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IES.POLIO PIN~:J QUARTI!a I 
~ 'Pvt...'-/ 

~evl>uo uo Lontroto Lolectlvo de Trabalho celebrado em 31 

de Dezembro de 1938 entre o Grémio Nacional dos Ban-

cos e Cosas Bancários e os Sindicatos Nacionais dos Em-

pregados Bancários delisboo,Pôrto, Coimbra, Braga e Viseu 

Alterações aprovadas pelos contratantes 

Cláwmla 1.'-
§ t: - Não se a plica, porém, a exclusão referida na 

parte final desta cláusula aos empregados que, eventunl-
mente, e sem carácter de permanência desempenhem 
qualquer das funções ali mencionadas. · 
CláusuW. 2.' - O presente contrato, que entrou em 

vigor em l de Janeiro de 1Q39, durará por prazo indeter-
minado, mas pode ser  alterado a todo o tempo. 
As a lterações admitidas pelos contratantes, uma vez 

aprovadas pelo Sub-Secretário de Estado das Corpora-
ções e Pl·evidência Social, ficam fazendo parte inte-
grante do contrato. 
Cláusula 6.' - A admissão do empregado peJo estct-

belecimento bancário é condicional por um ano, durante 
o qual  o emp1·egado pode ser despedido ou despedir-se 
sem qualquer aviso prévio ou indemnização. 
§ único (novo) - Mediante autorização prévin da 

Comissão Corporativa poderá êste prazo, em casos espe-
ciais, ser prolongado por mais três meses. 
CláUS'Ula.7.'-
§ t:-
e)-o encerramento de u•1a dependência ou a extin-

ção de um serviço: 
h)-a condenação do empregado, por crime infa-

mante; 
q) -a recusa do empregado a prestar os serviços 

que n entidade patronal, nos limites das suas faculdades 
de direcção, lhe indicar; 
§ 2.'-
b)-se tiver mais de dois anos de serviço, e menos 

• de dezasseis, o COITespondente a um mês de ordenado por 
cada periodo de dois anos, com um mínimo de dois meses 
de indemnização; 
' c) (nova) - se tivennais de dezasseis anos de ser-
viço, o correspondente à indemnização da alínea anterior 
a mais um mês de ordenado por cada ano além de dezas~ 
seis. 
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§ 3.'-
c)- se li ver mais de dez anos e menos de vinte de 

serviço, o que lhe competir por virtude da alínea ante-
rior mais o correspondente a mês e meio de ordenado 
por cada ano de serviço além de dez; 
d) -se tiver mais de vinte anos de serviço o que lhe 

competir por virtude das alineas b) e c) e mais o corres-
pondente a dois meses de ordenado por cada ano de ser-
viço além de vinte. 
Cláwnda 8: - A menos que haja justa causa, ne-

nhum empl·egado poderá despedir-se sem avisar o esta-
belecimento bancário com a antecedência de 15 dias, ou 
de 30 quando pertencer às classes A, B ou C. 
Clá1tsula 9.' - Verificando-se a hipótese prevista na 

alínea e) do § 1." da cláusula 7.", os empregados a dis-
pensar serão escolhidos de entre os que constituírem o 
quadl'O ge1·al do estabelecimento bancário (sede e depen-
dências) atendendo-se não só ao interêsse dêste, mas 
também, quanto aos empregados, à antiguidade, à sua 
situação pessoal, encargos de família, idade e outras 
circunstâncias análogas. 
Cláusula 11.' -
§único (eliminado). 
§ e (novo) - Nos concursos para admissão de pes-

soal na classe 1 não pode fazer parte das respectivas 
provas matéria superior à equivalente ao curso elemen-
tar de comércio ou 3." ano dos liceus. 
§ 2." (novo) - Sendo a maté1·ia das provas superior 

à indicada no parágrafo anterior, os admitidos ingressa-
rão, pelo menos, na classe G. 
Cláusula 16.' - QuanOO a admissão de empregados 

não possa ser feita nos termos do COJ'PO da cláusula 12.', 
os estabeledment.os bancários procurarão dar preferên-
cia, em igualdade de circunstâncias, aos filhos de empre-
gados bancários com mais de 20 anos de serviço, ou 15 
se já falecidos. 
Esta p1·eferência só será obrigatória quando se tra-

tar de filhos dos empregados do próprio Banco. 
§ único (novo) - Os Sindicatos Nacionais organiza-

rão a lista dos indivíduos a que se refere esta cláusula 
c obrigam-se, quando solicitados pelos estabelecimentos 
bancários, a fornecê-la com todos os elementos de infor-
mação que àcêrca dos mesmos nela se encontrem regis-• 
ta dos. 
Cláusula 17.' (eliminada). 
Cláusula 18.' (eliminada). 
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§único (eliminado). 
Cláusula 19.' -

