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47ª Reunião do Conselho de Representantes 
20 e 21 de Março de 2015 

Fortaleza - CE 
 
 

LEVANTAMENTO SITUACIONAL DAS UNIDADES NO BNB - 2015 
 

(a ser realizado pelos representantes da Associação em reunião com os funcionários da Agência 
ou lotação e encaminhado à entidade até o dia 18 de março de 2015, para o endereço 
afbnb@afbnb.com.br) 
 

Agência ou Lotação  

Nome do Representante  

 
I. Nº de funcionários na Agência ou Lotação 

Lotação atual  

Lotação definida   

Lotação ideal  

A lotação atual atende as necessidades da unidade? Por quê? [observar aspectos técnicos 
(jurisdição, clientes, carteiras, caixas executivos etc.) e funcionais/práticos (dias por semana 
que a unidade fica lotada, horas de extrapolação da jornada de trabalho etc.] 
 
 
 
 
 
 

II. Condições de trabalho 

Estrutura atual (  ) Reformada  (  ) Nova 

Condições da estrutura 
atual 

(  ) Adequada    (  ) Deficiente 

Se marcou a opção “Deficiente”, o que falta para o bom funcionamento da unidade?  
 
 
 
Existem outros fatores que dificultam o bom andamento das atividades em sua unidade? 
(Exemplo: falhas de sistema, relação interpessoal, transporte local, etc.) 
 
 
 
 
 

 
 
III. Extrapolação da Jornada de Trabalho 

Extrapolação (  ) Não acontece (  ) É comum  (  ) Pontual 

Pagto. Horas Extras (  ) Não é total (  ) É total  (  ) É convertido em banco de horas 

IV. Previdência  

Quantos aposentados pelo INSS ainda na ativa?  

Quantos já encerraram suas contribuições à CAPEF (360 meses de  

mailto:afbnb@afbnb.com.br


2 
 

contribuição)? 

Quantos encerrarão suas contribuições à CAPEF nos próximos 5 anos?  

Quantos funcionários aderiram ao CV 1?  

Quantos funcionários não aderiram à previdência complementar?  

V. Assistência à Saúde 

 SIM NÃO 

O seu município ou região dispõe de uma rede adequada de 
assistência médica? (hospitais, clínicas de diversas especialidades, 
etc.) 

  

Essa rede de assistência atende pela Camed?  

Quais as principais carências de cobertura médica em seu município ou região? 
 
 
 
 
 

VI. Banco de Desenvolvimento 

 SIM NÃO 

No geral, o BNB (via Agência) está atuando enquanto um 
 Banco de Desenvolvimento?  

  

O processo de crédito executado na Agência é estruturado, contando com a 
atuação do Agente de Desenvolvimento?  

  

O processo de crédito tem suporte suficiente de técnicos de campo para 
fiscalização das operações (vistorias prévias, desembolsos e adm. do 
crédito)?  

  

A percepção em relação às pessoas na jurisdição da Agência ou Lotação é de 
que o BNB tem uma atuação diferenciada do Banco do Brasil e da CEF?  

  

Na Agência ou Lotação percebe-se no dia-a-dia o papel do ETENE/Políticas de 
Desenvolvimento? 

  

 
VII. Outros pontos importantes  
(estruture a pergunta, transcreva nos lugares abaixo e levante as respostas dos funcionários na 
reunião) 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 
VIII. Resoluções que gostaria de encaminhar para a 47ª RCR 
[estruture a resolução com verbo no infinito e prazo se for o caso (Ex.: Realizar paralisação de 1 
hora na semana do dia do trabalhador contra a falta de um PCR que corrija as distorções atuais 
e valorize os trabalhadores do Banco do Nordeste, enquanto Banco de Desenvolvimento), 
transcreva nos lugares abaixo] 

1. 

2. 

3. 

Atenção: se possível, não deixe de bater uma foto da reunião na Agência ou Lotação e envie 
para o endereço afbnb@afbnb.com.br ou comunicacao@afbnb.com.br 
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