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OCERGS-SINDICATO E ORGANIZACAO DAS COOPERATIVAS DO ESTADO DO RS, CNPJ n. 
92.685.460/0001-19, neste ato representado(a) por seu Diretor, Sr(a). IRNO AUGUSTO PRETTO e por seu 
Presidente, Sr(a). VERGILIO FREDERICO PERIUS; 
  
E  
 
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM COOP DE PROD AGRIC REG S RO, CNPJ n. 94.187.440/0001-43, 
neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). OLDAIR LUIS ANSCHAU MIELKE; 
  
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 01º de maio de 2017 
a 30 de abril de 2018 e a data-base da categoria em 01º de maio.  
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA  
 
A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) Empregados em Cooperativas 
de Produção Agrícola, com abrangência territorial em Alecrim/RS, Alegria/RS, Boa Vista Do Buricá/RS, 
Bom Progresso/RS, Braga/RS, Caibaté/RS, Campina Das Missões/RS, Campo Novo/RS, Cândido 
Godói/RS, Cerro Largo/RS, Crissiumal/RS, Doutor Maurício Cardoso/RS, Giruá/RS, Guarani Das 
Missões/RS, Horizontina/RS, Humaitá/RS, Independência/RS, Novo Machado/RS, Porto Lucena/RS, 
Porto Mauá/RS, Porto Vera Cruz/RS, Porto Xavier/RS, Redentora/RS, Salvador Das Missões/RS, 
Santa Rosa/RS, Santo Ângelo/RS, Santo Augusto/RS, Santo Cristo/RS, São José Do Inhacorá/RS, 
São Martinho/RS, São Paulo Das Missões/RS, Sede Nova/RS, Tiradentes Do Sul/RS, Três De 
Maio/RS, Três Passos/RS, Tucunduva/RS e Tuparendi/RS.  

 
Salários, Reajustes e Pagamento  

 
Piso Salarial  

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - SALÁRIO NORMATIVO  
 
 

Estabelecem salário normativo e/ou piso salarial para empacotadores, menores aprendizes, 
faxineiros, contínuos, auxiliar de armazém e serviços gerais que prestem serviços de carga e 
descarga de grãos nas moegas e graneleiros, para admissão, o salário de R$ 937,00 



(novecentos e trinta e sete reais) e, após 90 (noventa) dias, inicial de R$ 989,00 (novecentos e 
oitenta e nove reais).  

Quanto aos demais empregados, salário inicial de R$ 989,00 (novecentos e oitenta e nove 
reais), e após 90 (noventa) dias passa a ser de R$ 1.106,00 (um mil e cento e seis reais). 

 
Reajustes/Correções Salariais  

 
 
CLÁUSULA QUARTA - PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS  
 
 

As diferenças salariais decorrentes da presente Convenção Coletiva, deverão ser pagas até o dia 30 de 
julho de 2017, com recolhimento dos encargos sociais na competência 07/2017. 

 
 
CLÁUSULA QUINTA - REAJUSTE SALARIAL  
 
 

Em 1º. de maio de 2017 todos os empregados integrantes da categoria profissional terão seus 
salários reajustados pelo percentual de 06,00 % (seis por cento), a incidir sobre os salários 
recebidos pelos integrantes da categoria profissional em 1º. de maio de 2016, podendo as 
cooperativas compensar as antecipações concedidas no período revisado. 

Parágrafo 1º – Aos admitidos no curso do período revisado, o reajuste será proporcional 
ao número de meses trabalhados pela média aritmética. 

Parágrafo 2º – As diferenças salariais e demais parcelas devidas e que tem como 
decorrência a presente revisão, serão devidamente reajustadas pelo mesmo percentual. 

