
Reajuste salarial - sobre 01/09

DEMAIS VERBAS SALARIAIS

 Salário de Ingresso / Piso

Contínuo

Escriturário

Caixa

Salário após 90 dias / Piso

Contínuo

Escriturário

Caixa

Outras verbas salariais

Anuênio - ATS

Gratificação de Caixa

Gratificação de Compensador

Vale refeição / Alimentação (14%)

Auxílio Cesta Alimentação

13ª Cesta Alimentação

Auxílio Creche / babá

(71) meses

Auxílio Creche / babá

(83) meses

Auxílio filhos excepcionais

Auxílio funeral

Ajuda deslocamento noturno

Indenização por morte

Requalificação profissional

PLR

Regra básica percentual salário

Parcela fixa

Limitado

2,2 salários, limitado a

PLR Adicional 2% L.L. - limitado

8,50%

R$ 1.143,31

R$ 1.638,62

R$ 1.638,62

R$ 1.252,38

R$ 1.796,45

R$ 1.796,45

R$ 24,48

R$ 427,95

R$ 139,44

R$ 26,00

R$ 431,16

R$ 431,16

R$ 358,82

R$ 306,96

R$ 358,82

R$ 823,30

R$ 85,94

R$ 122.770,20

R$ 1.227,00

(15% do LL)

90%

R$ 1.837,99

R$ 9.859,93

R$ 21.691,85

R$ 3.675,98

10,0%

R$ 1.257,64

R$ 1.802,48

R$ 1.802,48

R$ 1.377,62

R$ 1.976,10

R$ 1.976,10

R$ 26,93

R$ 470,75

R$ 153,38

R$ 29,64

R$ 491,52

R$ 491,52

R$ 394,70

R$ 337,66

R$ 394,70

R$ 905,63

R$ 94,53

R$ 135.047,22

R$ 1.349,70

(12,8% do LL)

90%

R$ 2.021,79

R$ 10.845,92

R$ 23.861,00

R$ 4.043,58
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FILIADO À:

C
om a assinatura, na tarde desta terça-
feira, 03/11, em São Paulo, da 24ª 
Convenção Coletiva de Trabalho 
(CCT), chega ao fim mais uma 

Campanha Nacional da categoria bancária. Os 
trabalhadores conquistaram 10% de reajuste 
salarial e 14% de reajuste sobre os auxílios 
refeição e alimentação.

A Campanha Nacional dos Bancários 
paralisou as atividades das instituições finan-
ceiras durante 23 dias, chegando ao número 
recorde de quase 13 mil agências e centros 
administrativos fechados.

"A força da greve, mostrou o poder de 
mobilização da categoria bancária e conseguiu 
barrar a tentativa dos banqueiros de ressusci-
tar o famigerado abono, tão conhecido dos 
trabalhadores nos anos 90. Além disso, foi 
derrotada a proposta de reajuste abaixo da 
inflação, como foi a proposta inicial da 
Fenaban", destaca Carlos Alberto, presidente 
do Sindicato dos Bancários de Irecê e Região.

CAMPANHA NACIONAL 2015

CTB

Assinada a CCT 2015/2016 e Aditivos com BB e Caixa

Acordos com demais Bancos
Além da CCT, as entidades sindicais assina-

ram também no mesmo local os acordos 
aditivos específicos com o Banco do Brasil e a 
Caixa Econômica.

O Banco do Brasil já creditou a PLR na noite 
de ontem, já a Caixa anunciou o crédito para a 
próxima sexta feira, dia 06. Os demais bancos 
tem até o dia 13 para realizar o crédito.

O Acordo específico do BNB será assinado 
nesta quinta-feira, 05, em Fortaleza.

Assembleia representativa encerrou a greve, que durou 23 dias
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Assinado o Acordo, agora vem o crédito da PLR. Confira!
CCT 2015/2016

DESCONTO ASSISTENCIAL

Após o encerramento da Campanha Nacional dos 
Bancários 2015, é chegada a hora da cobrança do Desconto 
Assistencial sobre a contratação que foi realizada.

O Desconto aprovado, por unanimidade, em Assembleia 
Geral Extraordinária realizada no dia 06 de Agosto de 2015, é 
da ordem de 1% (um por cento) sobre todas as verbas 
salariais, no mês em que ocorrer o pagamento do reajuste. O 
valor descontado tem a finalidade de ajudar a cobrir as 
despesas com a realização da campanha salarial.

Prazo para oposição
Os bancários sindicalizados e não sindicalizados poderão 

A greve dos bancários garantiu 
reajuste de 10% na Participação nos 
Lucros e Resultados, e a antecipação 
vem aí: será creditada em até dez dias 
após a assinatura do acordo com os 
bancos, que aconteceu ontem, dia 03, 
em São Paulo.

