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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  
 
CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA, CNPJ n. 04.891.850/0001-88, 
neste ato representado(a) por seu Diretor, Sr(a). FRANCISCO SILVIO REPOSSE JUNIOR e por seu 
Diretor, Sr(a). ANTONIO CANDIDO VILACA JUNIOR; 
  
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 janeiro de 2018 a 
31 de dezembro de 2018 e a data-base da categoria em 01º de janeiro.  
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA  
 
O presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito da(s) empresa(s) acordante(s), abrangerá a(s) 
categoria(s) trabalhadores celetistas nas cooperativas do DF, com abrangência territorial em DF.  

 
Salários, Reajustes e Pagamento  

 
Piso Salarial  

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - SALÁRIO-INGRESSO  
 
 

Durante a vigência do ACT 2018, o salário de ingresso na categoria não poderá ser inferior a R$ 1.864,32 
(um mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e trinta e dois 
centavos) por mês, salvo se contratado na condição de aprendiz. 

 
Reajustes/Correções Salariais  

 
 
CLÁUSULA QUARTA - REAJUSTE SALARIAL  
 
 



A partir de 1º de janeiro de 2018, os empregados do Sicoob Confederação terão reajuste salarial no 
percentual do INPC, acumulado nos 12 (doze) meses que antecedem a data-base, mais 2% (dois por cento) 
de aumento real sobre os respectivos salários vigentes em 31/12/2017. 

 
 
CLÁUSULA QUINTA - DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO  
 
 

O Sicoob Confederação disponibilizará aos seus empregados e aprendizes demonstrativo de pagamento 
contendo a identificação do empregador, do empregado, o cargo, a discriminação das importâncias pagas, 
os descontos efetuados, o recolhimento para o FGTS, especificando também o número de horas extras pagas 
(com os devidos adicionais) no respectivo mês, respeitando o período de apuração. 

Parágrafo primeiro - O Sicoob Confederação poderá efetuar os pagamentos de salários, férias, 13º salário, 
adiantamentos e verbas rescisórias através de depósito em conta bancária e cheques, os quais terão força 
de recibo de quitação nos termos legais. 

Parágrafo segundo - Os demonstrativos de pagamento poderão ser disponibilizados através de impressos ou 
meios eletrônicos. 

Parágrafo terceiro - Fica dispensada a assinatura do Sicoob Confederação ou do empregado nos 
demonstrativos de pagamento. 

 
Outras normas referentes a salários, reajustes, pagamentos e critérios para cálculo  

 
 
CLÁUSULA SEXTA - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO  
 
 

O Sicoob Confederação fica autorizado a descontar de seus empregados e aprendizes, mediante 
autorização expressa do interessado, quando devidos, em folha de pagamento e/ou termo de rescisão do 
contrato de trabalho, os valores relativos a tickets alimentação e refeição; seguro de vida; plano de saúde; 
plano odontológico; previdência privada; vacinas; vale transporte; mensalidades da associação de 
empregados; telefone; cursos e treinamentos; empréstimos consignados; mensalidade de filiação ao 
sindicato; fotocópias; prejuízos causados por ato culposo ou doloso, desde que terminantemente 
comprovado, aos bens que integram o patrimônio do Sicoob Confederação, nos termos do art. 462, § 1º, da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), ou extravio ou apoderamento ilícito dos mesmos. 

 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - MORA SALARIAL  
 
 

Ocorrendo atraso no pagamento de quaisquer verbas de natureza salarial dos empregados e aprendizes, o 
Sicoob Confederação ficará responsável pelo pagamento de multa de 2% (dois por cento) a cada mês de 
atraso até o efetivo pagamento. 

 
 
CLÁUSULA OITAVA - ERRO NA FOLHA DE PAGAMENTO  



 
 

Ocorrendo erro no pagamento, o Sicoob Confederação fará o imediato acerto, creditando ou debitando a 
conta corrente do empregado ou aprendiz, e não haverá penalidade a qualquer parte. 

 
 

Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros  
 

13º Salário  
 

 
CLÁUSULA NONA - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO  
 
 

Aos empregados e aprendizes admitidos até o dia 31 de dezembro de 2017, o Sicoob Confederação pagará, 
até o dia 31 de maio de 2018, 50% (cinquenta por cento) do salário nominal, a título de adiantamento de 13º 
salário, relativo ao ano de 2018. 