Parágrafo 3º – As diferenças salariais decorrentes da presente convenção coletiva de 
trabalho deverão ser satisfeitas no período máximo até a competência seguinte à aprovação da 
convenção. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA - ANTECIPAÇÃO DA INFLAÇÃO  
 
 

Em novembro de 2017 os integrantes da categoria profissional terão seus salários reajustados 
no mínimo em 50% (cinquenta por cento) da inflação do período, a contar do mês de maio de 
2017, com base no IPCA/IBGE (Índice de Preços ao Consumidor Ampliado), considerando-se 
tal valor como parcela compensável com os índices da revisão seguinte. A referida antecipação 
apenas será repassada se o índice atingir o percentual de 10% (dez por cento). 

 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - PROMOÇÕES SALARIAIS E AUMENTOS ESPONTÂNEOS  
 
 



Os aumentos espontâneos e promoções salariais não poderão ser descontados por ocasião do 
reajuste salarial anual. 

 
Pagamento de Salário      Formas e Prazos  

 
 
CLÁUSULA OITAVA - PAGAMENTO DOS SALÁRIOS EM DINHEIRO  
 
 

Obrigação do pagamento do salário em moeda corrente nacional sempre que o mesmo for feito em véspera 
de feriado, salvo quando as cooperativas adotarem sistema de depósito em conta bancária. 

  
 

Descontos Salariais  
 

 
CLÁUSULA NONA - DESCONTOS EM RECIBO DE PAGAMENTO  
 
 

Ficam as Cooperativas autorizadas a efetuar o desconto em folha de pagamento de seus 
funcionários as antecipações a eles feitas, quer resultantes de adiantamentos salariais, 
convênio médico, hospitalar, farmacêutico, mensalidade sindical, seguro de vida dentre outros, 
desde que previamente autorizados por estes. 

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

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - COMPENSAÇÕES  
 
 

Após a recomposição salarial decorrente dos reajustes previstos na presente convenção 
coletiva de trabalho, serão compensados os reajustes salariais concedidos no período 
revisando, com exceção daqueles decorrentes de término de contrato de experiência, 
temporário, aprendizagem, implemento de idade, promoção por antiguidade ou merecimento, 
transferência de cargo, função, estabelecimento ou localidade ou equiparação decorrente de 
sentença transitada em julgado. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DESCONTOS NOS SALÁRIOS  
 
 

Cheques sem provisão de fundos, fraudulentos, furtados ou afins, não poderão ser descontados 
dos proventos do colaborador quando houver o visto do gerente.  



Parágrafo Único: Cabe ao colaborador tomar as precauções devidas a fim de não receber os 
cheques nessas condições, desde que esteja devidamente instruído e orientado, por escrito, 
pelas Cooperativas. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - COMPROVANTES DE PAGAMENTO  
 
 

Fica a Cooperativa obrigada a fornecer ao colaborador, cópia do comprovante de pagamento 
com a discriminação dos pagamentos e descontos efetuados. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - ANOTAÇÕES DAS COMISSÕES NA CTPS  
 
 

Fica a Cooperativa obrigada a anotar na CTPS dos comissionistas o percentual de comissão e 
a forma de pagamento aos mesmos. 

 
 

Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros  
 

13º Salário  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - MULTA PELO ATRASO NO PAGAMENTO DO 13º. SALÁRIO  
 
 

Fica estabelecida a multa de 01 (um) dia de salário por dia de atraso em favor de empregado 
em caso de atraso no pagamento da gratificação natalina nos prazos de lei, não podendo a 
multa ultrapassar um mês de remuneração. 

 
Outras Gratificações  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - GRATIFICAÇÃO NATALINA E FÉRIAS DO COMISSIONISTA  
 
 

O empregado comissionista terá o valor de sua gratificação natalina calculada pela média de 
sua remuneração dos últimos 03 (três) meses, somando-se o salário fixo quando houver. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - HORAS EXTRAS - MOTORISTA EMPREGADO  
 
 



Em atenção ao disposto no artigo 235, alínea “c”, da lei 13.103/15 as partes estabelecem que a jornada 
diária de trabalho do motorista profissional será de 8 (oito) horas, admitindo-se a sua prorrogação por até 4 
(quatro) horas extraordinárias, sendo essas remuneradas apenas com adicional de 50% (cinquenta por 
cento). 

