
CCT 2010-2011 
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2010/2011 

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: SC000676/2011 
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR012232/2011 
NÚMERO DO PROCESSO: 46000.001849/2011-62 
DATA DO PROTOCOLO: 31/03/2011 
DATA DE REGISTRO NO MTE: 13/04/2011 

Confira a autenticidade desta CCT diretamente no site do Ministério do Trabalho 
e Emprego – MTE. 
FEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES CELETISTAS NAS 
COOPERATIVAS NO BRASIL, CNPJ n. 09.509.920/0001-04, neste ato 
representado por seu Presidente, Sr. MAURI VIANA PEREIRA; 

e 

ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA, 
CNPJ n. 82.512.864/0001-57, neste ato representado por seu Presidente, Sr. 
MARCOS ANTONIO ZORDAN; 

celebram a presente CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as 
condições de trabalho previstas nas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – VIGÊNCIA E DATA-BASE 
As partes fixam a vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho no 
período de 1º de julho de 2010 a 30 de junho de 2011 e a data-base da categoria 
em 1º de julho. 

CLÁUSULA SEGUNDA – ABRANGÊNCIA 
A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) dos 
empregados em sociedades cooperativas de credito singulares e centrais, 
sediadas em todo território do estado de SC, com abrangência territorial em SC. 

Salários, Reajustes e Pagamento / Piso Salarial 
CLÁUSULA TERCEIRA – PISO SALARIAL 
O piso salarial, a partir de 01 de julho de 2010, para a jornada normal de trabalho 
de 8 (oito) horas diárias, será de R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais) por 
mês. Fica estabelecido que o valor previsto no caput desta cláusula poderá ser 
pago proporcionalmente pela quantidade de horas inferiores a 8 (oito) diárias. 

Reajustes/Correções Salariais 
CLÁUSULA QUARTA – CORREÇÃO SALARIAL 
Fica ajustado entre as partes signatárias que os salários dos integrantes da 
categoria profissional abrangidos pela presente Convenção Coletiva de 
Trabalho, independentemente das faixas salariais ou funções, serão corrigidos 
no mês de julho de 2010, mediante a aplicação do percentual de 5,76% (Cinco 
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vírgula Setenta e Seis por cento) calculado sobre os salários praticados em 30 
de junho de 2010. 
Para os empregados admitidos a partir de julho de 2009, poderá ser aplicada a 
proporcionalidade. 
Poderão ser compensadas as antecipações salariais espontaneamente 
concedidas no período compreendido entre 01/07/09 e a data da assinatura 
desta Convenção. 
Eventuais diferenças decorrentes da aplicação de índice de reajuste menor nas 
folhas de julho de 2010, em relação ao constante no caput desta cláusula, 
observadas as previsões contidas nos parágrafos primeiro e segundo, deverão 
ser ajustadas no mês subseqüente ao da homologação da presente Convenção. 
Com o pagamento do reajuste salarial previsto neste instrumento, as 
Cooperativas integrantes da categoria econômica recebem da FENATRACOOP, 
plena, geral e irrevogável quitação do período compreendido entre 01/07/2009 a 
30/06/2010. 

Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros /Participação nos Lucros e/ou 
Resultados 
CLÁUSULA QUINTA – PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS 
Fica pactuado entre as partes, que as Cooperativas que quiserem implantar o 
PPR, com seus devidos planos e metas, poderão fazê-lo, com a anuência da 
FENATRACOOP, a fim de dar cumprimento ao Art. 7º, XI, da Constituição 
Federal e legislações pertinentes. 

Auxílio Alimentação 
CLÁUSULA SEXTA – AJUDA ALIMENTAÇÃO – TICKET REFEIÇÃO 
As sociedades cooperativas de crédito concederão todo mês, a “Ajuda 
Alimentação”, no valor mínimo de R$ 12,00 (doze reais) mediante fornecimento 
de Ticket-Refeição ou Vale Alimentação, em número igual a 22 (vinte e dois) dias 
no mês. 
As partes pactuam que o benefício instituído nesta cláusula não possui caráter 
salarial e por isso não integra a remuneração, devendo a sua concessão ser feita 
dentro dos dispositivos legais que regulam o PAT –  Programa de Alimentação 
do Trabalhador. 