Parágrafo primeiro - Aos empregados e aprendizesadmitidos a partir de 1º de janeiro de 2018, o adiantamento 
de 13º salário será pago até o dia 30 de novembro de 2018, conforme disposto no art. 2º da Lei nº 4.749, de 
12/8/1965. 

Parágrafo segundo - Ao empregado e aprendiz que desejar que o benefício instituído no caput deste artigo 
seja pago no mês de suas férias, deverá comunicar o Sicoob Confederação por meio eletrônico, durante o 
mês de janeiro do respectivo ano, em conformidade com o disposto no art. 2º, parágrafo 2º, da Lei nº 4.749, 
de 12/8/1965. 

Parágrafo terceiro - O benefício previsto nesta cláusula deverá ser sempre considerado e paga 
destacadamente do salário mensal. 

 
Adicional de Hora-Extra  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - ADICIONAL DE HORA EXTRA  
 
 

As horas extras prestadas em dias normais de trabalho, ou seja, de segunda a sábado, serão remuneradas 
com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da hora normal, caso não sejam objeto de 
compensação em banco de horas, conforme previsto no Anexo. 

Parágrafo primeiro - Serão consideradas como horas extras aquelas excedentes da 8ª hora; assim, as 9ª e 
10ª horas realizadas de segunda a sábado deverão ser objeto de compensação no banco de horas à razão 
de 1 (uma) por 1 (uma). 

Parágrafo segundo - As horas excepcionalmente prestadas em domingos e feriados serão remuneradas com 
acréscimo de 100% (cem por cento) sobre o valor da hora normal e não serão objeto de compensação em 
banco de horas. 

 
Adicional Noturno  

 



 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - ADICIONAL NOTURNO  
 
 

As horas noturnas trabalhadas no período compreendido entre 22 horas de um dia até 5 horas do outro dia 
serão remuneradas com o adicional de 20% (vinte por cento) sobre o valor da hora diurna, a título de adicional 
noturno. A hora do trabalho noturno será computada como de 52 (cinquenta e dois) minutos e 30 (trinta) 
segundos, conforme disposto no art. 73, parágrafo 1º, da CLT. 

 
Adicional de Sobreaviso  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - HORAS DE SOBREAVISO  
 
 

O empregado convocado, por escrito, para regime de sobreaviso, enquanto permanecer à disposição para o 
trabalho, receberá remuneração, por hora, calculada à razão de 1/3 (um terço) do valor da hora normal. 

Parágrafo primeiro - Quando acionado para o trabalho, interromper-se-á a contagem do sobreaviso e iniciar-
se-á a contagem de hora extra enquanto perdurar o trabalho, com pagamento de adicional noturno, se for o 
caso. 

Parágrafo segundo - As horas trabalhadas em regime de sobreaviso não poderão ser objeto de compensação 
em banco de horas. 

Parágrafo terceiro - Excepcionalmente quanto ao disposto nesta cláusula, que estabelece uma nova forma 
de remuneração, sua aplicação será iniciada em 21/2/2018. 

 
Outros Adicionais  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - CÔMPUTO DAS HORAS EXTRAS  
 
 

As horas extras, desde que habituais, deverão ser computadas no cálculo de 13º salário, férias, FGTS, 
aviso prévio, indenização adicional e descanso semanal remunerado. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE E DE INSALUBRIDADE  
 
 

Permanecendo as condições perigosas ou insalubres constatadas através de laudo LTCAT (laudo técnico de 
condições ambientais do trabalho) e se o Sicoob Confederação não vier a supri-las mediante o fornecimento 
de equipamentos individuais e/ou coletivos de proteção ao trabalho ou de outra forma, pagará aos 
empregados submetidos a essas condições os respectivos adicionais de periculosidade ou insalubridade 
previstos na legislação em vigor. 



Parágrafo primeiro - O adicional de insalubridade, quando devido, será pago tomando-se como base o salário 
do empregado. 

Parágrafo segundo - O adicional de periculosidade, quando devido, assegura ao empregado um adicional de 
30% (trinta por cento) sobre o salário, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participação 
nos resultados pagos pelo Sicoob Confederação, conforme o art. 193, § 1º, da CLT. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - INDENIZAÇÃO ADICIONAL  
 
 

O empregado dispensado sem justa causa, no período de 30 (trinta) dias que anteceder a data de sua 
correção salarial, entendendo-se como tal a data-base final deste ACT 2018, terá direito a indenização 
adicional equivalente a um salário mensal, conforme o art. 9º da Lei 7.238, de 29/10/1984. 

