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O presente informativo tem como objetivo auxiliar nossos  administradores em suas relações com seus 
colaboradores - profissionais de saúde -, em decorrência do impacto do COVID/19.

Desta maneira, faz-se necessário ter conhecimento de medidas legais passíveis de serem adotadas pelos 
administradores em relação aos seus colaboradores, para fins de mitigar ou diminuir os efeitos nefastos 
do referido vírus.

Em todo o País, Decretos Estaduais vem sendo expedidos com o objetivo de manter servidores em 
isolamento, excetuando-se os profissionais de saúde, inclusive aqueles com mais de 60 anos. 

A Medida Provisória nº 927, de 22 de março de 2020, que dispõe sobre as medidas trabalhistas para 
enfrentamento do estado de calamidade pública e da emergência de saúde pública de importância 
internacional, decorrente do coronavírus (Covid-19), regulou as medidas trabalhistas a serem adotadas 
no período ocasionado pela crise. 

A área da Saúde está devidamente elencada no Capítulo X, arts. 26 a 33 e trouxe alguns pontos 
de grande relevância. Tais como:

• Fica estabelecido o regime de 12x36 com possibilidade de prorrogação,  
 mesmo para as atividades insalubres;

• Possibilidade de prorrogação de jornada para além das 10h/dia;

• Possibilidade de adoção de escalas suplementares entre a 13ª e a 24ª hora do intervalo  
 intrajornada. Ou seja, dentro das 36 horas de descanso, a partir de 12 horas de descanso  
 e até a 24ª hora. Contudo, deve ser concedido o repouso compensatório.



Com intuito de esclarecer algumas dúvidas em torno da aplicação da referida MP, o Comitê jurídico da 
CMB, composto pelos assessores jurídicos das Federações Estaduais e da Confederação, elaboraram 
um rol de perguntas e respostas que podem ser consultadas pelas entidades de saúde.

1º) QUAIS MEDIDAS PODEM SER ADOTADAS PELAS EMPRESAS  
 DE ACORDO COM A EDIÇÃO DA MP Nº927/2020?

	  RESPOSTA:

	 a)	o	home	office	(teletrabalho);

 b) a antecipação de férias individuais;

 c) a concessão de férias coletivas;

 d) o aproveitamento e a antecipação de feriados;

 e) o banco de horas;

 f) a suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho;

	 g)	o	direcionamento	do	trabalhador	para	qualificação;	e

 h) o adiamento do recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 



2º) AS MEDIDAS TRABALHISTAS ESTABELECIDAS  
 PELO GOVERNO FEDERAL SÃO DEFINITIVAS?

	  RESPOSTA:

 Não. As regras são temporárias e válidas somente até 31.12.2020 e teve por fundamento  
 o Decreto Legislativo nº 6/2020, que reconheceu o estado de calamidade pública em  
 todo território nacional, constituindo hipótese de força maior para efeitos trabalhistas,  
 notadamente pelo art. 501 da CLT.

3º) O HOSPITAL PODERÁ ANTECIPAR AS FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO  
 QUE AINDA NÃO COMPLETOU 1 ANO DE TRABALHO?

	  RESPOSTA:

 Sim. Basta informar ao empregado sobre essa antecipação no prazo mínimo de 48 horas.  
 Essa comunicação poderá ser feita por escrito, e-mail, mensagem de texto etc., e deverá  
 indicar qual será o período de gozo de férias, não podendo ser inferior a cinco dias  
 corridos.



4º) NO CASO DE ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS, HAVERÁ DIREITO  
 AO ACRÉSCIMO DE 1/3 PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL?

	  RESPOSTA:

 Sim, mas o hospital terá a opção de pagar imediatamente ou até o dia 20.12.2020

5º) E QUANTO AO RECEBIMENTO DO SALÁRIO DAS FÉRIAS ANTES  
 DE GOZÁ-LAS (DOIS DIAS ANTES), MUDA ALGO?

	  RESPOSTA:

 Sim. Agora o empregador poderá pagar posteriormente tendo como limite o 5º dia  
 útil do mês posterior ao início das férias. Por exemplo: se o hospital conceder  
 30 dias de férias ao colaborador, a partir de 26.03.2020, o pagamento desse período pode  
 ocorrer até 07.05.2020.

6º) HOUVE ALGUMA MUDANÇA QUANTO À “VENDA” DE PARTE DAS FÉRIAS?

	  RESPOSTA:

 Ao contrário do que ocorre em situações normais, a conversão de até 10 dias de gozo  
 das férias em dinheiro só pode acontecer se a empresa concordar.



7º)  O TRABALHADOR QUE ESTÁ EM FÉRIAS PODE SER CONVOCADO PELO  
 HOSPITAL PARA RETORNAR ANTES DO SEU TÉRMINO?

