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Relatório de Ações 

Atividade: Reunião de Dirigentes 

Local:Online 

Data:17/03/2020 

Responsável pela ata:Adriana Ribeiro 

1. Adriana Ribeiro/ CeMAIS 

2. Alessandra Borges Campos /IGAP 

3. Alexandrina /As Sempre Vivas 

4. Aline Almeida / Recanto Feliz 

5. Aline /CeMAIS 

6. Danila/ Lar Dona Paula 

7. Dayane Pinho /CeMAIS 

8. Dayane Marques/Recanto dos Amigos 

9. Eunice / Lar Pe. Leopoldo Mertens 

10. Fabiano Rabelo/LS. Antônio de Pádua 

11. Fátima Rezende / Lar Cristo Rei 

12. Flávia Almeida/Lar da Vovó 

13. IldeteG.Santos/S. Antônio de Pádua 

14. Ivanilde Estrela /Lar São José 

15. Jac Fernanda 

16. Jacqueline/ Benedito Venâncio 

17. José Souza / Amor Fraterno 

18. Kátia / Lar Santa Maria 

19. Lorrane/ Amor Fraterno 

20. Maira/N. S. da Abadia 

21. Marcela Giovana/ CeMAIS 

22. Maria Aparecida/Abrigo Frei Otto 

23. Maria de Fátima /Lar Cristo Rei 

24. Maria do Carmo / Lar Dona Paula 

25. Marluce/ Recanto da Saudade 

26. Mateus/ Abrigo Frei Otto 

27. Natalia Ferri/ SMASAC/PBH 

28. Natalia Moreira/CeMAIS 

29. Nilza Maria / Casa Santa Zita 

30. Patrícia/Casa das Vovós 

31. Pedro Henrique / Abrigo Frei Otto 

32. Raphaela/ Nossa Senhora da Saúde 

33. Robson/ Casa Santa Zita 

34. Rodrigo Oliveira / Bom Jesus, 

Clotilde Martins, Santa Rita, Paulo 

Penido 

35. Talita/ Santa Gema Galgani 

36. Teresinha Arcanjo/N.S. da Abadia 

37. Tiene Melo/Abrigo Frei Otto 

38. Valda Maciel/CeMAIS 

39. Willian Barbosa/Lar Clotilde Martins 

 

 

1. Participantes identificados 
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1. Apresentação e boas-vindas aos presentes 

 Em encontro online realizado no dia 17 abril, dirigentes das 28 Instituições de Longa 

Permanência filantrópicas de Belo Horizonte, se reuniram para debater sobre questões 

trabalhistas em tempos de pandemia. O Advogado Marcelo Augusto Soares Pereira, 

especialista em direito do trabalho, foi o convidado do evento, que esclareceu aos presentes 

dúvidas sobre os contratos de trabalho em tempos da Covid-19. Marcela Giovanna, deu 

boas-vindas a todos destacando esse momento desafiador para as ILPIs de Belo Horizonte, 

reforçando a importância dos encontros, um diferencial em relação ao restante do país. 

Lembrou ainda que a capital mineira tem dado prioridade no cumprimento de políticas 

públicas no que se refere ao idoso institucionalizado, sendo um amparo para os lares nesse 

momento. 

 

 Natália Moreira, Advogada e Supervisora da Rede 3i, assume a palavra dando boas-vindas 

ao grupo com instruções sobre a dinâmica do encontro. Marcelo Pereira agradece pela 

oportunidade do debate e ressalta a importância de esclarecer dúvidas, aprender juntos e 

dialogar em busca de ações corretas e coerentes no trabalho das ILPIs. Ele destaca que não 

há como apontar um caminho único eque devemos estar atentos às especificidades de cada 

instituição, funcionários e respectivos casos, lembrando a importância de tratá-los 

individualmente.  

