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ACORDO COLETIVO DE TRABALHO DE AMBITO NACIONAL 2020/2022 CELEBRADO ENTRE O BRB- 
BANCO DE BRASILIA S/A E A CONFEDERA^AO NACIONAL DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS 
DE CREDITO - CONTEC.

Pclo presente instrumento particular.

(a) BRB - BANCO DE BRASILIA S/A., instituigao fmanceira vinculada a Administragao Publica Indireta do Distrito 
Federal, inscrita no CNPJ/MF sob o numero 00.000.208/0001-00, por seu Presidente PAULO HENRIQUE 
BEZERRA R. COSTA, doravante denominado BRB;

(b) CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS DE CREDITO - CONTEC,
entidade sindical de grau superior, reconhecida pelo Decreto n° 46.543, de 04 de agosto dc 1959, inscrita no CNPJ/ 
MF sob o numero 33.644.568/0001-02, neste ato representada por seu Presidente, o senhor LOU REN (^O 
FERREIRA DO PRADO, doravante dcnominada CONTEC;

CONSIDERANDO a declaragao da Organizagao Mundial da Saude (OMS), em 11 de margo de 2020, de pandemia da 
Doenga Infecciosa COVID-19, provocada pelo Novo Coronavims (SARSCOV-2); cujo surto foi declarado Emergencia 
de Saude Publica dc Importancia Inlemacional - ESPII, ou seja. o mais alto nivel de alerta da OMS, conforme previsto 
no Regulamento Sanitario Intemacional;

CONSIDERANDO o reconhecimento do estado de calamidade publica, pelo Decreto Legislative n° 6, de 20 de margo 

de 2020. com efeitos ate 31 de dezembro de 2020;

CONSIDERANDO as medidas de urgencia adotadas para se evitar a propagagao do Novo Coronavims, como a 

necessidade de isolamento social e quarentena de pessoas e populagoes em todo o mundo e no Brasil, nos termos da Lei 

a 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e legislagdes correlatas, estaduais e municipais;

CONSIDERANDO a adogao de medidas preventivas para a redugao dos riscos de conlaminagao com o Novo 

Coronavims, no ambito do BANCO, e a necessidade de evitar aglomeragao;

CONSIDERANDO a ausencia de ultratividade das normas coletivas (art. 614, §3°, da CLT);

CONSIDERANDO os principios constitucionais fundamentals do valor social do trabalho, do reconhecimento dos 

acordos coletivos de trabalho e de dignidade da pessoa;

as partes, em comum acordo, resolvem celebrar ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2020/2022, prorrogando 
os termos ja ajustados no ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2018/2020, fazendo-o mediante as CLAUSULAS 
e CONDICOES seguintes:

Clausula 1 - VIGENCIA E DATA-BASE

As partes fixam a vigencia do presente Acordo Coletivo d^Tjabalho no periodo de 01 de setembro de 2020 a 31 de agosto 
de 2022 e a data-base da categoria em 01 de setembror^^ ---------- a A
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Clausula 2 - PRORROGACAO

Fica acordado entre as partes que o presente Acordo Coletivo sera ajustado mediante a nrorrogacao de todas as clausulas 
do Acordo Coletivo de Trabalho 2018/2020, pelo period© de 2 (dois) anos, a contar de 1° de setembro de 2020. com 

excegao:

a) do reajuste a ser aplicado as clausulas economicas, que seguira decisao Final da mesa nacional de negociagao coletiva 

da FENABAN;

b) das Clausulas 22 do Acordo Coletivo de Trabalho - 2018/2020, por ter operado a caducidade;

c) da Clausula 26 do Acordo Coletivo de Trabalho - 2018/2020, que sera alterada para incluir a atuagao da Corregedoria 

na investigagao e punigao de situagoes que configurem assedio moral e sexual e estejam correlatas aos fatos 

investigados no ambito de sua competencia.

Clausula 3 - CLAUSULAS ECONOMICAS

Fica acordado entre as partes que as clausulas economicas previstas no Acordo Coletivo de Trabalho 2018/2020 serao 

mantidas (Clausulas: 3, 4, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 37, 51, 52, 56 e 57), pelos valores nominais hoje praticados, ate 

decisao final da mesa nacional de negociagao coletiva da FENABAN, com os efeitos a serem aplicados a partir de 

01/09/2020.

Clausula 4 - ABRANGENCIA

O presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicavel no ambito da(s) empresa(s) acordante(s), contemplara a categoria 

Bancaria, com abrangencia de todo o territorio nacional.

Salaries, Rcajustes e Pagamento

Rcajustes/Corregocs Salariais

Clausula 5 - REAJUSTE SALARIAL

O BANCO reajustara, a partir de 1° de setembro de 2020, se houver, o reajuste a ser definido na mesa nacional de 
negociagao coletiva da FENABAN nas tabelas vigentes de Vencimento Padrao, bem como as demais verbas, CPVP - 
Complemento Pessoal de Vencimento Padrao; AG - Atividade Gratificada; CP AG - Complemento de Atividade 
Gratificada; VR - Valor de Referencia; Anuenio; Q - Quinquenio e demais vantagens e beneficios do Plano de Cargos, 
Carreiras e Remuneragao em vigor, mantendo o intersticio definido no PCCR entre cada padrao remuneratorio.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Desta forma, para a data base de 1° de Setembro de 2020, fica estabelecido o piso salarial 
do cargo de Escriturario de R$ 3.342,36 (tres mil trezentos e quarenta e dois reais e trinta e seis centavos), reajustado 
pclo(s) indice(s) que vierem a ser(em) negocia^p na mesa 
intersticio definido no PCCR entre cada padrao

de negociagao coletiva da FENABAN, mantendo o
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PARAGRAFO SEGUNDO - O Vencimenlo Padrao dos empregados ocupantes de cargo em extingao sera, no mini mo, 
equivalente ao valor do Vencimenlo Padrao n° 1 (um) - VP 1 da tabela de Escriturario.

Clausula 6 - A parlir de 1° de setembro de 2021, o Banco aplicara, se houver, o reajuste a ser definido na mesa 
nacional de negociagao coletiva da FENABAN.

Clausula 7 - As multas decorrentes de falhas nos servigos de compensagao de cheques e as taxas de devolugao ficarao 
por conta do BANCO e nao poderao ser desconladas dos empregados, salvo se comprovado dolo ou culpa exclusive do 
empregado.

Outras normas rcfcrentes a salaries, reajustes, pagamentos e criterios para calculo

Clausula 8 - PAGAMENTO ATUALIZADO

O BANCO assegurara o pagamento atualizado, com base na remuneragao do mes da efetivagao do credito. dos valores 
provenientes de promogao e rescisao conlratual, inclusive os decorrentes de aposentadoria e extingao do contrato de 
trabalho.

PARAGRAFO UNICO - Para as substituigoes eventuais, o BANCO assegurara o pagamento ate o mes subsequente ao 
da ocorrencia e com base na remuneragao do mes em que efetivado o pagamento. desde que informados dentro dos prazos 
estabelecidos nos normativos internes do Banco.

Clausula 9 - DATA DE PAGAMENTO

O pagamento dos empregados do BANCO sera creditado. na respectiva conta-salario, no dia 20 (vinte) de cada mes.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Caso o dia 20 (vinte) coincida com feriado, sabado ou domingo, o credito sera feito no 
dia util imediatamente anterior.

PARAGRAFO SEGUNDO - O pagamento do mes de dezembro sera realizado ate o 10° (decimo) dia util do mes.

Gratificagdes, Adicionais, Auxflios e Outros

Gratificagao de Fungao

Clausula 10 - INCORPORACAO DE GRATIF1CACAO

O BANCO se compromete a incorporar a petda efetiva. em carater definitive, a remuneragao dos empregados que 
conlarem com. no minimo, 10 (dez) anos ininterruptos de efetivo excrcicio em uma ou mais fungoes ou atividades 
gratificadas. nos casos de descomissionamento, descadastramento ou rebaixamenlo sem justo motive, no interesse do 
Banco, ou ainda, por recomendagao do medico do trabalho do Banco, a excegao dos resultantes de solicitagao do proprio 
empregado ou de processos administrativos.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A apuragao dqjato gerador dotjifeito a incorporagao e do valor da perda efetiva dar-sea
fscadastramento ou rebaixamento, conjugada com a efetivamediante a analise da situagao de descomissii 

perda salarial.
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PARAGRAFO SEGUNDO - A incorporagao dc gratificagao tcm a finalidade precipua de assegurar a estabilidadc 
economico-financeira do contrato de trabalho, atraves da manulengao do valor do salario ou da media salarial 
anteriormente percebida. nao podendo servir como incremento salarial.

