento) a incidir 

sobre o salário, na hora normal correspondente a 60 (sessenta minutos) nos dias 

efetivamente trabalhados. A hora noturna compreende-se as trabalhadas entre 22 (vinte e 

duas) horas de um dia até 5 (cinco) horas da manhã do dia seguinte. 

  



Parágrafo Primeiro: De conformidade com os Enunciados nº 60 e 172 do TST, o 

adicional noturno, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), pago com 

habitualidade, integra o salário do empregado para todos os efeitos e computam-se no 

cálculo do repouso semanal remunerado as horas extras habitualmente prestadas. 

  

Parágrafo Segundo: A transferência do empregado para jornada de trabalho diurna 

implica na perda do adicional noturno, conforme preceitua o Enunciado N° 265 do TST. 

 

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE  

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE  

 

 

A Cooverde assegura ao empregado que trabalha com limpeza de lixeiras, caixas de 

gordura e carregamento de lixo, adicional de insalubridade de 40% (quarenta por cento) 

do salário-mínimo vigente, devendo ser pago mensalmente, sob o título de “Adicional de 

Insalubridade Convencionado”, estabelecido após o respectivo laudo que indicará o 

percentual devido. Até a emissão do laudo o funcionário receberá o percentual máximo 

previsto. 

  

Parágrafo Primeiro: O adicional mencionado no caput desta Cláusula é específico ao 

empregado titular do cargo. Não fará jus ao referido adicional o empregado que venha 

desempenhar a atividade, em caráter de substituição ou de acúmulo de função, pelo prazo 

de até 30 (trinta) dias. 

  

Parágrafo Segundo: A Cooperativa que tenha Laudo Pericial que caracterize ou 

classifique a atividade insalubre anterior ao presente ACT, obedecerá aos percentuais nele 

contido, devendo apenas mantê-lo atualizado. 

  

Parágrafo Terceiro: Os Laudos Periciais posteriores a esta avença passarão a vigorar 

nos termos indicados somente a partir da sua homologação junto aos sindicatos laboral e 

empregador. 

 

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  



 

 

A Cooverde concederá, mensalmente, aos seus empregados que laboram em jornada de 

44 horas semanais ou 12x36, a título de Vale Refeição e/ou Vale Alimentação, o valor 

total de R$ 655,46 sem desconto em folha de pagamento. 

  

Parágrafo Primeiro - O empregado afastado do trabalho por gozo de férias, ou licença por 

tempo determinado, fará jus ao benefício previsto no caput desta Cláusula, enquanto 

perdurar o afastamento e em caso de licença indeterminada fara jus ao benefício por 30 

dias. 

  

Paragrafo Segundo - A empregada em gozo de licença maternidade faz jus ao benefício 

mensal de que trata o caput desta Cláusula, de acordo com o Art. 393 da CLT; 

  

Parágrafo Terceiro - O benefício previsto no caput desta cláusula é extensivo à empregada 

que se encontre em gozo de licença-maternidade na data da concessão. 

  

Parágrafo Quarto - Na situação de desligamento, o valor do benefício será proporcional 

aos dias trabalhados no mês e quando a saída for a pedido do empregado, caso ele já tenha 

recebido o benefício, o valor excedente será descontado na rescisão contratual. Quando o 

desligamento for por iniciativa do empregador, o valor não será descontado. 

  

Parágrafo Quinto - O prazo para fornecimento do auxílio alimentação é até o 5º (quinto) 

dia útil do mês vincendo, sendo facultado o desconto das ausências do trabalhador, 

ocorridas no mês vencido. 

  

Parágrafo Sexto – O auxílio alimentação previsto nesta Cláusula não é contraprestação 

de serviços prestados, não integralizando ao salário em hipótese alguma para qualquer 

efeito.  

 

AUXÍLIO TRANSPORTE  

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO VALE TRANSPORTE  

 

 



A Cooverde, de conformidade com a Lei 7.418, de 16/12/85, regulamentada pelo Decreto 

95.247, de 17/11/87, concederá ao empregado vale transporte em quantidade suficiente 

para o deslocamento de casa para o trabalho e vice-versa, mediante solicitação, por 

escrito, e comprovação da residência do empregado. 