 
Adicional de Hora-Extra  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - HORAS EXTRAS  
 
 

Remuneração das horas extras com 50% (cinquenta por cento) de acréscimo e as que 
excederam a duas diárias com 100% (cem por cento) de acréscimo, sempre sobre a hora 
normal. 

  
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - HORAS EXTRAS      CONFERÊNCIA DO CAIXA  
 
 

Serão computadas na jornada de trabalho todas as horas despendidas na conferência do caixa.

 
Adicional de Tempo de Serviço  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO      TRIÊNIO  
 
 

Fica estabelecido um percentual de 2% (dois por cento), à título de bonificação por triênio, para 
cada 03 (três) anos de serviços prestados ao mesmo empregador, calculado sobre o salário e
a gratificação de função. 

 
Adicional Noturno  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - ADICIONAL NOTURNO  
 
 

O trabalho noturno será remunerado com o adicional de 30% (trinta por cento) sobre a hora 
normal. 

 
Comissões  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - QUEBRA DE CAIXA  



 
 

Aos colaboradores que exerçam as funções de operadores de caixa, será acrescido um 
adicional de 10% (dez por cento), incidentes sobre o salário contratual, à título de gratificação 
de quebra de caixa. 

 
Participação nos Lucros e/ou Resultados  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - PLANO DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS  
 
 

As Cooperativas elencadas nesta Convenção elaborarão um plano de participação dos 
empregados nas sobras do resultado operacional do balanço anual de 2017, com pagamento 
em 2018.  

Parágrafo Único: Referido plano não terá natureza salarial. 

 
Auxílio Alimentação  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO  
 
 

Fica ajustado o valor de R$ 306,00 (trezentos e seis reais) à título de Vale-Refeição a todos os 
colaboradores da COOPERATIVA MISTA SÃO LUIZ (COOPERMIL) e COOPERATIVA TRITÍCOLA SANTA 
ROSA (COTRIROSA), signatárias ao presente intrumento. 

Fica ajustado o valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) à título de Vale-Refeição a todos os 
colaboradores da COOPERATIVA MISTA TUCUNDUVA (COMTUL), signatária ao presente intrumento. 

Fica ajustado o valor de R$ 102,00 (cento e dois reais) à título de Vale-Refeição a todos os colaboradores 
da COOPERATIVA SÃO JOÃO BATISTA (COOPERAGRÍCOLA), signatária ao presente intrumento. 

Parágrafo Primeiro: O valor do vale-refeição/alimentação será devido pela metade, caso o empregado 
trabalhar 110 horas normais por mês ou for de meia jornada a sua carga normal.  

Parágrafo Segundo: As partes reconhecem, para todos os fins de direito, que o fornecimento de vale-
refeição/alimentação, por quaisquers das formas aqui referidas, não terá natureza salarial, não podendo ser 
invocado a qualquer tempo, salvo caso de inadimplência, como salário "in natura". 

Parágrafo Terceiro: As cooperativas que fornecerem serviços de restaurante e/ou refeitório, ficam 
dispensadas do pagamento dos tíquetes de alimentação. 

 
Auxílio Creche  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - AUXÍLIO CRECHE  



 
 

As cooperativas que não mantiverem creches de forma direta ou conveniada pagarão à suas 
empregadas auxílio mensal em valor equivalente a 1/10 (um décimo) do salário normativo aqui 
avençado por filho de até 06 (seis) anos de idade, independentemente de comprovação das 
despesas. 