 

 Levantadas as questões sobre a Medida Provisória 927/2020 que propiciou mudanças e 

maior flexibilização de regras nesse momento de pandemia. As facilidades de aplicação do 

teletrabalho, antecipação de férias individuais, antecipação de feriados, concessão de férias 

coletivas e banco de horas. Além de estabelecer em caráter administrativo, a suspensão de 

algumas exigências em relação à Segurança e Saúde do Trabalho e a prorrogação das datas 

dos recolhimentos ao fundo de garantia. Todos os itens já constavam na legislação, a 

novidade está na maneira de se fazer, ou seja, a flexibilização, de forma a operacionalizar 

todas essas questões. 

 

 

2. Desenvolvimento 
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Abordada a Medida Provisória 936/2020 criada para garantir o apoio emergencial 

diretamente ao trabalhador com recursos vindos da União. A redução da jornada de trabalho, 

redução de salário e também a suspensão de contrato de trabalho. Cada uma das situações 

com seu regramento próprio. 

 

2. Pontos de destaque sobre Legislação Trabalhista abordados por Marcelo Pereira 

 Adoção do teletrabalho 

Quanto ao trabalho remoto/teletrabalho ou simplesmente trabalho à distância, estabelecido 

pela medida provisória 927/20 foi deliberado que este pode ser feito a qualquer momento 

nesta fase da pandemia. Não sendo necessário acordo individual ou coletivo ou alteração do 

contrato de trabalho. Basta fazer a comunicação formal ao empregado com no mínimo 48h 

de antecedência, por meio escrito ou eletrônico. A legislação estabelece que a manutenção e 

aquisição dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária, bem como o 

reembolso das despesas arcadas pelo empregado sejam tratadas em contrato escrito firmados 

antes do início do teletrabalho ou no prazo de 30 dias contados após a mudança do regime. 

O empregador poderá ainda fornecer os equipamentos em forma de comodato, e pagar as 

despesas de infraestrutura, não havendo incidência de verba salarial, como fundo de 

garantia, repouso semanal remunerado, 13º salário e férias, por exemplo. Caso não seja 

possível a oferta de equipamento e de infraestrutura pelo empregador, o período da jornada 

de trabalho do empregado que ficar à distância, será computado como tempo normal à 

disposição do empregador.  

 

 Antecipação de férias individuais 

É de conhecimento de todos que na liberação de férias para o funcionário, a comunicação é 

feita com pelo menos 30 dias de antecedência e o pagamento efetuado até dois dias antes do 

vencimento do início do período. A aquisição acontece após 12 meses de trabalho e as férias 

poderão ser concedidas em até 11 meses após o período aquisitivo. A antecipação das férias 

individuais pode acontecer sem que o empregado tenha atingido o período de gozo. Pode-se 

ainda antecipar um período já programado, desde que conste em documento escrito ou meio 

eletrônico preferencialmente com antecedência de 48h, indicando a data o empregado vai 
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usufruir. A prioridade para a concessão da antecipação de férias deve ser observada levando 

em conta aqueles que estejam no grupo de risco da Covid-19. O pagamento deve ser 

concedido até o 5º dia útil do mês posterior ao do início do período aquisitivo e o adicional 

até o vencimento da gratificação natalina, ou seja até o dia 20 de dezembro de cada ano. 

Caso o funcionário venha a ser dispensado antes da data do pagamento este poderá ser feito 

no ato da rescisão. 

 

 Aproveitamento e antecipação de feriados 

Os empregadores poderão antecipar o gozo de feriados não religiosos, desde que notifiquem 

por escrito ou por meio eletrônico,a lista de profissionais beneficiados por essa modalidade 

em um prazo mínimo de até 48h com indicação expressa dos dias. Para os feriados 

religiosos, deverá haver concordância do empregado mediante manifestação de acordo 

individual escrito, podendo ser usados para a compensação de dias ou horas não trabalhadas. 

 

 Realizações de exames da medicina do trabalho 

Fica suspensa a obrigatoriedade de exames clínicos ocupacionais e complementares exceto 

os exames demissionais. Exames de rotina dentro Programa de Controle Médico de Saúde 

Ocupacional (PCMSO) ficam suspensos, podendo ser feitos no prazo de 60 dias contados do 

prazo de encerramento do período de calamidade pública. O médico responsável pelo 

PCMSO pode indicar ao empregador a necessidade da realização dos exames caso ele 

considere que a suspensão possa gerar risco para a saúde do empregado. Fica suspenso 

também a execução de treinamento periódico, podendo este, ser feito em até 180 dias após o 

encerramento do período de pandemia, a menos que tenha sido realizado à distância e que o 

processo não ofereça riscos ao empregado em seu ambiente doméstico. Quanto a Comissão 

Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), pode haver a prorrogação dos contratos atuais e 

a suspensão dos processos eleitorais que estejam em curso.  

