
- 5 6' '?-;*.s.A. E A CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS 
$: DE CREDITO - CONTEC 

Acordam os signatarios em conciliar as clausulas constantes do presente 
instrumento, que passam a integrar as condiqdes que disciplinarao as relaqdes de 
trabalho na Empresa, a viger no period0 de 01/09/98 a 31/08/99. 

0 Banco, conforme acordo firmado nos autos do Dissidio Coletivo No TST-DC-- 
535.34511999-6, concedera abono de natureza indenizatoria no valor de R$ 2.000,OO 
(dois mil reais) aos atuais empregados das Carreiras Administrativa e Tecnico- 
Cientifica e de R$ 1.000,OO (hum mil reais) aos da Carreira de Serviqos Auxiliares, com 
o que ficam quitadas todas as diferenqas salariais reivindicadas na data-base de 
01/09/98. 

Paragrafo Primeiro - 0 s  valores do abono sera0 pagos em 4 (quatro) parcelas iguais 
de R$ 500,OO (quinhentos reais), para os integrantes das Carreiras Administrativa e 
Tecnico-Cientifica, e de R$ 250,OO (duzentos e cinqiienta reais), para os da Carreira de 
Serviqos Auxiliares, mediante credit0 na conta-corrente dos beneficiarios, nos dias 
22/03/99, 20/04/99, 20/05/99 e 2 1/06/99. 

Paragrafo Segundo - Aos empregados desligados da empresa a partir de lo de 
setembro de 1998 o Banco fara o pagamento proporcional de 1/12 (um doze avos) por 
m6s trabalhado, ate o limite de 12/12 (doze, doze avos), a razao de R$ 166,67 (cento e 
sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), para os integrantes das Carreira 
Administrativa e Tecnico-Cientifica e de R$ 83,34 (oitenta e tres reais e trinta e quatro 
centavos) para os da Carreira de Serviqos Auxiliares. 

Paragrafo Terceiro - 0 s  valores expressos na presente clausula sao indenizatorios e 
destituidos de carater salarial e consectarios, n%o se incorporam a remuneraqao para 
quaisquer efeitos nem se lhes aplica o principio da habitualidade. 

Paragrafo Quarto - N%o fazem jus ao abono referido na presente clausula os Menores 
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. . CLAUSULA SEGUNDA - ANUENIO 

Aos empregados admitidos ate 31/08/96, sera devido anuenio a cada ano de 
serviqo efetivo no Banco correspondente a 1% (hum por cento) do seu Vencimento- 
Padrao, observado como piso o valor fixado nacionalmente para a categoria bancaria. 

Paragrafo ljnico - Com relaqao ao adiantamento de anu5nio concedido no mirs de 
fevereiroI99, o Banco fara a respectiva compensaqao do valor creditado. 

CLAUSULA TERCEIRA - GRA-TIFICACAO DE CAlXA 

A Gratificaqao de Caixa sera corrigida pelos mesmos indices e nas epocas dos 
reajustes concedidos ao VP da categoria inicial da Carreira Administrativa. 

CLAUSULA QUARTA - PARTICIPACAO NOS LUCROS EIOU RESULTADOS 

Ajustam as partes que, no prazo maximo de 60 (sessenta) dias apos a 
assinatura do presente acordo, agendarao reuniao para debater sobre a ParticipaqZio 
nos Lucros e/ou Resultados e definir se as negociaqbes se darao na forma prevista na 
Clausula Quarta do Acordo vencido ou na forma do contido 110 inciso II do Art. 2O, da 
Medida Provisoria no 1698-48, de 28.08.98. 

Paragrafo Primeiro - Sera assegurado o acompanhamento de todas as informaqbes 
necessarias para a apuraqao do desempenho financeiro da Empresa. Este 
acompanhamento ocorrera atraves de um empregado indicado pela CONTEC para 
exercer a fungilo de Auditor Sindical. 

Paragrafo Segundo - 0 Auditor Sindical tera assegurado livre acesso aos documentos 
e dados pertinentes, sujeitando-se a obrigatoriedade de guarda do sigilo de todas as 
informaqdes de que tiver conhecimento, de conformidade com o Regulamento do 
Sistema de Auto-Regulaqao do Banco. 

Paragrafo Terceiro - 0 Auditor Sindical tera mandato coincidente com a vigirncia do 
presente acordo, sendo liberado de suas funqbes normais nos dias necessarios ao 
desempenho da tarefa. 

Paragrafo Quarto - Ao empregado de que trata o paragrafo anterior, sera0 
asseguradas a garantia no emprego, a partir da sua indicaqao pela CONTEC, ate 1 
(um) ano apos o termino de seu mandato, o qua1 devera coincidir com a vigirncia deste 
acordo, nos termos do artigo 543 da CLT, e a concessao - nos dias em que estiver no 
exercicio das suas funqdes - de vantagens de cargo comissionado, assegurando-se no 
minimo o AF 030, referente a Analista Pleno, bem como 
essa atividade. 