PARAGRAFO TERCEIRO - A aceitagao da designagao para nova alividade ou ftingao gralificada e prerrogativa do 
emprcgado.

PARAGRAFO QUARTO - O valor correspondente a incorporagao sera reajustado no mesmo percentual aplicado ao 
reajuste da fungao gralificada.

PARAGRAFO QUINTO - Esta clausula se aplicara exclusivamente aos empregados admitidos ate 31 de agosto dc 
2018.

Clausula 11 - PROV1MENTO DE FUNCOES

O BANCO se compromele a ocupar Fungoes Gratificadas de confianga somente com empregados integrantes dos seus 
quadros de carreira, ressalvados os Cargos em Comissao. conforme regulamentagao feita pelo PCCR em vigor.

Adicional por Tempo de Servigo

Clausula 12 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIQO

Fica garantido. a todos os empregados do Banco, o pagamento mcnsal do Adicional por Tempo de Servigo (Anuenio - 
AC 1999/2000) correspondente a R$ 56.37 (cinquenta e seis reais e trinta c sete centavos), reajustado pelo(s) mdice(s) 
negociados na mesa da FENABAN, por ano de efetivo exercicio no Banco, contados a partir de 01.01.2000.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Os Anucnios adquiridos pelos empregados em periodo anterior a 01.01.2000. continuarao 
correspondendo a 1% (um por cento) do Vencimento Padrao - VP mais o Complemento Pessoal de Vencimento Padrao 
- CP VP do emprcgado. nao podendo ser inferior ao valor previsto no coput desta Clausula.

PARAGRAFO SEGUNDO - Aos empregados admitidos a partir de 01.01.2000, fica assegurada a manutengao do 
compute de anucnios por ano de servigo, sem pagamentos retroalivos.

Adicional Noturno

Clausula 13-ADICIONAL NOTURNO

A jomada de trabalho em periodo noturno, assim definida aquela prestada entre as vinte e duas boras de um dia e seis 
boras do dia seguinte, sera remunerada, na vigencia deste Acordo. com acrescimo de 35% (trinta e cinco por cento) sobre 
o valor da bora diuma.

Adicional dc Insalubridadc / Pcriculosidadc

Clausula 14- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE

Quando houver laudo pcricial emitido por autoridade competente que comprove a existencia de insalubridadc e/ou 
periculosidade em dependencia do BANCO, sera concedido aos empregados nela lotados o adicional de 20% (vinte por 
cento) sobre o Vencimento Padrao - VP e o Complemento Pesso; 
na legislagao vigente, enquanto durarem as condigoe^^5^

'encimento Padrao - CP VP do empregado. previsto
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outias parcelas trabalhislas, indepcndente do momento do inicio de seu pagamento, se anterior ou posterior a inscri?ao 
do empregador no PAT.

PARAGRAFO QUARTO - O beneficio previsto no caput e extensive as empregadas que se encontrem em gozo de 
licenga-matemidade e aos empregados em gozo de ferias ou afastados por licenga saude.

PARAGRAFO QUINTO - Aos empregados referidos no Paragrafo Quarto desta Clausula nao se aplica a 
proporcionalidade estabelecida no Paragrafo Segundo tambem desta Clausula.

PARAGRAFO SEXTO - Os empregados que pedirem demissao, aposentadoria e/ou licengas, retroativos ou nao, ficam 
dispensados de ressarcir ao BANCO os valores referentes aos tiquetes do Programa de Alimentagao do Trabalhador - 
PAT, recebidos no mes do desligamento ou no mes subsequente ao desligamento, caso o pedido de credito ja tenha sido 
realizado.

Clausula 18 - CESTA AL1MENTAQAO

O BANCO concedera aos seus empregados, cumulativamente com o beneficio previsto na Clausula anterior (Programa 
de Alimentagao do Trabalhador), Auxilio Cesta Alimentagao, no valor mensal de R$ 637,34 (seiscentos e trinta e sete 
reais e trinta quatro centavos), reajustado pelo(s) indice(s) negociados na mesa da FENAB AN, mediante disponibilizagao 
do credito em cartao eletronico entre os dias 05 e 08 de cada mes, observado o disposto nos Paragrafos desta Clausula.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Nos casos de admissao, demissao e retomo do empregado ao trabalho decorrente de 
licenga sem remuneragao ou cessao sem onus para o Banco, no curso do mes, o auxilio sera devido proporcionalmente 
aos dias uteis trabalhados. Para esse fun, o valor total do beneficio equivale, invariavelmente, a 22 (vinte e dois) dias 
uteis, sendo que o valor diario e R$ 28,97 (vinte e oito reais e noventa e sete centavos), reajustado pelo(s) indice(s) 
negociados na mesa da FENAB AN.

PARAGRAFO SEGUNDO - O beneficio previsto no caput e extensive as empregadas que se encontrem em gozo de 
licenga matemidade, aos empregados em gozo de ferias e aos empregados afastados por licenga saude a cargo do BANCO, 
licenga saude acidenlaria e licenga saude previdenciaria, nao se Ihes aplicando a proporcionalidade estabelecida no 
Paragrafo Primeiro desta Clausula.

PARAGRAFO TERCEIRO - O BANCO concedera a 13a cesta alimentagao no valor de R$ 637,34 (seiscentos e trinta 
e sete reais e trinta quatro centavos), reajustado pelo(s) indice(s) negociados na mesa da FENABAN, a ser paga uma 
unica vez por ano. no mes de dezembro, junto ao credito previsto para o mesmo mes. Nao havera proporcionalidade em 
relagao aos meses trabalhados no ano.

PARAGRAFO QUARTO - Os empregados que pedirem demissao, aposentadoria e/ou licengas. retroativos ou nao, 
ficam dispensados de ressarcir ao BANCO os valores referentes ao auxilio cesta alimentagao, inclusive a 13a (decima 
terceira), recebidos no mes do desligamento ou no mes subsequente ao desligamento, caso o pedido de credito ja tenha 
sido realizado.

Auxilio-educagao

Clausula 19- REEMBOLSO DE MENSAL1DADES EDUCACIONAIS PARA OS EMPREGADOS ADMIT1DOS 
ATE 31.12.1999

Conforme previsto no Manual de Informagoes de Pessoal do BANCO, o reembolso para os cursos definidos como de 
interesse do Banco, far-se-a, entre 01.09.2020 e 31.08.2022, mensalmenle, com base em 75% (setenta e cinco por cento) 
do valor nominal da parcela do mes letivo, a titulo di.Bolsa

VO
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PARAGRAFO PREMEIRO - Os cursos nao previstos no rol de disciplinas de interesse especifico do BANCO terao 
suas mensalidades reembolsadas integralmenle, ate o limite de R$ 544,82 (quinhentos e quarenta e quatro reals e oitenta 
e dois centavos), reajustado pelo(s) Indice(s) negociados na mesa da FENABAN, a tltulo de Credito Educagao.

PARAGRAFO SEGUNDO - Serao definidos pelo BANCO os cursos de interesse da empresa objetos do beneficio 
previslo no caput desta Clausula, de acordo com as oportunidades c a estrategia do negocio.

Clausula 20- REEMBOLSO DE MENSAUDADES EDUCACIONAIS PARA OS EMPREGADOS ADMITIDOS 
A PARTIR DE 01.01.2000

O BANCO reembolsara aos empregados o valor da mensalidade dos cursos de gradua^ao nos termos desta Clausula.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Para os cursos de interesse do Banco, o reembolso mensal sera no valor integral da 
mensalidade ate o limite de R$ 1.087,00 (mil e oitenta e sete reais), reajustado pelo(s) indice(s) negociados na mesa da 
FENABAN. a titulo de Auxilio Instrugao.

PARAGRAFO SEGUNDO - Os cursos nao previstos no rol de disciplinas de interesse especifico do Banco terao suas 
mensalidades reembolsadas integralmente, ale o limite de R$ 544,82 (quinhentos e quarenta e quatro reais e oitenta e dois 
centavos), reajustado pelo(s) indice(s) negociados na mesa da FENABAN, a titulo de Credito Educagao.

PARAGRAFO TERCEIRO - Serao definidos pelo Banco os cursos de interesse da empresa, objetos do beneficio 
previsto no caput desta Clausula de acordo com as oportunidades e a estrategia do negocio.

Auxilio Morte/Funcral

Clausula 21 - AUXILIO FUNERAL

O AUXILIO FUNERAL, previsto no Regulamento de Pessoal, sera devido a todos os empregados que o requererem, em 
virtude do falecimento de dependente (conjuge, companheiro(a), filho(a), ou ainda a quern de direito, quando do 
falecimento do empregado, mediante apresentagao dos comprovantes dos pagamentos efetuados, e se limitara a 
R$9.168,36 (nove mil cento e sessenta e oito reais e trinta e seis centavos), reajustado pelo(s) indicc(s) negociados na 
mesa da FENABAN.