Os casos de contaminação pela Covid-19 não serão considerados ocupacionais exceto 

mediante comprovação do nexo causal.  

Acordo e convenção coletiva que vencer no período de 180 dias da entrada em vigor da 

Medida Provisória 927/20 poderá ser prorrogado a critério do empregador.  



 

Rua dos Guajajaras, nº 1.611 - Sala 901- Barro Preto - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP: 30.180-099 
Telefone: (31) 2535-0028 / CNPJ 08.415.255/0001-27 

 

 Adiamento do recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

Fica adiada a data do vencimento do recolhimento referente aos meses de março, abril e 

maio de 2020 e as parcelas poderão ser quitadas posteriormente ao mês de junho em até 6x 

(mensalmente) e o empregador fica obrigado a declarar as informações até 20 de junho de 

2020. Havendo rescisão do contrato de trabalho do empregado, devem ser observadas 

especificidades em relação ao recolhimento. Se as parcelas não forem quitadas no prazo, o 

empregador fica sujeito a multas e encargos e caso não haja o pagamento, pode ocorrer o 

bloqueio do documento que regulariza o recolhimento do FGTS na instituição. 

 

 Programa emergencial de preservação do emprego e da renda  

(Benefício aos empregados, redução da jornada de trabalho e consequente redução de renda 

e suspensão do contrato de trabalho) não poderão ser superiores a 90 dias no caso de redução 

de jornada e de 60 dias nos casos de suspensão do contrato de trabalho. 

Os acordos individuais de redução de jornada de trabalho e de salário ou ainda a suspensão 

do contrato de trabalho deverão ser comunicados aos respectivos sindicatos no prazo de até 

10 dias contados da data da sua celebração. 

 

 Redução e suspensão da jornada 

Quanto ao recebimento do benefício emergencial para os empregados, o empregador deverá 

informar ao Ministério da Economia sobre a redução da jornada de trabalho e salário ou a 

suspensão do contrato de trabalho no prazo de 10 dias contados da celebração do acordo por 

escrito. A primeira parcela será paga no prazo de 30 dias contados da data de celebração do 

acordo. Esse valor é pago exclusivamente enquanto durar a redução da jornada de trabalho e 

de salário ou a suspensão temporária do contrato de trabalho. Havendo o restabelecimento 

da jornada/contrato o pagamento ficará suspenso. O valor da verba terá como base de 

cálculo o valor do seguro desemprego que o empregado teria direito com variação entre um 

salário mínimo e R$1.813, 03. A redução pode ainda ser proporcional, o empregado vai 

receber conforme variação de percentual determinado (ex, redução para 30% da jornada, o 

empregado vai receber esse valor pela empresa e 70% pago pelo cálculo do seguro 
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desemprego). No entanto, nem sempre vai atingir o valor que teria direito ao seguro 

desemprego. 

O empregado irá receber esse valor independente do período aquisitivo ou de ter recebido 

anteriormente o seguro desemprego. O benefício só não pode ser liberado se o empregador 

estiver recebendo algum valor referente a benefício de prestação continuada como nos casos 

do funcionalismo público, bolsa de qualificação profissional ou aposentadoria. Caso o 

funcionário atue em mais de uma instituição será mantido o benefício nas duas, caso as 

mesmas optem por essa prática. 

 

 Redução proporcional da jornada de trabalho e salário do empregado 

A redução deve acontecer dentro de um prazo limite de até 90 dias e preservados os valores 

do salário/hora de trabalho considerando o descanso semanal remunerado. Por acordo 

individual escrito encaminhado ao empregado com antecedência mínima de dois dias 

corridos. Não há a necessidade de o empregado concordar. Ficam definidos os percentuais 

para redução exclusivamente nos valores de 25%, 50% e 75%.  

