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Aqui você tem!

• Consultoria jurídica;
• Lista de referência de custos;
• Modelo de edital;
• Lista de licitações on-line;
• Sala de reuniões;
• Workshops e eventos anuais;
• Área exclusiva no site com modelos de contratos, convênios
e parcerias com dezenas de empresas do setor;
• E muito mais.

Fundado em 1979, o SINDICATO DAS AGÊNCIAS DE PROPAGANDA DO ESTADO DE
MINAS GERAIS (SINAPRO-MG) é a mais representativa entidade de classe patronal
da indústria da propaganda em nosso Estado.
Fator de fundamental importância para a associação a um Sindicato é o entendimento do
que isso representa politicamente. É estar participando de um grupo que representa não
só empresas, mas o mercado. É estar no grupo de liderança dos negócios da propaganda
em Minas Gerais, e no Brasil.

sinapromg.com.br/associe-se
sinapromg@sinapromg.com.br
Rua Domingos Vieira, 587 – Conj: 913 – Santa Efigênia.
Belo Horizonte – MG – 30150-240 - Telefax: (31) 3241-7711

COVID-19

O Sindicato das Agências de Propaganda do Estado de Minas Gerais – SINAPRO-MG, após vídeo
conferência de Diretoria, realizada na última sexta-feira, 27/03, para análise e tomada de providências necessárias ao esclarecimento, apoio e direcionamento de decisões frente aos impactos
sociais e econômicos decorrentes da pandemia do Coronavírus (Covid-19), vem, perante seus
Associados, respectivos funcionários e colaboradores, bem como para toda a cadeia produtiva do
mercado mineiro de publicidade, expor seu entendimento e colaboração neste difícil e decisivo
momento que enfrentamos.
Importante destacar que os apontamentos abaixo, mostram-se como aconselhamentos visando
minimizar os impactos da crise e não como regras inflexíveis a serem seguidas tanto pelo
SINAPRO-MG quanto por seus Associados, haja vista que a cada empresa possui realidades
diversas, e ainda, a cada momento que se passa, novos fatos podem ocorrer, bem como novas
ações poderão ser implementadas, cabendo assim, a cada um de nós atenção redobrada e
atualizada quanto à tomada de decisões que certamente influirão no rumo de nossas vidas e de
nossos negócios.
Deixamos aqui de apontar as questões de saúde, uma vez que já devidamente tratadas pelas
autoridades competentes e expostas de forma maciça pela mídia.

- Questões Gerais
O SINAPRO-MG coloca-se à disposição de todos seus Associados, como um canal de convergência,
discussão e de acolhimento de todas as dúvidas e sugestões, no sentido de reforçar o sentimento
de apoio mútuo, onde sob o olhar e prática pessoal, o coletivo será beneficiado.
O SINAPRO-MG atuará junto ao Poder Público requerendo adiamento no pagamento dos impostos
municipais e federais, e também, na busca por facilidades de empréstimos para as Agências junto
aos bancos públicos, com menores juros e maiores carências.
O SINAPRO-MG está buscando soluções imediatas visando a adoção de técnicas avançadas de teletrabalho específicas para a área de publicidade e propaganda.
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- Questões Legais
As questões legais aqui expostas tem como base a legislação aplicável, sob as luzes da Medida
Provisória nº 927 de 22/03/2020, cujos efeitos se aplicam durante o estado de calamidade pública (até 31 dedezembro de 2020), e fixa regras para a relação entre empresas e trabalhadores
durante a pandemia do novo coronavírus, tem vigência imediata, mas precisa ser aprovada por
deputados e senadores em 120 (cento e vinte) dias para não perder a validade.
Temos ainda, que o empregador e empregado poderão celebrar acordo individual, com mútuo consentimento, e respeitados os limites constitucionais, para reduzir o custo do trabalho no período
em que vigorarem as regras excepcionais presentes na MP, tendo como consequência a salvaguarda do emprego e da renda.