Parágrafo único. Se o aviso prévio vencer dentro dos 30 (trinta) dias que antecedem a data de sua correção 
salarial, caberá o pagamento de indenização adicional de que trata esta cláusula. 

 
Participação nos Lucros e/ou Resultados  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS  
 
 

Fica pactuado entre as partes que, se cumpridos integralmente os termos deste ACT 2018, o Sicoob 
Confederação poderá implantar o PPR – Programa de Participação nos Resultados. Para tanto, deverá o 
Sicoob Confederação e seus empregados cumprirem integralmente este ACT 2018 e a Portaria 001/2011, 
da Fenatracoop, que disciplina a matéria especificamente para a categoria. 

Parágrafo único. Caso o Sicoob Confederação não tenha ou não possua os documentos exigíveis na 
mencionada portaria, poderá fazê-lo desde que estabeleça em Acordo Coletivo de Trabalho, na Comissão 
Permanente de Negociações Coletivas de Trabalho ou que recolha ao fisco os impostos e encargos salariais 
decorrentes, assumindo total responsabilidade em caso de uma fiscalização pelo Banco Central, INSS ou 
Receita Federal. 

 
Auxílio Alimentação  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO  
 
 

O Sicoob Confederação concederá mensalmente aos seus empregados, em exercício, a título de auxílio-
alimentação, o valor total de R$ 1.188,35 (um mil, cento e oitenta e oito reais e trinta e cinco centavos), sem 
descontos, depositado em cartão Vale Alimentação e/ou em cartão Vale Refeição, a critério do empregado e 
observada a divisão de valores padronizada para todos os empregados, podendo ser alterada a opção em 
janeiro e julho de 2018. 

Parágrafo primeiro - O empregado afastado por acidente de trabalho ou doença fará jus ao recebimento do 
auxílio-alimentação por ele optado, por um prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir do 
primeiro dia de afastamento do trabalho. 



Parágrafo segundo - O auxílio previsto no caput desta cláusula é extensivo à empregada que se encontre em 
gozo de licença-maternidade na data da concessão. 

Parágrafo terceiro - Para os aprendizes, regidos pela Lei 10.097/2000, o auxílio previsto no caput será no 
valor total de R$ 230,54 (duzentos e trinta reais e cinquenta e quatro centavos) mensais, sem descontos, 
mediante opção prévia do aprendiz em receber sob a forma de cartão Vale Alimentação ou de cartão Vale 
Refeição. 

Parágrafo quarto - O auxílio previsto no caput desta cláusula, sob qualquer das formas previstas, é 
desvinculado do salário, não integra a remuneração do empregado, não se incorpora ao contrato de trabalho 
e não constitui base de incidência de encargo trabalhista e previdenciário, nos termos do art. 457, § 2º, da 
CLT. 

Parágrafo quinto - O valor do auxílio no mês da contratação deverá ser proporcional aos dias trabalhados no 
mês da admissão do empregado, considerando o divisor de 22 dias. 

Parágrafo sexto - Na situação de desligamento, o valor do auxílio 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 sétimo - A título de cesta natalina, no mês de dezembro, será concedido o valor de R$ 496,77 
(quatrocentos e noventa e seis reais e setenta e sete centavos) aos empregados e o valor de R$ 230,54 
(duzentos e trinta reais e cinquenta e quatro centavos) aos aprendizes. O auxílio será creditado no Cartão 
Alimentação. 

 
Auxílio Transporte  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - VALE-TRANSPORTE  
 
 

Em cumprimento às disposições da Lei 7.418, de 16/12/1985, com redação dada pela Lei 7.619, de 30/9/1987, 
o Sicoob Confederação concederá Vale-Transporte aos seus empregados e aprendizes que optarem. 

Parágrafo primeiro - Os signatários convencionam que a concessão do auxílio contido no caput desta cláusula 
atende ao disposto na Lei nº 7.418, com redação dada pela Lei 7.619, de 30/9/1987, regulamentadas pelo 
Decreto nº 95.247, de 17/11/1987. 