Para restabelecer o contrato anterior o empregador deve comunicar dois dias após a cessação 

do estado de calamidade pública ou na data estabelecida pelo acordo individual. Para não 

gerar dúvidas quanto a data de retorno, é recomendado estabelecer previamente a mesma e 

em caso de antecipação, a comunicação formal da data. 

A suspensão deve ser realizada em prazo máximo de 60 dias podendo ser fracionada em dois 

períodos de 30 dias corridos, por acordo individual escrito encaminhado com o prazo 

anterior de dois dias. 

O funcionário terá direito a todos os benefícios estabelecidos aos demais empregados, como 

plano de saúde, alimentação, etc. Quanto ao recolhimento do fundo de garantia o funcionário 

poderá fazê-lo como facultativo. Para o retorno pós pandemia, seguem os mesmos critérios 

da redução desde que seja comunicado com dois dias de antecedência. 

Durante o período de afastamento, o funcionário fica proibido de realizar qualquer atividade 

que caracterize vínculo trabalhista, seja por WhatsApp ou outro contato. 

As duas opções trazem um compromisso do empregador de estabilidade provisória para o 

empregado por igual período da suspensão, cabendo indenização para o descumprimento. 
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 Verificar na legislação informações sobre abatimento de valores de antecipação das férias do 

funcionário dispensado.  

 Orientações, se houver, quanto ao regimento da CIPA, férias coletivas, contrato 

intermitente, conforme medidas provisórias. 

 Disponibilização do e-mail do CMI para esclarecimento de dúvidas. 

 

 

1- Como fica a situação do funcionário que pertence ao grupo de risco que já tirou férias, 

ele deve continuar afastado? Como fica a questão do pagamento? Continua recebendo 

normalmente, mesmo não oferecendo seus serviços? 

 

Segundo a Organização Mundial da Saúde, é exigido o afastamento presencial do 

funcionário que esteja dentro do grupo de risco da Covid-19.Essa é uma orientação da OMS, 

e não existe legislação trabalhista nesse sentido.  Nesses casos pode-se adiantar o próximo 

período de férias bem como utilizar as outras opções permitidas pela legislação trabalhista 

na medida provisória 936/2020 como a redução da jornada/salário ou ainda a suspensão do 

contrato de trabalho. 

 

2- Qual o tipo de afastamento podemos dar aos funcionários que se encontram em grupos 

de risco e não tem férias vencidas ou banco de horas? 

3. Encaminhamentos: 

4. Questões levantadas pelas instituições 
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As opções continuam sendo as mesmas: teletrabalho, antecipação do próximo período 

aquisitivo de férias, suspensão de contrato de trabalho ou redução da jornada. Ou ainda a 

antecipação de feriadosou a utilização do banco de horas. 

 

 

3- Tenho uma funcionária que alega estar com sintomas daCovid-19, desde então ela está 

faltando sem comprovação de atestados. Como proceder neste caso? 

Temos que ser criativos, usar de bom senso e buscar alternativas através do diálogo que 

atenda aos dois lados. São questões delicadas que competem apenas à instituição. Procurar a 

formalização de cada caso, comunicar a suspensão do contrato, colocá-la em tele trabalho, 

antecipação de férias, são opções oferecidas pela legislação.  

 

4- O funcionário tem duas férias em período aquisitivo por estar no grupo de risco.Ao 

término desse período, ele deverá ser afastado? 

Devemos nortear as nossas ações sempre com um olhar atencioso e cuidadoso uma vez que 

as instituições se propõem ao cuidado. Juridicamente não há a obrigatoriedade, porém os 

tribunais e a própria Organização Mundial de Saúdetêm determinado o afastamento daqueles 

que estão no grupo de risco, quando a atividade profissional oferece exposição de contágio. 

É responsabilidade do empregador cuidar do bem-estar e da saúde do trabalhador. Pode se 

usar por exemplo, outras alternativas, como a suspensão do contrato de trabalho, redução da 

jornada com correspondente redução de salário.  