	  RESPOSTA:

 Sim.	As	férias	ou	outras	 licenças	não	remuneradas	dos	profissionais	da	saúde	poderão	 
 ser suspensas, desde que o empregado seja comunicado por escrito ou por meio eletrônico,  
 preferencialmente com antecedência mínima de 48 horas.

8º) COMO SE DARÁ A COMPENSAÇÃO DOS DIAS DE PARALISAÇÃO  
 COM FUTUROS FERIADOS?

	  RESPOSTA:

 O hospital deverá comunicar ao empregado esse aproveitamento com antecedência  
 mínima 48 horas. Essa regra se aplica aos feriados civis. Para os feriados religiosos  
 exige-se a concordância do colaborador, manifestada por escrito.



9º) E A COMPENSAÇÃO PURA E SIMPLES, COMO SE DARÁ?

	  RESPOSTA:

 Neste caso deverão ser observados alguns requisitos:

 Primeiro: nos casos de não haver compensação regulada em Convenção ou Acordo Coletivo,  
 o empregado terá que concordar com a instituição de um banco de horas especial,  
 com prazo de até 18 meses;

 Segundo: essa manifestação do trabalhador deverá ser feita por escrito; 

 Terceiro: a compensação deverá observar o limite máximo de duas horas extras diárias e  
 jornada máxima de 10 horas por dia. Caso o prazo de compensação se esgote sem a  
 recuperação total do período suspenso, o empregador poderá compensar o saldo de horas  
 sem necessidade de autorização do sindicato por meio de acordo ou convenção coletiva  
 de trabalho.

10º) COMO SE DARÁ A SUSPENSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO?

	 	  RESPOSTA:

  O empregador poderá optar por suspender o contrato de trabalho pelo prazo de até  
  quatro meses, evitando-se, assim, a dispensa de alguns ou todos os empregados.  
  Durante esse período, o empregado participará de cursos não presenciais.



11º) HÁ ALGUM REQUISITO PARA SUSPENSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO?

   RESPOSTA:

  Sim, mas não são aqueles previstos no art. 476-A da CLT, que exige a autorização do  
  sindicato da categoria. Basta a autorização do empregado ou do grupo de empregados  
  e o registro na carteira de trabalho.

12º) COMO FICA A PERCEPÇÃO DO SALÁRIO DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO  
  DO CONTRATO DE TRABALHO?

   RESPOSTA: 

  Como se trata de suspensão e não de interrupção do contrato de trabalho, o salário não  
  é devido nesse período. Todavia, o empregador poderá conceder ao empregado uma ajuda  
  de custo mensal, sem natureza salarial, cujo valor deve ser negociado diretamente entre  
  as partes. Outros benefícios também poderão ser concedidos pelo empregador durante  
  o período da suspensão, como ticket alimentação, por exemplo.



13º) É POSSÍVEL RECEBER O BENEFÍCIO DO SEGURO-DESEMPREGO DURANTE  
  O PERÍODO DE SUSPENSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO?

	  RESPOSTA: 

 Não. Apesar da Lei nº 7.998/90, que regula a concessão do seguro-desemprego, estabelecer  
	 a	concessão	de	um	benefício	similar,	denominado	de	bolsa	de	qualificação	profissional	 
 para os empregados com contrato de trabalho suspenso, essa regra não se aplica aos  
 casos regulados pela MP nº 927.

14º)  O QUE MUDA NO RECOLHIMENTO EM RELAÇÃO AO FGTS?

	 	  RESPOSTA:

  Suspende-se a exigência 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, salvo se houver despedida do empregado. Esse recolhimento  
  poderá ser parcelado, sem a incidência da atualização, da multa e outros encargos; 
	 	 Fica	 obrigatória	 a	 declaração	 do	 empregador	 até	 20	 de	 junho	 de	 2020	 (confissão	 
  de débito); Obs: O pagamento será quitado até seis parcelas, com vencimento no dia  
  1 de cada mês, a partir de julho.



15º)  NO CASO DE DESLIGAMENTO, CONTINUA A OBRIGAÇÃO DE REALIZAR  
  EXAME DEMISSIONAL?

   RESPOSTA:

  Sim, a não ser que o último exame periódico tenha sido realizado há menos de 180 dias.  
	 	 Todavia,	 ficam	 dispensados	 a	 realização	 dos	 demais	 exames	 ocupacionais,	 como	 o	 
  admissional, periódico, de retorno etc., até o dia 31.12.2020.

16º) O EMPREGADO COM O CORONAVÍRUS TEM DIREITO A ESTABILIDADE NO EMPREGO  
  PELO PRAZO DE 12 MESES QUANDO RETORNAR AO TRABALHO?

	 	  RESPOSTA:

  Não,	 pois	 não	 é	 considerado	 como	 doença	 ocupacional,	 salvo	 se	 ficar	 comprovado	 
  o nexo causal, como pode ocorrer com nossos trabalhadores de hospitais, por exemplo.



17º) O QUE MUDA NO HOME OFFICE (TELETRABALHO)?