Auxílio Educação 
CLÁUSULA SÉTIMA – AUXÍLIO EDUCAÇÃO/ INSTRUÇÃO 
As Cooperativas poderão subsidiar parcial ou integralmente aos empregados, os 
custos decorrentes de formação escolar (ensino médio, superior, pós-
graduação, mestrado e/ou doutorado), bem como, cursos técnicos específicos, 
relacionados com a sua atividade econômica, através de Termo de 
Compromisso. 
Os critérios para a concessão do previsto no caput desta cláusula serão livres e 
exclusivamente estabelecidos pelas Cooperativas, inclusive quanto à devolução 
em caso de pedido de demissão ou dispensa por justa causa e, não 
representarão, em hipótese alguma, salário indireto ou in natura, não gerando 
reflexos para quaisquer efeitos. 



Aposentadoria 
CLÁUSULA OITAVA – GARANTIA DE PRÉ APOSENTADORIA 
Será garantido o emprego e/ou indenização correspondente ao(à) empregado(a) 
que contar com mais de 10 (dez) anos de serviço na mesma empresa se, na 
data da dispensa, comprovadamente estiver a 12 (doze) meses para completar 
o tempo da aposentadoria, quer especial, quer por tempo de serviço ou por 
idade, ressalvados os casos de dispensa por justa causa, pedido de demissão, 
acordo entre as partes, ou encerramento de atividades da Cooperativa, 
cessando a garantia supra ao completar o(a) empregado(a) o período aquisitivo 
em seus limites mínimos. 
Para fazer jus à garantia aqui instituída, o(a) empregado(a) deverá comprovar 
junto à empresa, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a comunicação de 
dispensa, que requereu, perante o órgão previdenciário, a contagem do seu 
tempo de serviço, sob pena de decair do direito. 

Contrato de Trabalho –  Admissão, Demissão, Modalidades 
/Desligamento/Demissão 
CLÁUSULA NONA – HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL 
Quando exigida pela lei, ou seja, possuindo o empregado mais de um ano de 
serviço, já considerado o Aviso Prévio, a FENATRACOOP designará 
representante para realizar a homologação da rescisão contratual na localidade 
da prestação de serviço do empregado, observados os prazos legais para sua 
efetivação. 
Para possibilitar o cumprimento no disposto no caput da presente Cláusula, a 
cooperativa comunicará à FENATRACOOP, com antecedência de 08 (oito) dias 
da data limite para homologação da rescisão contratual de trabalho. 
Não sendo possível por impedimento da FENATRACOOP, 
efetivar a homologação dentro dos prazos legais, a Cooperativa fará o 
pagamento das verbas rescisórias, mediante depósito efetivado na conta 
corrente do Empregado, a fim de se isentar da multa prevista no Parágrafo 8º. 
do Art. 477 da CLT – Consolidação das Leis do Trabalho. 

Relações de Trabalho –  Condições de Trabalho e Normas de Pessoal / Normas 
Disciplinares 
CLÁUSULA DÉCIMA – ACESSO E MONITORAMENTO 
Ficam as Cooperativas autorizadas a acessar e monitorar todos os 
equipamentos e sistemas colocados à disposição dos empregados para o 
exercício das atividades contratadas. 
O acesso a sites e mídias alheios à atividade, bem como, o envio de materiais 
destas naturezas através de equipamentos de propriedade das Cooperativas, 
representará incontinência de conduta e/ou mau procedimento, passível de 
demissão. 
Com vistas à segurança de seus empregados, cooperados e do patrimônio 
físico, as Cooperativas poderão instalar, em áreas de trabalho e circulação, 
sistema de monitoramento através de circuito interno e externo de vídeo e/ou 
áudio. 
A adoção do previsto nesta cláusula e parágrafos não representará violação de 
correspondência, invasão de privacidade, intimidade ou assédio moral. 