Parágrafo segundo - Tendo em vista o que dispõe o art. 4º, parágrafo único, da Lei 7.418, o valor da 
participação do Sicoob Confederação nos gastos de deslocamento do empregado e aprendiz será 
equivalente à parcela que exceder a 4% (quatro por cento) do salário, sendo que o referido auxílio, por força 
do art. 3º da citada lei, não possui natureza salarial e não se incorpora à remuneração para quaisquer efeitos 
ou reflexos. 

Parágrafo terceiro - Será dispensada a concessão do benefício instituído no caput deste artigo ao 
empregado que optar formalmente pela não concessão do benefício. 

 
Auxílio Saúde  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA  
 
 



O Sicoob Confederação manterá para todos os seus empregados e aos dependentes, devidamente 
comprovados, a assistência médica (básica), bem como a assistência odontológica, com instituição designada 
a exclusivo critério do Sicoob Confederação. 

Parágrafo primeiro - A assistência prevista nesta cláusula se aplica aos aprendizes, exclusivamente, não se 
estendendo a seus dependentes. 

Parágrafo segundo - Será descontado na folha de pagamento, mensalmente, o valor correspondente a R$ 
1,00 (um real) por beneficiário do plano de saúde / odontológico. 

Parágrafo terceiro - É assegurado ao ex-empregado demitido sem justa causa e ao ex-empregado 
aposentado, que contribuíram para o custeio do plano de saúde, o direito de manter sua condição de 
beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato 
de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral, conforme dispõe a legislação em vigor. 

 
Auxílio Doença/Invalidez  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - COMPLEMENTAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO E AUXÍLIO-
DOENÇA ACIDENTÁRI  
 
 

Em caso de concessão, na vigência deste ACT 2018, de auxílio-doença previdenciário ou de auxílio-doença 
acidentário pela Previdência Social, o Sicoob Confederação assegurará ao empregado a complementação 
salarial em valor equivalente à diferença entre a importância recebida do INSS e o somatório das verbas fixas 
por ele percebidas mensalmente, desde que o empregado apresente, em até 10 (dez) dias do recebimento 
do auxílio, o extrato do benefício (INSS) que comprove o valor do benefício recebido, sendo que a entrega do 
referido extrato em prazo superior ao mencionado acarretará em perda da complementação. 

Parágrafo primeiro - A complementação será paga por, no máximo, 3 (três) meses após o afastamento. 

Parágrafo segundo - Caso não seja possível a imediata operacionalização do pagamento da 
complementação, em virtude da data de entrega do extrato do benefício e a data do fechamento da folha de 
pagamento, a complementação será concedida no mês subsequente. 

 
Seguro de Vida  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO  
 
 

O Sicoob Confederação manterá para todos os seus empregados e aprendizes um seguro de vida coletivo, 
no valor de 24 (vinte e quatro) vezes o valor do salário do empregado ou aprendiz, conforme a proposta de 
contratação e condições da apólice de seguro contratada, e terá cobertura para morte, morte acidental, 
invalidez permanente total ou parcial por acidente, invalidez funcional permanente total por doença e auxílio 
funeral. 

 
Outros Auxílios  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - AUXÍLIO EDUCAÇÃO INFANTIL OU AUXÍLIO BABÁ  



 
 

O Sicoob Confederação reembolsará aos seus empregados, até o valor de R$ 382,20 (trezentos e oitenta 
e dois reais e vinte centavos) por filho, com idade de até 6 (seis) anos e 11 (onze) meses de idade, as 
despesas descritas no parágrafo primeiro abaixo. 

Parágrafo primeiro - O valor estabelecido no caput será reembolsado mediante a comprovação de despesas 
mensais decorrentes de uma das seguintes opções: 

a)         internamento de filho em escola ou creche, evidenciada por cópia do contrato e comprovante de 
pagamento da mensalidade; 

b)         contratação de empregada doméstica ou babá, evidenciada por cópia do contrato registrado em 
carteira de trabalho, dos recibos de pagamento de salário e de recolhimento do DAE (documento de 
arrecadação do e-social). 

Parágrafo segundo - O prazo de entrega dos comprovantes será até o dia 15 (quinze) do mês subsequente 
ao da prestação do serviço contratado, não sendo cumulativo e não sendo mais devido o pagamento após 
essa data. 