  

Parágrafo Primeiro: O vale-transporte será isento do desconto previsto na Lei nº 7.418/85. 

  

Parágrafo Segundo: O empregado que ocupar a residência do empregador para seu 

domicílio não fará jus ao benefício do caput desta Cláusula. 

  

Parágrafo Terceiro: O empregado afastado do trabalho por quaisquer motivos, inclusive 

férias, não fará jus ao benefício previsto no caput desta Cláusula, enquanto perdurar o 

afastamento. 

 

AUXÍLIO SAÚDE  

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ASSISTÊNCIA MÉDICA  

 

 

A Cooverde manterá para todos os seus empregados a assistência médica (básica), com 

instituição eleita pela própria Cooverde, independentemente de consulta ou acordo com 

seus empregados. 

  

Parágrafo Primeiro – O benefício de que trata o caput deste artigo não é extensivo à 

quaisquer dependentes do empregado. 

  

Parágrafo Segundo: O auxílio à assistência médica previsto nesta Cláusula não é 

contraprestação de serviços prestados, não integralizando ao salário em hipótese alguma 

para qualquer efeito. 

 

AUXÍLIO MORTE/FUNERAL  

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO AUXÍLIO FUNERAL  

 

 



No caso de falecimento do empregado, o empregador pagará ao cônjuge ou 

companheiro(a) do(a) trabalhador (a), identificado junto ao condomínio, ou na falta deste 

aos filhos e dependentes, a título de auxílio-funeral, a importância correspondente a 

DUAS VEZES a última remuneração percebida pelo de cujus, sem prejuízo dos demais 

direitos previstos em legislação própria, que trata da forma de recebimento do saldo de 

salário e outros direitos trabalhistas, após determinação judicial. 

 

 

CONTRATO DE TRABALHO – ADMISSÃO, DEMISSÃO, MODALIDADES  

 

NORMAS PARA ADMISSÃO/CONTRATAÇÃO  

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA ADMISSÃO E REGISTRO  

 

 

Os empregados integrantes da categoria profissional estarão sujeitos ao contrato inicial 

por prazo determinado - Contrato de Experiência - por prazo igual a 30 (trinta) ou 45 

(quarenta e cinco) dias prorrogáveis por igual período, cabendo à parte interessada em 

sua rescisão, antes do prazo, o pagamento da indenização a que se refere o texto legal, no 

caso do empregador, art. 479, e do empregado, art. 480, ambos da CLT. 

  

Parágrafo Único: Readmitido o empregado em função que tenha desempenhado, por 

período superior a 24 (vinte e quatro) meses, fica este desobrigado do cumprimento do 

contrato de experiência de que trata o caput desta Cláusula, desde que o desligamento 

tenha ocorrido até 180 (cento e oitenta) dias antes da assinatura do novo contrato de 

trabalho. 

 

DESLIGAMENTO/DEMISSÃO  

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS RESCISÕES DO CONTRATO DE 

TRABALHO  

 

 

Rescindido o contrato de trabalho do empregado, a contar De 01 ano de efetivo serviço, 

salvo por justa causa, deverá o empregador apresentar no ato da homologação, junto ao 

SINTRACOOP/DF, os seguintes documentos: 

  

a)   Livro de Registro de Empregados; 

b)    CTPS do empregado atualizada; 



c)    Termo de Rescisão Contratual em 6 (seis) vias; 

d)  Aviso Prévio (empregado ou empregador); 

e)   Guias do Seguro Desemprego; 

f)    Extrato do FGTS atualizado; 

g)   Comprovante de Depósito efetuado na conta vinculada do FGTS do beneficiário, 

relativo à multa por dispensa sem justa causa, quando for o caso; 

h)  Atestado de Contribuição e Salários; 

i)     Atestado demissional; 

j)     Exame complementar, no caso de exigência da função. 

  

Parágrafo Primeiro: A Cooverde efetuará o pagamento do saldo de rescisão contratual 

em cheque próprio, em moeda corrente. 

