
TERMO ADITIVO AO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2019/2020 

 

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 ENSINO DE LINGUA ESTRANGEIRA MODERNA - 

COOPLEM, CNPJ n. 03.508.096/0001-91, neste ato representado(a) por sua 

Presidente, a Sra. DÉBORA CRISTINA DE SOUZA LIMA; 

  

celebram o presente TERMO ADITIVO AO ACORDO COLETIVO DE 

TRABALHO 2019/2020, registrado na Superintendência Regional do Trabalho 

de n. DF000407/2018 (processo de n. 46206.007444/2018-06, MR037980/2018), 

estipulando as condições de trabalho previstas nas cláusulas seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE 

As partes fixam a vigência do presente Termo Aditivo ao Acordo Coletivo de 

Trabalho no período de 01º de junho de 2019 a 31 de maio de 2020 e a data-base 

da categoria em 01º de junho. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA 

O presente Termo Aditivo ao Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito 

da(s) empresa(s) acordante(s), abrangerá a(s) categoria(s) todos os trabalhadores 

celetistas da Cooperativa de Ensino de Língua Estrangeiras Moderna - 

COOPLEM, com abrangência territorial em DF. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - SALÁRIO-INGRESSO 

O salário de ingresso na cooperativa para cada função será de: 

Aux. de Secretaria 6h  R$ 1.372,25 

Aux. de Secretaria II 8h      R$ 1.677,18 

Agente Patrimonial  R$ 1.430,24 

Agente de Call Center   R$ 1.372,25 

Aux. de Serv. Gerais (6h)      R$ 1.124,71 

Aux. de Serv. Gerais II 8h R$ 1.327,09 



Aux. Administrativo (6h)                                                 R$ 2.146,85 

Aux. Administrativo II (8h)                                             R$ 2.623,26 

Auxiliar de Comunicação                                                 R$ 2.146,85 

Ass. Adm. Bc. Dados                                                         R$ 2.146,85 

Motorista (6h)                                                                R$ 1.510,20 

Jovem Aprendiz                                                              R$ 565,72 

 

Parágrafo Único - Não poderá o empregado mais novo na cooperativa perceber 

salário superior ao do mais antigo na mesma função. 

 

CLÁUSULA QUARTA - REAJUSTE SALARIAL 

A partir de 1º de junho de 2019, todos os empregados da COOPLEM terão reajuste 

salarial no percentual do INPC acumulado nos 12 (doze) meses que antecedem a 

data-base, sobre os respectivos salários vigentes, correspondendo ao percentual 

total de 4,78%, extensível aos outros itens econômicos. 

 

CLÁUSULA QUINTA - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 

A COOPLEM concederá mensalmente aos seus empregados, que cumpram 

jornada mínima de 08 horas diárias, a título de Vale Refeição e/ou Vale 

Alimentação, o valor total de R$24,39 por dia, sem descontos. 

Parágrafo Primeiro - O empregado afastado por acidente de trabalho ou doença 

fará jus ao recebimento do benefício por ele optado, por um prazo de 90 (noventa) 

dias, contados a partir do primeiro dia de afastamento do trabalho. 

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

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

Parágrafo Terceiro - Sob qualquer das formas previstas nesta cláusula, o benefício 

é desvinculado do salário e não terá natureza remuneratória, nos termos da Lei nº 

6.321 de 14 de abril de 1976, de seus decretos regulamentadores e da Portaria 

GM/MTE nº 03, de 01.03.2002 (D.O.U. 05.03.2002) com as alterações dadas pela 

Portaria GM/MTE nº 08, de 16.04.2002. 

Parágrafo Quarto - O valor do benefício no mês da contratação deverá ser 

proporcional aos dias trabalhados no mês equivalente à admissão do empregado, 

considerando o divisor de 22 dias. 

Parágrafo Quinto - 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. 

 

CLÁUSULA SEXTA - ASSISTÊNCIA MÉDICA 

A COOPLEM disponibilizará a todos os seus empregados e aos dependentes, 

devidamente comprovados, a assistência médica do plano básico vigente em 

tabela, bem como a assistência odontológica, com instituição eleita pela própria 

COOPLEM, independentemente de consulta ou acordo com seus empregados. O 

empregado que optar por plano de maior valor pagará a diferença do mesmo. 

Parágrafo Único – A co-participação no Plano de Saúde será de, no máximo, 40% 

para o titular e cooperativa pagará o restante dos 60%. Aos dependentes será de 

100%. E será de livre adesão por parte do empregado. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – VALE TRANSPORTE 

Em cumprimento às disposições da Lei 7.418, de 16 de dezembro de 1985, com 

redação dada pela Lei 7.619, de 30 de setembro de 1987, a Cooplem concederá aos 

seus empregados o Vale-Transporte. 

Parágrafo Primeiro - Os signatários convencionam que a concessão da vantagem 

contida no caput desta cláusula atende ao disposto na Lei nº 7.418, de 16 de 

dezembro de 1985, com redação dada pela Lei 7.619, de 30 de setembro de 1987, 

regulamentadas pelo Decreto nº 95.247, de 16 de novembro de 1987. 

Parágrafo Segundo – A Cooplem custeará, integralmente, o vale-transporte. 

Parágrafo Terceiro – Os trabalhadores que fizerem jus ao benefício podem optar 

pelo recebimento através de créditos em cartão de condução ou pagamento em 

pecúnia. 

Parágrafo Quarto - Será dispensada a concessão do benefício instituído no caput 

deste artigo ao empregado que optar formalmente por utilizar condução própria no 

deslocamento residência-trabalho e vice-versa. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DATA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO 

 

O pagamento do salário deverá ser efetuado até o quinto dia útil do mês 

subsequente ao vencido. 

 

CLÁUSULA NONA - DA RESSALVA  



Ficam ressalvadas e asseguradas todas as regras previstas no Acordo Coletivo de 

Trabalho principal diferentes das previstas no presente termo aditivo. 

DÉCIMA - FORO COMPETENTE  

Para dirimir as divergências oriundas deste instrumento coletivo de trabalho, fica 

eleito o Foro do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região. 

 

Brasília – DF, 26 de setembro de 2019. 

 

 

WALDIR FERREIRA DA SILVA 

PRESIDENTE DO SINTRACOOP/DF 

 

 

DEBORA CRISTINA DE SOUZA LIMA 

PRESIDENTE DA COOPLEM 