CLAUSULA QUINTA - CAIXA-EXECUTIVO - VCPILER 

0 Banco assegurara, em carater pessoal, por um period0 de ate 12 (doze) 
meses, contados da data de retorno ao trabalho, apos o termino da licenqa-saude, o 
pagamento das vantagens relativas a gratificaqao de caixa a todo empregado que, na 
vespera do afastamento, exercia o cargo de Caixa-Executivo e foi licenciado de suas 
funqdes, com diagnostic0 de LER - Lesdes por Esforqos Repetitivos. 

Paragrafo Primeiro - Somente tera direito a percepqao da vantagem mencionada no 
"caput" o empregado que, nos ultimos 24 (vinte e quatro) meses que antecederam ao 
inicio do afastamento, tenha exercido a funqao de Caixa-Executivo em carater efetivo 
ou de substituiqao, pelo menos por 360 (trezentos e sessenta) dias, continuos ou nao, 
e que, ao retornar, comprove que e portador de restriqdes medicas ao desempenho de 
atividades repetitivas, sendo considerado inapto ao exercicio de tais atividades, 
mediante apresentaqao de laudo medico pericial do INSS. 

Paragrafo Segundo - 0 empregado deixara de fazer jus a vantagem de gratificaqao de 
caixa caso venha a exercer, em carater efetivo, cargo comissionado com remuneraqao 
de valor igual ou superior a de CAIEX. 

Paragrafo Terceiro - Caso o empregado venha a ocupar cargo comissionado com 
remuneraqao inferior a de Gratificaqao de Caixa, percebera apenas a diferenqa entre o 
valor da comissi90 exercida e o da Gratificaqao de Caixa. 

Paragrafo Quarto - En1 caso de substituiqao de cargo comissionado, o empregado tera 
direito, nos dias de substituiqao, a vantagem de maior valor. 

Paragrafo Quinto - 0 Banco procurara, na niedida do possivel, realizar o rodizio dos 
empregados que estejam trabalhando em atividades repetitivas. 

CLAUSULA SEXTA - HORAS EXTRAORDINARIAS 

A remuneraqao da hora de trabalho extraordinario sera superior em 50% 
(cinquenta por cento) a da hora normal. 

Paragrafo Primeiro - A hora extra tera como base de calculo o somatorio de todas as 
verbas salariais. 

Paragrafo Segundo - 0 valor das horas extras e das substituiqdes de cargo 
comissionado sera pago com base nas tabelas salariais vigentes na data do seu 
pagamento, ficando o Banco, em relaqao a essas verbas, desobrigado do cumprimento 
do disposto no Paragrafo lJnico do artigo 459 da Consolidaqao das Leis do Trabalho, 
desde que o credit0 seja efetuado na folha de pagamento do mes subse xaO da 
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- >. - -  , . .  Paragrafo Terceiro - Quando da utiliza~%o integral ou do saldo de ferias, ao 
. k empregado sera devida a media atualizada das horas extras percebidas nos 4 (quatro) 

meses - ou 12 (doze), se solicitado - que antecederem ao mirs imediatamente anterior 
ao do ultimo dia de trabalho. 

Paragrafo Quarto - Acordam os signatarios que o percentual contido no "caput" supre, 
para todos os efeitos, a exigencia do disposto no artigo 59, paragrafo l o ,  da 
Consolida~iio das Leis do Trabalho. 

CLAUSLILA SETIMA - BANCO DE HORAS 

Acordam os signatarios na permanencia e manutenq%o do sistema de "Banco de 
Horas", para controle, remunera~iio e compensa@o de horas extras. 

Paragrafo Primeiro - Das horas extras prestadas pelo empregado durante o mirs, 
parte sera remunerada pela Empresa na folha do mes seguinte e parte sera registrada 
em "Banco de Horas", para compensa@io em descanso ou folgas, observada a 
seguinte propor@o: 

a) nas dependirncias com quadro de ate 5 (cinco) empregados, 70% (setenta por 
cento) das horas extras seriio pagas pela Empresa e os 30% (trinta por cento) 
restantes seriio registradas no "Banco de Horas"; 

b) nas dependirncias con1 quadro de 6 (seis) ate 10 (dez) empregados, 60% 
(sessenta por cento) das horas extras seriio pagas pela Empresa e as 40% 
(quarenta por cento) restantes seriio registradas no "Banco de Horas"; 

c) nas dependirncias com quadro de 11 (onze) ate 20 (vinte) ernpregados, 50% 
(cinquenta por cento) das horas extras seriio pqgas pela Empresa e as 50% 
(cinquenta por cento) restantes registradas no "Banco de Horas"; 

d) nas dependencias com quadro de mais de 20 (vinte) empregados, a Empresa 
pagara 40% (quarenta por cento) das horas extras, registrando-se as 60% 
(sessenta por cento) restantes no "Banco de Horas". 

Paragrafo Segundo - Para efeito de compensa~%o, considera-se: 

a) descanso - o conjunto de horas inferior a uma jornada de trabalho diario; 

b) folga - cor~junto de horas equivalente a uma jornada de trabalho diario. 

