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Ofício Circular: 002/2012 – N.P.P.
São Paulo, 10 de Janeiro de 2012.

Assunto: Conta Salário Banco do Brasil
Senhor (a) Diretor (a) de Serviço Administrativo

Comunicamos que a partir de Janeiro de 2012 o servidor poderá optar por receber
seus proventos através de conta salário.

O Banco do Brasil irá habilitar automaticamente a funcionalidade de conta salário para
todos servidores, porém a funcionalidade de conta salário apenas será ativada, a partir de
manifestação formal do servidor junto à agência bancaria que possui a conta corrente.

Informamos que o servidor que ativar a funcionalidade da conta salário deixará de
usufruir dos benefícios da conta corrente, passando a usufruir somente os benefícios previstos
na conta salário.

A conta salário oferece possibilidade de o servidor, solicitar transferência mensal
programada de seus vencimentos/proventos, para uma conta corrente e/ou poupança em
outra instituição financeira, esta funcionalidade será ativada a partir de solicitação junto a
agência bancaria que possui conta corrente, devendo o servidor verificar junto ao Banco a
existência de custos quanto a esta operação.

Ressaltamos que continuará sendo cadastrado no LACA única e exclusivamente conta
corrente do Banco do Brasil, ou seja, não será alterado nenhum procedimento junto ao Centro
Paula Souza.
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Informações ao que se refere a procedimentos que serão adotados para ativação da
conta salário e/ou vencimentos/proventos transferidos a outra instituição financeira, deverão
ser verificados junto ao Banco do Brasil.

Contamos com a valiosa colaboração das Unidades de Ensino no que se diz respeito ao
teor deste ofício, bem como divulgação aos servidores.

Estamos a disposição para melhores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Núcleo de Pagamento de Pessoal

Gislene Cristina Thiago de Carvalho
Diretora de Serviços