PARAGRAFO UNICO: Esse Beneficio se estende aos casos de natimorto.

Auxilio-Maternidade

Clausula 22 - AUXILIO NATALI DADE

O AUXILIO NAT ALIDADE, previsto no Regulamento de Pessoal, equivalenle a R$ 1.370,48 (um mil trezentos e setenta 
reais e quarenta e oito centavos), reajustado pelo(s) indice(s) negociados na mesa da FENABAN, sera devido a todos os 
empregados que o requererem. mediante a apresentagao da respectiva certidao de nascimento.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Fica estipulado que o beneficio e concedido em fungao do filho, e nao do empregado, 
vedada, por conseguinte, a acumulagao da vantagem em relagao ao mesmo dependente, nos casos em que ambos os pais 
forem empregados do Banco. /

PARAGRAFO SEGUNDO - Este beneficio is casos de natimorto.

Auxilio-Creche
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Clausula 23 - AUXELIO CRECHE

O BANCO pagara, mensalmente. aos seus empregados, medianle requerimento, o valor correspondente a R$ 432,09 
(quatrocentos e trinta c dois reals e nove centavos), reajustado pelo(s) Indice(s) negociados na mesa da FENABAN, para 
cada filho, inclusive adotivo, ate a idade de 7 (sete) anos completos.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Farao, tambcm, jus ao beneficio objeto desta Clausula os empregados que tenham sob 
sua dependencia “menor sob guarda” em processo de adogao, ate a idade de 7 (sete) anos completos, desde que 
devidamente comprovado.

PARAGRAFO SEGUNDO - Estende-sc o beneficio ao empregado que possua enteado que vive sob sua dependencia 
economica, reconhecida pelo INSS ou Receita Federal.

PARAGRAFO TERCEIRO - Fica estipulado que o beneficio e concedido em fungao do filho, e nao do empregado, 
vedada. por conseguintc, a acumulagao da vantagem em relagao ao mesmo dependente, nos casos em que ambos os pais 
forem empregados do Banco.

PARAGRAFO QUARTO - Fica ajustado que o valor previsto nesta Clausula comegara a ser pago mediante 
requerimento do empregado e apresentagao de certidao de nascimento, dispensada a apresenlagao de recibos mensais.

PARAGRAFO QUINTO - Fica estipulado que a concessao do beneficio sera sempre integral, sem pagamentos 
proporcionais ou retroativos. Iniciara no mes do requerimento, se entregue ate o dia 10 (dez), caso contrario sera pago na 
folha do mes seguinte ao do requerimento, e findara no mes de aniversario de 7 (sete) anos de idade da crianga.

Outros Auxilios

Clausula 24 - ABONO ASSIDUIDADE

Os abonos assiduidade previstos no Regulamento de Pessoal do BANCO serao acumulaveis por 3 (tres) anos e nao serao 
convertidos em especie, salvo nos casos de desligamento.

PARAGRAFO UNICO: Dos 5 abonos assiduidade anuais, fica concedida a fruigao de um abono no dia do aniversario, 
mediante mera comunicagao a chefia.

Emprestimos

Clausula 25 - REDUCAO DE JUROS SOBRE CHEQUE ESPECIAL

O BANCO mantera, a todos os seus empregados da ativa, aos aposentados e aos pensionistas, a taxa de juros mensal de 
3,2% (tres virgula dois por cento) quando da utilizagao do cheque especial e ainda concedera 10 (dez) dias de carencia 
no cheque especial para quem utilizar o kit tarifa de empregado.

Clausula 26 - REDUCAO DE JUROS SOBRE FINANCIAMENTO IMOBILIArIO

O BANCO concedera desconto de, no minimo, 5% (cinco por cento) na taxa de juros de tabcla dos produtos do credito 
imobiliario, para todos os empregados da ativa, aposentados e pensionistas do BRB.

Relagoes de Trabalho - Condigoes de ibalhi as de Pessoal c Estabilidades

<RumikA% 'ana
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Qualifica^ao/Forma^ao Profissional

Asscdio Moral Clausula 27 - ASSEDIOS MORAL E SEXUAL

O BANCO prevenira. coibira, investigara e pimira situagoes constrangedoras no relacionamento entre seus empregados, 
por intermcdio da Corregedoria e da Comissao de Combate ao Assedio Moral e Sexual.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O Banco compromete-se a intensificar as oricntagoes referentes ao tema, principalmente 
nos programas dos cursos dc gercnciamento de pessoal e relacionamento interpessoal e nas avaliagoes gerenciais.

PARAGRAFO SEGUNDO - Para analise de possiveis casos de assedio moral e sexual, o BANCO assegura a 
participagao dc um empregado indicado pelo Sindicato dos Bancarios de Brasilia, como membro. na Comissao de 
Combate ao Assedio Moral e Sexual implantada e um membro indicado pela CONTEC.

PARAGRAFO TERCEIRO - O BANCO compromete-se a manter ncgociagao permanente sobre estes temas com as 
entidades sindicais.

Estabilidade Geral

Clausula 28 - ESTABILIDADE

Fica garantida a lodos os empregados efetivos do BANCO a demissao somente mediante observancia de previo Processo 
Administrativo Disciplinar ou Inquerito Judicial para apuragao de falta grave, nos quais se asseguram o direito ao 
contraditorio e a ampla defesa.

PARAGRAFO UNICO: Fica excepcionalizada a abertura de PAD para os casos de empregados em contrato de 
experiencia, para os casos de praticas que evidenciam ilicitos contra o patrimonio e contra a vida, apuradas por meio de 
comissao de sindicancia im estigatoria, decorrente de noticia interna comprovada, bem como em caso de empregado 
condenado criminalmente, em segunda instancia, por crimes dolosos contra a vida. contra o patrimonio da administragao 
publica. de lavagem de dinheiro e contra o sistcma financeiro.

Estabilidade Mae

Clausula 29 - CAIXAS GESTANTES

As empregadas gestantes fica assegurado o direito de requerer o afastamento do guiche de caixa no 7° (setimo) mes de 
gestagao. sem prejuizo da gratificagao, e do trabalho no 8° (oitavo) mes de gestagao, caso o exercicio dcssa atividade seja 
prejudicial ao desenvolvimento da gravidez, conformc detcrmina a legislagao pertinente.

PARAGRAFO UNICO - Para fins de afastamento, e dever da empregada gestante dar ciencia a chcfia do periodo da 
sua gestagao, ficando o BANCO eximido de qualquer responsabilidade, caso nao seja apresentado atestado medico com 
a antecedencia minima dc 30 (trinta) dias.

Jornada dc Trabalho - Duragao, Distribuigao, Controle, Faltas

Disposigdes Gerais

Clausula 30 - DURAGAO DA JORNADA DE
Banco e fixada da seguinte maneira:

-HO: A duragao normal do trabalho dos empregados do ^
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a) Escriturario: 6 (seis) horas;

b) Fungoes e atividades gratificadas de natureza tccnica: 6 (seis) horas;

c) Fungoes gratificadas de confianga: 8 (oito) horas;

d) Medico do Trabalho: 4 (quatro) horas;

e) Engenheiro do Trabalho: 6 (seis) horas;

f) Auxiliar de Enfermagem do Trabalho: 8 (oito) horas;

g) Tecnico em Seguranga do Trabalho: 8 (oito) horas;

h) Advogado (Cargo e FTA): 8 (oito) horas;

i) Analista de TI: 6 (seis) horas.

Clausula 31 - INTERVALO INTRAJORNADA: Aos empregados com jomada de trabalho superior a quatro horas 
diarias e igual ou inferior a seis horas diarias e garantido intervalo de 15 minutos, nos termos dos artigos 71 e 224 da 
CLT. a ser desfrutado sem acrescimo na duragao do trabalho.

Clausula 32 - JORNADA DE TRABALHO DURANTE A PARTICIPACAO EM CURSOS OBRIGATORIOS:
Os cursos obrigatorios, incluindo os cursos para ocupagao de Atividades e Fungoes Gratificadas. precedidos de 
convocagao, que tiverem carga horaria superior a jomada do empregado. serao realizados. preferencialmente, dentro da 
jomada de trabalho do empregado.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Nao sendo possivel. por qualquer motivo. a realizagao dos cursos a que se refere o caput, 
dentro da jomada. as horas que extrapolarcm a jomada normal serao regidas conformc clausula 36.