 
 

Contrato de Trabalho      Admissão, Demissão, Modalidades  
 

Normas para Admissão/Contratação  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - CÓPIA DO CONTRATO DE TRABALHO  
 
 

Fica a Cooperativa obrigada ao fornecimento da cópia do contrato de trabalho preenchida e 
firmado pelo colaborador admitido. 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - HOMOLOGAÇÕES DE RESCISÕES CONTRATUAIS  
 
 

Obrigações da assistência da entidade sindical nas rescisões de contrato de trabalho dos 
empregados com mais de 06 (seis) meses de serviço na cooperativa, sob pena de nulidade do 
ato. 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - CONTRATO DE EXPERIÊNCIA  
 
 

Não poderão ser por prazo inferior a 30 (trinta) dias, e as renovações não poderão ser inferiores 
a 15 (quinze) dias, assim como as cooperativas estão obrigadas a fornecer cópia do documento 
quando da contratação. 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - SUSPENSÃO DO CONTRATO DE EXPERIÊNCIA  
 
 

Ficará suspenso o contrato de experiência no período em que o colaborador estiver em gozo 
de benefício previdenciário.  

 
Desligamento/Demissão  

 



 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - DESPEDIDA POR JUSTA CAUSA  
 
 

Fica obrigado o empregador de fornecer ao colaborador demitido por justa causa, por escrito, 
os motivos de sua demissão, sob pena de ser o ato nulo, transformando-a em despedida 
imotivada. 

 
Aviso Prévio  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - AVISO PRÉVIO PROPORCIONAL  
 
 

Será proporcional, de acordo com o instituído pela Lei 12.506/2011, além dos 30 (trinta) dias 
previstos na CLT. 

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - AVISO PRÉVIO      OBTENÇÃO DE NOVO EMPREGO  
 
 

Todo empregado que no curso do aviso prévio obtiver novo emprego será imediatamente 
liberado, recebendo pelos dias trabalhados até o desligamento. 

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - AVISO PRÉVIO      SUSPENSÃO  
 
 

O aviso prévio será suspenso se, durante o seu curso, o empregado entrar em gozo de 
benefício previdenciário, completando-se o tempo nele previsto após a alta. 

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - AVISO PRÉVIO      DISPENSA  
 
 

As cooperativas que dispensarem seus empregados do cumprimento do aviso prévio deverão 
fazê-lo por escrito e no próprio documento de aviso prévio. 

 
Outras normas referentes a admissão, demissão e modalidades de contratação  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - ANOTAÇÃO DA FUNÇÃO  
 
 



Fica a Coopetativa obrigada de anotar CTPS do colaborador a função por ele desempenhada. 

 
 

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

Igualdade de Oportunidades  
 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - FORNECIMENTO     IN NATURA      
 
 

Todas as compras feitas nos supermercados de propriedade das Suscitadas pelos Suscitantes 
não terão qualquer encargo financeiro, obedecendo-se, porém, as normas, prazos e preços de 
cada cooperativa. 

 
Estabilidade Aposentadoria  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - APOSENTADORIA      ESTABILIDADE PROVISÓRIA  
 
 

Estabilidade provisória nos 24 (vinte e quatro meses) que antecedem a aposentadoria por tempo 
de serviço ou idade, desde que comprovado o tempo pelo INSS, bem como esteja trabalhando 
por 2 (dois) ou mais anos consecutivos na cooperativa, devendo o empregado comunicar por 
escrito à empresa expressamente tal condição tão logo completar o período estabilitário.  

 
Outras normas de pessoal  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - USO INDEVIDO DO COMPUTADOR  
 
 

Quando as cooperativas fornecem computador de sua propriedade para os seus empregados, 
como instrumento de trabalho, estes ficam expressamente proibidos de utilizá-los para: 
atividades ilegais que interfiram no trabalho; transmitir declarações, imagens sexualmente 
ofensivas, agressivas ou difamatórias, copiar, distribuir ou imprimir material protegido por 
direitos autorais; utilizar equipamentos computacionais da cooperativa para obter acesso não 
autorizado a qualquer outro computador, rede, bancos de dados ou informação guardada 
eletronicamente. 

Parágrafo Primeiro: a infringência ao caput da presente cláusula, poderá caracterizar justa 
causa na forma do que dispõe o artigo 482 da CLT. 

 
 

Jornada de Trabalho      Duração, Distribuição, Controle, Faltas  
 



Compensação de Jornada  
 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - BANCO DE HORAS  
 
 

Acordam os signatários na implantação do sistema de “Banco de Horas”, para controle, 
remuneração e compensação de horas extras. 

