
PROPOSTA - Banrisul 
(válida exclusivamente para a reunião de 09/10/2014 ) 

 
Considerando que historicamente e em especial nos últimos anos o Banrisul 
tem viabilizado a seus trabalhadores condições diferenciadas em relação ao 
disponibilizado por outras instituições financeiras. 
 
Considerando que, desde 2011, o Banrisul busca formalizar o pactuado na 
data-base da categoria num documento formal: o Acordo Coletivo de 
Trabalho Aditivo à Convenção Coletiva (ACT Aditivo Banrisul) . 
 
Considerando que no ACT Aditivo Banrisul 11/12 foi destaque a Décima 
Terceira Cesta de R$ 1.000,00, que no ACT Aditivo Banrisul 12/13 foi criada a 
PLR Banrisul Adicional de 1,0% além da PLR Fenaban e que no ACT Aditivo 
Banrisul 13/14 mesmo havendo o crescimento da PLR Fenaban a PLR Banrisul 
Adicional evoluiu significativamente e chegou a 1,8%. 
 
Considerando que neste ano de 2014 o Banco já enfrentou dispêndios 
significativos para viabilizar melhorias de curto e longo prazo a seus 
empregados com destaque para a reestruturação dos Planos da Fundação 
Banrisul de Seguridade Social e para o Plano de Aposentadoria Incentivada.  
 
Considerando que após cinco rodadas de negociações (11.09, 17.09, 24.09, 
06.10 e 07.10) houve a rejeição da proposta final de 07.10 resultante da 
negociação com o Comando Nacional dos Banrisulenses. 
 
Considerando que a proposta final de 07.10.2014 representava um último 
esforço para viabilizar a postulação histórica dos empregados do Banrisul de 
implantação de um novo Plano de Carreira.  
 
Considerando a manifestação expressa nas Assembleias de empregados da 
necessidade de uma maior discussão sobre as características e repercussões 
de um novo Plano de Carreira. 
 
Considerando que somente os empregados do Banrisul permanecem em 
greve. 
 
Considerando que devido ao impacto econômico, contábil e financeiro, não é 
possível atender destacadas reivindicações dos empregados em conjunto com 
a implantação de um novo Plano de Carreira. 
 
Considerando a disposição do banco de mais uma vez tentar construir um 
acordo para encerrar o movimento paredista. 
 
O Banco do Estado do Rio Grande do Sul propõe, com validade exclusiva para 
a data de hoje 09.10.2014, nos termos e condições apresentados nas páginas 
seguintes: 
 



PÁG. 2 

DESTAQUES: 
 
- 13ª CESTA ALIMENTAÇÃO DE R$ 1.064,80. 

- POSSIBILITAR AO EMPREGADO DE 6H AMPLIAR SEU INTER VALO 
PARA MAIS 15 MIN (COMPENSADOS AO FINAL DA JORNADA).  

- MANUTENÇÃO DA COMISSÃO PARITÁRIA SOBRE PLANO DE C ARGOS 
E SALÁRIOS. 

- PLR BANRISUL DE 1,8% ADICIONAL A DA FENABAN. 

- CRESCIMENTO DE 8,5% DOS BENEFÍCIOS DIFERENCIADOS QUE HOJE 
JÁ SÃO SUPERIORES AOS DA FENABAN. 

- ANTECIPAÇÃO EM PARCELA ÚNICA DA PLR FENABAN E DA PLR 
BANRISUL ADICIONAL COM BASE NO LUCRO LÍQUIDO APURAD O ATÉ 
AGOSTO A SER PAGA EM ATÉ CINCO DIAS APÓS ASSINATURA  DO ACT 
BANRISUL 14/15 (RESÍDUOS PAGOS EM MARÇO/15). 

- PLR E 13ª CESTA ALIMENTAÇÃO EXTENSIVA AOS AFASTAD OS POR 
LICENÇA SAÚDE E ACIDENTE DE TRABALHO. 

- DIAS DE GREVE: ATÉ 06.10.14 COMPENSADOS DE ACORDO  COM 
REGRA DA FENABAN E DE 07 A 09 DE OUTUBRO AS HORAS N ÃO 
TRABALHADAS SERÃO DESCONTADAS EM PARCELA ÚNICA NA F OLHA 
DE PAGAMENTO DE 25.10.2014. 
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PROPOSTA - Banrisul 
(válida exclusivamente para a reunião de 09/10/2014 ) 

 
 
I - FENABAN - Convenção Coletiva de Trabalho dos Ba ncários 2014/2015 
Reajuste de 8,50% e ratificação dos demais benefícios acordados no âmbito da 
Fenaban. 
 
