Em vista do momento atual, a LAVORARE, com o compromisso em manter seus clientes e
parceiros sempre informados e embasados para as tomadas de decisões, apresenta o primeiro
informativo com as principais deﬁnições, legislação especial e auxílio ﬁnanceiro liberado pelo
Governo Federal para o combate a atual crise de Saúde Pública Global e Decreto de
Calamidade Pública no Brasil.

A seguir, algumas possibilidades de modalidade de trabalho e/ou
afastamento temporário dos colaboradores:

A MP 927/2020 dá providência às
exceções e alternativas em alguns
artigos da CLT e matéria a ﬁm de
minimizar os impactos da paralização
momentânea ocasionada pelo
Corona Vírus. Texto na íntegra em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato
2019-2022/2020/Mpv/mpv927.htm

Art. 3º Para enfrentamento dos efeitos
econômicos decorrentes do estado de calamidade
pública e para preservação do emprego e da
renda, poderão ser adotadas pelos empregadores,
dentre outras, as seguintes medidas:

I - o teletrabalho;
II - a antecipação de férias individuais;
III - a concessão de férias coletivas;
IV - o aproveitamento e a antecipação de feriados;
V - o banco de horas;
VI - a suspensão de exigências
administrativas em segurança e saúde no trabalho;
VII - o direcionamento do trabalhador para
qualiﬁcação; (Revogado).
VIII - o diferimento do recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O TELETRABALHO
Conhecido como Home Oﬃce, é uma opção eﬁcaz
para trabalhadores de setores administrativos,
controles e outras atividades que comportem a
sua realização remotamente.
É importante frisar que, a modalidade Home Oﬃce
não desobriga o colaborador a cumprir com sua
jornada de trabalho, bem como, não o exime de exercer suas atividades de acordo com as
diretrizes da empresa como se em sua sede e/ou ﬁliais estivesse atuando.

A ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS
Ainda que a CLT garanta o gozo de férias do
empregado e que seja em período de interesse
dele, zelando assim pelo aproveitamento de
suas férias, durante o Estado de Calamidade,
é possível que o empregador antecipe e
conceda as férias por ato, ainda que o período
de concessão do empregado não tenha transcorrido.
As férias não poderão ser inferiores a 05 (cinco) dias corridos e os trabalhadores
que pertençam ao grupo de Risco do COVID - 19 terão prioridade na concessão.
É possível acordo entre empregador e empregado para que antecipem períodos
futuros.
O pagamento das férias durante o estado de calamidade será realizado não
antecipadamente e sim até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente a sua
concessão e o abono de 1/3 poderá ser pago até a data prevista para o
pagamento da gratiﬁcação natalina (13º salário).
A CONCESSÃO DE FÉRIAS COLETIVAS
A MP 927/2020 permite a concessão de férias coletivas a
critério do Empregador, que deverá informar aos
Empregados afetados com antecedência mínima de 48
(quarenta e oito horas), não aplicáveis o limite máximo de
períodos anuais e o limite mínimo de dias corridos exigidos
pela Legislação Trabalhista e com a dispensa da

notiﬁcação aos órgãos determinados pela CLT (Ministério da Economia e Sindicato de Classe).
O pagamento das férias coletivas observará a forma de pagamento de férias individuais.

O APROVEITAMENTO E A ANTECIPAÇÃO DE FERIADOS
É possível realizar a antecipação e aproveitamento dos
próximos feriados. Os feriados permitidos através desta
MP são aqueles não Religiosos, abrangendo os feriados
Federais, Estaduais e Municipais.
Os feriados oﬁciais Federais e Estaduais no Estado de
São Paulo até o Final de 2020 são 09 (nove). Isso, com
exceção do Feriado da Consciência Negra em 20/11, caso
local de trabalho esteja em uma cidade que adere a este feriado, serão 10 (dez) feriados até o
ﬁnal de 2020. Desta forma, poderá ser feita a antecipação e também podem ser utilizados para
compensação do saldo em banco de horas.
O aproveitamento de feriados religiosos dependerá de concordância do empregado, mediante
manifestação em acordo individual escrito.

BANCO DE HORAS
Durante o estado de calamidade pública ﬁcará autorizada
a interrupção das atividades pelo empregador e a
constituição de regime especial de compensação de
jornada, através de banco de horas. Isso poderá ser em
favor do empregador ou do empregado, a deﬁnição
deverá ser estabelecida por meio de acordo coletivo ou
acordo individual formal, a compensação será no prazo
de até dezoito meses, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública.
A compensação de tempo para recuperação do período interrompido poderá ser feita mediante
prorrogação de jornada em até duas horas, que não poderá exceder dez horas diárias.
A compensação do saldo de horas poderá ser determinada pelo empregador
independentemente de convenção coletiva ou acordo individual ou coletivo.

