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ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 

 

BASE LEGAL DE NEGOCIAÇÃO 

 

- ARTIGO 7º, INCISO VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL; 

 

- MEDIDA PROVISÓRIA 936 de 01/04/2020, que institui o Plano Emergencial de Manutenção 

do Emprego e de Renda e dispõe sobre medidas trabalhistas complementares para 

enfrentamento do estado de calamidade pública; 

 

JUSTIFICATIVA DA EMRPESA:  

 

A Empresa______________________________________________________________ 

representada por seu Proprietário/Diretor/Sócio Sr. ______________________, esclarece que 

(exposição detalhada da justificativa da empresa para adoção de uma das medidas da Medida 

Provisória(936/2020) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________.  

 

_x___________________________________ 

Assinatura do Responsável pela empresa 

 

 

DAS PARTES: 

 

SINDICATO ÚNICO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE 

SAÚDE DE OSASCO E REGIÃO - SUEESSOR, CNPJ nº 96.500.368/0001-98, com endereço 

mailto:sueessor@sueessor.org.br
http://www.sueessor.org.br/


 
 

SUEESSOR - MTB: 46.000.010182/93 – CNPJ: 96.500.368/0001-98 

Rua General Bittencourt, 582 – Centro - Osasco – São Paulo – CEP: 06016045 - Fone: 11 3652-3390. 
sueessor@sueessor.org.br - www.sueessor.org.br 

à Rua General Bittencourt, 582, CEP. 06016-045, Centro, Osasco, SP, neste ato representado 

por seu Presidente, Sr. ANTÔNIO GERVÁSIO RODRIGUES; e 

 

A _________________________________________________________, INSCRITA NO 

CNPJ n. 00.000.000/0000-00, neste ato representado por seu Diretor 

_________________________; 

 

Entre as partes acima indicadas, considerando a emergência de saúde pública internacional 

decorrente da COVID-19 e seus impactos sociais sobre os empregos e renda, bem como sobre 

as atividades empresariais, com fundamento na Constituição Federal, Medida Provisória 936 

de 01/04/2020, dispositivos citados no início, e na justificativa apresentada pela empresa, fica 

estabelecido o presente Acordo Coletivo de Trabalho que se regerá pelas cláusulas e 

condições abaixo, que as partes reciprocamente aceitam e outorgam, a saber: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – VIGÊNCIA  

As partes fixam a vigência do presente Acordo Coletivo de Trabalho para o período de 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (60 ou 90 dias), nos termos do artigo 7º caput e 8º caput da 

Medida Provisória 936/2020. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – ABRANGÊNCIA 

O presente Acordo Coletivo de Trabalho abrangerá a categoria de trabalhadores na Área da 

Saúde da empresa supracitada, na base territorial do Sindicato Único dos Empregados em 

Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Osasco e Região (SUEESSOR). 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – REDUÇÃO PROPORCIONAL DE JORNADA E SALÁRIO  

 

Pelo período ora acordado, nos termos do artigo 7º da Medida Provisória 936/2020, fica 

definida a redução proporcional de jornada de trabalho e salário no percentual de 25% (vinte e 

cinco por cento). 

 

Parágrafo 1º – Fica resguardado o direito à uma hora de refeição e descanso, para jornadas 

superiores á 6 horas, não sendo computada como hora trabalhada; 

 

Parágrafo 2º – Para jornada entre 4 e 6 horas de trabalho, o descanso poderá ser de 15 

minutos de intervalo, não devendo ser computado como hora trabalhada; 
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Parágrafo 3º – Nos termos do inciso I, do parágrafo 2º, da Medida Provisória 936/2020, a 

empresa fornecerá diretamente ao Ministério da Economia todas as informações exigidas, de 

modo a ASSEGURAR AO EMPREGADO O RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO EMERGENCIAL 

de que trata o artigo 3º da Medida Provisória 936/2020; 

 

Parágrafo 4º – Caso não forneça ao Ministério da Economia as informações exigidas pelo 

Poder Público para a concessão ao empregado do BENEFÍCIO EMERGENCIAL, nos termos 

do parágrafo 3º do artigo 5º da Medida Provisória 936/2020, a empresa se responsabilizará 

pelo pagamento da remuneração no valor anterior à redução da jornada de trabalho e de 

salário ou da suspensão temporária do contrato de trabalho do empregado, inclusive dos 

respectivos encargos sociais, até a que informação seja prestada e que o empregado receba 

de fato o BENEFÍCIO EMERGENCIAL; 

 

Parágrafo 5º - O valor do salário-hora deve ser preservado; 

 

Parágrafo 6º - A jornada de trabalho e o salário pago anteriormente serão restabelecidos no 

prazo de dois dias corridos, contado: 

I - da cessação do estado de calamidade pública; 

II - da data estabelecida no presente acordo coletivo como termo da redução pactuada; ou 

III - da data de comunicação do empregador que informe ao empregado sobre a sua decisão 

de antecipar o fim do período de redução pactuado. 