Jornada de Trabalho –  Duração, Distribuição, Controle, Faltas / Duração e 
Horário 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – JORNADA DIÁRIA MÁXIMA DE 
TRABALHO 
Fica estabelecido o limite máximo de 8 (oito) horas diárias e de 40 (quarenta) 
horas semanais. 
Não serão consideradas como serviços extraordinários as horas utilizadas para 
Cursos e Treinamentos, desde que não ultrapassem o total de 04 (quatro) horas 
semanais ou 16 (dezesseis) mensais, sejam consecutivas ou não. 

Faltas 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – ABONO DE FALTAS AOS EMPREGADOS 
VESTIBULANDOS 
As Cooperativas abonarão as faltas dos empregados que estiverem fazendo o 
concurso “ vestibular” , desde que seja informado com 7 (sete) dias de 
antecedência, e que haja coincidência do citado exame com horário de trabalho, 
mediante comprovante de comparecimento no mesmo. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ABONOS DE FALTA À MÃE/PAI OU 
RESPONSAVÉL LEGAL 
Serão abonadas as faltas ao trabalho, limitadas em até 3 (três) durante a 
vigência desta Convenção, no caso de acompanhamento em consulta médica 
ou internação hospitalar de filhos de até 14 (quatorze) anos ou portadores de 
necessidades especiais, mediante comprovação por declaração médica. 
O previsto no caput desta cláusula obedecerá a seguinte ordem preferencial: 
Em favor da mãe; 
Em favor do pai, na hipótese da mãe ser falecida, ou estar o filho sob sua guarda, 
determinada judicialmente; 
Em favor de terceiro, parente ou não da criança de até 14 (quatorze) anos ou 
portadora de necessidades especiais, que judicialmente tiver a guarda. 

Outras disposições sobre jornada 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – CONSULTA MÉDICA E ODONTOLÓGICA 
As Cooperativas abonarão as horas necessárias a consultas médicas e 
odontológicas, obrigando-se os empregados a retornar ao trabalho logo após a 
consulta, devendo apresentar atestado ou declaração de comparecimento, onde 
constem horários de início e final de consulta. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – HORA EXTRA 
As horas extraordinárias praticadas em dias normais de trabalho serão 
remuneradas com adicional de 50% (cinqüenta por cento) e as realizadas em dia 
destinado ao descanso semanal remunerado e feriados serão remuneradas com 
adicional de 100% (cem por cento). 
A base para cálculo das horas extras será o salário base do trabalhador. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – BANCO DE HORAS 
É facultada às Cooperativas abrangidas por esta Convenção, sem a 
interveniência da FENATRACOOP, a adoção de Acordo de Compensação de 
Horas (BANCO DE HORAS), negociado diretamente com seus empregados, nos 



termos do parágrafo segundo do artigo 59 da CLT. 
A compensação a que se refere o caput deste artigo será feita na base de uma 
hora extraordinária para uma hora de folga. 
A compensação, a critério do empregador, será feita no prazo de 180 (Cento e 
Oitenta) dias a contar da data da ocorrência. No caso de não compensação 
dentro deste período deverá ser feito o pagamento das horas. 

Férias e Licenças / Duração e Concessão de Férias 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FÉRIAS PROPORCIONAIS 
O empregado com menos de 01(um) ano de serviço, que 
rescindir espontaneamente o seu contrato de trabalho fará jus a férias 
proporcionais de 1/12 (um doze avos) para cada mês completo de efetivo 
serviço. 

Outras disposições sobre férias e licenças 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – AMAMENTAÇÃO 
Fica garantida às empregadas mães, que gozam do direito de amamentar seus 
bebês de até 6 (seis) meses de idade, nos termos do artigo 396 da CLT, a 
faculdade de acumular o tempo legal permitido (trinta minutos pela manhã e trinta 
minutos à tarde) e utilizá-lo de uma só vez por dia. 
As empregadas mães deverão comunicar a Cooperativa, previamente e por 
escrito, caso optem por exercer o previsto nesta 
cláusula. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – SERVIÇO MILITAR 
Ao empregado que retornar do Serviço Militar Obrigatório assegura-se garantia 
de emprego durante 30 (trinta) dias após o retorno, desde que se apresentem 
para trabalhar no dia imediato às suas baixas. 