DA SUSPENSÃO DE EXIGÊNCIAS ADMINISTRATIVAS EM SEGURANÇA E
SAÚDE NO TRABALHO
Durante o período de calamidade pública, ﬁca suspensa a
obrigatoriedade de realização de exames médicos
ocupacionais, clínicos e complementares, exceto dos
exames demissionais, este último, poderá ser dispensado se
a realização do exame médico periódico ter ocorrido a
menos de 180 (cento e oitenta) dias.

DO DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO
TEMPO DE SERVIÇO
Fica suspensa a exigibilidade do recolhimento do FGTS pelos
empregadores, referente aos meses de março, abril e maio de
2020, com vencimento em abril, maio e junho de 2020,
respectivamente. O recolhimento das competências de março,
abril e maio de 2020 poderá ser realizado de forma parcelada,
sem a incidência da atualização, de multa e encargos em até 06
(seis) parcelas mensais que vencerão todo dia 07 (sete) de cada mês, a partir de Julho de
2020. Para assegurar esse benefício, a Empresa deverá declarar as informações até
20/06/2020.

SUSPENSÃO E PRORROGAÇÃO DO PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL
A Resolução 152/2020 da Receita Federal permite a
suspensão do pagamento do Simples Nacional com
vencimento no dia 20 dos meses de Março, Abril e Maio,
ﬁcando prorrogado o pagamento para o dia 20 dos meses
de Outubro, Novembro e Dezembro, respectivamente.

DETERMINAÇÃO DO BANCO CENTRAL PARA LIBERAÇÃO DE RECURSOS
PARA FOLHA DE PAGAMENTO
O Banco Central do Brasil determinou a liberação de 40 Milhões
para ﬁnanciar 02 (dois) meses da folha de pagamento para
Empresas com faturamento de R$ 360 mil a R$ 10 milhões
por ano. O valor ﬁnanciado por trabalhador será de até 02 (dois)
salários mínimos nacionais, ou seja, R$ 2090,00
(dois mil e noventa reais).

A taxa de Juros aplicada a esta operação será a do CDI, sem spread, isso
corresponde a 3,75% a.a e 0,31 % a.m. As Operações terão carência de 06 (seis)
meses e o prazo de pagamento é em até 30 (trinta) meses.
As Empresas que aderirem a linha ﬁcarão obrigadas a manter os empregos de
seus colaboradores pelo período do programa.

PRORROGAÇÃO DE PAGAMENTO DE PARCELAS JUNTO A
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
As principais instituições ﬁnanceiras sinalizaram a
possibilidade de prorrogar o pagamento das parcelas
vincendas por até 60 (sessenta) dias, porém, esta
determinação é exclusivamente a critério de cada
instituição e deve ser negociada diretamente com
o Banco.

AUXÍLIO PARA AUTÔNOMOS E MEI
O Senado aprovou nesta segunda-feira, 30/03/2020 o auxílio
para Autônomos e Microempreendedores Individuais (MEI),
o chamado "coronavoucher" no valor de R$ 600,00
(seiscentos reais). Para ter acesso ao benefício, estes
trabalhadores não podem estar recebendo aposentadoria
ou seguro-desemprego e o pagamento do auxílio é limitado a duas pessoas por família.
Ainda não há data para que o auxílio comece a ser pago e nem qual órgão irá realizar
o pagamento.

Apesar do cenário de incertezas, devemos nos atentar aos pontos positivos que o Brasil tem
em relação a esta crise Mundial.
Primeiramente, o Brasil está a frente dos países que hoje não
tem controle quanto a disseminação do vírus, pois, medidas de isolamento foram tomadas
antes de um mal maior, porém, a projeção técnica das autoridades de saúde é de que ainda
teremos uma grande onda de disseminação no mês de abril, por isso, providências
emergênciais como a criação de hospitais de campanha e aquisição de aparelhos respiratórios
para os casos críticos já foram tomadas.
A liberação de recursos para ﬁnanciamento de folhas de pagamento e benefícios assistenciais
para que o impacto econômico seja minimizado já foram adotados e estarão em atividade antes
de termos um prejuízo maior.
Em um cenário realista, sabemos que haverão impactos importantes em nossa economia que
vinha esboçando alguma recuperação, entretanto, é importante que entendamos que o cenário
econômico é Mundial e, se seguirmos as recomendações dos órgão especializados e, em
paralelo, nos atentarmos para a sequência de nossos negócios, passaremos mais rápido por
este período aﬂitivo a recuperação de nossas atividades normais será mais rápida e com
menos impacto do que estamos vendo em outros países.
Estamos na torcida para um breve retorno, porém, atentos às recomendações das autoridades
em saúde a ﬁm de superarmos o mais breve possível este período de recessão.

Conte conosco para esclarecer e ajudar sua empresa a entender
este novo cenário.
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