 

 

CLÁUSULA QUARTA – SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE CONTRATO DE TRABALHO 

 

Pelo período ora acordado, nos termos do artigo 8º da Medida Provisória 936/2020, fica 

definida a suspensão do contrato de trabalho por _______ (30 ou 60) dias. Sem prejuízo do 

disposto no parágrafo 5º desta cláusula, a suspensão temporária de contrato de trabalho ora 

implantada será acompanhada de ajuda compensatória, a ser paga pela Empresa, no importe 

de 30% (trinta por cento) da remuneração do empregado, nos termos do artigo 9º caput da 

Medida Provisória. 

 

Parágrafo 1º - A suspensão temporária do contrato de trabalho será informada ao empregado 

com antecedência de, no mínimo, dois dias corridos. 
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Parágrafo 2º - Durante o período de suspensão temporária do contrato, o empregado: 

I - fará jus a todos os benefícios concedidos pelo empregador aos seus empregados; e 

II - ficará autorizado a recolher para o Regime Geral de Previdência Social na qualidade de 

segurado facultativo. 

Parágrafo 3º - O contrato de trabalho será restabelecido no prazo de dois dias corridos, 

contado: 

I - da cessação do estado de calamidade pública; 

II - da data estabelecida no presente acordo coletivo como termo de encerramento do período 

de suspensão pactuado; ou 

III - da data de comunicação do empregador que informe ao sindicato profissional e ao 

empregado sobre a sua decisão de antecipar o fim do período de suspensão pactuado. 

Parágrafo 4º - Se durante o período de suspensão temporária do contrato de trabalho o 

empregado mantiver as atividades de trabalho, ainda que parcialmente, por meio de 

teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância, ficará descaracterizada a suspensão 

temporária do contrato de trabalho, e o empregador estará sujeito: 

I - ao pagamento imediato da remuneração e dos encargos sociais referentes a todo o período; 

II - às penalidades previstas na legislação em vigor; e 

III - às sanções previstas em convenção ou em acordo coletivo. 

Parágrafo 5º - A empresa que tiver auferido, no ano-calendário de 2019, receita bruta superior 

a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), somente poderá suspender o 

contrato de trabalho de seus empregados mediante o pagamento de ajuda compensatória 

mensal no valor de trinta por cento do valor do salário do empregado, durante o período da 

suspensão temporária de trabalho pactuado, observado o disposto no artigo 9º da Medida 

Provisória e no caput desta cláusula 3ª.  

 

Parágrafo 6º – Nos termos do inciso I, do parágrafo 2º, da Medida Provisória 936/2020, a 

empresa fornecerá diretamente ao Ministério da Economia todas as informações exigidas, de 

modo a ASSEGURAR AO EMPREGADO O RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO EMERGENCIAL 

de que trata o artigo 3º da Medida Provisória 936/2020; 
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Parágrafo 7º – Caso não forneça ao Ministério da Economia as informações exigidas pelo 

Poder Público para a concessão ao empregado do BENEFÍCIO EMERGENCIAL, nos termos 

do parágrafo 3º do artigo 5º da Medida Provisória 936/2020, a empresa se responsabilizará 

pelo pagamento da remuneração no valor anterior à redução da jornada de trabalho e de 

salário ou da suspensão temporária do contrato de trabalho do empregado, inclusive dos 

respectivos encargos sociais, até a que informação seja prestada e que o empregado receba 

de fato o BENEFÍCIO EMERGENCIAL; 

 

 

CLÁUSULA QUINTA – DISPENSA IMOTIVADA E ESTABILIDADE 

Fica reconhecida a garantia provisória no emprego ao empregado que receber o Benefício 

Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda, de que trata o artigo 5º da Medida 

Provisória 936/2020, em decorrência da redução da jornada de trabalho e de salário ou da 

suspensão temporária do contrato, nos seguintes termos: 

I - durante o período acordado de redução da jornada de trabalho e de salário ou de suspensão 

temporária do contrato de trabalho; e 

II - após o restabelecimento da jornada de trabalho e de salário ou do encerramento da 

suspensão temporária do contrato de trabalho, por período equivalente ao acordado para a 

redução ou a suspensão. 