Parágrafo terceiro - Quando ambos os pais forem empregados do Sicoob Confederação, o reembolso será 
único por cada filho, feito a apenas um dos empregados, devendo os empregados designarem, por escrito, 
qual deverá receber o reembolso. 

Parágrafo quarto - O valor a ser reembolsado no mês da contratação de novo empregado deverá ser 
proporcional aos dias trabalhados. 

Parágrafo quinto - Para os empregados desligados, deverá ser observado o mês de competência do 
comprovante. Se o mês de competência do documento for o mês do desligamento, o valor a ser reembolsado 
deverá ser proporcional aos dias trabalhados naquele mês. 

Parágrafo sexto - Este auxílio, sob qualquer das formas previstas nesta cláusula, é desvinculado do salário, 
não integra a remuneração do empregado, não se incorpora ao contrato de trabalho e não constitui base de 
incidência de encargo trabalhista e previdenciário, nos termos do art. 457, § 2º, da CLT. 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - PREVIDÊNCIA PRIVADA  
 
 

O Sicoob Confederação contribuirá, em percentual a ser definido, a seu exclusivo critério, para o plano de 
previdência privada dos empregados que contratarem, de forma direta, a Fundação Sicoob de Previdência 
Privada Ltda. – Sicoob Previ. 

 
 

Contrato de Trabalho – Admissão, Demissão, Modalidades  
 

Desligamento/Demissão  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - RESCISÃO E PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS  
 
 



A homologação da rescisão contratual, com mais de 1 (um) ano de contrato de trabalho, será realizada no 
Sintracoop-DF, observados os prazos legais para sua efetivação. 

Parágrafo único. Para empregados contratados por período inferior a 1 (um) ano, a rescisão contratual será 
realizada nas dependências do Sicoob Confederação. 

 
Aviso Prévio  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - CARTA AVISO DE DISPENSA  
 
 

O aviso prévio será comunicado por escrito e contra recibo do empregado, esclarecendo se será indenizado 
ou trabalhado e informando a data, hora e local do recebimento e homologação das verbas rescisórias, exceto 
para empregado dentro do período do contrato de experiência, ao qual é dispensada a apresentação de carta 
aviso de dispensa. 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - AVISO PRÉVIO INDENIZADO  
 
 

O aviso prévio, conforme o disposto no art. 1º da Lei 12.506, de 11/10/2011, será concedido na proporção de 
30 (trinta) dias aos empregados com até 1 (um) ano de trabalho ao Sicoob Confederação. 

Parágrafo primeiro - Ao aviso prévio previsto neste artigo serão acrescidos 3 (três) dias por ano de trabalho, 
até o máximo de 60 (sessenta) dias, perfazendo um total de até 90 (noventa) dias. 

Parágrafo segundo - O aviso prévio será de 30 (trinta) dias trabalhados e os dias a mais serão indenizados e 
não trabalhados, salvo se o Sicoob Confederação optar por indenizar todo o período de aviso prévio. 

 
Outras normas referentes a admissão, demissão e modalidades de contratação  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - CONTRATO DE EXPERIÊNCIA  
 
 

O Sicoob Confederação, por ocasião da celebração de contrato de experiência, fará a devida anotação na 
carteira de trabalho e entregará cópia do referido contrato ao empregado. 

Parágrafo único. O período do contrato de experiência poderá ser renovado uma única vez, desde que a 
soma dos dois períodos não ultrapasse 90 (noventa) dias. 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - DISPENSA DE EMPREGADO APOSENTADO  
 
 



Em caso de dispensa sem justa causa de empregado já aposentado, o Sicoob Confederação pagará a multa 
de 40% (quarenta por cento) sobre o total dos depósitos do FGTS realizados no curso do contrato de trabalho. 

 
 

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

Normas Disciplinares  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - ADVERTÊNCIAS E SUSPENSÕES  
 
 

As advertências e suspensões dos empregados e aprendizes, quando expressas, deverão conter o motivo e 
ser elaboradas em 2 (duas) vias. 

 
Estabilidade Mãe  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - LICENÇA MATERNIDADE  
 
 

O Sicoob Confederação concederá às suas empregadas a prorrogação da licença-maternidade, por 60 
(sessenta) dias; ou da licença à adotante. 

Parágrafo primeiro - Para a empregada em licença-maternidade, a solicitação da concessão deverá ser 
efetuada até o final do 1º (primeiro) mês após o parto, por meio de requerimento específico protocolado junto 
ao Sicoob Confederação. 