- Área Trabalhista
Nossa primeira preocupação é com a saúde física e mental de nossos trabalhadores, que representa nosso maior incentivo a prosseguir.
As primeiras e necessárias medidas de proteção já foram tomadas sob a determinação federal de
isolamento social. Entretanto, mostra-se preocupante a manutenção dos empregos, para tanto,
serão expostas abaixo, de uma maneira geral, as alternativas que poderão vir a ser adotadas no
momento e que podem minimizar os riscos para ambas as partes envolvidas na relação de trabalho.
Esclarecemos que para fins trabalhistas, as determinações contidas na MP nº 927/2020 constituem hipótese de força maior, nos termos do disposto no art. 501 da CLT.

1 - Teletrabalho
As Agências poderão, a seu critério, independentemente da existência de acordo individual ou coletivos, alterar o regime de trabalho presencial para o teletrabalho, o trabalho remoto ou outro tipo
de trabalho a distância, sendo dispensado o registro prévio da alteração do contrato de trabalho e
consentimento do empregado, porém, o empregado deverá ser comunicado com 48 horas de antecedência.
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As Agências deverão orientar os empregados, por meio de comunicados expressos e com o devido
ciente, sobre a delimitação período de trabalho, bem como precauções a tomar para evitar doenças ocupacionais. Também deverão ser tomadas medidas afim de que as atividades a serem
desenvolvidas pelo empregado sejam bem compreendidas para de que não haja retrabalho, nem
ocorrência de horas extras indevidas.
Na presença do teletrabalho, fica dispensado o fornecimento de vale transporte, uma vez que não
haverá o deslocamento do empregado. Quanto ao vale refeição e ou alimentação, entendemos que
o mesmo não poderá ser descontinuado pois que incorporado como benefício.
Por outro lado, verifica-se que as Agências poderão acordar em até 30 (trinta) dias após o início do
teletrabalho, via de termo expresso, condições extraordinárias de ajuda de custo para o empregado, tais como energia elétrica, telefone, insumos e equipamentos. Se o empregado não dispuser
de equipamento que possibilite o teletrabalho e a Agência não puder disponibilizar, o tempo de
jornada normal deverá ser computado como à disposição da Agência.
As Agências deverão evitar, na medida do possível, enviar ou receber tarefas ou mesmo qualquer
comunicação com os empregados fora do horário presente no contrato de trabalho, frente ao risco
da existência de horas extras.

2 - Antecipação de Férias Individuais
As férias individuais poderão ser concedidas pelas Agências, mas deverão ser avisadas expressamente ao empregado com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, deverão conter o período a
ser gozado, e, não poderão ser inferiores a 5 (cinco) dias.
As férias individuais poderão ser concedidas proporcionalmente, mesmo que o período aquisitivo
do empregado não tenha sido completado.
O pagamento das férias poderá ser feito até o 5º dia útil do mês subsequente ao início do gozo,
além do que o 1/3 adicional de férias poderá ser pago após a concessão das férias, mas deverá
ser feito impreterivelmente até o dia 20 de dezembro.
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3 - Férias Coletivas
As Agências deverão notificar os empregados com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito)
horas. Não se aplicam os limites de períodos anuais e de dias corridos previstos na CLT, sem a
necessidade de notificar os sindicatos e o Ministério da Economia.

4 - Feriados
Os feriados não religiosos federais e locais podem ser antecipados, sem prejuízo financeiro para
as partes. Para os feriados religiosos existe a necessidade de acordo expresso entre a Agência e o
empregado.

5 - Banco de Horas
As Agências que tenham se utilizado a previsão contida na CCT quanto ao banco de horas poderão
utilizar as horas extraordinárias em compensação ao período que o empregado ficar em casa sem
período à disposição.
Os empregados poderão trabalhar com carga menor (ou não trabalhar) e trabalhar quando a
empresa retomar as atividades para compensar, mas a remuneração nesses casos é devida.
Com o advento da MP, a compensação pode ser feita no prazo de até 18 meses da data de encerramento do estado de calamidade.Acompensação poderá ser determinada pelo empregador independente deconvenção coletiva ou acordo individual ou coletivo
Acompensação da jornada poderá ser feita mediante prorrogação da jornada ematé duas horas
diárias, desde que não exceda as 10 horas diárias
O exame demissional poderá ser dispensado caso o exame médico ocupacional mais recente tenha
sido realizado há menos de 180 (cento e oitenta) dias.