3-

i) -contribuir com todo o esfôrço para que o serviço 
a cargo dos empregados ausentes seja feito dentro das 
hor·as regulamentares de trabalho. 
Cfâwmla 21:-
3  - repreensão registada, assinada pela entidade pa-

tronal ou por quem a representar, que deverá ser comu-
nicada na ínteg1·a ao interessado; 
§ (mico (novo) - As penalidades indicadas nos 

n .... 5 a 7 quando aplicadas, deverão, acompanhadas dos 
motivos que as determinaram, ser imediatamente comu-
nicadas pela entidade patronal ao Sindicato respectivo, 
obrigando-se êste a fazê-la.s constar do registo biográ-
fico do empregado. 
Cláusuht 25.' - Os estabelecimentos bancários pel'-

miLiJ·ão a saída dos empregados depois de decorridas 
seis horas de trabalho e à medida que forem concluindo 
os respectivos serviços. 
Cláusula 28." - As ordenanças - classe M - estão 

sujeitas ao horário do pessoal maior, mas antecipando a 
hora da entrada de 15 minutos e prolongando a hora da 
saída de outros 15 minutos, para se fardarem e des-
fal-darem. 
Clríusula 34.' -
c) -ao pessoal de inspecção ou fiscalização, desde 

que pertença às classes A, B e C, quando em serviço fora 
da sede do estabelecimento e munido de documento com-
provativo das suas funções. 
Cláusula 95.' - No Banco de Portugal e nos bancos 

.emissores coloniais, os empregados necessários ao fun-
cionamento do serviço de Tesouro poderão trabalhar con-
forme as exigências dêsse serviço e de modo a que as 
horas do seu trabalho coincidam com as do serviço do 
Estado no mesmo Banco. 

Cláu.,.ulc~ W.' - Nas sedes ou dependências dos esta-
belecimentos bancários cujo número de empregados do 
pessoal maio1· seja inferior a 15, poderão deixa1· de exis-
tir tantos empregados das classes A, B ou C quantos os 
sócios, que exerçam, efectiva e permanentemente, fun-
ções de gerência ou dil·ecção de serviços, e, neste caso, 
a divisão do pessoal pelas classes indicadas nos mapas 
n."' l ou 2 será feita contando como número de empre-
gados o nt'lmero real dêstes, acrescido do número de 
sócios, nas condições indicadas. 
Clá'U,'mla .41 .' - NAS filiais e Agências 'dos estabeleci-
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mentos bancários fora de Lisboa e Pôrto, quando haja 
mais de um gerente exercendo, exclusiva  e  permanente-
mente, funções ~de gerência, um ocupará a classe A  e  o 
outro ou outros essa mesma classe ou a clHsse ]3, dimi-
nuindo, COJTcspondentemente, o número de empregados 
da classe D ou o das inferiol'es. 
Cláusula -H.'-A (nova) - Os caixas não poderão, 

enquanto desempenharem êsse serviço, ter vencimento 
inferior ao correspondente ao da classe E, embora te-
nham classificação inferior no quadro do pessoal. 
§ único (novo) - O disposto nesta cláusula aplica-se 

também aos empregados que acidentl'llmente desempe-
nhem as funções de caixa. 
Cláus-ula .45.' -
lJ)-at1mento do número de empregados no grupo 

F , C, H e I ou na classe K por ingresso de ordenanças 
nas condições da cláusula 5.' e seu parágrafo; 
e, ainda, as que resultem: 
c) -da estadia na sede do estabelecimento, pelo 

prazo máximo de três anos, de empregados vindos de 
qualquer dependência de fora do Continente e que não 
ingressem no respectivo quadro, por aguardarem outro 
destino; 
f) (nova) - da estadia, pelo prazo máximo de uni 

ano, de empregados pertencentes à classe D ou superior, 
vindos da sede ou de qualquer dependência, e que não 
ingressem, tafnbém, no respectivo quadro por aguarda-
1·em outro destino. 
§ 1.• - As modificações derivadas da aplicação das 