PARAGRAFO SEGUNDO - Durante a realizagao de curso obrigatorio oferecido pelo BANCO, o empregado que ja 
vinha substituindo Atividade ou Fungao Gratificada, pelo periodo igual ou superior a 90 dias. continuara recebendo a 
rcspecliva gratificagao, a excegao dos cursos que sao etapa obrigatoria de processes seletivos.

DO CONTROLE DA JORNADA DE TRABALHO

Clausula 33 - PU BLICO-ALVO: O publico-alvo do controle eletronico de jomada sao os empregados do BRB que 
ocupam cargo, fungao gratificada ou atividade gratificada que, pela natureza das atribuigoes e responsabilidades, estao 
submetidos a controle de jomada.

Clausula 34 - F1DEDIGNIDADE DOS REGISTROS: E de responsabilidade do gestor da unidade e de cada 
empregado realizar o devido acompanhamento dos registros do Ponto Eletronico, de modo a zelar pela sua fidedignidade.

PARAGRAFO PRIMEIRO: O BRB disponibilizara aos empregados e gestores relatorio para acompanhamento das 
horas trabalhadas.

>: A competencia para validagao dos registros eletronicos de jomada e do gestor daPARAGRAFO SEG1 
depcndencia.
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Clausula 35 - OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO: E vedada a realiza^ao de qualquer tarcfa por empregado que 
ainda nao tenha registrado a entrada ou ja tenha registrado a saida no controlc clctronico de Jornada, sob pena de aplicagao 
das penalidadcs administrativas cabiveis aos empregados e gestores.

Clausula 36 - AUTORIZACAO PREVIA PARA PRORROGACAO DE EXPEDIENTS: A realizagao de boras 

extraordinarias deve ser autorizada previamente, pelo superior hierarquico, conforme normas intemas.

Clausula 37- HORAS EXTRAORDINARIAS

As boras extraordinarias, serao pagas com adicional de 50% (cinquenta por cento). Quando realizadas em domingos e 

feriados, serao pagas com adicional de 100%.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O calculo do valor da bora extraordinaria sera feito tomando-se por base o somatorio das 

verbas de natureza salarial e das vantagens pessoais de natureza salarial. inclusive as verbas de incorporagao e de 

substituigao, que tramitam no mes de pagamento.

PARAGRAFO SEGUNDO - O Banco pagara o reflexo sobre todas as boras extraordinarias nao compensadas. 
considerando os sabados. domingos e feriados do mes da reabzagao.

PARAGRAFO TERCEIRO - Para as boras extraordinarias. o BANCO assegurara o pagamento no mes subsequente ao 
da ocorrencia e com base na remuneragao do mes em que efetivado o pagamento, sem prejuizo ao empregado.

PARAGRAFO QUARTO - Aos empregados que estiverem subslituindo fungoes ou atividades gratificadas fica 
garantido o pagamento de bora extra com base nas fungoes ou atividades substituidas.

PARAGRAFO QUINTO - A interrupgao na prestagao de boras extraordinarias em qualquer dia da semana. decorrente 
de encerramento de expediente em horario distinto do rotineiro, substituigao de Fungao Gratificada/Atividade GratiFicada, 
afastamentos abonados, inicio de licenga-saudc ate 15 (quinze) dias (mesmo que seja na segunda-feira. apos a semana de 
prestagao das boras extras), nao prejudicara a vantagem de que trata o Paragrafo Segundo, relativamente a mesma semana. 
mas nao confere ao empregado o direito a percepgao de boras extras nas respectivas ausencias.

PARAGRAFO SEXTO - Os valores rcferentes ao pagamento de boras extraordinarias serao utilizados como base de 
calculo do Decimo Terceiro Salario e de ferias pela media duodecimal do numero de boras trabalhadas e calculadas com 
base no salario vigente na epoca do pagamento.

PARAGRAFO SETIMO - O BANCO assegurara o pagamento de boras extraordinarias aos empregados detentores de 
habitualidade na prestagao de Jornada suplementar, por ocasiao das seguintes licengas, nos moldes em que previstas no 
Regulamento de Pessoal, e ainda por dias parados em fungao da greve:

1. Licenga para prestar assistencia a pessoa enferma da familia;

2. Licenga saude a cargo do Banco;

3. Licenga saude previdenciaria;

[ude compulsoria;
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5. Licen$a saudc por acidente do trabalho;

6. Licenga niatcmidade; e.

7. Liccnga para exercicio de mandato de Dirctor de entidades sindicais.

PARAGRAFO OITAVO - O BANCO assegurara, tambem, o pagamento de boras extraordinarias aos empregados 
detentores de habituaJidade na prestagao de jomada suplementar. nas seguintes ausencias abonadas de que trata o 
Rcgulamento de Pessoal:

1. Luto;

Casamento;2.

Licenga patemidade;

Participagao no Tribunal do Juri;

Comparecimenlo a Juizo como Parte ou Testemunha; 

Requisigao da Jusliga Eleitoral;

3.

4.

5.

6.

7. Doagao de Sangue;

Atividade Sindical;8.

9. Apresentagao Militar;

10. Realizagao de provas de exame vestibular.

11. Voto;

Abono assiduidade; e,

Folga destinada a compensar eventual prestagao de servigo em dia nao util, realizada por convocagao da chefia 
da unidade administrativa.

12.

13.

PARAGRAFO NONO - Acordam os signatarios que o disposto no caput da prcsente Clausula supre, para todos os 
efeitos, a exigencia de que trata o §1° do artigo 59 da Consolidagao das Leis Trabalhistas - CLT.

Jornadas Especiais (mulheres, menorcs, cstudantes)

Clausula 38 - BENEFICIOS PARA PAIS OE RESPONSAVEIS POR FILHOS COM DEFICIENCIA

Ao empregado. na qualidade de pai. mae ou responsavel por filho com deficiencia fisica ou mental, desde que comprovada 
por atestado medico, sera concedida mobilidade e/ou redugao de sua jomada de trabalho em ate 2 (duas) boras diarias, 
mediante comprovagao de real necessidade de acompanhamenlo para tratamento, atraves de laudo medico ratificado pelo 
Servigo Medico do BANCO.

PARAGRAFO UNICO - O beneficio de auxilio-creche especial correspondera a R$ 790,12 (setecentos e noventa reals 
e doze centavos), reajustado pelo(s) indice(s) negociados na mesa da FENABAN, e se estendera aos empregados que 
tenham filhos com deficiencias que gerem incapacidade e exijam cuidados pcrmanentes e/ou invalidos permanentes, sem 
limitagao de idade. comprovadas por lai 
conjunto com a equipe racdica

e exames medicos validados pelos medicos do trabalho do Banco, em
e BRB.

t /

c5*'
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Fcrias e Liccn^as

Dura^ao e Concessao de Ferias

Clausula 39 - FRUICAO DE FERIAS

As ferias serao concedidas por ato do empregador, em um so periodo. nos 12 (doze) mescs subsequentes a data em que o 
emprcgado liver adquirido o direito.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Desde que haja concordancia do emprcgado. as ferias poderao ser usufruidas em ate tres 
periodos, sendo que um deles nao podera ser inferior a 14 (quator/.e) dias corridos e os demais nao poderao ser inferiores 
a 5 (cinco) dias corridos, cada um.

PARAGRAFO SEGUNDO - O emprcgado tambem podera optar por converter ate 1/3 (um tergo) das ferias em Abono 
Pccuniario, respeitando-se a quantidade de dias que tern direito de usufruir, de acordo com o artigo 143 da CLT.

PARAGRAFO TERCEIRO - Para optar pela convcrsao de ate 1/3 das ferias em abono pecuniario, a solicitagao devera 
ser feita concomitantemente a marcagao das ferias, nos tcrmos dos normativos intemos.

PARAGRAFO QUARTO - Ao optar pela conversao de ate 1/3 (um tergo) das ferias em Abono Pecuniario, o emprcgado 
podera usufruir o restante dos dias conforme a regra estabclecida na CLT.

PARAGRAFO QUIN TO - O credito relative a conversao de ate 1/3 (um tergo) das ferias em especie (Abono Pecuniario) 
ocorrera, 2 (dois) dias uteis antes do inicio do periodo de fruigao, mediante credito na conta-salario do emprcgado.

PARAGRAFO SEXTO - O credito das terras (dias de descanso remunerado) e do 1/3 (um tergo) constitucional ocorrera 
proporcionalmente aos dias de fruigao para os empregados que fizerem a opgao pelo parcelamento.

PARAGRAFO SETIMO - Os empregados que iniciarem ferias de Janeiro a margo poderao solicitar o adiantamento do 
13° (decimo terceiro) salario, independentemente do periodo de fruigao.