  

Parágrafo Segundo: O empregado dispensado poderá renunciar ao recebimento do 

restante do aviso prévio quando comprovar, mediante declaração do 

novo emprego, devendo a Cooverde liberá-lo e efetuar a homologação da rescisão de 

contrato de trabalho na mesma data prevista para o caso do cumprimento integral do 

período do aviso prévio. 

  

Parágrafo Terceiro: O empregado aposentado por tempo de serviço ou idade não fará 

jus ao pagamento do aviso prévio e à multa rescisória de 50% (cinqüenta por cento) do 

FGTS. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO PRAZO PARA RESCISÕES  

 

 

O prazo para pagamento das rescisões contratuais deverá ser o estipulado no Art. 477, 

Parágrafo 6º da CLT. Quando o prazo vencer no sábado, domingo ou feriado, o 

pagamento deverá ser efetuado no 1º(primeiro) dia útil subseqüente. 

  

Parágrafo Único: As homologações dos termos de rescisões contratuais realizadas na 

sede do sindicato laboral deverão ocorrer de segunda à sexta-feira, com horário marcado, 



devendo o SINTRACOOP-DF fornecer declaração de comparecimento do representante 

legal da cooperativa interessado, caso o empregado envolvido na rescisão deixe de 

comparecer ao ato de homologação no horário estabelecido, desde que o empregado tenha 

sido notificado, por escrito, da data, hora e local da homologação ou haja recusa de 

homologação por qualquer motivo. 

 

 

RELAÇÕES DE TRABALHO – CONDIÇÕES DE TRABALHO, NORMAS DE 

PESSOAL E ESTABILIDADES  

 

ESTABILIDADE MÃE  

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA ESTABILIDADE MATERNA  

 

 

Assegura-se à empregada gestante, de qualquer idade ou estado civil, a estabilidade 

provisória no emprego contra a dispensa sem justa causa de que trata o art. 10, inciso II, 

letra “B”, do ADCT, mediante a confirmação da gravidez, que deverá ocorrer até a 

homologação do TRCT, por intermédio da apresentação ao empregador de atestado 

médico. 

  

Parágrafo Primeiro: A comprovação do estado de gravidez será feita mediante 

declaração subscrita por médico legalmente inscrito no Conselho Regional de Medicina 

e confirmado por clínica e/ou médico conveniado do empregador. 

  

Parágrafo Segundo: À empregada gestante, que confirmar sua gravidez, será concedida 

estabilidade no emprego nos moldes do artigo 10, II, B, do ADCT, o qual preceitua que 

será concedida à empregada gestante estabilidade desde a confirmação da gravidez até 

cinco meses após o parto. 

  

Parágrafo Terceiro: À empregada adotante será assegurado o mesmo benefício da 

licença-maternidade, nos termos do art. 392 da CLT, bem como os prazos previstos no 

art. 392-A e Parágrafos, ambos da CLT. 

 

ESTABILIDADE SERVIÇO MILITAR  

 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA ESTABILIDADE PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO MILITAR  



 

 

O empregado que se afastar do trabalho para prestação de serviço militar obrigatório, terá 

estabilidade no emprego, observadas as disposições legais de até 30 (trinta) dias após a 

respectiva baixa, conforme dispõe a Lei nº 4.375/64. 

 

ESTABILIDADE ACIDENTADOS/PORTADORES DOENÇA PROFISSIONAL  

 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA ESTABILIDADE EM ACIDENTE 

DE TRABALHO  

 

 

O empregado, em caso de acidente no trabalho, terá estabilidade no emprego pelo prazo 

previsto na legislação da seguridade social - INSS – Instituto Nacional de Seguridade 

Social. 

 

OUTRAS NORMAS REFERENTES A CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DO 

TRABALHO  

 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DO QUADRO DE AVISOS  

 

 

Editais, avisos, Acordo Coletivo de Trabalho e outros documentos de caráter 

informativo só poderão ser fixados no quadro de avisos da Cooverde.  