Parágrafo 1º - A dispensa sem justa causa que ocorrer durante o período de garantia 

provisória no emprego sujeitará o empregador ao pagamento, além das parcelas rescisórias 

previstas na legislação em vigor, de indenização no valor de: 

I - cinquenta por cento do salário a que o empregado teria direito no período de garantia 

provisória no emprego, na hipótese de redução de jornada de trabalho e de salário igual ou 

superior a vinte e cinco por cento e inferior a cinquenta por cento; 

II - setenta e cinco por cento do salário a que o empregado teria direito no período de garantia 

provisória no emprego, na hipótese de redução de jornada de trabalho e de salário igual ou 

superior a cinquenta por cento e inferior a setenta por cento; ou 

III - cem por cento do salário a que o empregado teria direito no período de garantia provisória 

no emprego, nas hipóteses de redução de jornada de trabalho e de salário em percentual 

superior a setenta por cento ou de suspensão temporária do contrato de trabalho. 
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CLÁUSULA SEXTA – PRESERVAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 

2019/2020 FIRMADA ENTRE SUEESSOR E SINDIHCLOR 

 

Fica estabelecido que a empresa, com base na reciprocidade do ora acordado, manterá 

inalterados para todos os trabalhadores abrangidos por este acordo, os direitos previstos na 

Convenção Coletiva de Trabalho firmada entre SUEESSOR E SINDIHCLOR VIGENTE.  

 

Parágrafo Único – Havendo qualquer forma ou tipo de alteração na vigência deste acordo, as 

partes se comprometem a rever os termos para adequação se necessário, priorizando sempre 

o diálogo social. 

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE BENEFÍCIOS SOCIAIS 

 

Fica garantido desde o inicio da vigência deste acordo em prol dos trabalhadores os benefícios 

previstos em Convenção Coletiva de Trabalho; 

 

 

 

ANTÔNIO GERVÁSIO RODRIGUES 

SINDICATO ÚNICO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE 

SAÚDE DE OSASCO E REGIÃO - SUEESSOR  

 

 

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA  

RAZÃO SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

CIÊNCIA DO TEOR DA MINUTA DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 
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Aos __ dias do mês de Abril de 2020, o Sindicato Único dos Empregados em Estabelecimentos 

de Serviços de Saúde de Osasco e Região, com o objetivo principal da defesa dos interesses 

econômicos, profissionais, sociais e políticos dos seus associados, acolhe o pedido 

emergencial feito pela Empresa: __________________________________________, inscrita 

no CNPJ: 00.000.000/0000-00, da necessidade “devido à queda de --% na receita da empresa 

em questão”, de redução no importe a __% nas horas trabalhadas e __% de redução sobre os 

salários base de cada trabalhador pelo período de __ dias, e ou, a suspensão do contrato de 

trabalho nos moldes da MP 936/2020 e termos acima dispostos, podendo ser prorrogados por 

mais __ dias em caso de permanência da necessidade instalada, iniciando em __ de Abril de 

2020. Esta medida tem a finalidade de preservação dos empregos, até que se restabeleça a 

normalidade da Calamidade Pública decretada pelo Governo Federal de combate ao COVID-

19. Mediante ao exposto, foi criada uma minuta de acordo coletivo de trabalho (anexa), sendo 

esta minuta apresentada a todos os trabalhadores da referida empresa para apreciação. A 

minuta foi desenvolvida de acordo com as leis trabalhistas e Medida Provisório 936/2020 “em 

caso de força maior ou prejuízos devidamente comprovados”, para adoção de proteção ao 

emprego diante da Pandemia da doença Infecciosa COVID-19. Devido às recomendações 

sobre a proibição de aglomerações de pessoas para conter a transmissão do vírus, e de 

acordo com o previsto no item VIII da nota técnica conjunta nº 6/2020 – PGT/CONALIS do 

Ministério Público do Trabalho, “diante de medidas de isolamento social e quarentena 

determinada pelos órgãos públicos”, são dispensadas a necessidade de assembleia geral 

presencial, podendo ser adotados meios alternativos. Desta forma, este documento juntamente 

com a minuta, tem a finalidade de dar ciência do teor a todos os trabalhadores, que deverão 

assinar se assim concordarem de forma democrática, sendo respeitado o principio da 

opinião individual e a preservação de seus direitos em caso contrário. Sem mais para o 

momento, _______ __ de Abril de 2020.  

 

 

 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

   

   

   

SINDICATO ÚNICO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE 

OSASCO E REGIÃO 
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RELAÇÃO DE TRABALHADORES ENVOLVIDOS NO PRESENTE ACORDO 
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