Paragrafo Terceiro - As horas extras a serem pagas sofrerao acrescimo de 50% 
(cinquenta por cento) sobre o valor da hora nornial, com reflex0 no repouso semanal 
remunerado-RSR, obedecendo a formula: total de horas pagas, dividido por 5 e 
multiplicado por 2 = valor do RSR, independentemente do numero de horas extras 
prestadas ou do dia em que forem prestadas. 0 rel'lexo nas demais verbas salariais 

ao contido no ~ a r a ~ r a f o  3b da Clausula Sexta deste instrumento. 



Paragrafo Quarto - A compensa@io das horas extras registradas no "Banco de Horas", 
em descanso ou folga, far-se-a na propor~3o de 1 (uma) hora de descanso para cada 1 
(uma) hora trabalhada. As fra~bes resultantes da divis3o percentual ser3o incorporadas 
as horas a serem pagas. 

Paragrafo Quinto - As horas extras compensadas com descanso ou folga n3o ter3o 
reflexos no repouso semanal remunerado, nas ferias, na licen~a-premio, no aviso 
previo, no 13O salario ou em qualquer outra verba salarial. 

Paragrafo Sexto - A compensa~30 das horas extras com descanso ou folga podera se 
dar fora do modulo semanal, isto e, a qualquer tempo, mediante acerto entre o 
empregado e o Administrador da dependencia, ficando, entretanto, vedado o acumulo 
de horas compensaveis em quantidade superior a 42 horas. 

Paragrafo Setimo - Cabera ao Administrador da dependirncia zelar no sentido de que 
o descanso ou a folga ocorra o mais proximo possivel do period0 em que as horas 
extras foram praticadas, evitando, sempre que possivel, que o empregado atinja o 
limite maximo do "Banco de Horas". Nos casos em que haja necessidade de acumulo 
de horas compensaveis, o Administrador devera acertar com o empregado a data do 
descanso ou da folga, assim que o empregado atingir 30 horas no "Banco de Horas". 

Paragrafo Oitavo - Podera o empregado, mediante manifesta~3o expressa, optar pela 
compensa~30 total das horas extras com descanso ou folga, desde que em quantidade 
n3o superior a 18 horas. Acima deste limite, somente com o "de acordo" do sindicato 
da base. 

Paragrafo Nono - 0 "Banco de Horas" devera ser zerado quando das ferias do 
empregado, mediante descanso ou folga antes do ir~icio das ferias ou antes da volta ao 
trabalho, apos as ferias. 

Paragrafo Dez - A Empresa podera, nos casos de impossibilidade de aplica~3o dos 
criterios acima ou por conveniirncia administrativa, efetuar o pagamento das horas 
prorrogadas em quantidade superior a prevista no paragrafo primeiro ou mesmo o 
pagamento total em dinheiro. 

Paragrafo Onze - 0 Banco mantera em seu sistema eletr6nico (SISBB), documento 
contendo orienta~bes aos Administradores das dependirncias e aos empregados sobre 
as anota~bes das horas extras para pagamento ou para o "Banco de Horas". 

Paragrafo Doze - A sistematica prevista na presente clausula n3o se aplica aos 
empregados pertencentes ao Cadastro de Prestadores Habituais de Horas Extras: 

Paragrafo Treze - Fica eleito o Comitir de Rela~bes Trabalhistas como for0 
competente para discuss30 sobre a materia, o qua1 podera ser convocado 
extraordinariamente, de comum acordo entre as partes. 

Paragrafo Quatorze - 0 Banco disponibilizara ao Auditor Sindical os dados e registros 
do Banco de Horas, para acompanhamento e fiscaliza~%o. 



Paragrafo Quinze - 0 Banco elaborara cartilha contendo orientaqbes detalhadas sobre 
o Banco de Horas e distribuira as dependencias como forma de estimular e disseminar 
a utilizaqao desta sistematica. 

CLAUSULA OITAVA - FOLHA INDIVIDUAL DE PRESENCA 

Acordam os signatarios que a Folha Individual de Presenqa - FIP utilizada pelo 
Banco, com registro e assinalamento fixos de forma previa e mensal da hora de 
entrada e saida da jornada normal, bem como dos intervalos para repouso, atende a 
exigencia constante do artigo 74, Paragrafo Segundo, da Consolidaqao das Leis do 
Trabalho e ao disposto na Portaria 1.120, de 0811 1/95, do Ministerio do Trabalho. 

Paragrafo Primeiro - Cabe ao Administrador da dependencia determinar a seus 
prepostos a anotaqao diaria e o controle das ocorrencias relacionadas com a folha 
individual de presenqa (substituiqtjes, classificaqdes de ausencias, prorrogaqao de 
jornada, etc.). 

Paragrafo Segundo - Para a realizaqao da prorrogaqao de expediente, os empregados 
assinarao acordo individual, que constara da Folha Individual de Presenqa. 

Paragrafo Terceiro - 0 Banco compromete-se a desenvolver mudanqas na atual 
sistematica, de forma a moderniza-la, inclusive, com a possibilidade de uso de sistema 
eletrbnico, a exemplo do que vem ocorrendo em outras empresas. 