 

 

JORNADA DE TRABALHO – DURAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, CONTROLE, 

FALTAS  

 

DURAÇÃO E HORÁRIO  

 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DA JORNADA DE TRABALHO  

 

 

A jornada de trabalho da categoria é de 08 (oito) horas diárias e/ou 44 (quarenta e quatro) 

horas semanais, excetuadas as hipóteses de jornadas especiais previstas em lei. 

  



Parágrafo Primeiro: Para os funcionários contratados sob o regime de 12x36 (doze por 

trinta e seis) horas a HORA NOTURNA, conforme lei estabelecida pela CLT no artigo 

73, parágrafo 1º, é de 52 min e 30 seg (cinqüenta e dois minutos e trinta segundos). 

  

Parágrafo Único: Compensação de Jornada – Havendo necessidade do serviço, a jornada 

diária poderá ser prorrogada respeitando-se o limite de 10 (dez) horas diárias, a folga 

semanal e o intervalo legal intrajornada, podendo o excesso de jornada ser compensado 

através de folgas. 

 

PRORROGAÇÃO/REDUÇÃO DE JORNADA  

 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DA COMPENSAÇÃO NOS ATRASOS  

 

 

A Cooverde concederá aos seus empregados uma tolerância de 15 (quinze) minutos de 

atraso ao serviço, no máximo 03 (três) vezes no mês, desde que devidamente justificadas 

ao seu superior hierárquico, podendo haver prorrogação da jornada correspondente de 

forma a compensar os mencionados atrasos, caso haja necessidade de serviço. 

 

INTERVALOS PARA DESCANSO  

 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DO INTERVALO NA JORNADA DE 

TRABALHO  

 

 

É facultada, a Cooverde, de acordo com a necessidade do serviço, a jornada de trabalho 

de 12 (doze) horas de trabalho por 36 (trinta e seis) horas de descanso, para todos os 

empregados, respeitando-se o intervalo mínimo de uma hora de intervalo intrajornada. O 

intervalo da intrajornada deverá ser concedido a partir da quarta (o art. 71, caput, da CLT 

prevê que o intervalo é obrigatório somente quando a jornada exceder de seis horas) hora 

efetivamente trabalhada. 

  

Parágrafo Primeiro: Em virtude da adoção da escala de trabalho 12x36 (doze por trinta 

e seis) horas, não poderá haver redução do valor pago a título de salário. 

  

Parágrafo Segundo: Na escala de trabalho 12x36 (doze por trinta e seis) horas, os 

domingos e feriados são considerados dias normais de trabalho, não devendo ser 

remunerados como período extraordinário. 



 

FALTAS  

 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DAS AUSÊNCIAS PERMITIDAS  

 

 

O empregado poderá ausentar-se do trabalho sem prejuízo de sua remuneração nos 

seguintes casos: 

  

a)               Casamento: até 05 (cinco) dias consecutivos a contar da data do evento. 

b)               Nascimento de filho: 05 (cinco) dias consecutivos, dentro de 30 (trinta) dias a 

contar da data do nascimento. 

c)                  Falecimento do cônjuge, pais, filhos, irmãos e companheiro (a): 03 (três) 

dias consecutivos a contar da data do óbito. 

d)                 Depoimento em inquérito policial ou judicial: nos dias em que for intimado. 

e)                  Prestação de exame vestibular: nos dias de prova ou inscrição. 

 

 

FÉRIAS E LICENÇAS  

 

DURAÇÃO E CONCESSÃO DE FÉRIAS  

 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - DAS 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  

 

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL  

 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 

INDIVIDUAL  

 

 

A Cooverde concederá, gratuitamente, aos empregados que trabalham com agentes 

nocivos à saúde equipamentos de proteção individual - EPI, tais como: luvas de borracha, 

botas, máscaras etc. 

  

Parágrafo Único: O empregado fica obrigado à utilização dos equipamentos de proteção 

individual - EPI, bem como o uso de calçados e luvas, sob pena de punição administrativa 

de advertência e suspensão em caso da não utilização ou reincidência, bem como 

configuração do art. 482, alíneas a e b, da CLT. 