 
II - SEGURANÇA BANCÁRIA 
O banco propõe em resposta ao requerido nas Cláusulas da Pauta Sindical: 22; 23 
caput e alíneas “a” a “h”. 
 

II.1 - COMISSÃO PARITÁRIA DE SEGURANÇA  
- debater com os trabalhadores do Banrisul melhorias relacionadas à segurança, 
devendo definir o calendário de reuniões para 2014/2015. 
 
II.2 PREVENÇÃO 
- Palestras e orientações nos treinamentos internos realizados pelo Banrisul, 
visando à segurança dos empregados e prevenção a assaltos e sequestros. 
 
II.3 - AUTOMATIZAÇÃO EM AGÊNCIAS E POSTOS 
- ampliação da automatização dos sistemas de alarme e de abertura e 
fechamento em agências e postos atendimento. 
 
II.4 – ATENDIMENTO A DISPAROS 
– executar ações para que o atendimento a disparo de alarmes seja feito 
somente por empresa especializada. 
 
II.5 – TRANSPORTE DE VALORES 
- Avançar nos estudos para implantação de sistema que automatiza a definição 
da necessidade de transporte de valores. 
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PROPOSTA - Banrisul 
(válida exclusivamente para a reunião de 09/10/2014 ) 

 
 

III - SAÚDE DO TRABALHADOR 
O banco propõe em resposta ao requerido nas Cláusulas da Pauta Sindical: 11; 12 
caput e parágrafo único; 13 caput e parágrafos 1° a o 7°; 15; 16 caput e parágrafos 1° 
ao 8°; 17 caput e alíneas “a” a “i”, 18, 19 caput e  alíneas “a” a “m”; 24 caput e alíneas 
“a” a “o” do parágrafo único. 

 
III.1 - COMISSÃO PARITÁRIA DE SAÚDE   
- Reuniões da Comissão Paritária de Saúde deverão se realizar uma vez por 
mês. 
- Acesso ao resultado do PCMSO. 
 
III.2 – ACESSO A INFORMAÇÕES 
- Acesso à Comissão Paritária de Saúde de listagens: 

a) mensal com o nome dos empregados que retornarem de licença médica, 
indicando o local onde estarão desempenhando suas atividades laborais, 

b) mensal das CATs emitidas. 
 
III.3 – GINÁSTICA LABORAL 
- O Banrisul reforçará o Projeto de Ginástica Laboral, visando prevenir doenças 
ocupacionais. 
 
III.4 – BLOG DA SAÚDE 
- divulgar os sintomas de doenças ocupacionais e psicológicas.  
 
III.5 - PROGRAMA DE REABILITAÇÃO 
- buscar condições para a manutenção ou reinserção do empregado no trabalho, 
após diagnóstico de patologia de origem ocupacional que tenha comprometido 
sua capacidade laborativa. 
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PROPOSTA - Banrisul 
(válida exclusivamente para a reunião de 09/10/2014 ) 

 
 
 
IV - PREVENÇÃO DE CONFLITOS RELACIONADOS A ASSÉDIO MORAL E 

ASSÉDIO SEXUAL 
O banco propõe em resposta ao requerido nas Cláusulas da Pauta Sindical: 8 alíneas 
“f”, “g”, e “m”; 20 caput e alíneas “a” a “f”, 21 caput e alíneas “a” a “f”. 
 

IV.1 - FORMAÇÃO 
- Nos processos de formação internos do Banrisul, constarão as políticas de 
prevenção no ambiente de trabalho, aos assédios moral e/ou sexual. 
 
IV.2 – CANAL DE COMUNICAÇÃO 
- canal de denúncia para que o empregado, que entenda estar sendo assediado, 
possa informar os fatos que caracterizem a possível situação de assédio moral. 
 
 
 

V - DIVERSIDADE 
O banco propõe em resposta ao requerido nas Cláusulas da Pauta Sindical: 8 alíneas 
“f”, “g” e ”l”. 
 

V.1 – FORMAÇÃO 
- Nos processos de formação internos do Banrisul, constarão as políticas de 
prevenção no ambiente de trabalho à discriminação por gênero, raça, orientação 
sexual e pessoas com deficiência. 
 
V.2 - GRUPO DE TRABALHO PARITÁRIO  
- Grupo de Trabalho Paritário (Gênero, Raça e Orientação Sexual), constituído 
por representantes indicados pelas entidades sindicais e pelo Banco. 
- analisar o Censo de Diversidade da pesquisa realizada pela FENABAN e 
CONTRAF/CUT. 
- propor políticas a fim de coibir e superar as desigualdades de gênero e raça. 
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PROPOSTA - Banrisul 
(válida exclusivamente para a reunião de 09/10/2014 ) 

 
VI - DEMOCRACIA, PARTICIPAÇÃO E TRANSPARÊNCIA 
O banco propõe em resposta ao requerido nas Cláusulas da Pauta Sindical: 14 caput 
e parágrafos 1° ao 7°; 9 caput e alíneas “a” a “d”;  1 parágrafo 22, 8 alíneas “b” e “d”. 
  