CLAUSULANONA - REPOUSOSEMANALREMUNERADO 

0 Banco computara as horas extras no calculo do repouso semanal remunerado 
de seus errlpregados (sabados, domingos e feriados), desde que prestadas em todos 
os dias de trabalho da semana. 

Paragrafo Primeiro - Para este efeito, a interrupqao na prestaqao de hora extra em 
qualquer dia da semana, decorrente de encerramento antecipado do expediente, 
substituiq%o de cargo comissionado, afastamentos abonados, inicio de licenqa- 
maternidade ou falta classificada como licenqa-saude, n%o prejudicara a vantagem 
mencionada no "caput", relativamente a mesma semana. 

Paragrafo Segundo - 0 contido na presente clausula nao se aplica as horas 
extraordinarias registradas na sistematica do "Banco de Horas", as quais tern 
disciplinamento proprio. 

CLAUSULA DEZ - SUBSTITUICAO DE COMISSIONADOS 

Quando da utilizaqao integral ou do saldo de ferias, ao empregado que vier 
substituindo cargo comissionado sera devida, substituidos, 
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a media atualizada da respectiva vantagem percebida exclusivamente nos 4 (quatro) 
meses - ou 12 (doze), se solicitado - que antecederem ao mes imediatamente anterior 

. . ao do ultimo dia de trabalho. 

Paragrafo ljnico - Na utiliza@o de licen~a-premio, sera assegurado o mesmo 
tratamento previsto no "caput", limitado a 4 (quatro) meses, contudo, o period0 de 
apura~ao da vantagem. 

CLAUSULA ONZE - ADlClONAL DE TRABALHO NOTURNO 

0 trabalho realizado das 22 (vinte e duas) horas de um dia ate as 7 (sete) horas 
do dia seguinte sera considerado noturno e remunerado com adicional de 60% 
(sessenta por cento) em rela~ao a hora normal. 

Paragrafo ~ n i c o  - Considera-se integralmente noturna, para efeito exclusive de 
remunera~ao, a jornada de trabalho iniciada entre 22 (vinte e duas) horas e 02:30 
(duas e trinta) horas, independentemente de encerrar-se em horario diurno. 

CLAUSULA DOZE - ADlClONAL DE INSALUBRIDADE 

0 recebimento pelo empregado do Adicional previsto na legisla~%o nao 
desobriga o Banco de buscar solu$bes para as causas geradoras da insalubridade. 

Paragrafo Primeiro - 0 Banco garante a err~pregada gestante que perceba Adicional 
de lnsalubridade o direito de ser deslocada - sem prejuizo da sua remunera~%o - para 
outra dependencia ou fun@o n%o insalubre, t%o logo notificado da gravidez, devendo 
retornar a dependencia ou fun$%o de origem apos o terrr~ino da licen~a-maternidade. 

Paragrafo Segundo - 0 s  exames periodicos de saude dos empregados que percebem 
o Adicional de lnsalubridade estar%o tambem direcionados para o diagnostic0 das 
molestias a cujo risco se encontram submetidos. 

CLAUSULA TREZE - JORNADA DE TRABALHO EM DEPENDENCIAS 
ENVOLVIDAS NO PROCESSO DE AUTOMACAO BANCARIA 

0 Banco assegurara aos empregados lotados nas dependencias em que, por 
f o r ~ a  do process0 de automa~ao bancaria, haja necessidade de funcionamento em 
carater ininterrupto, a concess%o de 2 (duas) folgas por trabalho em dia n%o util. 

Paragrafo Primeiro - Aplica-se a mesma regra aos empregados que, embora nao 
lotados nas dependencias previstas no "caput", tenham envolvimento direto em 

ividades de carater ininterrupto. 
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Paragrafo Segundo - A sistematica prevista no "caput" tera viggncia ate a 
implementa@o de alternativa que venha a ser discutida com a CONTEC. 

CLAUSULAQUATORZE - FOLGAS 

As folgas obtidas sera0 utilizadas em qualquer epoca, observada a convenigncia 
do servi~o. 

Paragrafo Primeiro - 0 Banco podera facultar a seus empregados a conversao em 
especie de folgas adquiridas e n3o utilizadas. 

Paragrafo Segundo - 0 contido na presente clausula nao se aplica as folgas 
adquiridas na sistematica do "Banco de Horas", as quais tgm disciplinamento proprio. 

No caso de dependencia com excesso de empregados em seu quadro, 
constatado na data do respectivo despacho de remo~ao, o Banco assegurara, nas 
transfergncias a pedido, no posto efetivo, para dependgncias com vaga e localizadas 
em outro municipio, o ressarcimento das despesas com transporte de moveis, 
passagens, abono dos dias de trinsito, para preparativos e instala~ao, na forma 
regulamentar estabelecida para as remo~des concedidas no interesse do serv i~o e o 
credit0 de valor equivalente a 30 (trinta) verbas-hospedagem para cobrir despesas 
eventuais ou imprevistos. 