	 	  RESPOSTA:

  O	trabalho	na	modalidade	home	office	será	uma	alternativa	para	aqueles	profissionais	 
  que possam utilizar esse recurso e irá contribuir para o necessário isolamento social.  
	 	 O	home	office	desonera	a	empresa	dos	 custos	 com	vale-transporte,	 luz,	água,	dentre	 
  outros necessários à operação, devendo ser mantidos os pagamentos de vale-refeição e  
  alimentação, bem como qualquer outro benefício devido como contraprestação ao  
  trabalho.

  Caso o empregado não tenha acesso à Internet ou ao computador, o hospital deverá arcar  
  com os custos, disponibilizando as ferramentas. O controle de jornada deverá ser feito em  
  papeletas, que serão lançadas no cartão de ponto, referenciando o trabalho em  
	 	 home	office.

  O hospital poderá, a seu critério, alterar o regime de trabalho presencial para o home  
	 	 office	 (teletrabalho)	 ou	 vice-versa,	 inclusive	 para	 os	 estagiários	 ou	 aprendizes.	 
  A diferença é que, nesse caso, não é necessária a autorização do empregado ou do  
  sindicato nem o registro expresso no contrato de trabalho, bastando que o empregado  
	 	 seja	 informado,	por	escrito	ou	eletronicamente	(e-mail,	mensagem	de	texto,	etc.),	no	 
  prazo mínimo de 48 horas.

  Obs: o tempo excedente à jornada de trabalho, não conta como tempo de sobreaviso  
	 	 (exceto	previsão	no	acordo)
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18º) COMO SE DARÁ O BANCO DE HORAS?

	 	  RESPOSTA:

  A compensação de jornada especial será no prazo de até dezoito meses, contados na  
  data do encerramento da calamidade pública, sendo de até duas horas diárias; não  
  excedendo dez horas.

	 	 Poderá	o	empregador	utilizar	do	regime	de	compensação	de	jornada	(banco	de	horas),	 
  tratando-se de situação totalmente regular.

  Importante registrar que, havendo instrumento contratual com previsão de banco de  
  horas na empresa, as horas não trabalhadas poderão ser compensadas, devendo- 
  se observar o prazo de compensação previsto no acordo de banco de horas, o qual poderá  
  estabelecer prazo de até seis meses para compensação, mediante acordo individual de  
  trabalho ou anual, se houver previsão nesse sentido em ACT ou CCT.

  Ademais, se o empregado possuir saldo positivo de horas, o empregador poderá utilizar  
  este período para conceder folgas, abatendo no saldo até então apurado.

  Importante registrar também que, mesmo se a empresa não possuir acordo de banco de  
  horas, o artigo 61 da CLT, em seu parágrafo 3º, preceitua que sempre que ocorrer a  
  interrupção do trabalho resultante de força maior, a duração do trabalho poderá ser  
  prorrogada por até duas horas diárias, desde que não exceda 10 horas diárias, em período  
  não superior a 45 dias por ano.



 A situação epidemiológica atual se enquadra na categoria de força maior, na medida em que  
 o artigo 501 da CLT dispõe que: “Entende-se como força maior todo acontecimento  
 inevitável, em relação à vontade do empregador e para a realização do qual este não  
 concorreu, direta ou indiretamente.”.

 Assim, baseado nos dispositivos legais supra, poderá o empregador interromper o contrato  
	 de	trabalho	do	empregado,	com	o	pagamento	regular	do	salário	e,	ao	final	da	interrupção,	 
 exigir que o empregado realize duas horas extras por dia, por 45 dias, para compensar o  
 período não trabalhado.

19º)  PODEM SER CONCEDIDAS FÉRIAS/ LICENÇA REMUNERADA POR MAIS DE 30 DIAS?

	 	  RESPOSTA:

  A concessão de férias vencidas é uma alternativa para momentos difíceis como esse  
  que estamos vivendo.	 A	 definição	 quanto	 à	 época	 da	 concessão	 das	 férias	 é	 uma	 
  prerrogativa do empregador e deve ser acolhida pelo empregado. A concessão de licença  
  remunerada por mais de 30 dias retira o direito dos empregados às férias no período  
  aquisitivo e pode ser uma alternativa para compensar no período de recuperação.

 PARA BAIXAR

 
TERMO DE DISPENSA  
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20º)  PODEM SER AFASTADOS OS TRABALHADORES MAIORES DE 60 ANOS  
  E PORTADORES DE DOENÇAS CRÔNICAS: 

	 	  RESPOSTA:

  Por recomendação da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde, aqueles  
  trabalhadores do grupo de risco deverão ser afastados.

Este material pode sofrer ajustes ou incremento de informações, de acordo com as novas medidas que forem 
adotadas pelos órgãos governamentais e a evolução da doença. Trata-se de um guia para auxiliar as Santas  
Casas e hospitais filantrópicos nas relações de trabalho com seus empregados. 
No caso de dúvidas, entre em contato com a Federação de seu estado.
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