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ACORDO COLETIVO - PROGRAMA DE DESLIGAMENTO 

VOLUNTÁRIO 

PDV – BANRISUL CARTÕES. 

  

SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE PORTO ALEGRE E REGIÃO, 

entidade estabelecido em Porto Alegre à rua General Câmara, 424, CEP 

90010-230, inscrito no CNPJ sob número 92.831.650/0001-05; representado 

por seu mandatário LUCIANO FETZNER BARCELLOS, brasileiro, 

solteiro, portador da cédula de identidade nº 1081779413 e inscrito no CPF 

sob nº 010.629.000-22 e, BANRISUL CARTÕES S.A., CNPJ n. 

92.934.215/0001-06, por seu representante legal, celebram o presente 

ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, que estipula as condições para o 

Plano de Desligamento Voluntário, previsto no Acordo Coletivo Aditivo 

2020/2022, que será regulado pelas cláusulas seguintes: 

  

PREÂMBULO 

  

Tendo em vista a opinião da Banrisul Cartões, de ser necessário adequar o 

seu Quadro de Empregados em função de alterações de atividades, em 

virtude das constantes modificações ocorridas advindas da digitalização dos 

processos e da mudança de comportamento dos clientes que cada vez menos 

precisam ir às agências, bem como para atender uma considerável 

quantidade de consultas sobre a abertura de um PDV, que ofereça condições 

especiais para desligamento. 

 

Tendo em vista a opinião das entidades sindicais que representam os(as) 

trabalhadores (as), sobre a necessidade de trazer maiores benefícios a quem 

se desliga da empresa, e que este desligamento seja realizado de forma 
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organizada e para os destinatários certos do ponto de vista dos interesses da 

classe trabalhadora. 

 

Tendo em vista que a proposta construída pelas partes foi aprovada pelas 

concernentes assembleias gerais, as partes RESOLVEM estabelecer as 

regras de um Programa de Desligamento Voluntário – PDV, que terá como 

base os seguintes princípios: 

 

 CLÁUSULA 1 - O presente Programa de Desligamento Voluntário – PDV 

tem como objetivo o desligamento de empregados já se encontram 

aposentados pela Previdência Social, ou aptos à aposentadoria ou ainda que 

se encontram há menos de 24 meses para conseguir tempo de contribuição e 

as demais condições para se aposentar. 

 

CLÁUSULA 2 - O período de inscrição para adesão ao PDV será de 30 de 

novembro de 2020 a 04 de dezembro 2020. Encerrado o período de inscrição 

a adesão ao programa passará a ser irrevogável.  

 

CLÁUSULA 3 - O período regular de desligamento dos aderentes será do 

dia 14 de dezembro de 2020 a 18 de dezembro de 2020. 

 

CLÁUSULA 4 – Os incentivos da Banrisul Cartões para a que os 

empregados (as) sejam estimulados a aderir ao PDV, serão os seguintes:  

 

a) Uma quantia proporcional ao tempo de contrato nas empresas do Grupo 

Banrisul (percentual da remuneração referido abaixo para cada ano 

trabalhado), tendo como base a remuneração mensal do empregado(a), do 

seguinte modo: 
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► GRUPO I - Para empregados Analistas - 60% da sua remuneração mensal; 

 

► GRUPO II - Para empregados Superintendentes - 35% da sua 

remuneração mensal. 

 

 b) A remuneração é composta pelas seguintes parcelas, efetivamente 

percebidas pelo empregado: 

 

ORDENADO 

COMISSÃO FIXA 

ANUÊNIO 

ABONO DED 

INTEGRAL 

ABONO 

 

c)  Uma Ajuda para Despesas Médicas no valor de R$ 2.500,00. 

 

d) Recebimento da cesta alimentação pelo período de 12 meses. 

 

§Único - O cálculo do valor do incentivo previsto na alínea “a” é limitado a 

35 anos de contrato do empregado(a). 

 

CLÁUSULA 5 - Os empregados também receberão as verbas da Rescisão 

Contratual contendo 13º salário proporcional, férias vencidas e 

proporcionais, FAN, ABA Indenizado e Prêmio Aposentadoria. 

 

CLÁUSULA 6 – A adesão ao PDV e o recebimento integral das parcelas 

previstas neste Acordo acarretarão a Quitação Total do Contrato de Trabalho 

mantido com o Banrisul, na forma do art. 477-B da CLT. 
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CLÁUSULA 7 – ABRANGÊNCIA NORMATIVA  

As partes estabelecem que este Acordo Coletivo de Trabalho tem 

abrangência para todos os empregados da Banrisul Cartões S.A. lotados na 

base territorial da entidade sindical acordante, conforme deliberação da 

assembleia geral. 

 

Porto Alegre, 23 de novembro de 2020 

 

 

BANRISUL CARTÕES S.A. 

 

 

SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE PORTO ALEGRE E REGIÃO 

  