Paragrafo Primeiro - As vantagens do "caput" aplicam-se tambem aos casos de 
fechamento de dependgncias. 

Paragrafo Segundo - 0 Banco, alem do valor equivalente a 30 (trinta) verbas- 
hospedagem asseguradas no "caput", efetuara o pagamento de valor correspondente a 
mais 30 verbas-hospedagem, aos empregados excedentes ou oriundos de 
dependencias com excesso, removidos no curso do period0 letivo, desde que possuam 
filhos cursando o lo grau escolar, observando-se, como data-limite para pagamento, no 
primeiro semestre, o dia 30106, e no segundo, o dia 3011 1. 

Paragrafo Terceiro - As vantagens do paragrafo anterior aplicam-se tambem aos 
empregados que tenham filhos excepcionais de qualquer idade que estejam sob 
acompanhamento de escolas especializadas. 

CLAUSULA DEZESSEIS - ANUAI-IZACAO DE I-ICENCA-PREMIO 

Aos empregados admitidos ate 31/08/96 sera garantida, a partir do sexto 
anugnio, inclusive, a aquisi@o de licen~a-prgmio anual, observada a propor~ao de 1 - 

/3(1 
(dezoito) dias para cada ano de efetivo exercicio. A- 



Paragrafo Primeiro - A utiliza~iio em descanso podera ser fracionada em periodos de 
5 (cinco) dias. Na hipotese de saldo inferior a 10 (dez) dias, a f ru i~ao devera ocorrer de 
uma ljnica vez. 

Paragrafo Segundo - A conversiio em especie da licen~a-prgmio adquirida na forma 
prevista no "caput" desta clausula dependera de regulamenta~ao especifica do Banco, 
observada a convenigncia administrativa da Empresa. 

CLAUSULA DEZESSETE - HORARIO DE REPOUSO E DE TRABALHO EM 
ATlVlDADES REPETI'TIVAS 

0 Banco assegurara aos exercentes das fun~des de digita~iio, servi~os de 
microfilmagem e opera~iio de telex descanso de 10 (dez) minutos a cada 50 
(cinquenta) minutos de trabalho continuo. 

CLAUSULA DEZOITO - OPCAO RE'TROATIVA PEL0 FGTS 

0 Banco concordara com a op@o do empregado pelo Fundo de Garantia do 
Tempo de Servi~o, com efeito retroativo, na forma da legisla~ao pertinente. 

CLAUSULA DEZENOVE - INDENIZACAO POR MORTE OU INVALIDEZ 
DECORRENTE DE ASSALTO 

0 Banco pagara indeniza~ao, no caso de morte ou invalidez permanente, a favor 
do empregado ou de seus dependentes legais, em consequencia de assalto intentado 
contra o Banco ou contra empregado conduzindo valores, a serv i~o do Banco, 
consumado ou niio, de valor igual a R$ 60.000,OO (sessenta mil reais). 

Paragrafo Primeiro - 0 Banco examinara as sugestdes apresentadas pelas entidades 
sindicais, atraves da CONTEC, visando ao aprimoramento das condi~des de seguranGa 
de suas dependgncias. 

Paragrafo Segundo - Ao empregado ferido nas circunstancias previstas no "caput", o 
Banco assegurara a complementa@o do "auxilio-doen~a" durante o period0 em que 
ainda niio caracterizada a invalidez permanente. 

Paragrafo Terceiro - 0 Banco assumira a responsabilidade, observado o limite 
mencionado no "caput", por prejuizos materiais e pessoais sofridos por empregados, ou 

us dependentes, em consequencia de assalto ou de sequestro a este relacionado. 
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Paragrafo Quarto - 0 Banco se compromete a efetuar o pagamento da indeniza~%o no 
prazo de 10 (dez) dias apos a entrega da documenta@o comprovando que o 
beneficiario faz jus a ela. 

Paragrafo Quinto - 0 Banco assegurara assistencia medica e psicologica, esta por 
prazo n2o superior a 1 (um) ano, a empregado ou seu dependente - vitima de assalto 
ou sequestro que atinja ou vise a atingir o patrimdnio da Empresa --, cuja necessidade 
de assistencia seja identificada em laudo emitido por medico indicado pelo Banco. 

Paragrafo Sexto - Caso a assistencia medica e psicologica se torne necessaria por 
mais de 1 ( I - I ~ )  ano, sera mantido o beneficio previsto no paragrafo anterior, desde que 
haja parecer favoravel de junta medica de confian~a do Banco a cada 6 (seis) meses. 

Paragrafo Setimo - A indeniza~ao de que trata esta clausula podera ser substituida 
por seguro, do mesmo valor, sem 6nus para o empregado. 

CLAUSULA VIN'TE - PROGRAMA DE ALIMENTACAO 

0 Banco concedera a seus empregados auxilio refei~2o no valor de R$ 8,20 
(oito reais e vinte centavos), sem descontos, por dia de trabalho, sob a forma de 
tiquetes-refei~2o ou tiquetes-alimenta~ao, facultado, excepcionalmente, o seu 
pagamento em dinheiro, ressalvadas as situa~ees mais favoraveis relacionadas as 
disposi~ees da Clausula e seus paragrafos, inclusive quanto a epoca de pagamento. 