  

Parágrafo 1o – Das horas extras prestadas pelo empregado durante o mês, serão 
computadas para cálculo do “Banco de Horas”, as duas primeiras que excederem a jornada de 
trabalho do empregado, para compensação em descanso ou folgas; 

            Parágrafo 2o - As horas extras efetuadas em domingos e feriados deverão ser pagas 
na totalidade, exceto, as prestadas nas áreas de escala de revezamento, assim definidas por 
cada uma das signatárias desta Convenção. 

  

            Parágrafo 3o- Para efeito de compensação , considera-se: 

            a) Descanso – o conjunto de horas inferior a uma jornada de trabalho diário. 

            b) Folga – conjunto de horas equivalente a uma jornada de trabalho diário.  

Parágrafo 4o - Poderão ser compensados na semana seguinte os horários laborados na 
semana imediatamente anterior que ultrapassarem 44 horas semanais, observados os limites 
legais estabelecidos para as jornadas de trabalho, assim como a jornada da mulher e do menor.

Parágrafo 5o- As horas extras que excederem as duas computadas no “Banco de Horas” 
serão pagas com os acréscimos previstos na cláusula décima sétima deste acordo. 

Parágrafo 6o- A compensação das horas extras registradas no “Banco de Horas”, em 
descanso ou folga, far-se-á na proporção de 1 (uma) hora de descanso para cada 1 (uma) hora 
trabalhada.  

Parágrafo 7o - As horas extras compensadas com descanso ou folga não terão reflexos 
no repouso semanal remunerado, nas férias, no aviso prévio, no 13o salário ou em qualquer 
outra verba salarial. 

Parágrafo 8o - As horas registradas no “Banco de Horas” deverão ser compensadas num 
prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias devendo, ainda, ser zerado quando das férias do 
empregado, mediante descanso ou folga antes do início ou antes do retorno das férias.  

Parágrafo 9o - A Cooperativa poderá, nos casos de impossibilidade de aplicação dos 
critérios acima ou por conveniência administrativa, efetuar o pagamento das horas contidas no 
“Banco de Horas”, com os acréscimos previstos na cláusula décima sétima deste acordo. 



Parágrafo 10o - A Cooperativa disponibilizará informações sobre as horas a serem 
compensadas ao Sindicato Suscitante quando este solicitar, para acompanhamento e 
fiscalização. 

  

               Parágrafo 11 – O regime compensatório ora ajustado, nos seus critérios e práticas, é 
extensível e aplicável aos empegados-motoristas de que trata a cláusula décima sexta, sendo 
que para essa função serão consideradas as duas primeiras horas que excederem a jornada 
de trabalho, sendo as excedentes contraprestadas com o adicional de 50% (cinquenta por 
cento). 

  
 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA - COMPENSAÇÃO DE HORÁRIO  
 
 

As partes ajustam que as empresas poderão acrescer na jornada de Segunda a Sexta-feira os 
horários suficientes para compensar a dispensa do trabalho aos Sábados, inclusive em relação 
ao trabalho executado em condições insalubres. 

Parágrafo Único: Não havendo a possibilidade de se compensar as horas extras efetuadas pelo 
colaborador dentro do prazo estipulado no § 8º do artigo 38 da presente Convenção Coletiva, 
deverão as mesmas serem indenizadas, regularizando assim o banco de horas do mesmo. 

  
 

Intervalos para Descanso  
 

 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - PERMISSÃO DE DESCANSO SUPERIOR A 2 HORAS, ARTIGO 71 CLT 
 
 

Acordam as partes em permitir que o intervalo para descanso e alimentação previsto no artigo 
71 da CLT, poderá exceder em 2 (duas) horas, além da previsão legal. 

 
Controle da Jornada  

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA - ABONO DE PONTO  
 
 

Abono de ponto para as mulheres, sem descontos no salário, nas seguintes situações:  

a) As empregadas gestantes em dias de consulta médica, desde que comprovada;  



b) Mãe que necessita levar filho menor de 14 anos ao médico e/ou dentista, devidamente 
comprovado; e  

c) Acompanhar internação hospitalar de filho com idade inferior a 14 anos. 