Parágrafo segundo - Para a empregada em licença à adotante, a solicitação da concessão deverá ser 
efetuada em até 30 (trinta) dias contados da data do termo judicial de guarda concedido à adotante ou à 
guardiã, por meio de requerimento específico protocolado junto ao Sicoob Confederação. 

Parágrafo terceiro - A prorrogação da licença à adotante será de: 

a)         60 (sessenta) dias, quando se tratar de criança de até 1 (um) ano de idade; 

b)         30 (trinta) dias, quando se tratar de criança a partir de 1 (um) até 4 (quatro) anos de idade completos; 

c)         15 (quinze) dias, quando se tratar de criança a partir de 4 (quatro) anos até completar 8 (oito) anos de 
idade. 

Parágrafo quarto - A prorrogação será concedida imediatamente após a fruição da licença maternidade ou 
licença à adotante. 

 
Outras estabilidades  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - ESTABILIDADE PROVISÓRIA  
 
 



O Sicoob Confederação garantirá estabilidade provisória aos empregados nas seguintes situações: 

a)         empregada gestante: estabilidade por 5 (cinco) meses após o parto, salvo se agir com conduta 
elencada no art. 482 da CLT; 

b)         membro da CIPA eleito pelos empregados, desde que cumpra integralmente seu mandato: estabilidade 
desde o momento de sua inscrição como candidato até 1 (um) ano após o término do seu mandato. 

Parágrafo único. Não se aplica o disposto neste subitem aos casos de: renúncia à estabilidade provisória 
formalizada pelo empregado, dispensa por justa causa, término do contrato de trabalho por prazo 
determinado, contrato de experiência, pedido de demissão ou aos aprendizes. 

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - GARANTIA AO ACIDENTADO  
 
 

Em decorrência de acidente de trabalho ou de doença profissional, será garantida aos empregados a 
permanência por 12 (doze) meses no Sicoob Confederação, sem prejuízo da remuneração, com 
possibilidade de realocação em outro cargo ou função, nas seguintes hipóteses: 

a)         apresentarem redução da capacidade laboral; 

b)         se tornarem incapazes de exercer a função que vinham exercendo. 

Parágrafo primeiro - Os casos de acidente de trabalho e de doença profissional deverão, sempre que exigidos, 
ser atestados pelo INSS ou por médico atendente do empregado ou por médico coordenador do programa 
de controle médico de saúde ocupacional do Sicoob Confederação. 

Parágrafo segundo - Estão amparados pelas garantias desta cláusula os empregados com contrato em vigor 
nesta data. 

 
 

Jornada de Trabalho – Duração, Distribuição, Controle, Faltas  
 

Controle da Jornada  
 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - JORNADA DE TRABALHO  
 
 

A jornada de trabalho preponderante dos empregados do Sicoob Confederação será de 40 (quarenta) horas 
semanais e de 200 (duzentas) horas mensais. 

Parágrafo primeiro - A jornada de trabalho para os empregados que exercem atividades de manutenção 
preventiva e/ou corretiva, nos cargos de Eletricista, Mecânico, Encarregado de Manutenção e Engenheiro, 
será diferenciada, de 12x36 (doze horas de trabalho por trinta e seis horas de descanso). 

Parágrafo segundo - Não poderão ser descontadas, tampouco computadas como jornada extraordinária, as 
variações de horário no registro de ponto não excedentes de 5 (cinco) minutos, limitadas ao máximo de 10 
(dez) minutos diários. 



Parágrafo terceiro - Não serão computadas como horas extras as horas em que o empregado estiver 
participando de qualquer treinamento ou capacitação, presencial ou à distância. 

Parágrafo quarto - O período do controle de jornada corresponderá ao período a partir do dia 21 do mês ao 
dia 20 do mês imediatamente subsequente, devendo ser fechado no dia 21, ou dia útil subsequente, para fins 
de pagamento do salário. 

Parágrafo quinto - Quaisquer verbas apuradas a partir do dia 21 do mês, inclusive, serão pagas no mês 
subsequente e terão como base de cálculo o salário do mês do efetivo pagamento. 

Parágrafo sexto - O pagamento do salário será realizado até o penúltimo dia útil do mês. 