Paragrafo Primeiro - 0 tiquete sera utilizado para ressarcimento de despesas com 
aquisi~ao de aliment0 em restaurantes, lanchonetes, mercearias e supermercados, na 
forma da regulamenta@o a ser expedida pelo Banco. 

Paragrafo Segundo - 0 auxilio-refeiqao sera concedido mensalmente, no primeiro dia 
ljtil de cada mes, a raz2o de 22 (vinte e dois) dias fixos por mes, inclusive nos periodos 
de gozo de ferias e ate o 15' (decimo quinto) dia nos afastamentos por doen~a  ou 
acidente de trabalho. Nos casos de admiss20 e de retorno ao trabalho do empregado 
no curso do mes o auxilio sera devido proporcionalmente aos dias trabalhados. Em 
qualquer situa~ao nao cabera restituiG20 dos tiquetes ja recebidos. 

Paragrafo Terceiro - 0 auxilio, sob qualquer das formas previstas nesta Clausula, e de 
carater indenizatorio e de natureza n%o salarial, nos termos da Lei no 6.321, de 
14/04/76, de seus decretos regulamentadores e da Portaria GMIMTb no 1.156, de 
17/09/93 (D.O.U. 20.09.93). 

Paragrafo Quarto - 0 Banco fara a regulariza@o, por ocasiao da entrega dos tiquetes 
do mes de abril e na forma que vier a regulamentar, atraves de credit0 em conta- 
corrente ou emiss2o de tiquetes, das diferen~as verificadas entre os valores ja 
concedidos aos empregados (em forma de tiquetes e de 

a c 0 7 d 0 .  



CLAUSULA VlNTE E UM - AUX~LIO-CRECHE 

0 Banco assegurara a seus empregados o valor mensal correspondente a R$ 
90,OO (noventa reais), para as despesas com internamento de cada filho, inclusive 
adotivo, na faixa etaria de tres meses completos a sete anos incompletos, em creches 
de livre escolha. 

Paragrafo Primeiro - 0 s  signatarios acordam que a concess%o prevista nesta clausula 
atende ao disposto nos paragrafos primeiro e segundo do artigo 389 da CLT, a Portaria 
no I ,  de 15/01/69, baixada pelo Diretor Geral do Departamento de Seguranqa e Higiene 
do Trabalho, bem como a Instruq%o Normativa no 196, de 22/07/87, expedida pelo 
Ministro-Chefe da Secretaria de Administraqao Publica da Presidencia da Republica. 

Paragrafo Segundo - Fica estipulado que o beneficio e concedido em funq%o do filho, 
e n%o do empregado, vedada, por conseguinte, a acumulaq%o da vantagem em relaq%o 
ao mesmo dependente. 

Paragrafo Terceiro - 0 beneficio de que trata esta clausula e de carater indenizatorio, 
n%o sendo considerado verba salarial para quaisquer efeitos. 

Paragrafo Quarto - 0 Banco fara o pagamento, no mes seguinte ao da assinatura do 
acordo, das diferenqas verificadas entre o que foi creditado a partir de setembrol98 e o 
novo valor ora acordado. 

CLAUSULA VlNTE E DOlS - LICENCA-ADOCAO 

0 Banco abonara o afastamento de 60 (sessenta) dias corridos - contados a 
partir da data do termo de adoq%o definitiva ou de guarda provisoria - para as 
empregadas que comprovadamente adotarem crianqas com idade de ate 48 (quarenta 
e oito) meses. 

Paragrafo ~ n i c o  - Caso o adotante seja do sex0 masculine, o Banco abonara 1 (um) 
dia de ausGncia, para utilizaq%o dentro de 30 (trinta) dias, a partir da data da entrega do 
documento comprobatorio a que se refere o "caput". 

CLAUSLILA VlNTE E TRES - HORARIO PARA AMAMENTACAO 

0 Banco assegurara as empregadas m%es, inclusive as adotivas, com filho de 
idade inferior a 12 (doze) meses, 2 (dois) descansos especiais diarios de meia hora 
cada um, facultada a beneficiaria a opq%o pelo descanso unico de 1 (uma) hora. 

Paragrafo ~ n i c o  - Em caso de filhos ggmeos, os periodos de descanso sera0 de 1 
uma) hora cada, facultada a opqao pelidescanso unico de 2 (duas) horas. 



CLAUSULA VlNTE E QUATRO - DOACAO DE SANGUE 

A cada 6 (seis) meses de trabalho, o empregado tera direito ao abono integral de 
1 (um) dia de ausencia para doa@o voluntaria de sangue, condicionada a 
comprova~%o. 

Ill) RELAGOES SlNDlCAlS 

CLAUSULA VIN'TE E ClNCO - DESCONTO ASSISTENCIAL 

0 Banco do Brasil procedera ao desconto em folha de pagamento de seus 
empregados, respeitados os termos do Precedente Normativo no 119 do TST, de 
contribuiG20 no valor de R$20,00 (vinte reais). 