6 - Diferimento do recolhimento do FGTS
Fica suspensa a exigibilidade do recolhimento do FGTS pelos empregadores, referente às competências de março, abril e maio de 2020, com vencimento em abril, maio e junho de 2020, respectivamente.
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O recolhimento das competências de março, abril e maio de 2020 poderá ser realizado de forma
parcelada, sem a incidência da atualização, da multa e dos encargos.
O pagamento das obrigações referentes às competências de março, abril e maio de 2020 será
quitado em até seis parcelas mensais, com vencimento no sétimo dia de cada mês, a partir de
julho de 2020.
Os certificados de regularidade emitidos anteriormente serão prorrogados por 90 dias.

7 - Prorrogação Automática da CCT
A CCT firmada com a Federação Nacional dos Publicitários poderá ser prorrogada, a critério das
Partes, pelo prazo de 90 dias, após o termo final da mesma.

8 - Da Redução de Jornada e Salário
Por enquanto, desconhecemos disposição legal recente que facilite a redução da jornada e salário,
permanecendo inalteradas as regras estabelecidas pela Lei nº 4923/65, a qual dispõe que diante
de conjuntura econômica, que venha a afetar o funcionamento das empresas, alterações na jornada e remuneração dos empregados podem ser feitas via de convenção coletiva.
No mesmo sentido da Lei citada, temos o disposto no art. 503 da CLT, ou seja, a redução geral dos
salários dos empregados da empresa é lícita, em caso de força maior ou prejuízos devidamente
comprovados, proporcionalmente aos salários de cada um, não podendo, entretanto, ser superior
a 25% (vinte e cinco por cento), e, mediante prévio acordo com a entidade sindical representativa
dos seus empregados, homologado pela Delegacia Regional do Trabalho, por prazo determinado,
não excedente de 3 (três) meses.
Entretanto, nossa CCT não prevê a redução da jornada de trabalho, mas isto não se configura um
problema no momento, haja vista a determinação do artigo 2º da Medida Provisória 927/2020, de
que duranteo estado de calamidade, o empregado e o empregador poderão celebrar acordo individual escrito, sendo preponderante sobre os demais instrumentos normativos, legais e negociais.
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9 - Da Licença Remunerada
As Agências poderão conceder licença remunerada a seus empregados, pagando o devido salário,
tal situação deverá ser firmada em documento expresso com o consentimento do empregado.
Caso a licença remunerada for superior a 30 dias, acarretará ao empregado a perda do direito ao
período aquisitivo de férias em curso, conforme disposição expressa do art. 133, inciso II, da CLT.

- Área Fiscal
Agências optantes pelo SIMPLES NACIONAL
A Resolução nº 152/2020 prorrogou por 184 dias, em média, o prazo para pagamento dos
tributos federais no âmbito do Simples Nacional. São contemplados os tributos federais no
recolhimento pelo Simples Nacional: PIS, Cofins, IPI, IRPJ, CSLL e CPP.
O ISSQN, que é pago pela guia do Simples Nacional, por não ter sido contemplado na Resolução
supra, deverá ser apurado e pago no prazo normal.
A Receita Federal e o Comitê gestor do Simples Nacional provavelmente deverão fazer os ajustes
no programa PGDAS para recolhimento do ISSQN.

PARCELAMENTOS
Prorrogação do prazo para pedidos de parcelamento de dívida com a Fazenda Nacional: até 31 de
dezembro de 2020 (o prazo anterior venceria em 31 de março de 2020).
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CERTIDÕES
Prorrogado, por 90 dias a partir de 24/03/2020, o prazo de validade das Certidões Negativas de
Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND), e Certidões
Positivas com Efeito de Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida
Ativa da União (CPEND).

- Disposição Final
O SINAPRO-MG reitera seu compromisso de apoio e união de esforços a todas as associadas,
principalmente neste grave momento, e se compromete a manter um canal de acesso com o
mercado publicitário mineiro para oferecer orientações e soluções na medida em que novas
recomendações dos órgãos públicos estiverem disponíveis ou que novos esclarecimentos se
fizerem necessários.
Ressaltamos que o SINAPRO-MG estará sempre à disposição e de portas abertas a todas as suas
Associadas, seja qual for a demanda por elas apresentada. O momento é de união.

Atenciosamente,
André Lacerda
Presidente
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