Parágrafo sétimo - Os empregados com intervalo intrajornada de 1 (uma) hora não poderão diminuir o 
intervalo. 

Parágrafo oitavo - A jornada de trabalho para os aprendizes será diferenciada. 

 
Faltas  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - ABONO DE FALTA  
 
 

Serão abonadas faltas ao trabalho dos empregados e aprendizes no caso de acompanhamento em consulta 
médica, mediante comprovação por declaração médica, assinada e carimbada, que descreva o nome do 
paciente e o nome do acompanhante, observadas as seguintes condições: 

a)         1 (um) dia por ano para acompanhar filho de até 6 (seis) anos em consulta médica; 

b)         Até 2 (dois) dias para acompanhar consultas médicas e exames complementares durante o período 
de gestação; 

c)         As faltas ocorridas por motivo de doença, de acidente e odontológico somente poderão ser justificadas 
através de atestado médico, devidamente assinado e carimbado pelo profissional emitente e desde que seja 
apresentado no prazo de 1 (um) dia útil após o retorno às atividades, sob pena de não serem abonadas. 

 
Outras disposições sobre jornada  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - AUSÊNCIAS PERMITIDAS  
 
 

Para ausência legal, conforme disposto na CLT, o empregado ou aprendiz deverá colher a assinatura do 
gestor da sua área no verso do documento comprobatório e entregar, até o 1º (primeiro) dia útil após a 
ocorrência, à Unidade Administrativa. 

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - BANCO DE HORAS  
 
 



O Sicoob Confederação tem instituído o banco de horas, que visa à dispensa do acréscimo de salário aos 
empregados, em conformidade com o previsto no art. 59, § 2º, da CLT, por meio do documento “Acordo 
Coletivo de Trabalho para Instituição de Banco de Horas”, doravante denominado “ACT BANCO DE HORAS 
2018”, que faz parte integrante deste ACT 2018, como Anexo. 

 
 

Saúde e Segurança do Trabalhador  
 

Condições de Ambiente de Trabalho  
 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - SAÚDE OCUPACIONAL  
 
 

O Sicoob Confederação enviará ao Sintracoop-DF cópias dos laudos dos seguintes programas: 

a)         PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – NR-9; 

b)         PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – NR-7; 

c)         LTCAT – Laudo Técnico de Condições de Trabalho. 

Parágrafo único. O Sicoob Confederação encaminhará para o Sintracoop-DF cópia da CAT (Comunicação 
de Acidente de Trabalho) dos acidentados, até 5 (cinco) dias após sua emissão. 

 
Exames Médicos  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - EXAMES MÉDICOS  
 
 

As despesas correspondentes aos exames médicos estabelecidos pelo Programa de Controle Médico de 
Saúde Ocupacional - PCMSO (admissional, demissional ou periódico) serão de responsabilidade do Sicoob 
Confederação, devendo ser realizados, preferencialmente, por médicos do trabalho, não coincidindo com o 
gozo de férias do empregado ou aprendiz. 

Parágrafo único. O exame clínico demissional será realizado obrigatoriamente até a data da homologação da 
respectiva rescisão de contrato. 

 
 

Relações Sindicais  
 

Representante Sindical  
 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA - DIRIGENTES SINDICAIS E EMPREGADOS ELEITOS COMO 
REPRESENTANTES SINDICAIS  
 
 



O dirigente sindical, no exercício de suas funções, terá garantido acesso a todas as dependências do Sicoob 
Confederação. 

Parágrafo primeiro - Sempre que houver convenções, congressos, seminários ou quaisquer eventos 
promovidos pelo Sintracoop-DF e/ou a Fenatracoop, os dirigentes citados no caput desta cláusula deles 
poderão participar, sem prejuízo da remuneração, e, se coincidir com sábado, domingo ou feriado, terão sua 
folga compensada na semana. 

Parágrafo segundo - Será abonada a falta ao trabalho para os empregados que participarem de congressos 
da categoria quando forem convocados pelo Sintracoop-DF ou Fenatracoop, mediante prévio ajuste com o 
Sicoob Confederação. 

 
Contribuições Sindicais  

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - 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 através de contribuição mensal das cooperativas localizadas no Brasil, a qual será 
recolhida 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 no Sicoob Confederação no final de cada 
mês. 