O Banco do Brasil efetuou o crédito 
na noite de ontem mesmo, já a Caixa fará 
o pagamento na sexta, dia 06.

Composição da PLR - Privados
A PLR nos bancos privados é compos-

ta de regra básica e parcela adicional. A 
regra básica corresponde a 90% do salário reajustado em 
10% mais R$ 2.021,79, limitado a R$ 10.845,92. Se o montan-
te distribuído entre os bancários for inferior a 5% do lucro 
líquido do banco em 2015, o valor será aumentado até atingir 
os 5% ou 2,2 salários do empregado (o que ocorrer primeiro), 
com teto de R$ 23.861,00. A parcela adicional corresponde a 
2,2% do lucro líquido dividido entre os funcionários, até o 
limite individual de R$ 4.043,58.

O que vem 
Na antecipação, os bancários recebem 54% do salário 

mais fixo de R$ 1.213,07, limitado a R$ 6.507,55 e ao teto de 
12,8% do lucro líquido do banco (o que ocorrer primeiro) 
apurado no primeiro semestre deste ano. Isso somado à 
regra adicional: 2,2% do lucro líquido do primeiro semestre, 

2.280,16

2.654,57

2.833,07

3.373,07

3.913,07

1.976,10

2.669,45

3.000,00

4.000,00

5.000,00

2.021,79

2.021,79

2.021,79

2.021,79

2.021,79

4.301,95

4.676,36

4.854,86

5.394,86

5.394,86

Salário
(R$)

Regra
Majorada

(R$)

Parcela
Adicional

Total
PLR (R$)

Simulação da antecipação da PLR no Bradesco 2015
ANTECIPAÇÃO - Outubro/2015*

*valor calculado sobre o Lucro Líquido do 1º sem/15 de R$ 8,778 bilhões

Simulação antecipação da PLR e PCR - Itaú Unibanco 2015

2.280,16

2.654,57

2.833,07

3.373,07

3.913,07

1.976,10

2.669,45

3.000,00

4.000,00

5.000,00

2.021,79

2.021,79

2.021,79

2.021,79

2.021,79

2.285,00

2.285,00

2.285,00

2.285,00

2.285,00

6.586,95

6.961,36

7.139,86

7.679,86

8.219,86

Salário
(R$)

Regra
Majorada

(R$)

Total
PLR (R$)

ANTECIPAÇÃO - Outubro/2015*

Parcela
Adicional

PCR
(R$)

*valor calculado sobre o Lucro Líquido do 1º sem/15 de R$ 11,717 bilhões

dividido igualmente entre os trabalha-
dores, com teto de R$ 2.021,79.

Baseado nos lucros que Itaú, e 
Bradesco apresentaram no primeiro 
semestre, o Sindicato calculou quanto os 
bancários receberão de antecipação, a 
partir do piso da categoria (R$ 1.976,10) 
até o salário de R$ 5 mil. No caso do Itaú, 
a antecipação da PLR soma-se ao PCR de 
2015.

Caixa Econômica
A empresa mantém o formato dos 

anos anteriores. Dessa forma, a PLR será 
composta da regra básica da Fenaban – 90% do salário 
reajustado em 10% mais R$ 2.021,79, limitado a R$ 
10.845,92, mais valor adicional de 2,2% do lucro líquido 
dividido igualmente entre todos os funcionários até o limite 
individual de R$ 4.043,58 – e da PLR Social, que corresponde 
a 4% do lucro líquido distribuído de forma linear.

A Caixa garantirá, no mínimo, uma Remuneração Base a 
todos os empregados, e antecipará 60% do total da PLR. 

PLR sem IR
É importante lembrar que os trabalhadores conquistaram 

isenção ou descontos menores do Imposto de Renda sobre a 
PLR, medida que passou a valer em 2013. Assim, com a 
correção da tabela do IR, os bancários que ganham até R$ 
6.677,55 de PLR estão totalmente livres do imposto.

opor-se ao desconto no prazo de 10 (dez) dias, a contar da 
assinatura da CCT, mediante entrega de requerimento 
individual, na sede do Sindicato dos Bancários de Irecê e 
Região, na Rua da AABB, 850, Centro, Irecê/BA, no horário 
das 08:00h às 18:00h, devendo constar do mesmo, nome, 
matrícula, agência e Banco. 

Como a assinatura da CCT aconteceu na última terça-
feira, dia 03, o prazo para oposição se estenderá até o 
próximo dia 14 de novembro de 2015.

Vale lembrar que a luta é coletiva, e consequentemente a 
vitória é de todos!

Desconto Assistencial: prazo para oposição termina no dia 14/11


