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Confira a autenticidade no endereço http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/.  
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) O ACT 2018 abrange a categoria dos trabalhadores celetistas nas cooperativas do 
Distrito Federal que mantém vínculo empregatício com o Sicoob Confederação, exclusivamente, sem 
alcançar outras entidades do Sicoob e/ou seus respectivos empregados, com abrangência territorial 
em DF.  

 
Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros  

 
Comissões  

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - COMISSÃO  
 
 

8.1. Os estudos sobre a PR foram conduzidos por uma Comissão composta por 6 (seis) empregados e 1 (um) 
representante indicado pelo Sintracoop-DF e suas reuniões foram registradas em atas e assinadas. 

8.2. A Comissão apresentou as metas à Assembleia Geral dos Empregados e acompanhará a sua execução 
durante o exercício de 2018. 

8.3. Ao final da apuração do cumprimento deste ACT PR 2018, a Comissão será extinta automaticamente. 

 



Participação nos Lucros e/ou Resultados  
 

 
CLÁUSULA QUARTA - FINALIDADE  
 
 

O ACT PR 2018 tem como finalidade reconhecer e recompensar o desempenho dos empregados alinhado 
aos resultados alcançados pelo Sicoob Confederação no exercício de 2018, conforme as metas definidas 
na Cláusula Sétima. 

 
 
CLÁUSULA QUINTA - BASE LEGAL  
 
 

A participação nos resultados, doravante designada “PR,” é objeto de negociação entre o Sicoob 
Confederação e seus empregados, conforme disposto na Lei nº 10.101, de 19/12/2000, combinada com o 
art. 91 da Lei nº 5.764, de 16/12/1971. 

 
 
CLÁUSULA SEXTA - PREMISSAS E PENALIDADES POR FALTA INJUSTIFICADA  
 
 

5.1. A PR somente ocorrerá se a realização do orçamento de despesas, que fica a cargo dos empregados, 
previsto para o exercício de 2018 for inferior ou igual a 100% (cem por cento) do valor aprovado pelo Conselho 
de Administração. 

5.2. O empregado que tiver falta ao trabalho durante o exercício de 2018 terá redução na sua participação 
nos resultados, da seguinte forma: 

a)    1 (uma) falta: 3% (três por cento) de redução; 

b)    2 (duas) faltas: 5% (cinco por cento) de redução; 

c)    3 (três) faltas: 8% (oito por cento) de redução; 

d)    acima de 3 (três) faltas: 10% (dez por cento) de redução. 

 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO, LIMITES E PROPORÇÕES  
 
 

6.1. O pagamento do valor da participação nos resultados será único e adstrito ao exercício de 2018, calculado 
com base no alcance das metas definidas na cláusula seguinte, e ocorrerá até 31 de março de 2019. 

6.2. A PR está limitada a 70% (setenta por cento) da média salarial, considerando o salário e eventual 
gratificação de função do empregado, dentro do exercício de apuração. 



6.3. Para os empregados admitidos e/ou desligados durante o exercício de 2018, o valor da PR será 
proporcional aos meses trabalhados, considerando-se mês trabalhado aquele em que o empregado 
trabalhou, no mínimo, 15 (quinze) dias. 

Parágrafo Primeiro. Em nenhuma hipótese o valor da PR de cada empregado extrapolará os limites definidos 
nesta cláusula, tampouco deixarão de ser observadas as proporções. 

Parágrafo Segundo. O pagamento àquele que fizer jus à PR e for desligado antes da data de pagamento 
será feito mediante indicação expressa, feita pelo empregado, da sua conta corrente. O Sicoob 
Confederação, quando da rescisão do contrato de trabalho, informará sobre a necessidade de o empregado 
desligado comparecer após a data de início do pagamento da PR e indicar sua conta corrente. 