VI.1 - ELEIÇÕES DE CIPA  
Eleições nas agências com pelo menos setenta empregados.  
 

VI.2 PROCESSO SELETIVO INTERNO 
 - será de seis meses o tempo mínimo de serviço para a primeira participação 
em processos seletivos. 
 

VI.3 - PROMOÇÕES DE PADRÃO  
- Serão divulgadas até março de 2015 e efetivadas no mês de abril de 2015. 
 

VI.4 - MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL  
- O Banco publicará na Intranet, mensalmente, os pedidos de movimentação de 
pessoal do PROMOVE, bem como as movimentações efetivadas. 
 

VI.5 - APRESENTAÇÃO SINDICAL AOS NOVOS EMPREGADOS 
apresentação da representação sindical durante o treinamento de novos 
empregados.  
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PROPOSTA - Banrisul 
(válida exclusivamente para a reunião de 09/10/2014 ) 

 
 
VII - LICENÇAS DIFERENCIADAS 
O banco propõe em resposta ao requerido nas Cláusulas da Pauta Sindical: 8 alíneas 
“i”, “j”. 
 

VII.1 - LICENÇA ADOÇÃO EM RELAÇÃO ESTÁVEL HOMOAFETI VA 
O(a) empregado(a) solteiro(a) ou que mantiver uma relação estável homoafetiva, 
independente do gênero, que adotar ou obter a guarda judicial para fins de 
adoção terá direito à licença adoção de 60 (sessenta) dias, contados da 
comprovação da respectiva adoção ou sentença judicial. 
 
VII.2 - LICENÇA PATERNIDADE  
05 (cinco) dias úteis consecutivos. 
 
VII.3 - FALECIMENTO DE SOGRO OU SOGRA  
2 (dois) dias consecutivos. 
 
VII.4 - ABONO ASSIDUIDADE (ABA)  
- Até cinco dias enquanto na Proposta da Fenaban é um único dia. 
- Licenças para tratamento de saúde não serão consideradas como critérios para 
a não concessão do ABA. 
- Extensivo, de forma proporcional, aos empregados que ingressaram no banco 
em 2014. 

 
VIII - EMPRÉSTIMOS DIFERENCIADOS 
O banco propõe em resposta ao requerido nas Cláusulas da Pauta Sindical: 1 
páragrafos 10° a 12° 
 

VIII.1 - DESCONTO DE FÉRIAS 
Parcelamento do desconto do adiantamento de férias em até 4 (quatro) vezes 
sem juros. 
 
VIII.2 - EMPRÉSTIMO RETORNO DE FÉRIAS 
Juros de 1% ao mês. 
 
VIII.3 - EMPRÉSTIMOS IMOBILIÁRIOS  
Isenção da tarifa de contratação de financiamento imobiliário no primeiro imóvel 
adquirido pelo empregado, através de financiamento no Banrisul. 

 
VIII.4 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AOS EMPREGADOS 
Mesma taxa de juros aplicada aos funcionários públicos estaduais. 
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PROPOSTA - Banrisul 
(válida exclusivamente para a reunião de 09/10/2014 ) 

 
 

IX - AUXÍLIOS E BENEFÍCIOS ECONÔMICOS 
O banco propõe em resposta ao requerido nas Cláusulas da Pauta Sindical: 4 caput e 
parágrafos 1° a 3°, 7, 1 parágrafos 1° a 4°, 6°, 28 ° 
 

IX.1 - AUXÍLIO CRECHE / AUXÍLIO BABÁ 
Extensão ao empregado que vier a ser afastado por acidente do trabalho, por 
um prazo de 6 (seis) meses, contados do primeiro dia de afastamento do 
trabalho. 
 

IX.2 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 
- R$ 633,02. Valor 46,82% superior ao valor apresentados pela Fenaban. 
- Extensivo aos empregados com até doze meses de afastamento por saúde.  
- Manutenção da supressão da contribuição dos empregados sobre o Auxílio 
Alimentação.  
 

IX.3 - DÉCIMA TERCEIRA CESTA ALIMENTAÇÃO  
- R$ 1.064,80. Valor 146,96% superior ao valor apresentados pela Fenaban 
- extensivo aos empregados com afastamento por saúde.  
 