alíneas b) e d) não devem, em qualquer caso, exceder o 
prazo de run ano. · . 
Cláusula 1,9: - Os empregados colocados po1· inter-

médio das Agências de Colocação dos Sindicatos Nacio-
nais contratantes têm direito a ingressar logo na classe 
H ou G se tiverem já 4 ou 5 anos, respectivamente, de 
bom serviço bancário, comprovado com os competentes 
atestados. 
Cfáus-ula 50.· -
§único (eliminado). 
§ 1.0 (novo) - Quando por virtude de transferência 

da sede para uma dependência, ou de uma dependência 
para outra, haja promoção para a classe D ou superior, 
que não seja resultante de prévio concUJ·so, será a mesma 
condicional por um ano. • 
§ 2." (novo) - Quando haja transferência para a sede 

de um empregado de uma dependência, e que pe1i:ença a 
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qualquer das classes A, B, C  e D, não poderá o mesmo 
ingressar em classe inferior a D. No caso de pertencer 
a qualquer outra classe, deverá, pelo menos, ser-lhe man-
lida a mesma classificação. 
§ 3." (novo) - No caso de tnmsfm·ência definitiva 

por conveniência de serviço, a entidade patl·onal obri-
ga-se a pagar ao empregado transferido tôdas  as despe-
sns de deslocação, dêle e das pessoas que com êle coabi-
tem e estejam a seu cargo. 
§ 4." (novo) - Em qualque1· das hiJ>Õteses previstas 

nesta cláusula e parágrafos anteriores, o vencimento do 
empregado. transferido não pode sofrer redução que não 
seja expressamente autorizada pelo presente cont1·ato. 
§ 5." (novo) - As disposições dos parág1·afos destn 

cláusula não se aplicam às transferências de empregados 
do Continente para o Ultramar e vice-versa. 
Cláusula 53.' - Aos empregados das classes B, C, D, 

E, F, J ,  K  e  L serão estabelecidos, por cada período de 
5 anos de serviço na mesma classe, diuturnidades de 
5 %, até ao limite de 4, não podendo, por efeito destas, 
ser excedido o vencimento mínimo da classe imediata-
mente superior. 
§único (eliminado). 
§ 1: (novo)-Nas cl.asses B, C, D, E  e F  o período da 

primei1·a diuturnidade conlar-se-á a partir do fim do 
segundo ano após o ingresso do empregado na respectiva 
classe. 
As percentagens das diuturnidades destas classes 

se1·ão contadas sôbre o vencimento a que o empregado 
tem direito após 2 anos de exercício na respectiva classe. 
§ 2." (novo) -Para os feitos desta cláusula não pode 

ser contado qualquer período de tempo de serviço ante-
rior a  1 de Janeiro de 1939. 
Cláusula 55:-Os oulot·gantes obrigam-se a, quando 

as circunstâncias o permitirem, concluírem o regula-
mento para a constituYção da Caixa Sindical de Previ-
dência dos Empregados Bancários. 
Cú.htSula 62.' - Por motivo de casamento do empJ·e-

gado ou de falecimento do cônjt1ge ou de parente em 1.• 
grau, o empregado tem direito a três dias de licença, com 
vencimento, sem prejuíZo do período ~ férias. 
Cláusula 64..' - As empregadas são dispensadas de 

comparecer ao serviço, por ocasião do parto, dUJ·ante 30 
<lias e com direito ao ordenado por inteiro. 
Cláusula 65.'-A (nova) Pela transgressão das cláu-

sulas que regulam o horário de trabalho, incorrem os es-
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tabelecimentos bancários nas multas fixadas por lei, mas 
calculadas em conformidade com o número de emprega-
dos sujeito ao horário transgredido. 

