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FÉRIAS INDIVIDUAIS

A NOVA MEDIDA PROVISÓRIA (2021) DE ALTERNATIVAS TRABALHISTAS

PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19

MP 1.046

O empregador pode unilateralmente alterar o regime de trabalho.
Notificação ao empregado com antecedência, no mínimo, de 48 horas.
Deve ser por escrito ou meio eletrônico.
A responsabilidade pela aquisição, manutenção ou fornecimento de equipamentos
tecnológicos e da infraestrutura necessária, e seu reembolso, deverão ser previstas
em contrato escrito.
O contrato deve ser previamente firmado ou no prazo de 30 dias contados da data da
mudança do regime de trabalho.
O fornecimento de equipamentos ou pagamento da infraestrutura não constituirão
como verba natureza salarial.
O empregador poderá fornecer equipamentos em regime de comodato e pagar pelos
serviços de infraestrutura.
Na ausência de equipamentos ou infraestrutura, a jornada normal de trabalho será
computada como tempo de trabalho à disposição do empregador.
O tempo de uso de equipamento ou software não pode ser utilizado para fins de horas
extras.
É aplicável o teletrabalho aos estagiários e aprendizes.
Não é aplicável ao trabalho em teleatendimento e telemarketing.

A comunicação deve ser feita com antecedência de
48 horas.
Deve ser por escrito ou meio eletrônico.
Período mínimo não inferior a 5 dias corridos.
Poderá ser concedida mesmo que o período aquisitivo
não tenha transcorrido.
Poderá haver negociação futura de antecipação de
férias por meio de acordo individual.
Grupos de risco do COVID-19 deverão ser
priorizados.
Poderá ser promovida a suspensão das férias ou
licenças não remuneradas dos profissionais da área
de saúde ou que desempenhem funções essenciais.
A suspensão pode ser por escrito ou meio eletrônico.
A comunicação de suspensão deve ter antecedência
de 48 horas.
O terço constitucional ou abono pecuniário podem
ser pagos até a data do 13º salário.
A conversão do terço constitucional em abono
pecuniário depende de anuência do empregador.
O pagamento das férias pode ser realizado até o
quinto dia útil ao mês subsequente ao início do gozo
de férias.
Na rescisão do contrato de trabalho, os valores das
férias, ainda não adimplidos, deverão ser pagas com
as verbas rescisórias.
As férias antecipadas de período aquisitivo não
completado poderão ser descontadas nas verbas
rescisórias no caso de pedido de demissão.

A comunicação deve ser feita com antecedência de 48 horas.
Deve ser por escrito ou meio eletrônico.
Não se aplicam o limite máximo de períodos anuais e o limite mínimo de dias
corridos previstos na CLT.
Permita a concessão por prazo superior a 30 dias.
Período mínimo não inferior a 5 dias corridos.
Poderá ser concedida mesmo que o período aquisitivo não tenha transcorrido.
Grupos de risco do COVID-19 deverão ser priorizados.
O terço constitucional ou abono pecuniário podem ser pagos até a data do 13º
salário.
A conversão do terço constitucional em abono pecuniário depende de anuência
do empregador.
O pagamento das férias pode ser realizado até o quinto dia útil ao mês
subsequente ao início do gozo de férias.
Na rescisão do contrato de trabalho, os valores das férias, ainda não adimplidos,
deverão ser pagas com as verbas rescisórias.
As férias antecipadas de período aquisitivo não completado poderão ser
descontadas nas verbas rescisórias no caso de pedido de demissão.

Durante o prazo da lei, não há obrigatoriedade na realização dos exames médicos ocupacionais, clínicos e complementares.
Exceção aos exames demissionais ou dos trabalhadores que estejam em regime de trabalho não presencial.
Exceção aos trabalhadores da área de saúde e áreas auxiliares em ambiente hospitalar.
Os exames poderão ser realizados no prazo de até 120 dias contados do prazo de duração da lei.
Os exames periódicos poderão ser realizados no prazo de 180 dias contados da data do seu vencimento, exceto se representar risco atestado pelo médico
coordenador de controle médico e saúde ocupacional.
Suspensa a obrigatoriedade de treinamentos periódicos e eventuais pelo prazo de 60 dias a contar da publicação da Medida Provisória (28/04/2021).

Os treinamentos poderão ser realizados no prazo de 180 dias contados do prazo de duração da lei.
Os treinamentos previstos em normas regulamentadoras poderão ser realizados na modalidade de ensino à distância.
As reuniões das CIPA poderão ser realizadas de maneira remota.

As medidas trabalhistas poderão ser
aplicadas durante o prazo de 120 dias da
publicação da MP em 28/04/2021, ou seja, até
26/08/2021.

Pode ocorrer prorrogação por igual período,
por ato do Poder Executivo Federal.

Poderá ser antecipado por ato unilateral do
empregador.
Válidos para feriados federais, estaduais, distritais e
municipais, incluídos religiosos.
Deverá haver notificação por escrito ou por meio
eletrônico, com indicação expressa dos feriados
aproveitados.
Antecedência da notificação deverá ser de no mínimo
48 horas.
Poderá haver compensação do saldo em banco de
horas.

Poderá o empregador interromper as atividades e constituir regime especial de
compensação de jornada por meio de banco de horas.
Poderá ser estabelecido por acordo individual ou coletivo.
A compensação poderá ser feita no prazo de até 18 meses, contados do período que
se encerra a aplicação da lei.
A compensação poderá ser feita por meio de prorrogação de jornada em até 2
horas, não podendo exceder 10 horas diárias.
Permitida a realização de trabalhos aos finais de semanas para compensação.
Independe de convenção coletiva ou acordo coletivo.

SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO

O curso de qualificação profissional previsto em
CLT poderá ser oferecido exclusivamente em
modalidade não presencial.
Deverá ter duração de no mínimo 1 mês e no
máximo 3 meses.

QUALIFICAÇÃO DO 
TRABALHADOR

Suspensa a exigibilidade do FGTS dos períodos de abril, maio, junho e julho de
2021.

Os pagamentos poderão ser realizados em 4 parcelas mensais, com
vencimento a partir de setembro de 2021, sem aplicação de multas e
encargos.
O empregador deve declarar as informações até 20/08/2021.

Suspensa a contagem do prazo prescricional dos débitos do FGTS pelo
prazo de 120 dias a contar da publicação da Medida Provisória (28/04/2021).

TELETRABALHO

FÉRIAS COLETIVAS

ANTECIPAÇÃO DE FERIADOS

BANCO DE HORAS