Clausula 40 - ADIANTAMENTO DE FERIAS

O BANCO concedera, a pedido do emprcgado, por ocasiao de gozo de ferias, adiantamento de ferias, em valor equivalentc 
a 2/3 (dois tergos) da remuneragao mensal bruta do emprcgado, excluidos os beneficios, sem encargos financeiros 
(Decreto n° 2.219, de 02.05.1997). para reembolso em ate 6 (seis) prestagoes mensais e sucessivas.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O adiantamento de ferias sera concedido em um dos periodos marcados para inicio das 
ferias. O credito sera feito na conta-salario do empregado em ate 2 (dois) dias uteis antes do inicio da fruigao do primeiro 
periodo.

PARAGRAFO SEGUNDO - O reembolso do adiantamento de ferias ocorrera mensalmente na folha de pagamento, em 
ate 6 (seis) parcelas sucessivas. sendo a primeira parcela descontada no segundo mes apos o mes de inicio da primeira 
fruigao, para os empregados que parcelarem ou nao a fruigao de ferias em dois periodos.

PARAGRAFO TERCEIRO - O adi; 
se o anterior tiver

imento de ferias e opgao do empregado e so sera conccdido novo adiantamento

CPF^l4'318
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PARAGRAFO QUARTO - Para os empregados que tiverem direito a periodo de fcrias inferior a 30 (trinta) dias, exceto 
quando decorrente da op$ao pelo abono pecuniario (art. 143 da CLT), o adiantamento de ferias, previsto nesta Clausula, 
sera proporcional ao numero de dias de ferias (art. 130 da CLT).

PARAGRAFO QUINTO - O adiantamento sera integralmente quitado, antecipadamente. nas seguintes hipoteses:

1. no caso de desligamento do empregado. na rescisao contratual;

2. no caso de licenga sem vencimento. no mes em que ocorrer a concessao da licenga;

3. no caso da cessao ou licenga que enseje a retirada do empregado da folha, no ultimo mes que anteceder o fato; e.

4. a pedido do empregado. que devcra manifestar o interesse de quitagao, em formulario proprio, ate 10 (dez) dias antes 
do credito da folha de pagamento do mes em que deseja fazer a quitagao.

Clausula 41 - BONIFICACAO DE FERIAS

Os empregados que contarem com tempo de servigo prestado ao BANCO igual ou superior a 20 (vinte) anos farao jus a 
fruigao de 35 (trinta e cinco) dias de ferias. no periodo aquisitivo seguinle ao que completar 20 (vinte) anos de efetivo 
exercicio.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O beneficio previsto no caput desta Clausula sera estendido aos empregados oriundos de 
empresas coligadas e/ou absorvidas pelo BANCO, cujo tempo sera contado desde o contrato de trabalho primitivo.

PARAGRAFO SEGUNDO - Os empregados com direito a 35 dias de ferias poderao oplar por converter ate 15 (quinze) 
dias de ferias em Abono Pecuniario, respeitando o seu direito de fruigao, de acordo com o artigo 143 da CLT.

PARAGRAFO TERCEIRO - O abono pecuniario de ate 11 (onze) dias nao sera tributado pelo Impost© de Renda.

Licenga Remuncrada

Clausula 42 - LICENQA CAPACITACAO

Apos cada quinquenio de efetivo exercicio, o empregado podera, no interesse da Administragao, afastar-sc do cargo 
efetivo. por ate 90 dias, para participar de capacitagao profissional, em nivcl de mestrado ou doutorado.

PARAGRAFO UNICO- O numero de empregados em gozo simultaneo de licenga para capacitagao nao podera excedcr 
a 10% (dez por cento) da lotagao da respectiva unidade.

Licenga Maternidade

Clausula 43 - LICENQA MATERNIDADE

As empregadas gestantes, nos termos do artigo 392 da CLT, tem direito a licenga maternidade de 120 (cento e vinte) dias. ^ 
sem prejuizo do empi 10.

,

Tanafla
Diretora de Finan^as 
CPF: 363.514.318-91
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PARAGRAFO PRIMEIRO - Todas as empregadas que se afastarem por licenga matemidade terao direito a pronrogagao 

imediata de 60 (scssenla) dias? desde que fagam requerimento especifico a SUGEP ate o 30° (trigesimo) dia do nascimento 

da crianga, assinando o Requerimento e Termo de Responsabilidade para a prorrogagao.

PARAGRAFO SEGUNDO - As empregadas com jomada de trabalho de 8 (oito) ou de 6 (seis) boras diarias, fica 

garantida a redugao da jomada diaria de trabalho em 1 (uma) bora, desde o termino do periodo da licenga matemidade e 

o retomo ao trabalho ate a data em que a crianga completar 1 (ano) de vida.

Liccnga Adogao

Clausula 44 - LICENCA PARA ASSISTENC1A A FILHOS ADOTIVOS

Aos empregados que adotarem ou obtiverem guarda judicial para fins de adogao de crianga sera concedida licenga 
matemidade e patemidade, nos termos do artigo 392-A da CLT, mediante apresentagao do Termo Judicial de Adogao ou 
de Guarda e Responsabilidade de menor ate 7 (sete) anos incompletos.

PARAGRAFO UNICO - Todas as empregadas que adotarem, na forma estabelecida no caput, terao direito a 
prorrogagao imediata de 60 (sessenta) dias, desde que fagam requerimento especifico a SUGEP ate o 30° (trigesimo) dia 
apos a adogao da crianga. assinando o Requerimento e Termo de Responsabilidade para a prorrogagao.

Liccnga Patemidade

Clausula 45 - LICENCA PATERNIDADE

Fica estabelecida a licenga patemidade de 20 (vinte) dias. concedida automaticamente, sem necessidade de solicitagao, 
desde que o empregado apresente a certidao de nascimento e o certificado de participagao em curso de Patemidade 
Responsavel.

Saude e Seguranga do Trabalhador

Condigdes de Ambiente de Trabalho

CIPA - composigao, eleigao, atribuigdes, garantias aos cipciros

Clausula 46 - CIPA E BRIGADA DE INCENDIO

O BANCO se compromete a promover, aos empregados escolhidos dentre as maiores agencias do Banco, em numero 
minimo de 12 (doze) participantes, treinamento de 20 (vinte) boras de carga horaria total, cujo programa contera 
conhecimentos basicos relatives a Comissao Interna de Prevengao a Acidentes - CIPA.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Os empregados escolhidos para participagao do referido curso atuarao como "cipciros” 
designados nas dependencias onde trabalham.

PARAGRAFO SEGUNDO - As partes acordam que esta Clausula supre e se subordina as exigencias da Portaria SIT 
n°. 221. da S€cretaria de 
Normas Tec

a e Saude no Trabalho. bem como a NBR-14276 da ABNT - Associagao Brasileira dex 
-5 do Ministerio do Trabalho. hoje Secretaria do Trabalho. a/.

C5*'-
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Treinamento para Prcven^ao dc Acidentes e Doenpas do Trabalho

Clausula 47 - DOEN^AS OCUPACIONAIS

O BANCO, por intermedio de sua area de saude. e com o apoio das entidades sindicais, promovera estudos e propora 
medidas voltadas a prevengao de doengas ocupacionais.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O BANCO compromete-se a conceder, aos caixas bancarios, intervalos de 10 (dez) 
minulos, a cada periodo de 50 (cinquenla) minutos de trabalho consecutivo, objetivando prevenir doengas geradas por 
esforgos repetitivos, vedada a acumulagao dos intervalos para desconto no final da jomada, on para utilizagao como 
horario de almogo.

PARAGRAFO SEGUNDO - Ao gestor de cada unidade do Banco compete fiscalizar o cumprimento dos intervalos de 
descanso pelos sens empregados podendo ser aplicadas as penalidades administrativas, tanto aos empregados quanto 
aos gestores, por descumprimento das normas internas do Banco, caso nao realizem as pausas determinadas.

PARAGRAFO TERCEIRO - Os intervalos de pausa laboral nao serao acrescidos na duragao do trabalho.

PARAGRAFO QUARTO - O BANCO, ressalvadas outras condigoes mais vantajosas, compromete-se a manter o 
pagamento relative a gratificagao de fungao ou atividade gratificada por 360 (trezentos e sessenta) dias corridos, apos o 
retomo da licenga acidentaria, aos empregados que foram afastados da atividade em virtude de determinagao do INSS e 
que percebiam gratificagao, de forma inintermpta, nos 6 (seis) meses que antecederam a licenga.