 
 
CLÁUSULA OITAVA - METAS  
 
 

7.1. As seguintes metas foram definidas para este ACT PR 2018 e seu cumprimento possibilitará o pagamento 
da PR de acordo com os percentuais abaixo informados: 

  

  

Critérios % Folha Cumprimento da Meta Medição 

  

I - Realização orçamentária 

das despesas do Sicoob 

Confederação 

20% 
Realizar o orçamento anual das 

despesas em até 100% 

Unidade de Orçamento, por 

meio do SGE 

II - Atendimento de 

chamados abertos pelas 

cooperativas na Central de 

Suporte e Serviços do 

Sicoob, por meio da Área 

de Relacionamento com 

Cooperativas 

20% 

20% 

Indicadores e relatórios 

gerados pelas áreas 

envolvidas, por meio do BI 

e validados pela Área de 

Controles Internos e 

Conformidade 

Atendimento de 1º e 2º nível: 

≥ 90% em até 24h úteis 

Atendimento de 3º nível: 

≥ 58% em até 24h úteis 

10% 

Atendimento de 1º e 2º nível: 

entre 85% e 89% em até 24h 

úteis 

Atendimento de 3º nível: 

entre 53% e 57% em até 24h 

úteis 

III - Entrega de 7 (sete) 

projetos definidos pelo 

Comitê de Gestão 

Corporativa 

30% 

Execução do cronograma dos 7 

projetos descritos no item 7.2.: Acompanhamento pela 

Área de Desenvolvimento e 

validados pelo Comitê de 

Gestão Corporativa 

De 6 a 7 projetos: 30% 

De 4 a 5 projetos: 18% 

Entre 0 e 3 projetos: 0% 



  

Total 70%     

  

7.2. Os projetos definidos para o item III da tabela acima são os seguintes, cujo prazo de execução é de 
fevereiro de 2018 a fevereiro de 2019: 

a)    Automação da conciliação e contabilização da conta movimento Bancoob; 

b)    Big data (consumo de informações externas); 

c)    Digitização do CAPES; 

d)    Gestão empresarial – módulo compras e contratos; 

e)    Conferência automática dos cheques da COMPE; 

f)     Classificação de risco e limites de crédito em lote; 

g)    Transações de negócios nos canais (Consórcio e Seguros). 

 
 

Contrato de Trabalho – Admissão, Demissão, Modalidades  
 

Estágio/Aprendizagem  
 

 
CLÁUSULA NONA - APRENDIZ  
 
 

As cláusulas deste ACT PR 2018 não se aplicam aos aprendizes. 

 
 

Disposições Gerais  
 

Outras Disposições  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - DIVULGAÇÃO DO ACOMPANHAMENTO  
 
 

A Área de Gestão de Pessoas divulgará, nos quadros de aviso aos empregados e por outros meios, o 
acompanhamento das metas pactuadas neste ACT PR 2018. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - REGRAS PARA A NEGOCIAÇÃO  
 
 



As partes, em qualquer época, poderão firmar termos aditivos a este ACT PR 2018. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FORO COMPETENTE  
 
 

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

 

 

 

WALDIR FERREIRA DA SILVA  

Presidente  

SINDICATO DOS TRABALHADORES CELETISTAS NAS COOPERATIVAS DO DISTRITO 

FEDERAL  

 

 

 

FRANCISCO SILVIO REPOSSE JUNIOR  

Diretor  

CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA  

 

 

 

ANTONIO CANDIDO VILACA JUNIOR  

Diretor  

CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA  

 

 
 

ANEXOS  
ANEXO I - ATA DE ASSEMBLEIA  

 
 

Anexo (PDF) 

 
 

ANEXO II - EDITAL DE CONVOCAÇÃO  
 
 

Anexo (PDF) 

 
 

ANEXO III - LISTA DE PRESENÇA  

http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/imagemAnexo/MR021685_20182018_05_04T14_04_54.pdf
http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/imagemAnexo/MR021685_20182018_05_04T14_05_33.pdf


 
 

Anexo (PDF) 

 
    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/MR021685_20182018_05_04T14_06_01.pdf