Cláus-ulc~ 69.' - A Comissão Corporativa será cons-
tituída por um Presidente, L'epresentante do 1. N. T. P., 
designado· pelo Sub-Secretário de Estado das Corpora-
ções e P1·evidência Social, e por quatro vogais, dois dos 
quais representarão o Grémio ).Tacional dos Bancos e 
Casas Bancárias e os restantes a Federação Nacional dos 
Sindicatos dos Empregados Bancários e os Sindicatos 
contt·nt..'lntes. 
§ único - O Sub-Secretário de Estado das Corpor·a-

ções e Previdência Social designará os vogais efectivos 
e suplentes de entre os membros do Conselho Gel"al do 
Grémio Nacional dos Bancos e Casas Bancárias e  das 
direcções da Federação Nacional dos Sindicatos dos Em· 
pregados Bancários e dos Sindicatos contl·atantes. 
Cláus-ula 7.?.' (eliminada). 
Clci:u.sula 80.' - Os empregados deverão ser inscritos 

no quadro da sede ou das depend.ências, onde normal· 
mente pr·estem serviço, conforme os mapas n."' 1, 2, 
3 e 4. 
§ 1.0 (eliminado). 
§ 2." (eliminado). 
§ 3." (eliminado). 
§ 4." (eliminado). 
Cláusula, 81.' (eliminada). 
§único (eliminado). 
Cláusula 82:-As ordenanças existentes. à data da 

assinatura do contrato, classificadas na classe M, serão 
abrangidas pelo disposto na cláusula 5.', mas com a tole-
rância de idade até aos 19 anos. 
(t) (eliminada). 
b) (eliminada). 
r) (eliminada). 
§ 1.• (eliminado). 
§ 2.• (eliminado). 
Clá1tSUla 85." - Todos os empregados bancários con-

tribuirão, mensalmente, ·para o respectivo Sindicato, com 
!4 % do seu ordenado, arredonQando·se essa contribul'· 
ção para os $50 1mediatamente superior. O limite mí. 
nimo da referida contribui'ção é de Escudos 2$50. 
Cláusula BB·A (Nova) - As presentes alterações ao 

Contrato Colectivo de Trabalho entrarão em vigor depois 
de aprovadas pelo Sub·Sec1·etário de Estado das Corpo. 
rações e Previdência. Social 
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Vencimentos mensais do pessoal maior 

COIMBRA E BRAGA 
OUTRAS I.OCAL!OADES 

I • 
A  .  ,  .  .  .  .  .  . . 12.0001 A .  .  .  ,  .  .  .  .  . . 11.5001 1.800$ 
B 1 /1.5001 B I l 1.2501

1

1.1001 
/Ao fim dedob llflllloo CltrSSell.GOOI /Ao fim de doiS ooos no Oo!lel 1.3501 1.1501 

c)M6mde00ilooosno0mse i:~: cJAoftmdelbbooosnoOJssen:m: m: 
o(Aofimdedoisooosnaansse!l.~g: o)Ao6rndedoilonosnoCio;se! = ~og: 
EjAoiÍ'I!dedolsonosnoebsstl ~= E~AofimdedoisooosnoCia;se~ ~~= ~gg: 
F IAo6mdedoisooosnoC!cwe~ m: F IAobmde®lsooosnaC!mse~ ~= ~~: 

!,.. . . . . . . ·I'"'" 11 ... '"'. . ,.,.,. .. ,.,. G 2.o .  .  .  .  . 5801 G 2.o aoo. . 5301 530$ 
3.0 • • • 5601 3.0 ano. . 560. 5601 

H . .  . 4001 H .  .  .  .  . 400$ 4001 
. 3001 I  .  .  . ~ .  . 300J 5001 

Telefonistas. .  . 550100 

Vencimentos mensais do pessoal menor 

(') O empref(ado desta classe que dtsempenhar as {tmç/Jes de chefe 
do pessoal menor receberd mais IOOfOO. 
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Sindicato Nacional dos Empregados Bancários do Distrito de Lisboa 

AVISO 

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

Nos termos do art.0 22.0, dos Estatutos, convoco a Assembléia Geral a reanir 
extraordinAriamente, pelas 21 horas do dia ti, na Rua da Palma, 237 (sede da 
Associação de Socorros i\hituos dos Empregados no Comércio e Indústria), com a 
seguinte ordem de trabalhos: 

apreciaç:ão e votaç:ão das alteraç:ões ao Contrato Colectivo de Trabalho. 

No CHSO de não haver número legal de sócios para a Assembléia funcionar em 
primeira convocaç::'io, fica desde já feita segunda convocação para meia hora 
depois da mar.J;:ada, com a mesma ordem de trabalhos, de harmonia com o 
§ único do art.0 19.0 

Lisboa, 9 de Agôsto de 1941 

lnd. Port. de Tlp .. t..d11 
5500ex.-ll-8·1941 

Pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

O Secretário d11 Mesa 

(a) Jotio Ant6nio Conde Ribeiro 


