
ATA DA 2ª REUNIÃO ESPECÍFICA – BANCO DE HORAS

entre o Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO e a FENADADOS

LOCAL: Sede da FENADADOS – Brasília - DF

DATA: 24/09/2014

HORÁRIO: 10h

TEMA: Negociação Específica sobre Banco de Horas

PARTICIPANTES

Pelo SERPRO: Flávio Luiz Silvestre de Albuquerque – SUPGP

Jorge Benjamin de Azevedo - SUPGP

Geoffrey Souza Cordeiro – SUPGP

Pela FENADADOS: Telma Dantas – FENADADOS

Djalma Araújo – SINDPD/DF

Ivonete de Castro Rodrigues Truda – SINDPD/RJ

Paulo Roberto de Oliveira – SINDPD/SP

Observadores: Jeronimo Bitencourt – SINDPD/SP

Mário Jorge de Paiva Melo – SINDPD/RJ

Liana Mary Almeida de Araújo – SINDPD/PE

Marcia Maria G. A. e Silva – SINDPD/RJ

REGISTRO PRELIMINAR DA FENADADOS

A representação  dos  trabalhadores  (as)  na  mesa  de  negociação  ocorrida  hoje 
(24/09/2014),  para  tratar  sobre  o  BANCO DE HORAS do corpo  funcional  do  SERPRO, 
continuou  à apresentar  propostas de alteração a fim de melhorar  a  minuta da empresa 
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apresentada na mesa de negociação ocorrida no dia 16/09/2014.

Inclusão no Paragrafo primeiro.

A FENADADOS propõe que o  acordo do BANCO DE HORAS contemple  as  três 
modalidades. HORA EXTRA, HORA EXTRA e BANCO DE HORAS, e BANCO DE HORAS. 
Assim fica garantido a opção do praticado hoje.

Proposta de inclusão de Paragrafo.

Que  o  BANCO DE HORAS negociado  entre  a  FENADADOS e  o  SERPRO,  não 
possibilite utilização do mesmo nos FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. 

Alteração do Paragrafo 14.

EXCLUIR o termo COLETIVO.

A Representação também reafirmou a importância das duas propostas apresentadas 
pela FENADADOS na mesa anterior ocorrida no dia 16/09/2014. Proposta essa, que garante 
um canal de negociação permanentemente e também inclui no paragrafo 15 a utilização de 
até  dois  dias  consecutivos  ou  não,  do  BANCO  DE  HORAS  pelo  trabalhador(a)  sem 
autorização previa da chefia.

A representação dos trabalhadores (as) mesmo compreendendo que a HORA EXTRA 
é um instrumento de gestão da empresa, reafirma a importância de um acordo que possa 
garantir um equilíbrio entre a proposta apresentada pelo SERPRO e a realidade existente 
hoje na empresa.

REGISTRO DO SERPRO 

O SERPRO reforça que a minuta construída e apresentada à Federação na última 
reunião visa organizar e orientar o processo de compensação e transparência do pagamento 
das horas  de sobrejornada realizadas  pelos(as)  empregados(as),  reforçando assim,  seu 
compromisso com o aperfeiçoamento das relações de trabalho.

A empresa ciente da importância do diálogo em torno da construção de um Acordo 
que possa viabilizar a implantação do Banco de Horas, registra o recebimento da proposta 
da FENADADOS, e se posicionará sobre a mesma em momento oportuno.

REGISTRO DAS PARTES

As partes  indicam a próxima reunião específica sobre Banco de Horas  para o dia 
15/10/2014, a ser confirmada em momento posterior.
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