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CONVENÇÃO SOBRE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS



Pelo presente instrumento, de um lado, representando as COOPERATIVAS DE CRÉDITO INTEGRADAS AO SISTEMA SICREDI - PR, o SINDICATO E ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO ESTADO DO PARANÁ - OCEPAR, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n 75.038.513/0001-90, registrado no Ministério do Trabalho e Emprego sob o n 46.010.001.072/93, com sede em Curitiba-PR, na Rua Cândido de Abreu nº 501, aqui designado simplesmente OCEPAR e de outro lado, a FEDERAÇÃO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS NO ESTADO DO PARANÁ e os SINDICATOS DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE CASCAVEL, CIANORTE, FOZ DO IGUAÇU, GOIOERÊ, MARINGÁ, PARANAGUÁ, PATO BRANCO, PONTA GROSSA, TELÊMACO BORBA e UNIÃO DA VITÓRIA, aqui designados apenas de FEEB-PR, celebram Convenção sobre a Participação nos Lucros ou Resultados abrangendo todas as unidades das cooperativas de crédito integradas ao sistema SICREDI-PR, nos seguintes termos:


Cláusula Primeira - Da Participação nos Resultados:
A participação nos resultados, objeto deste acordo, foi livremente negociada entre a OCEPAR e a FEEB-PR e compreende os resultados referentes ao exercício de 2006, considerados individualmente por unidade.

Cláusula Segunda - Dos Participantes e Respectivos Enquadramentos:
Terão direito a participação todos os profissionais que dão expediente diário nas cooperativas de crédito integradas ao sistema SICREDI-PR. 

Parágrafo Único - Porém, não terão direito à participação nos resultados, os empregados desligados da cooperativa de crédito integrada ao sistema SICREDI-PR, independentemente de sua causa, antes do encerramento do semestre, bem como aqueles afastados por qualquer motivo por período superior a metade do semestre.

 Cláusula Terceira - Da Base de Cálculo da Participação: 
Os cálculos dos valores da participação no 1° e 2° semestres de 2006  seguirão o seguinte critério:

Parágrafo 1° - 1° semestre de 2006: Ocorrendo rentabilidade semestral, (janeiro a junho de 2006) do patrimônio Líquido médio em percentual superior ao IPC-A, pelas cooperativas filiadas componentes do SAS (Sistema de Análise do SICREDI), o valor da participação nos lucros ou resultados referente ao 1° semestre, calculada da mesma forma que o décimo terceiro salário integral, será proporcional ao nível de rentabilidade do Patrimônio Líquido no período de janeiro a junho de 2006.

Parágrafo 2° - 2° semestre de 2006: Ocorrendo rentabilidade anual do patrimônio Líquido médio em percentual superior ao IPC-A, pelas cooperativas filiadas componentes do SAS, o valor da participação nos lucros ou resultados referente ao 2° semestre, calculada da mesma forma que o décimo terceiro salário integral, será proporcional ao nível de rentabilidade do Patrimônio Líquido, no período do exercício de 2006.

Os níveis de rentabilidade do patrimônio líquido seguirão o critério definido a seguir:

O interstício do índice do IPC-A ao índice da taxa do CDI, em igual período ao do cálculo da rentabilidade, é dividido em oito partes iguais. Ocorrendo rentabilidade do patrimônio líquido médio superior ao IPC-A, a participação será calculada conforme a seguir:

	Atingida a variação do IPC-A mais a primeira parte do interstício =  1%

atingida a variação do IPC-A mais a segunda parte do interstício = 10%
atingida a variação do IPC-A mais a  terceira parte do interstício  =  20%
atingida a variação do IPC-A mais a  quarta parte do interstício  =  30%
atingida a variação do IPC-A mais a  quinta parte do interstício   =  40%
atingida a variação do IPC-A mais a sexta parte do interstício     =  50%
atingida a variação do IPC-A mais a sétima parte do interstício   =  75%
atingida a variação do IPC-A mais a  oitava parte do interstício   = 100%

Exemplo: Taxa CDI no período = 22% 
                 IPC-A no período      = 12%

Interstício = 22% - 12% = 10%
Divisão do Interstício em oito partes = 10% / 8 = 1,25%

Primeira  parte (IPC-A + 1/8 do interstício)  = 13,25% = 1% da participação
Segunda parte (IPC-A + 1/8 do interstício) = 14,50% = 10% da participação
Terceira  parte (IPC-A + 1/8 do interstício)  = 15,75% = 20% da participação
Quarta    parte  (IPC-A + 1/8 do interstício) = 17,00% = 30% da participação
Quinta    parte  (IPC-A + 1/8 do interstício) = 18,25% = 40% da participação
Sexta     parte  (IPC-A + 1/8 do interstício) = 19,50% = 50% da participação
Sétima   parte  (IPC-A + 1/8 do interstício) = 20,75% = 75% da participação
Oitava    parte  (IPC-A + 1/8 do interstício) = 22,00% = 100% da participação

Parágrafo 3° - Para colaboradores vinculados a Central SICREDI PR - sede e aos profissionais de URDC compartilhada, que não possuem base própria para cálculo da rentabilidade, o calculo será efetuado através do somatório do Patrimônio e resultado das cooperativas filiadas (consolidado do estado).
Para cada URDC compartilhada, deve ser considerada, no somatório, apenas as cooperativas a ela vinculadas através do convênio de prestação de serviços.

Parágrafo 4° - O valor das despesas de provisão da PLR 2006 e utilizações do FATES, lançadas na contabilidade durante o exercício de 2006, serão adicionadas ao resultado para fins do cálculo da rentabilidade do Patrimônio Líquido semestral e anual.