 

UNIFORME  

 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - DOS UNIFORMES  

 

 

A Cooverde está sujeita à obrigatoriedade da Lei 1.851-DF, de 24/12/1997 e concederá 

anualmente uniformes, vestimentas e calçados, gratuitamente aos seus empregados, 

adequados a suas funções, conforme quadro abaixo. Os funcionários ficam obrigados a 

usá-los adequadamente e em boas condições de apresentação, devendo restituí-los ao 



empregador quando do recebimento de novos ou no ato da homologação do Termo de 

Rescisão de Contrato de Trabalho. 

  

  

CARGO UNIFORME 

Administração 3 camisetas de manga curta, 2 calças jeans, 

2 sapatos e 2 meias. 

Estagiário (a) / Jovem aprendiz 2 camisetas padrão administração. 

Porteiros diurno/noturno 1 camisa de manga longa, 1 camisa de 

manga curta, 2 calças sociais, 1 sapato 

social, 1 japona, 1 cinto social e 2 meias. 

Serviços Gerais (masculino) 3 camisetas de manga longa, 2 calças jeans, 

1 cinto, 2 botas e 2 meias. 

Serviços Gerais (feminino) 3 camisetas de manga curta, 2 calças leg, 1 

calça brim/jeans, 1 cinto, 1 bota, 1 crocks e 

2 meias. 

Vigia diurno 2 camisetas de manga longa, 1 camiseta 

manga curta, 2 calças, 1 japona,1 coturno, 

2 meias grossas, 1 cinto de lona, 1 

bombacho. 

Vigia noturno 2 camisetas de manga longa, 1 camiseta 

manga curta, 2 calças, 2 japonas, 1 coturno, 

2 meias grossas, 1 cinto de lona, 1 

bombacho. 

  

Parágrafo Primeiro: Entende-se como uniforme para efeito do cumprimento desta 

cláusula: calça, camisa, vestido ou saia, blusa e sapatos, além de adereços padronizados 

da Cooverde, quando obrigatórios. 

  

Parágrafo Segundo: A não devolução das peças dos uniformes e equipamentos de 

proteção individual – EPI sujeita o empregado indenizar o empregador, no valor 

correspondente e comprovado por nota fiscal de aquisição, calculado pro rata temporis, 

ou seja, proporcionalmente ao período de tempo uso, mediante desconto quando do 

pagamento das verbas rescisórias. 

 

 

RELAÇÕES SINDICAIS  

 

CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS  

 



 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA - 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 pela COOVERDE e será recolhido em 

favor do Sintracoop/DF. 

Parágrafo Primeiro - O valor mensal do recolhimento será o resultado direto da 

multiplicação de R$ 14,00 (quatorze reais) pelo número de empregados registrados e 

ativos na COOVERDE no final de cada mês. 

Parágrafo Segundo – O Sintracoop/DF e a Fenatracoop remeterão à COOVERDE, boleto 

mensal, a ser quitado na rede bancária até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente. 

 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA  

 

 

Fica estabelecido a instituição de uma contribuição associativa mensal, devida pelos 

empregados da COOVERDE, 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 5°, da constituição federal, a não sindicalização, para tanto basta 

comunicar por escrito a sua desfiliação, em qualquer época, sabendo que estará 

renunciando aos benefícios da entidade sindical e seu direito como sindicalizado. 

 

OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE RELAÇÃO ENTRE SINDICATO E 

EMPRESA  

 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - DO DESCUMPRIMENTO DE 

ACORDO  

 

 

Exceto nos casos que determinam penalidade específica, aqui convencionada, fica 

estipulado à multa de um salário-base da categoria profissional em favor do empregado, 

por descumprimento de qualquer das cláusulas deste Acordo, quando o infrator for o 

empregador, e metade, quando o infrator for o empregado, conforme Art. 622 da CLT. 



   

Parágrafo Primeiro: De conformidade com o Art. 613 da CLT, o signatário que violar, 

prestar declarações, ainda que verbal, ou emitir pareceres contrários a qualquer dos 

dispositivos deste Acordo, será penalizado com multa no valor correspondente a 3 (três) 

vezes o maior salário-base da categoria de empregados. 

