MP 936 Resumo

Prezado Cliente

Ontem fim do dia foi editada a MP 936 da suspensão ou redução de salários!

Prudentemente ontem a noite mesmo me debrucei sobre a mesma, e hoje de manha participei
de fóruns e analises com algumas pessoas ligadas a CNI, e Central Sindical de forma a coletar
dados práticos para lhes repassar.

Segue resumo:

Objetivo da MP é manter empregos. E terá duas frentes, redução de trabalho/salário ou
suspensão de trabalho/salário, mediante o abaixo.

REDUÇÃO DO TRABALHO

Você pode reduzir salários e tempo de trabalho em 3 níveis:

25%

50%

70%

1 – Se você reduzir em 25% o salário e o tempo de trabalho, não precisa acordo coletivo, e sim
individual com o empregado; Esse empregado ganha 25% do seguro desemprego a que ele teria
direito, ou seja, o governo ira olhar a media dele, e pagara 25% do seguro desemprego que ele
teria direito.

2 – Se você reduzir em 50% ou 70% você precisa ver a faixa de salários do empregado, pois se
ele ganhar até 3.117,00 ou se ganhar acima de 12.202,12 não precisa de acordo coletivo, mas
se ele ganhar entre 3.117,00 e ate 12.202,11 precisa de acordo coletivo em sindicato! Esse
empregado ganha 50% ou 70% do seguro desemprego a que ele teria direito, ou seja, o governo
ira olhar a media dele, e pagara 50% ou 70% do seguro desemprego que ele teria direito.

3 – O acordo em sindicato, sugiro contatar seu sindicato patronal para tratar do mesmo! Não
sugiro fazer de forma individual mas sim institucional.

OBS 1 : Cuidem para não se confundir com a remuneração, pois apenas de o percentual recebido
na redução ser o mesmo, a renda do empregado ira diminuir, para deixar claro aos mesmos.

OBS 2: O momento é crítico para ambas partes, ou seja, ambos terão perdas, porém o que esta
se propondo é perder o menor possível.

OBS 3: Prazo de 90 dias ou da situação de calamidade

OBS 4: garantia estabilidade pelo prazo da redução mais o mesmo tempo pra frente equivalente
ao tempo de redução

OBS 5: avisar 2 dias antes o empregado e o governo em ate 10 dias para liberar o seguro
desemprego

SUSPENSÃO DO TRABALHO

A Suspensão é por 60 dias, porém, deve a empresa respeitar o seguinte:

- o empregado não trabalha em hipótese alguma;

- empresa com receita bruta anual ate 4,8 milhões ano não precisa dar ajuda remuneratória ao
empregado, e o empregado recebe 100% do seguro desemprego,

- empresa com receita bruta anual acima de 4,8 milhões ano precisa dar ajuda de 30% do salario
do empregado, e sobre isso não incide IRF ou FGTS ou INSS. E o empregado recebe 70% do
seguro desemprego a que tem direito

- contatar o sindicato patronal na mesma situação acima explicada para a redução.

OBS 1: garantia estabilidade pelo prazo da redução mais o mesmo tempo pra frente equivalente
ao tempo de redução

OBS 2 : Cuidem para não se confundir com a remuneração, pois apenas de o percentual recebido
na redução ser o mesmo, a renda do empregado ira diminuir, para deixar claro aos mesmos.

Benefícios, observem a convenção coletiva se obriga ou não o mesmo, e o vale transporte não
é devido por definição de lei, visto não ter as condições de uso, se caso estiver em home office
ou em suspensão/redução.

Muito importante, a comunicação ao governo em 10 dias ainda não tem definição de como
fazer!

O aviso ao empregado pode ser por e-mail, visto o não contato, e as anotações em carteira da
mesma forma, quando do retorno se assina e preenche tudo que necessário.

Muita atenção, pois vários sindicatos estão se adiantando e já contemplando reduções e outros
meios nas próprias negociações coletivas como aditivo!

Outro ponto, nos formalizem tudo por e- mail, para não perdermos controle da alta demanda,
e irmos com o tempo alinhando todas operações.

Volto a salientar, como todo email e material que divulgo fazer conta, fazer orçamento, e não
tomar atitudes drásticas, sem analise coerente dos fatos. Vejam que houveram muitas
demissões, e ontem esta MP que permite suspender contratos, ou seja, a calma e frieza ao
empreendedor empresário são fundamentais!

Não hesitem em me perguntar, trocar ideia, chamar para uma teleconferência via whatsapp,
Skype, etc.. muitas vezes de fora se veem saídas para a situação!

O momento tem muito apelo psicológico. E existe uma verdade, não importa quem, todos
perderam um pouco nesta pandemia!

Ou seja, o momento é de colaboração, de empatia, de estudar caso a caso cada item, cada
demanda, e fazer as escolhas mais certas para o momento, afinal certezas não se terão, alias,
hoje todo dia sai algo que muda o dia anterior, por isso cautela!

Lembrem-se a MP vale por 60 dias, ou seja você pode tomar estas decisões acima, enquanto ela
vigorar, não precisa portanto faze-lo hoje!

Para a folha e pagamentos ref março que ocorrem em abril, nada mudou afinal era movimento
do mês passado e a MP é de 01/04/20.

Reitero meu apoio a você, e sempre estamos toda nossa equipe, a frente, seja na área de RH,
Contábil ou Fiscal para atender e dirimir estas demandas que surgem!

Na duvida questione! Não há verdade absoluta, pois nada foi testado, isso teremos mais a
frente, por isso, analisar é a palavra de ordem!

Muito importante é o movimento positivo de cada um no sentido de apoiar o que é nosso, o
que é próximo, para ajudar a engrenagem ir se mantendo.

Não ser drástico como muitas empresas gigantes estão fazendo, de forma abrupta, causando
tanto dano a quem é menor! Pois um dia a crise passa, e as lembranças ficarão, quais foram os
parceiros comerciais, quais os pilares de apoio, enfim essa rede de conexão que será forte
doravante!

Enfim, este é o resumo, e casos isolados, podem tratar com o RH ou comigo e vamos atendendo
na medida do possível o mais breve!

----- Imposto de renda postergado para 30/06/20, mas peço enviarem para diminuir a demanda,
com o imposto de renda das empresas que é maio e junho.----------

•

Abs,

Rafael Mafra
47 9 9187-0020