Paragrafo Primeiro - 0 desconto sera efetuado na segunda folha de pagamento 
subseqijente a assinatura do presente acordo e repassado, no prazo de 10 (dez) dias, 
a Confedera~ao Nacional dos Trabalhadores nas Empresas de Credito - CON-TEC, que 
se encarregara de proceder ao rateio as demais entidades sindicais, da seguinte forma: 

a) R$ 3,00 (tres reais) para a CONTEC; 
b) R$ 5,00 (cinco reais) para as Federa~des; 
c) R$ 12,OO (doze reais) para os Sindicatos. 

. Paragrafo Segundo - 0 presente desconto n%o podera ser efetuado do empregado 
que manifestar sua discordancia junto ao Banco. 

Paragrafo Terceiro - A discordancia mencionada no paragrafo anterior devera ser feita 
por meio de requerimento pessoal, em 3 (tres) vias, a serem protocoladas junto a 
Administra~%o da dependencia onde lotado o empregado, no prazo de 10 (dez) dias 
contados da data de expedi~%o da ins t ru~ io  circular que divulgar a materia, devendo 1 
(uma) via ser encaminhada ao sindicato da base. 

Paragrafo Quarto - Eventual pendencia judicial ou extrajudicial relacionada ao 
desconto da contribui@o prevista na presente clausula, bem como quanto ao seu 
repasse as entidades sindicais, devera ser solucionada pelo interessado junto a 
CONTEC, unia vez que ao Banco competira apelias o processamento do debito. 

CLAUSULA VlNTE E SElS - CESSAO DE DIRIGEN'TES SlNDlCAlS 

0 Banco concedera l icen~a n%o reniunerada, na forma do artigo 543, paragrafo 
segundo, da CLT, aos empregados eleitos e investidos em cargos de administra~ao 
sindical. 

Paragrafo Primeiro - 0 Banco, mediante solicita@o da CONTEC, assurr~ira o Bnus e a 
de tempo de servipo dos empregados cedidos na 



o limite maximo de 40 (quarenta) empregados em nivel national, alem das condi~bes 
abaixo: 

I. ate 1 (um) empregado, por sindicato com mais de 300 (trezentos) e ate 1.000 
(um mil) associados; 

II. ate 2 (dois) empregados, por sindicato com mais de 1.000 (um mil) e ate 5.000 
(cinco mil) associados; 

Ill. ate 3 (tres) empregados, por sindicato com mais de 5.000 (cinco mil) e ate 
10.000 (dez mil ) associados; 

IV. ate 4 (quatro) empregados, por sindicato com mais de 10.000 (dez mil) 
associados ou de base estadual, bem como para as Federa~bes vinculadas a 
CONTEC. 

V. ate 20 (vinte) empregados para a CON-TEC. 

Paragrafo Segundo - A cessZio vigorara a partir da data do deferimento, pelo Banco, 
da solicita~Zio da CON-TEC, ate o dia 31 de agosto de 1999. 

Paragrafo Terceiro - 0 Banco assegurara, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados 
a partir da data de retorno aos servi~os, e em carater pessoal, as vantagens do cargo 
coniissionado acaso detido pelos funcionarios cedidos na forma do paragrafo primeiro. 

Paragrafo Quarto - NZio se incluem entre as vantagens de que trata o paragrafo 
pi-inieiro os adicionais pela realiza~Zio do trabalho en1 condiqbes especiais, como de 
trabalho noturno, insalubridade, periculosidade ou relativos as horas extraordinarias. 

Paragrafo Quinto - Fica assegurada ao empregado cedido, quando do seu retorno ao 
Banco, a loca i iza~~o,  no posto efetivo, nas seguintes condi~bes: 

a) se ainda detentor de mandato, na dependencia de origem ou em outra 
situada na cidade sede da entidade sindical; 

b) aos nZio detentores de mandato, preferencialmente na dependencia de origem 
ou em outra situada na base territorial da entidade sindical. 

CLAUSULA VlNTE E SE'TE - REPRESENTANTE SlNDlCAL DE BASE 

A representaGZio sindical de base no Banco podera ser constituida nas 
dependencias com mais de 30 (trinta) empregados, por iniciativa dos proprios 
empregados em conjunto com o sindicato da respectiva base. 

Paragrafo Primeiro - A quantidade de Representantes Sindicais de Base obedecera 



I. nas dependencias com mais de 30 e ate 50 empregados, 1 (um) Representante 
Sindical de Base; 

II. nas dependencias com mais de 50 ate 100 empregados, ate 2 (dois) 
Representantes Sindicais de Base; 

Ill. nas dependencias com mais de 100 ate 200 empregados, ate 3 (tres) 
Representantes Sindicais de Base; 

IV. nas dependencias com mais de 200 empregados, 4 (quatro) Representantes 
Sindicais de Base e mais 1 (um) a cada grupo de 100 (cem) empregados. 