PARAGRAFO QUINTO - O BANCO compromete-se a pro mover a lotagao dos empregados que retomarem de licenga 
saude acidentaria, prefereneialmente, no local de trabalho ocupado antes da licenga, salvo reslrigao medica do INSS, 
buscando atividades compativeis com a limitagao laboral apresentada.

PARAGRAFO SEXTO - O BANCO compromete-se a custear avaliagao com especialistas para empregados com 
indicagao especifica feita pelo servigo medico do BANCO, por ocasiao do exame medico periodico ou quando o servigo 
medico entender necessario.

Exames Medicos

Clausula 48 - EXAMES MEDICOS

O BANCO compromete-se a custear. para os empregados com mais de 40 (quarenta) anos de idade e/ou aqueles com 

indicagao especifica pelo servigo medico do Banco, exames contidos no Programa de Controle de Medicina e Saude

Ocupacional - PCMSO, por ocasiao dos exames medicos pcriodicos dos empregados ou em outras situagoes neccssarias. 
se assim indicadas pelo servigo medico do Banco.

PARAGRAFO UNICO - O BANCO compromete-se a custear exames e avaliagao com especialistas, para empregados 
com indicagao especifica feita pelo servigo medico do Banco, por ocasiao do exame medico periodico ou quando o servigo 
medico entender necessario.

Profissionaii due e Seguranga

<Ru ana
de Finan^as 
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Clausula 49 - PLANO DE SEGURANCA BAN CARLA

Em rclagao a manuten^ao e revisao dos pianos de scguranga bancaria. em gcral e por unidade, o BANCO comprometese 
a cumprir rigorosamentc as dcterminagoes previstas na Lei Federal n° 7.102/83 e nos regulamentos intemos, bem como 
a analisar em conjunto com as entidades sindicais eventuais casos que reclamem tratamento diferenciado em termos de 
seguranga bancaria.

Campanhas Educativas sobre Saude

Clausula 50 - VAC1NACAO

O BANCO promovera campanha de vacinagao contra os diversos tipos de gripe, dirigida aos empregados, 
comprometendo-se a arcar com 50% (cinquenta por cento) do cuslo das vacinas, arcando o empregado interessado com 
os 50% (cinquenta por cento) restantes.

Clausula 51 - EPIDEMIA

O BANCO compromcte-se a afixar nos postos de trabalho cartazes informativos e educativos sobre promogao da saude, 
qualidade de vida e campanhas especificas, em caso de epidemia.

Outras Normas de Prevengao de Acidentcs e Doengas Profissionais

Clausula 52 - DOENCAS CRON1CAS

O BANCO ressarcira seus empregados acometidos de doengas cronicas especificadas no piano da Caixa de Assistencia 
e Manual de Saude e Seguranga do Trabalho. ate 80% (oitenta por cento) das despesas com remedios ate o valor global 
de desencaixe de R$155.924,05 (cento e cinquenta e cinco mil, novecentos e vinte e quatro reais e cinco centavos) ao 
ano. reajustado pelo(s) indice(s) negociados na mesa da FENABAN, mediante avahagao por medico indicado pelo 
BANCO, incumbindo ao empregado a apresentagao dos comprovantes de compra dos medicamcntos.
PARAGRAFO PRIMEIRO - Mesmo beneficio terao os conjuges, filhos e dependentes comprovados junto ao INSS 
acometidos das doengas especificadas no caput, ate o valor global de desencaixe de R$ 31.184,78 (trinta e um mil, cento 
e oitenta e quatro reais e setenta e oito centavos), reajustado pelo(s) indice(s) negociados na mesa da FENABAN. ao ano.

PARAGRAFO SEGUN DO - Caso o valor anual global seja insuficiente para cobrir 80% (oitenta por cento) das despesas 
acima especificadas, o BANCO avaliara a possibilidade de eleva-lo.

PARAGRAFO TERCEIRO - Nao serao ressarcidos os medicamcntos disponibilizados de forma gratuita ou subsidiada 
pelo Govemo Federal, por meio da rede publica de saude ou do seu programa de govemo, disponivel no site do Ministerio 
da Saude, ou ainda outros similares que venham a ser implementados, salvo comprovada indisponibilidade do produlo, 
caso em que esse podcra ser rcembolsado em carater excepcional e temporario, nao caracterizando renuncia a exclusao 
ora prevista.

Clausula 53 - PROGRAMA VIDA ATIVA

O BANCO compromete-se a manler e aperfeigoar o Programa Vida Ativa, com o objetivo de integrar agoes voltadas para 
a promogao da qualidade de vida esaude dos seus empregados, proporcionando a estes maior resistencia ao estresse, 
estabilidade emocio: renettfno trabalho. dentre outros beneficios.

Direto
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PARAGRAFO PRIMEIRO - O BANCO compromele-se a manter o programa de ginastica laboral, facultando a 
entidade sindical, aluar junto aos empregados para fins de estimular e acompanhar a sua pratica.

PARAGRAFO SEGUNDO - O BANCO compromete-se a manter 700 (setecentas) vagas do Auxilio Academia, na 
forma definida em rcgulamentagao propria.

PARAGRAFO TERCEIRO - O ressarcimento referente ao Auxilio Academia sera realizado em ate 100% (cem por 
cento) do valor mensal gasto, limitado a R$ 117,03 (cento e dezessete reais e Ires centavos), reajustado pelo(s) mdice(s) 
negociados na mesa da FENABAN.

PARAGRAFO QUARTO - O BANCO apoiara os programas de qualidade de vida, promovidos pelas entidadcs 
sindicais e apresentados pela CONTEC, liberando um empregado por unidade para participar do evento, limitado a um 
evento por ano.

Outras Normas de Prote^ao ao Acidentado ou Doentc

Clausula 54 - LESIONADOS

O BANCO garante aos empregados lesionados e demais portadores de doerajas ocupacionais cronicas a lotagao proxima 
as suas residencias, desde que haja recomendagao medica e vaga disponivel.

Clausula 55 - COMPLEMENTACAO DO AUXILIO DOENCA

O Banco se compromete a complementar o valor do beneficio previdcnciario devido pela Previdencia Social, durante a 
vigencia da licenga, em valor equivalente a diferenga entre o Beneficio Previdcnciario pago pelo INSS, o desconto do 
INSS e a remuneragao bruta a que faria jus, se em atividade estivesse, segundo a formula: CAD = RB-INSS-BP, onde: 
CAD = Complemento Auxilio-doenga; RB = Remuneragao Bruta, BP = Beneficio Previdenciario.

PARAGRAFO UNICO - O complemento do Auxilio-doenga podera ser suspense nos seguintes casos:

1. Pcricia medica realizada pelo Banco que ateste a aptidao do empregado para retomar ao trabalho. independente do 
resultado da pericia realizada junto ao INSS;

2. Recusa em realizar acompanhamento / exames, conforme solicitagao do medico do trabalho do BANCO;

3. Descumprimento das normas e regulamentos intemos do Banco norteadores da concessao do beneficio.

Clausula 56-AUXILIO DOENQA INDEFERIDO PELO INSS

Para os empregados nao contcmplados pela Clausula anterior e para aqueles cujo valor do complemento seja inferior ao 
valor do VP1, classe A1, da tabela do cargo de Escriturario. o BANCO pagara aos empregados que tenham seus beneficios 
indeferidos pelo INSS, mediante apresentagao dos documentos comprobatorios do indeferimento, nas diversas instancias. 
a titulo de auxilio-doenga, o valor corrcspondenle a um VP1, classe Al, da tabela do cargo de Escriturario, para aqueles 
que nao recebem complemento, e incrementara o complemento ate esse valor, para os que recebem complemento inferior, 
desde que o empregado seja considerado inapto pelo medico que o acompanha, mediante rclatorio medico e, tambem, 
pelo medicodqtrabalhod< 'O. apos a emissao do documento de alta medica emitido pelo INSS.

^5 (RumHia^'aih
Diretora deWrai 
CPF:VO



BBRB
BANCO DE BRASILIA

PARAGRAFO PRIMEIRO - Fica condicionado o pagamcnto desla vantagem a coraprovagao de inteqxjsigao, pelo 
empregado, dos recursos cabiveis perante as instancias recursais do INSS, para coiKcssao ou rcstabelecimento do 
beneficio previdenciario.

PARAGRAFO SEGUNDO - Fica estipulado que o auxilio sera concedido pelo prazo de ate 8 (oito) meses a contar da 
data do primeiro indeferimento, ou ate que o beneficio seja restabelecido e efetivamente pago pelo INSS, o que for menor.

PARAGRAFO TERCEIRO - O empregado devera comprovar ao Banco o valor reccbido pelo INSS rctroativamente. 
em caso de acolhimento de seu recurso, e autorizar ao Banco o debito em sua conta-corrente do valor pago em razao do 
disposto nesta Clausula.