Saúde e Segurança do Trabalhador/ Uniforme 
CLÁUSULA VIGÉSIMA – FORNECIMENTO GRATUITO DE UNIFORME 
As Cooperativas que exigirem o uso de uniforme deverão fornecê-los 
gratuitamente a seus empregados, podendo estabelecer regulamento quanto as 
suas restrições e conservação. 

Relações Sindicais / Liberação de Empregados para Atividades Sindicais 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – LIBERAÇÃO DE DIRIGENTES 
SINDICAIS 
Fica assegurada a freqüência livre dos dirigentes sindicais, sem prejuízo na sua 
remuneração, para participação de assembléias, congressos, plenárias e 
reuniões devidamente convocadas, com notificação prévia de 03 (três) dias. 

Contribuições Sindicais 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DESCONTO DE MENSALIDADES 
Nos termos do artigo 545 da CLT, as cooperativas se obrigam a descontar em 
folha de pagamento as mensalidades sociais devidas ao Sindicato, desde que 
devidamente autorizadas pelos empregados. 



CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – TAXA ASSOCIATIVA 
Será descontado mensalmente em folha de pagamento de cada trabalhador 
Cooperativista o percentual de 1 % (um por cento) de seu salário nominal, 
limitado ao valor mensal máximo de R$ 10,00 (dez reais), que deverá ser 
recolhido a FENATRACOOP, em guias próprias até o quinto dia do mês 
subseqüente ao desconto. 
Fica assegurado o direito de oposição individual a esta contribuição, cuja 
decisão acarretará a renúncia a todas as Cláusulas deste instrumento, conforme 
posicionamento do STF, devendo ser feita até 15 (Quinze) dias após a data da 
assinatura do presente instrumento. 
A oposição poderá ser feita diretamente na FENATRACOOP estabelecida na 
SHIS QL 02, Conj. 03, casa 08, Brasília, Distrito Federal CEP 71.610-035, por 
via postal, com cópia para a Cooperativa com quem mantém o(a) empregado(a) 
vínculo. 

Disposições Gerais / Descumprimento do Instrumento Coletivo 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – PENALIDADES 
Pelo descumprimento de quaisquer das cláusulas convencionadas, em 
obediência ao disposto no artigo 613, inciso VIII da C.L.T., Fica estipulada a 
multa de 10% (dez por cento) do valor de R$ 510,00 (quinhentos e dez reais), 
em favor do Sindicato prejudicado. 

Outras Disposições 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – QUADRO DE AVISOS 
As Cooperativas colocarão à disposição da FENATRACOOP, quadros para 
afixação de comunicados oficiais de interesse da categoria, que sejam 
encaminhados previamente aos setores competentes das Cooperativas para os 
devidos fins, incumbindo-se estes, da sua afixação dentro de 24 (vinte e quatro) 
horas posteriores ao recebimento, desde que não contenham matérias de cunho 
político-partidário ou calúnias, infâmias e difamações. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – RECONHECIMENTO MUTUO 
As partes signatárias deste instrumento se reconhecem reciprocamente como 
únicas e legítimas representantes das respectivas categorias econômica e 
profissional, excluídas as categorias diferenciadas nos termos da lei, para 
entendimentos, assinaturas de acordos, convenções ou outros instrumentos 
legais que envolvam as categorias sob pena de nulidade. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA – FORO COMPETENTE 
Para dirimir as divergências oriundas desta Convenção Coletiva de Trabalho, 
fica eleito o foro da Justiça do Trabalho de Santa Catarina. 

MAURI VIANA PEREIRA 
Presidente 
FEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES CELETISTAS NAS 
COOPERATIVAS NO BRASIL 



MARCOS ANTONIO ZORDAN 
Presidente 
ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

 