 

5- O funcionário trabalha 12x36, como podemos solicitar o pagamento do banco de horas 

se afastamos o mesmo? 

A questão do banco de horas deve ser definidavia acordo coletivo ou individual escrito em 

um prazo de dezoito meses depois do término da calamidade pública. A compensação de 

horas poderá ser determinada pelo empregador independentemente de convenção coletiva ou 

acordo individual coletivo, por escrito. Lembrando que se trata de uma medida provisória 

que poderá ser objeto de questionamento posterior. Uma alternativa é negociar 

posteriormente até duas horas/diaa antecipação ou prorrogação do horário de trabalho. 
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6- Concedida as férias a um funcionário de um período aquisitivo futuro, se ele for 

dispensado antes, como ficaria as questões financeiras? Seria descontado no acerto o 

valor pago? 

 

A legislação não especifica, mas pode se recorrer ao abatimento de valores relativos no ato 

da dispensa. A informação será confirmada e em outro momento com maior segurança. 

 

7- Omédico da instituição se considera grupo de risco, e se encontra em antecipação de 

férias. Ao término do período, é permitido o encerramento do contrato, já que não é 

possível mantê-lo afastado? (A instituição não dispõe de recurso para manter dois 

profissionais)Questão encaminhada ao CMI para melhor orientação.  

 

8-  Como deve ser celebrado o acordo individual em caso de antecipação de feriados? 

Por escrito de maneira simplificada, um documento mencionando os termos acordados. 

Lembrando que não se deve compensar horas de funcionários que estejam com contrato 

suspenso. As horas que serão compensadas serão aquelas não trabalhadas. 

 

9- Deve ser feito o afastamento de funcionário maior de 65 anos? 

Cada situação é única, por isso deve-se avaliar o que é melhor para a instituição e 

empregado para chegar a um consenso. Usar da criatividade para propor acordos e se 

possível um documento que resguarde ambos os lados. Não há obrigatoriedade, mas é de 

responsabilidade do empregador o cuidado da saúde e do ambiente de trabalho, evitando a 

exposição maior ao risco do trabalhador, ou oferecer alternativas como redução de jornada 

de trabalho com redução salarial. 

 

10- O afastamento não remunerado poderá ocorrer quando em comum acordo entre 

funcionário e empregador? 
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Sim, poderá ser acionado a qualquer momento. O ideal é que seja uma através de uma 

conversa com a aceitação de ambas as partes. Caso não seja possível, adotar um ato 

unilateral. 

 

11- Ao utilizar todos os recursos (férias/afastamento) é permitida a dispensa do 

funcionário caso não seja do interesse da instituição em permanecer com o contrato? 

Se terminados os recursos e a instituição entender que a dispensa é a única alternativa, sim. 

 

12- É permitido o prazo de 60 dias de suspensão do contrato de trabalho, e se encerrado o 

estado de calamidade, cancelar antes?  

Sim. Fica facultado ao empregador o retorno antes do término do período de calamidade 

pública, desde que seja informado com dois dias de antecedência. 

 

13- No caso de funcionário quepediu demissão dentro do estado de pandemia, sendo ele 

grupo de risco, como devemos proceder? A mesma não retornou o trabalho. 

Se o empregado não cumpriu o aviso, é recomendado o envio de comunicação formal como 

telegrama ou carta para que o mesmo tenha ciência que o período deverá ser 

trabalhado.Caso não haja retorno, o desconto dos 30 dias não trabalhados poderá ser feito no 

ato da rescisão contratual.  

 

 

 Marcela Giovanna encerra o encontro agradecendo aos presentes pela participação e convida 

Marcelo Pereira para futuros encontros a fim de novos esclarecimentos que porventura 

surjam em decorrência da pandemia.  Na sequência, deu orientações quanto à liberação do 

recurso do CMI, de que estão sendo somados os esforços para que a liberação seja feita o 

quanto antes. 

5.  Encerramento 
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 Também tranquilizou aos participantes quanto as entidades que precisam renovar o registro 

no Conselho Municipal do Idoso a respeito da documentação necessária para o recebimento 

do recurso.  