 
Turnos Ininterruptos de Revezamento  

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA - TURNOS DE REVEZAMENTO  
 
 

Acordam as partes em estabelecer jornada de 8 horas, com intervalo de no máximo 4 horas 
para descanso e alimentação, nas atividades em que é exigido o sistema de turnos de 
revezamento. 

  
 

Outras disposições sobre jornada  
 

 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA - DOMINGOS E FERIADOS TRABALHADOS  
 
 

Remuneração das horas trabalhadas em domingos e feriados com 100% (cem por cento) de 
acréscimo sobre a hora normal, sem computar, no cálculo, o descanso semanal remunerado. 

Parágrafo único: Excetua-se desta cláusula os trabalhadores nas áreas com escala de 
revezamento, assim definidas por cada uma das Signatárias desta Convenção. 

 
 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA - ABONO DE PONTO AO EMPREGADO ESTUDANTE  
 
 

O empregado estudante terá meio turno abonado em dias de realização de provas finais de 
cada semestre ou quando da prestação de exames vestibulares, devendo comunicar o 
empregador com antecedência de 48 horas.  

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA - CONFERÊNCIA DO CAIXA  
 
 

O empregado não responderá por eventual diferença em seu caixa quando a conferência não 
for realizada na sua presença. 

 
 



CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEXTA - RECEBIMENTO DO PIS  
 
 

Fica assegurada a dispensa do empregado por metade da jornada diária de trabalho para 
saque do PIS, ampliando-se a dispensa para toda a jornada no caso de domicílio bancário em 
município diverso. 

 
 

Férias e Licenças  
 

Outras disposições sobre férias e licenças  
 

 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA - FÉRIAS PROPORCIONAIS  
 
 

As férias, mesmo que indenizadas e proporcionais, deverão ser acrescidas do terço 
constitucional. 

 
 

Saúde e Segurança do Trabalhador  
 

Equipamentos de Proteção Individual  
 

 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA OITAVA - UNIFORMES E EPI  
 
 

Todas os empregadores que exigirem uniformes serão obrigados a fornecer 02 (dois) deles, 
anualmente, a seus empregados, de forma não onerosa, assim como todos os Equipamentos 
de Proteção Individual. 

 
CIPA      composição, eleição, atribuições, garantias aos cipeiros  

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA NONA - RELAÇÃO DE EMPREGADOS ELEITOS DA CIPA  
 
 

Estabelecem o prazo de 10 (dez) dias, a contar da data da eleição, o prazo para os 
empregadores comunicarem ao sindicato profissional a relação de eleitos para a CIPA. 

 
 

Relações Sindicais  
 

Representante Sindical  
 

 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA - DELEGADO SINDICAL  



 
 

Para cada cooperativa com mais de 30 (trinta) empregados, será eleito através de assembleia 
dos respectivos empregados e convocada pelo sindicato obreiro firmatário desta, um 
Delegado Sindical com mandato de 1 (um) ano, ficando vedada a despedida do eleito sem 
justa causa. 

 
Liberação de Empregados para Atividades Sindicais  

 
 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA - DISPENSA DOS EMPREGADOS  
 
 

Sempre que pré-avisados pela entidade Suscitante, as Suscitadas dispensarão, sem prejuízo 
na remuneração, os dirigentes da categoria profissional, para participação em palestras, 
simpósios, seminários, congressos e a serviço do sindicato obreiro e de interesse da classe até 
o limite anual de 5 (cinco) dias. 

 
 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA - LIBERAÇÃO DO PONTO DE DIRIGENTE SINDICAL  
 
 

Terá liberação do ponto, sem qualquer prejuízo no salário e demais vantagens do contrato de 
trabalho, um dirigente sindical integrante da diretoria executiva da entidade sindical obreira, 
durante duas tardes por semana. 