Paragrafo Segundo - As eleiqdes somente serao acatadas pelo Banco se realizadas 
ate 31/03/99 e os mandatos dos Representantes expirar-se-20 em 31 de agostol99. 

Paragrafo Terceiro - Dada a peculiaridade da representaqao e o fato de que restam 
menos de 6 meses para o termino da atual data-base, n2o serao acatadas eleiqdes 
realizadas fora do prazo acima estipulado ou, em caso de vacincia, eleiqdes para 
mandatos complementares. 

Paragrafo Quarto - Fica assegurada aos Representantes Sindicais de Base a garantia 
do ernprego, nos termos do artigo 543 da CLT, a partir da notificaq20 ao Banco da 
respectiva eleiq20. 

Paragrafo Quinto - 0 s  Representantes Sindicais de Base nao se confundem com a 
figura do Delegado Sindical de que trata o paragrafo 3' do artigo 522, da CLT, por se 
tratar de representaqao interna de empregados na Empresa. 

CLAUSULA VIN'TE E OlTO - COMITE DE RELAGOES TRABALHISTAS 

Objetivando buscar procedimentos democraticos, eficientes e alternativos de 
administraqao de conflitos da relaq2o de ernprego, melhoria das condiqdes de trabalho 
dos seus empregados e a necessidade de constante elevaqao do nivel de qualidade 
das atividades desenvolvidas pela Empresa e do atendimento a seus clientes, fica 
mantido o Comite de Relaqdes Trabalhistas, como forum de discuss20 permanente 
entre o Banco e seus empregados, composto de 6 (seis) representantes da CONTEC e 
de 6 (seis) representantes da Empresa. 

Paragrafo Primeiro - 0 s  atos, formalidades e procedimentos que visem ao 
desenvolvimento das atividades do Comite ser2o sempre norteados no sentido de 
auxiliar o process0 negocial e n2o inviabiliza-lo, ficando estabelecido que os assuntos 
discutidos sera0 lavrados em memoria. 

Paragrafo Segundo - 0 Comite se reunira bimestralmente, devendo a primeira reuni2o 
ser realizada dentro de 30 (trinta) dias, contados a partir da assinatura do presente 
Acordo, podendo ocorrer reunides extraordinarias, desde que haja comum acordo entre 
as partes. 

Paragrafo Terceiro - Fica estabelecido que, entre os assuntos a serem discutidos nas 
citadas reunides, n2o se incluem os de ordem econbmica. 



CLAUSULA VlNTE E NOVE - COMITE DE RELAGOES DA S A ~ J D E  

Objetivando buscar procedimentos eficientes que conduzam a padrbes 
satisfatorios de saude dos empregados, fica mantido o Comite de Rela~bes da Saude, 
para assessorar e auxiliar na defini~ao da politica de saude do Banco, o qua1 sera 
integrado por tres representantes da Empresa e tres representantes sindicais indicados 
pela CONTEC. 

Paragrafo ljnico - 0 Comite de Rela~bes da Saude se reunira mensalmente, devendo 
a primeira reuniao ser realizada dentro de 30 (trinta) dias, contados a partir da 
assinatura do presente acordo, podendo haver reunides extraordinarias se a pauta o 
exigir, segundo os criterios constantes de regimento interno que sera elaborado em 
conjunto. 

CLAUSLILA TRINTA - QUADRO DE AVlSOS 

Ressalvadas as situa~bes mais favoraveis ja existentes, o Banco colocara a 
disposi~ao e sob controle das entidades sindicais, em locais de facil acesso aos 
empregados, quadros de aviso para afixa~ao de comunicados de interesse da 
categoria, vedada a divulga@o de materia politico-partidaria ou ofensiva a quem quer 
que seja. 

IV) DIVERSAS 

CLAUSULA TRlNTA E UM - ACESSO E LOCOMOCAO DE DEFICIENTES F~SICOS 

0 Banco considerara, por ocasiao da constru~iio ou reforma de predios, proprios 
ou alugados, a necessidade de realizar obras que facilitem o acesso a empregados que 
se locomovam en1 cadeira de rodas. 

CLAUSULA TRINTA E DOlS - EXCLUSAO DO BANCO DE. D ~ S S ~ D ~ O S  E 
CONVENCOES COLETIVAS 

0 Banco fica desobrigado do cumprimento de quaisquer acordos, conven~bes e 
dissidios coletivos envolvendo entidades sindicais de bancos e bancarios, em todo o 

firmados ou ajuizados durante a vigencia deste Acordo. 
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0 presente acordo e as clausulas nele insertas ter%o vigencia no period0 de lo 
de setembro de 1998 a 31 de agosto de 1999. 

Para que produza seus efeitos juridicos e legais, as partes assinam este 
instrumento em 3 (tres) vias de igual teor e forma, devendo uma via ser depositada no 

*Ministerio do Trabaho. 

Brasilia (DF), 08 de marGo de 1999 

Pelo Banco, Pela CONTEC, 

?, 

Andrea Sandro Calabi 
Presidente 21 
6 ouren~o Ferreira ,Ie do Prado 