Cláusula Quarta – Do Pagamento da Participação:
Ocorrendo rentabilidade do Patrimônio Líquido médio em percentual superior ao IPC-A variação da taxa CDI no período, no primeiro semestre de 2006, o valor da primeira remuneração, calculada conforme a cláusula terceira, Parágrafo 1°, será creditada até o último dia útil do mês de julho de 2006.  Ocorrendo rentabilidade do Patrimônio Líquido médio em percentual superior ao IPC-A no exercício de 2006, o valor da segunda remuneração, calculada conforme cláusula terceira, Parágrafo 2º, será creditada até o último dia útil do mês de janeiro de 2007.

Parágrafo único – Os empregados admitidos após o início de quaisquer dos semestres, receberão a participação proporcional aos dias trabalhados no respectivo exercício.

Cláusula Quinta - Da Vigência:
O presente acordo vigerá no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro/2006.

Cláusula Sétima – Caráter Provisório:
O presente acordo é celebrado em caráter provisório e perderá seus efeitos jurídicos na hipótese da Lei 10.101/2000 for modificada de tal forma que torne inviável o cumprimento do que ora é acordado.

Parágrafo 1° – No caso das disposições da Lei 10.101/2000 serem alteradas por força de lei superveniente, nova Medida Provisória ou decisão judicial ou quaisquer outros regulamentos, o montante pago a cada PROFISSIONAL será devidamente compensado.

Parágrafo 2° – A compensação a que se refere o parágrafo primeiro ocorrerá na hipótese de ser fixado, por lei superveniente ou nova Medida Provisória, valores e/ou percentuais superiores aqueles previstos neste acordo.

Cláusula Oitava – Não Incidência de Encargos Sociais:
Em face do que estabelece o artigo 3º da Lei 10.101/2000, o pagamento da participação nos resultados, ora negociado, não constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista ou previdenciário, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.

E por estarem justos e acordados, as partes, a OCEPAR e a FEEB-PR, assinam a presente Convenção sobre participação nos lucros e resultados, para que se produzam todos os efeitos de direito.

Curitiba, 24 de maio de 2006.
Entidades Convenentes:
	

____________________________________________________________
Sindicato e Organização das Cooperativas de Crédito do Estado do Paraná – OCEPAR
CNPJ – 75.038.513/0001-90
Presidente: João Paulo Koslovski
CPF – 160.879.339-72
RG – 667.184-5 SSP/PR

_____________________________________________________________
Por procuração das Entidades Profissionais e da Federação dos Empregados em Estabelecimentos Bancários no Estado do Paraná – FEEB
Iraci da Silva Borges
OAB/PR – 7093
CPF – 156.045.359-15


_________________________________________________________
Federação dos Empregados em Estabelecimentos Bancários do Estado do Paraná – FEEB
CNPJ – 76.638.329/0001-44
Presidente: Gladir Antonio Basso
CPF – 334.516.059-53
RG – 4006098349 – SSP/RS


_________________________________________________________
Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Cascavel e Região – PR
CNPJ – 77.880.623/0001-20
Presidente: Gladir Antonio Basso
CPF – 334.516.059-53
RG – 4006098349 – SSP/RS


_____________________________________________________________
Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Foz do Iguaçu e Região – PR
CNPJ – 78.097.557/0001-80
Presidente: Tereza Cristina Teixeira Delgado
CPF – 179.447.754-34
RG – 1.485.340 – SSP/PE


_________________________________________________________
Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Goioerê e Região – PR
CNPJ – 79.262.762/0001-16
Presidente: José Antonio de Lima
CPF – 564.279.809-04
RG – 4.207.855-7 – SSP / PR


_________________________________________________________
Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Maringá e Região – PR
CNPJ – 79.152.575/0001-80
Presidente: Luiz Carlos Pereira
CPF – 424.106.229-68
RG – 3.018.653-2 – SSP /PR


_________________________________________________________
Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Pato Branco e Região – PR
CNPJ – 78.278.710/0001-75
Presidente: Waldir Souza de Oliveira
CPF – 396.050.359-87
RG – 3.114.354-3 – SSP /PR

_________________________________________________________
Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Ponta Grossa e Região – PR
CNPJ – 80.253.941/0001-76
Presidente: Gilberto Lopez Leite
CPF – 768.690.089-44
RG – 3.645.575-6 – SSP / PR


_________________________________________________________
Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Cianorte e Região – PR
CNPJ – 76.732.411/0001-33
Presidente: Cícero Vieira de Araújo
CPF – 327.937.829-04
RG – 1.783.330 – SSP / PR


_______________________________________________________
Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Paranaguá e Região – PR
CNPJ – 78.587.920/0001-45
Presidente: Samuel Ribeiro da Fonseca
CPF – 186.581.489-04
RG – 1.255.531 – SSP / PR


_______________________________________________________
Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Telêmaco Borba e Região – PR
CNPJ – 95.679.346/0001-74
Presidente: Waldomiro Bereza
CPF – 244.705.119-00
RG – 6.984.827-3 – SSP / PR



_____________________________________________________________
Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de União da Vitória e Região – PR
CNPJ – 80.060.650/0001-61
Presidente: Mário Lúcio Pereira Ferreira
CPF – 175.470.756-49
RG – 134.284 – SSP / MG


Testemunhas



Agostinho B. Setti
CPF – 849.302.929-72
RG – 4382098-0 – SSP/PR
Paulo Roberto da Costa
CPF 253.256.479-20
RG 1187900-4 – SSP/PR