 
Contribuições Sindicais  

 
 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL  
 
 

Desconto de um dia de salário de todos os empregados da categoria profissional, respeitando 
a manifestação individual contrária ao desconto, dos empregados das cooperativas ora 
acordantes, no mês de julho ou agosto de 2017, com base nos salários já reajustados na 
forma do presente acordo, devendo os valores ser repassados aos cofres da entidade obreira 
até o quinto dia após o desconto. O atraso no recolhimento importará na multa de 10% do total 
a ser recolhido, sem prejuízos de juros e correção monetária. 

 
 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUARTA - MENSALIDADE DOS SÓCIOS  
 
Todas as mensalidades descontadas nas folhas de pagamento dos sócios da entidade obreira, a ela 
deverão ser repassadas no mesmo prazo e sob as mesmas penas da cláusula denominada de 
contribuição assistencial.  
 



CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUINTA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL  
 
 

Fica estabelecida a contribuição assistencial patronal no importe de 1% (um por cento), a ser 
paga em parcela única, incidindo referido percentual sobre a folha de pagamento do mês em 
que realizada a Convenção Coletiva, devidamente corrigida pelo índice estabelecido na norma 
coletiva, devendo o recolhimento ser efetuado em trinta dias da sua celebração, sob pena das 
cominações previstas na CLT. Fica estabelecido, ainda, o valor mínimo de R$ 250,00 (duzentos 
e cincoenta reais) à título de contribuição assistencial patronal. 

  

 
Outras disposições sobre relação entre sindicato e empresa  

 
 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SEXTA - QUADRO DE AVISOS  
 
 

Obrigação de permitir que a entidade suscitante divulgue todos os seus atos (convocações, 
editais, comunicações, avisos, etc.) em quadro mural no interior das cooperativas, desde que 
sem cunho político-partidário ou portadoras de ofensas classificados a critério das Cooperativas.

 
 

Disposições Gerais  
 

Aplicação do Instrumento Coletivo  
 

 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA - MULTA POR DESCUMPRIMENTO  
 
 

Multa em valor igual ao salário normativo por infração de qualquer cláusula em favor do 
empregado prejudicado. 

 
 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA OITAVA - VALIDADE E APLICAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE 
TRABALHO  
 
 

A eficácia da presente Convenção Coletiva gera os efeitos jurídicos e legais, conforme prevê a 
CLT e Constituição Federal, a partir da assinatura do presente instrumento  pelas entidades 
convenientes, sendo válida e aplicável configurando o interesse entre os sindicatos das 
categorias profissionais e econômicas. A presente convenção coletiva é válida e plenamente 
aplicável às partes signatárias independente do protocolo junto à DRT através do sistema 
mediador. 

 



Outras Disposições  
 

 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA NONA - COOPERATIVAS CONVENENTES  
 
 

COOPERATIVA MISTA SÃO LUIZ LTDA.,estabelecida na rua Julio Leopoldo Rauber, 162 -
Santa Rosa/RS., inscrita no CNPJ nº 98.338.072/0001-48; 

COOPERATIVA MISTA TUCUNDUVA LTDA., estabelecida na Rua Professor Antonio Barella, 
2100 - Tucunduva/RS., inscrita no CNPJ nº 98.244.577/0001-43; 

COOPERATIVA TRITÍCOLA SANTA ROSA LTDA., estabelecida na Av. Expedicionário Weber, 
3084, Bairro Cruzeiro - Santa Rosa/RS., inscrita no CNPJ nº 95.821.310/0001-83; 

COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA SÃO JOÃO BATISTA LTDA., estabelecida à rua Eduardo 
Busanello, 194, Esquina Tucunduva - Tucunduva/RS., inscrita no CNPJ nº 98.244.312/0001-45.
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Diretor  
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Presidente  

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM COOP DE PROD AGRIC REG S RO  

 

 

 
ANEXOS  

ANEXO I - ATA AG SINDICOOP (01)  
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ANEXO III - ATA AG SINDICOOP TRANSCRITA  
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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.  
 

 