Clausula 57 - RESSARCIMENTO DE MEDICAMENTOS

O BANCO ressarcira despesas com remedies para tratamento de DORT. ate o limite mensal de RS 374,75 (trezentos e 
setenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), reajustado pelo(s) indice(s) negociados na mesa da FENABAN. por 
beneficiario, para os empregados que tiveram Comunicagao de Acidente de Trabalho - CAT emitida ou reconhecida pelo 
Banco, ativos ou afaslados por Licenga Saude, mediante prescrigao do medico assistente, avaliagao do medico do trabalho 
do BANCO, sujeito a apresenlagao de comprovantes de compra dos medicamentos. limitado ao valor orgado.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Este beneficio sera estendido aos empregados acometidos das patologias descrilas nos 
itens abaixo, que estejam em atividade ou afaslados por licenga saude. mediante prescrigao do medico assistente. 
avaliagao do medico do trabalho, sujeito a apresenlagao de comprovantes de compra de medicamentos e desde que o 
tratamento nao seja coberto pela Saude BRB, conforme previsto na Clausula que trata de Auxilio-doenga indeferido pelo 
INSS.

1. Episodios depressivos;

2. Transtomo depressive recorrente.

3. Outros transtomos ansiosos; e.

4. Sindromes psiquiatricas relacionadas aos acidentes de trabalho, as doengas ocupacionais do trabalho e aos fatores 
psicossociais do trabalho, desde que o nexo de causalidade seja estabelecido pela Medicina do Trabalho do Banco.

PARAGRAFO SEGUNDO - No caso de necessidade, o Banco se compromete a buscar altemativas para o limite orgado.

Clausula 58 - INDENIZACAO POR ASSALTO

No caso de invalidez permanente ou morte de empregado decorrente de assalto, ataque ou sequestro. consumado ou nao. 
a qualquer de suas dcpendencias. ou na condugao de valores, ou a veiculos que transportem numerario ou documentos. a 
servigo do BRB. o BANCO pagara indenizagao ao empregado ou a seus dependentes legais, no valor de R$ 157.355,00 
(cento e cinquenta e sete mil. trezentos e cinquenta e cinco reais), reajustado pelo(s) indice(s) negociados na mesa da 
FENABAN.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Enquanto o empregado estiver percebendo do INSS beneficio por acidente de trabalho 
decorrente do event© previsto no caput desta Clausula sem definigao quanto a invalidez permanente, o BANCO 
complementara o Ikneficio acidgntario ate o total da remuneragao que o empregado perceberia se em efetivo exercicio 
estivesse. inclusive o

'anaf^a 
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PARAgRAFO SEGUNDO - A indcnizagao de que trata a presente Clausula podera ser substituida por seguro, a criterio
do BANCO.

Clausula 59 - ASSISTENCIA EM CASO DE VIOLENCIA

O Banco assegurara assistencia juridica, medica e psicologica, pelo prazo maximo de 1 (um) ano, ao empregado vitima 
de assalto ou de outras ocorrencias de violeneia, que atinjam ou visem atingir o patrimonio da Empresa, cuja necessidade 
seja verificada em laudo emitido por medico indicado pelo Banco.

PARAGRAFO PRIMEERO - O Banco compromete-se a rever a possibilidade de extensao desta garantia. caso seja 
necessario.

PARAGRAFO SEGUNDO - No caso de assaltos, o BANCO se compromete a transferir os empregados de unidade, 
desde que haja recomendagao medica e anuencia do empregado.

Relagdes Sindicais

Acesso das Entidades Sindicais ao Local de Trabalho

Clausula 60 - COMUNICACAO COM OS EMPREGADOS

Fica assegurado as entidades sindicais o uso do Quadro de Avisos das dependencias do BANCO, em lugar nao acessivel 
a clientela, para comunicagoes de interesse da categoria profissional, vedada a divulgagao de materias politico partidarias 
ou ofensivas a quern quer que seja.

PARAGRAFO UNICO - O BANCO compromete-se a manter o acesso aos sitios eletronicos das entidades sindicais aos 
empregados, atraves da INTRANET.

Dclegado Sindical Clausula 61 - DELEGADOS SINDICAIS

Fica mantida a figura do Delegado Sindical eleito pelos empregados, na proporgao de 1 (um) representanle para cada 50 
(cinquenta) empregados, desde que observada a limitagao de 1 (um) titular e 1 (um) suplente por unidade administrativa 
do BANCO.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O BANCO facililara condigoes para realizagao das eleigoes do Delegado Sindical.

PARAGRAFO SEGUNDO - O BANCO reconhece o direito de o empregado candidatar-se como Delegado Sindical e 
eleger-se desde que:

1. conte com pelo menos 3 (tres) meses de servigo efetivo no BANCO;

2. nao esteja cumprindo penalidade disciplinar e, caso venha a sofirer penalidade, seja substituido no cargo.

PARAGRAFO TERCEIRO - O Delegado Sindical tera assegurado o contato com os empregados em seu local de 
trabalho, desde que comunicado previamente aos respectivos administradores, e nao prejudique o normal andamento dos 
servigos.

PARAGRAFO QUARTO - O Delegado Sindical nao podera ser removido, enquanto investido nesta fungao, exccto por 
sua iniciativa, perdendo, nel Csua condigao de Delegado Sindical.

\\oria
%
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PARAGRAFO QUINTO - Na hipotese de ocorrer descumprimento de normas/regulamentos intemos por parte do 
Dclegado Sindical, o mesmo podera ser removido e substituido por outro a ser eleito, devendo o BANCO, ncste caso, 
avaliar o assunto em conjunto com as entidades sindicais, antes da efedvagao da remo^ao.

PARAGRAFO SEXTO - O banco abonara as auseneias do delegado sindical ou de sen suplente (na ausencia do titular), 
para participagao nas atividades sindicais, limitadas a 3 (tres) auseneias por ano, mediante comprovagao da participagao 
junto ao sindicato.

Libcragao de Empregados para Atividades Sindicais

Clausula 62 - DISPONIBILIDADE REMUNERADA DOS DIRIGENTES SINDICAIS

O BANCO abonara as faltas ao trabalho dos dirigentes sindicais eleitos, porem nao beneficiados pela Clausula 
CESSAO DO DIRIGENTE SINDICAL, nas auseneias para participagao em cursos e encontros sindicais, limitadas a 6 
(seis) auseneias por ano, para cada um deles, ate o limite de 10 (dez) dirigentes.

Garantias a Diretores Sindicais

Clausula 63 - CESSAO DO DIRIGENTE SINDICAL

O BANCO concedera licenga remunerada, na forma do artigo 543, paragrafo segundo, da CLT, aos empregados eleitos 
e investidos em cargos de administragao sindical, mediante solicitagao das Entidades Sindicais interessadas.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Aos Presidentes e Diretores efetivos de entidades sindicais cessionarias, observada a 
conceituagao do paragrafo quarto do artigo 543 da CLT, sera assegurada a contagem de tempo de servigo para efeitos 
internos.

PARAGRAFO SEGUNDO - O BANCO, mediante solicitagao da CONTEC, procedera a cessao de ate 2 (dois) 
empregados, todos com onus para o BANCO, eleitos para compor a diretoria da entidade ou de entidades sindicais as 
quais se encontram vinculadas, a criterio da CONTEC, assegurando-lhe a manutengao do pagamento do valor da 
remuneragao integral, inclusive gratificagao e complementos, sendo o afastamento considerado de efetivo exercicio para 
todos os efeitos legais.

PARAGRAFO TERCEIRO - Durante o periodo cm que o empregado estiver afastado nas condigoes dos Paragrafos 
Primeiro e Segundo, cabera a CONTEC a designagao de suas ferias mediante a comunicagao ao BANCO para as 
providencias legais e regulamentares pertinentes, com pelo menos 60 (sessenta) dias de antecedencia do inicio da fruigao 
das ferias.

PARAGRAFO QUARTO - No retomo ao trabalho do dirigente sindical, o BANCO buscara o atendimento da opgao do 
empregado pelo local de trabalho, observadas as necessidades de lotagao de pessoal do BANCO.

Contribuigoes Sindicais

Clausula 64 - CONTRIBUICAO SINDICAL MENSAL

O BANCO repassara as entidades sindicais, no prazo de ale 4 (quatro) dias uteis, a contar da efetivagao do debito, as 
contribuigoes dosvempregados^os valores desconlados de seus empregados associados aquelas entidades, relatives as 
contribuigoes mensai 5P
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A contribuigao dos emprcgados lotados na Agencia Anapolis/GO, sera repassada ao Sindicato dos Bancarios de Anapolis 
e a conlribuigao dos empregados lotados nas demais Agendas situadas no Estado de Goias, serao repassadas ao Sindicato 
dos Bancarios no Estado de Goias.