IX.4 - GRATIFICAÇÃO DE CAIXA E OUTRAS VERBAS DE CAI XA 
- R$ 516,46 e R$ 239,35. Valores, 20,68% e 18,28% superiores aos valores 
apresentados pela Fenaban. 
 

IX.5 - ANUÊNIO 
- R$ 36,49. Valor 49,05% superior ao valor apresentado pela Fenaban. 
 

IX.6 - AJUDA PARA DESLOCAMENTO NOTURNO 
- R$ 106,54. Valor 23,97% superior ao valor apresentado pela Fenaban. 
 

IX.7 - OPERADOR DE NEGÓCIOS 
- R$ 377,91. Valor 8,50% superior ao do ACT Banrisul 13/14. 
- Fica assegurado às Operadoras de Negócios, a garantia de retorno à função 

após o término da licença maternidade. 
 

IX.8 – GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL (regulamentação da CC T Aditiva RS) 
- O ordenado, a Comissão Fixa e o Anuênio serão a base de cálculo da 

Gratificação Semestral  
 

BENEFÍCIO ACT 
Aditivo 

Banrisul 
13/14 

CCT 
14/15 

Fenaban 

ACT 
Aditivo 

Banrisul 
14/15 

Diferença % entre Valor 
do ACT Aditivo Banrisul 
14/15 e Valor da CCT 

14/15 Fenaban 
Auxílio Alimentação  583,43   431,16   633,02  46,82% 
Décima Terceira Cesta  1.000,00   431,16   1.064,80  146,96% 
Gratificação de Caixa  476,00   427,95   516,46  20,68% 
Outras Verbas de Caixa  220,60   202,36   239,35  18,28% 
Anuênio  33,63   24,48   36,49  49,05% 
Ajuda p/ Deslocamento Noturno  98,19   85,94   106,54  23,97% 
Operador de Negócios  348,30    377,91   
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PROPOSTA - Banrisul 
(válida exclusivamente para a reunião de 09/10/2014 ) 

 
X - APOIO À QUALIFICAÇÃO 
O banco propõe em resposta ao requerido nas Cláusulas da Pauta Sindical: 3 caput e 
parágrafos 1° e 2° 
 

X.1 – CPA 10 E CPA 20  
- Pagamento dos cursos de CPA 10 e 20. 
- Banrisul se compromete a comunicar os empregados, com antecedência, sobre 
a necessidade de revalidação das certificações de CPA. 
 

X.2 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO 
- 40%, limitado a R$ 3.000,00 em cursos de graduação. 

 
XI - INTERVALO DA JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO - JORN ADA 
O banco propõe em resposta ao requerido nas Cláusulas da Pauta Sindical: 1 
parágrafo 15° 

- Para os empregados com jornada de trabalho de seis horas será facultada a 
extensão do intervalo dos atuais quinze minutos para até trinta minutos com 
compensação no mesmo dia ao final da jornada de trabalho. 
 

XII - PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS FENABAN 
O banco propõe em resposta ao requerido nas Cláusulas da Pauta Sindical: 1 
parágrafo 4°, 7° alínea “c”, 17°, 23° alínea “a”; 2  caput e parágrafo único 
 

XII.1 - PLR FENABAN 
- Pagamento da primeira parcela até cinco dias úteis após assinatura do Acordo 
Coletivo Aditivo Banrisul 14/15. 
- Antecipação considerará o resultado até agosto e não apenas até junho, como 
é na Fenaban. 
- Extensivo aos empregados com afastamento por saúde.  
 

XII.2 - PLR BANRISUL 
- Além da PLR Fenaban 
- 1,8% dividido linearmente entre os empregados proporcional ao número de 
meses trabalhados no ano de 2014 
- Extensivo aos empregados com afastamento por saúde.  

 
XIII - PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS 
O banco propõe em resposta ao requerido nas Cláusulas da Pauta Sindical: 1 
parágrafo 4°, 7° alínea “c”, 17°, 23° alínea “a”; 2  caput e parágrafo único 
 

- Será retomada a Comissão Paritária para tratar as questões do novo Plano de 
Cargos e Salários. 
– Será criada sub-comissão específica para tratar dos critérios e da metodologia 
para avaliação de desempenho que subsidia as promoções por mérito, cujas 
conclusões serão submetidas à Comissão Paritária que estará estudando o novo 
Plano de Cargos e Salários. 
 

XIV - DIAS DE GREVE 
- Até 06.10.14 compensados de acordo com regra da Fenaban e de 07 a 09 de 
outubro as horas serão descontadas em parcela única na folha de pagamento de 
25.10.2014. 