Parágrafo segundo - O Sintracoop-DF e a Fenatracoop remeterão ao Sicoob Confederação boleto mensal, 
a ser quitado na rede bancária até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente. 

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA  
 
 

Fica definida a contribuição associativa, de caráter mensal, a ser paga pelos empregados do Sicoob 
Confederação, no valor de R$ 16,00 (dezesseis reais), descontados, pelo Sicoob Confederação, na folha 
de pagamento e repassados ao Sintracoop-DF até o 5º (quinto) dia de cada mês, consoante o art. 513, “e”, 
da CLT e a Ordem de Serviço nº 1, de 24/3/2009, do Ministério do Trabalho e Emprego. 

Parágrafo único. Fica assegurado o direito constitucional do empregado, previsto no artigo 8°, V, da 
Constituição Federal, à não sindicalização, que deverá ser exercido por meio de documento escrito, 
informando sobre sua desfiliação, observado que estará renunciando aos benefícios oferecidos pela entidade 
sindical e oriundos dos direitos do empregado sindicalizado. 

 
 

Disposições Gerais  
 

Regras para a Negociação  
 

 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA - REGRAS PARA A NEGOCIAÇÃO  



 
 

As partes, em qualquer época, poderão firmar Termos Aditivos ao ACT 2018. 

 
Aplicação do Instrumento Coletivo  

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA 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 substitutos 
processuais da categoria, para o ajuizamento de ações coletivas em relação ao cumprimento das cláusulas 
deste ACT 2018. 

 
Outras Disposições  

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA - RELAÇÃO NOMINAL DE EMPREGADOS  
 
 

O Sicoob Confederação enviará ao Sintracoop-DF, até o dia 10 (dez) do mês subsequente à assinatura 
deste ACT 2018, a relação nominal dos seus empregados. 

Parágrafo único. A relação poderá ser enviada pelo endereço eletrônico do Sintracoop-DF: 
sintracoopdf@sintracoopdf.com.br. 

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA - RESPEITO DOS ITENS CONVENCIONADOS  
 
 

As entidades acordantes, objetivando o equilíbrio e harmonia das relações sindicais, comprometem-se a fazer 
respeitar as cláusulas aqui pactuadas e, na medida do possível, poderão negociar itens de interesse das 
partes através de acordos individuais e/ou coletivos. 

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEXTA - AVAL DO SINDICATO LABORAL  
 
 

O Sicoob Confederação necessariamente terá que contar com o aval do Sintracoop-DF para a 
compensação de horas ou de dias de trabalho, descontos em folha de pagamento e distribuição da 
participação nos resultados. 

Parágrafo único. O aval previsto no caput acima será através de acordo coletivo de trabalho. 

mailto:sintracoopdf@sintracoopdf.com.br


 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA - QUADRO DE AVISOS  
 
 

O Sintracoop-DF poderá afixar nos quadros de aviso internos do Sicoob Confederação publicações, 
acordos coletivos, convocações e outras matérias tendentes a manter o empregado atualizado em relação 
aos assuntos do seu interesse, desde que previamente comunicado e autorizado pela administração do 
Sicoob Confederação. 

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA OITAVA - PRORROGAÇÃO E REVISÕES  
 
 

O processo de prorrogação e revisão, total ou parcial, de instrumentos coletivos de trabalho ficará subordinado 
às normas estabelecidas pelo art. 615 da CLT, devendo os entendimentos com relação às próximas 
negociações iniciarem-se em 60 (sessenta) dias antes do término deste ACT 2018. 

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA NONA - APRENDIZ  
 
 

As cláusulas deste ACT 2018 somente se aplicarão aos aprendizes quando houver expressa previsão. 

 
 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA - FORO COMPETENTE  
 
 

Para dirimir as divergências oriundas deste ACT 2018, fica eleito o Foro do Tribunal Regional do Trabalho da 
10ª Região. 

Brasília/DF, 06 de fevereiro de 2018. 
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    A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Ministério do Trabalho e Emprego 
na Internet, no endereço http://www.mte.gov.br.  
 

 

http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/imagemAnexo/MR007386_20182018_02_22T16_04_21.pdf
http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/imagemAnexo/MR007386_20182018_02_22T16_05_00.pdf
http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/imagemAnexo/MR007386_20182018_02_22T16_05_44.pdf
http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/imagemAnexo/MR010316_20182018_03_05T13_56_34.pdf