Outras disposigocs sobre relag ao entre sindicato c empresa Disposigoes Gerais

Aplicagao do Instrumento Coletivo

Clausula 65 - EXCLUSAO DO BANCO DE CONVENCOES E DISSIDIOS REGIONAIS

O BANCO fica dcsobrigado do cumprimento de quaisquer convengocs e dissidios coletivos emolvendo sindicatos de 
bancos e de bancarios cm todo tcrritorio nacional. firmados ou ajuizados durante a vigencia deste Acordo.

Clausula 66 - EXTENSA© DE VANTAGENS - RELACAO HOMOAFETIVA

As vantage ns deste Acordo Coletivo de Trabalho aplicaveis aos conjuges dos empregados abrangem os casos em que a 
uniao decorra dc relagao homoafetiva estavel. devidamente comprovada.

PARAGRAFO UNICO - O reconhecimento da relagao homoafetiva estavel dar-se-a com o atendimento a iguais 
requisites observados pela Previdencia Social, consoante disciplina o art. 45 da Instrugao Normativa INSS/PRES. N° 45, 
de 06.08.2010 (D.O.U. de 11.08.2010).

Dcscumprimento do Instrumento Coletivo

Clausula 67 - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DO ACORDO

Violada qualquer Clausula deste Acordo, ficara o infrator obrigado a pagar a multa no valor de R$31,26 (trinta e um rcais 
e vinte e seis centavos), reajustado pelo(s) indice(s) negociados na mesa da FENAB AN, a favor do empregado, que sera 
devida. por agao/evento. quando da execugao da decisao judicial que tenha reconhecido a infragao, qualquer que seja o 
numero de empregados participantes.

Outras Disposigoes

Clausula 68 - FIM DA LATERALIDADE

Durante a vigencia deste ACT, fica estabelecido que nao havera lateralidade, exclusivamente, para as fiingoes de 
Superintcndente e Gerente de area, na forma proposta:

I) em caso de ferias, fica autorizada a substituigao imediata do titular, sem cascata;'

II) e nos demais casos. fica autori substituigao a partir do 16° (decimo sexto) dia de auscncia do titular, sem cascata.

Djr^to^deFi nanga s 
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Clausula 69 - FOLGA CIPA

O Banco se compromete a conceder uma folga anual para os participantes titulares da CEP A que comparecerem 
efetivamente a todas as reunioes ordinarias 100% (cem por cento) e 80% (oitenta por cento) das reunioes extraordinarias. 
ou aos suplentes que suprirem esta demanda na falta do titular.

Clausula 70 - FORO PERMANENTE DE NEGOCIACAO

O BANCO se compromete a manter foro permanente de negociagao com as entidades sindicais. objetivando analisar 
questoes de interesse dos empregados, especialmente os itens da pauta de reivindicagao que nao foram objeto de 
atendimento desla data-base.

Clausula 71 - DESIGNACAO PARA EXERCICIO DE FUNCAO GRAUFICADA

A designagao para o exercicio das fungoes de Consultor Juridico e Consultor Juridico Adjunto do BRB e exclusiva dos 
empregados do quadro cfetivo do Banco, ocupantes da fungao tecnica de advogado ou do caigo de advogado, obedecidos 
os criterios fixados no Plano de Cargos, Carreira e Remuneragao em vigor.

Clausula 72 - PLANO DE MOVIMENTACAO

O Banco se compromete a disponibilizar, com antecedencia de 30 dias, a relagao dos empregados que vierem a participar 
do Plano de Movimentagao, em atendimento a prevengao e lavagem de dinheiro, previsto em normativos internos.

Clausula 73 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL

Fica instituida e considera-se valida a contribuigao negocial, com fundamento na Constituigao Federal, expressamente 
fixada neste Acordo Coletivo de Trabalho. aprovada em assembleias sindicais dos empregados, para custeio das entidades 
sindicais profissionais, em decorrencia das negociagoes coletivas trabalhistas de data-base, a ser descontada pelo banco 
nos contracheques dos empregados, nas folhas de pagamento referentes aos meses de outubro do ano de 2020 e setembro 
do ano de 2021. na forma dos paragrafos seguintes.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Os valores das contribuigoes pre\ istas no caput desta clausula correspondem a 1,5% (um 
virgula cinco por cento) do salario basico vigente do empregado. acrescido da gratificagao de fungao de caixa e de 
compensador de cheques, e anuenios, se pages no mes. com os limites minimo de R$ 50,00 (cinquenta reais) e maximo 
de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), sob a rubrica de “contribuigao negocial”.

PARAGRAFO SEGUNDO - Os valores descontados dos empregados scrao distribuidos pelo banco entre as entidades. 
na proporgao apresentada abaixo, sendo que, havera desconto proporcional do empregado:

70% (setenta por cento) para o sindicato respectivo; e.a)

b) 30% (trinta por cento) para a confederagao. dos quais 10% (dez por cento) permanecerao com esta, 15% (quinze 
por cento) serao repassados para a federagao e 5% (cinco por cento) para a central sindical.

PARAGRAFO TERCEIRO - Esta clausula nao se aplica ao empregado aprendiz a que se refere o art. 428, da CLT, 
pois, o trabalho do aprendiz e regulado por legislagao especifica, e nao pela presente norma coletiva.

PARAGRaF
correnles indi<

AR4P0- Os valores deverao ser creditados em favor das entidades sindicais profissionais, nas contas- 
no anexo, no prazo de 10 (dez) dias uteis apos o desconto.
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PARAGRAFO QUINTO - Mediante o presente ajuste, as cnlidadcs sindicais se abstem de pleitear e cobrar a 
contribuigao sindical (“impost© sindicai”), prevista no ait. 578 e scguintes da CLT, relativamente aos exercicios de 2020 
e 2021.

Contribui^ao ncgocial sobre a PLR:

Clausula 74- CONTRIBUICAO NEGOCIAL

Fica instituida e considera-se valida a contribuigao negocial, com fiindamento na Constitui^ao Federal, exprcssamente 
fixada neste Acordo Coletivo de Trabalho. aprovada em assembleias sindicais dos empregados. para custeio das entidades 
sindicais profissionais, em decorrencia das negociagoes coletivas trabalhistas da participa^ao nos lucres ou resultados, a 
ser descontada pelo banco nos contracheques dos empregados, a cada pagamento a titulo de participagao nos lucres ou 
resultados do banco, nas datas previstas neste Acordo Coletivo de Trabalho. na forma dos paragrafos seguintes.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Os valores das contribuigoes previstas no caput dcsta clausula correspondem a 1,5% 
(um virgula cinco por cento) do valor convencionado devido ao empregado. com o limite maximo de R$ 210,00 
(duzentos e dez reais), a cada pagamento, sob a rubrica de “contribuigao negocial”.

PARAGRAFO SEGUNDO - Os valores descontados dos empregados serao distribuidos pelo banco entre as entidades, 
na proporgao aprcsentada abaixo, sendo que, havera desconto proporcional do empregado:

a) 70% (setenla por cento) para o sindicato respectivo; e.

b) 30% (trinta por cento) para a confederagao, dos quais 10% (dez por cento) pcrmanecerao com esta. 15% (quinze por 
cento) serao repassados para a federagao e 5% (cinco por cento) para a central sindical.

PARAGRAFO TERCEIRO - Esta clausula nao se aplica ao empregado aprendiz a que se refere o art. 428. da CLT, 
pois, o trabalho do aprendiz e regulado por legislagao especifica, e nao pela presente norma coletiva.

PARAGRAFO QUARTO - Os valores deverao ser creditados em favor das entidades sindicais profissionais, nas contas- 
correnles indicadas no anexo, no prazo de 10 (dez) dias uteis apos o desconto.

PARAGRAFO QUINTO - Mediante o presente ajuste. as entidades sindicais se abstem de pleitear e cobrar a 
contribuigao sindical (“imposto sindical”), prevista no art. 578 e seguintes da CLT. relativamente aos exercicios de 2020 
e 2021.

E. por estarcm as partes de comum acordo com as clausulas e condigoes do presente Acordo, firmam-no em 3 (ties) vias 
de igual teor e forma, para todos os fins de Direito. cada uma com a seguinte destinagao: x

a) uma via para compor o Processo Administrativo do Banco;

b) uma via para registro do ACORDO junto a CONTEC; e.

c) uma via para registro do ACORDO junto a Secretaria do Trabalho.

Q.WBrasilia (DF)~ de 2020.
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