  

Parágrafo Segundo: A multa de que trata a presente Cláusula deverá ser imposta à 

Cooverde mediante notificação, com assinatura de testemunha, por escrito, enviada por 

AR, podendo as partes se retratar, ou se não houver acordo, o valor deverá ser recolhido 

no prazo máximo de 30 (trinta) dias, através de depósito específico na conta corrente do 

sindicato que a impôs.  

 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - 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. 

 

OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE REPRESENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO  

 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - DA REVOGAÇÃO/PRORROGAÇÃO  

 

 

O presente Acordo Coletivo de Trabalho só poderá ser revogado ou prorrogado, total ou 

parcialmente, com as formalidades do Art. 615 da CLT e concordância expressa de ambas 

as partes. 

  

Parágrafo único: Qualquer acordo em separado entre a Cooverde e empregados deverá 

ter a formalização mediante a anuência dos signatários do presente Acordo. 

 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - RELAÇÃO NOMINAL DE 

EMPREGADOS  



 

 

A COOVERDE enviará ao Sintracoop/DF, até o dia 10 (dez) do mês subsequente da 

assinatura do instrumento coletivo de trabalho, a relação nominal dos seus empregados. 

Parágrafo Único - A relação poderá ser enviada pelo endereço eletrônico do 

Sintracoop/DF: sintracoopdf@sintracoopdf.com.br. 

 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

OUTRAS DISPOSIÇÕES  

 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - CONCESSÃO/DEVOLUÇÃO DE 

BENEFÍCIO DO INSS  

 

 

Quando o empregado necessitar de alguma modalidade de benefício do INSS e ocorra 

demora na concessão do benefício, e enquanto o INSS não proceder ao pagamento do 

benefício, a Cooverde continuará pagando normalmente o salário do empregado. 

Parágrafo Único: Quando o INSS pagar o benefício retroativo, o empregado ressarcirá 

a parte paga pela Cooperativa do Projeto Condomínio Verde. 

 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - DA HIGIENIZAÇÃO E ARMÁRIOS 

INDIVIDUAIS  

 

 

A Cooverde destinará espaço físico específico adequado para os empregados fazerem 

higienização e fornecerá armários individuais exigido na legislação em vigor. 

  

Parágrafo Primeiro: Os banheiros de uso coletivos, com chuveiro e sanitários, quando 

possível, deverão ser separados para cada sexo. 

  

Parágrafo Segundo: A Cooverde, por questão de projeto, tombamento ou outro 

impedimento, estiver impossibilitado de cumprir o caput desta Cláusula está isento de 

penalidade. 
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - DOS CURSOS  

 

 

Os cursos, atividades e eventos, visando o aperfeiçoamento profissional dos empregados, 

que constituir exigência legal ou da Cooverde, terão seus custos arcados por este. 

  

Parágrafo Primeiro: Programas e cursos que forem implantados visando possibilitar aos 

empregados completarem a formação escolar de Ensino Fundamental e Médio, não 

acometerão os ônus mencionados na Cláusula acima. 

                                                        

Parágrafo Segundo: Os cursos de qualificação profissional, excetuando os de exigência 

legal, serão ministrados preferencialmente pelos sindicatos laboral e empregador, o 

SESCOOP ou cursos reconhecidos pelas partes. 

 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA - FORO COMPETENTE  

 

 

Para dirimir as divergências oriundas de instrumentos coletivos de trabalho, fica eleito o 

Foro do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região. 

  

E por estarem assim justos e acordados, firmam o presente Acordo Coletivo de Trabalho 

em 3 (três) vias de igual teor, forma e valor, destinando-se uma delas ao registro e 

arquivamento junto à Delegacia Regional do Trabalho no Distrito Federal. 

 

 

 

WALDIR FERREIRA DA SILVA  

PRESIDENTE  

SINDICATO DOS TRABALHADORES CELETISTAS NAS COOPERATIVAS DO 

DISTRITO FEDERAL  

 

 

 

MARIA LUIZA FONSECA DO VALLE  

DIRETOR  

COOPERATIVA DO PROJETO CONDOMINIO VERDE  
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