
 
SIND PROF ENF TEC DUCH MAS EMP HOSP CASAS SAUDE RS, CNPJ n. 

92.962.745/0001-50, neste ato representado por seu Presidente, Sr(a). JULIO CESAR 

JESIEN;  E 

 

SINDICATO DOS HOSPITAIS E CLINICAS DE PORTO ALEGRE, CNPJ n. 

92.963.792/0001-18, neste ato representado por seu Presidente, Sr(a). HENRI 

SIEGERT CHAZAN; 

 

 

Celebram o presente INSTRUMENTO COLETIVO EMERGENCIAL, com amparo nas 

disposições legais e estatutárias das Entidades Acordantes, estipulando condições de 

trabalho por exceção, conforme as cláusulas a seguir indicadas: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA 
As partes fixam a vigência do presente instrumento normativo pelo período de 01º de 
Maio de 2020 a 31 de Dezembro de 2020.    Julho de 2020. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA 
A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) profissionais 
de enfermagem, técnicos, duchistas, massagistas e empregados em hospitais e 
casas de saúde, com abrangência territorial em Porto Alegre/RS. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – CONSIDERAÇÕES GERAIS 
3.1.  Considerando a declaração de pandemia pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS) gerada pelo Covid-19 e a grave situação de saúde pública de importância 

internacional enfrentada, registrando no Brasil milhares óbitos e pessoas infectadas, e 

que vêm crescendo dia-a-dia;  

3.2. Considerando a decretação de estado de calamidade pública pelos Governos 

Federal, Estadual e Municipal, conforme Decreto Legislativo Federal n. 6, de 

20/03/2020, Decreto Legislativo Estadual n. 55.128, de 19/03/2019 e Decretos 

Municipais de Porto Alegre;  

3.3. Considerando o disposto na 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); 



3.4. Considerando o disposto na Medida Provisória nº 936, de 01 de abril de 2020, que 

dispõe sobre as medidas trabalhistas para preservação de emprego e renda dos 

trabalhadores;  

3.5. Considerando, em caráter extraordinário, a necessidade de adotar medidas 

trabalhistas excepcionais aos profissionais da Área da Saúde, para enfrentamento da 

pandemia causada pelo Covid-19 no âmbito dos Hospitais e Clínicas de Porto Alegre, 

os Sindicatos Acordantes, com âmparo no art. 8º, III da CF/1988, firmam o presente 

instrumento de caráter normativo, de acordo com as cláusulas a seguir dispostas.  

 

CLÁUSULA QUARTA - HOMOLOGAÇÃO VIRTUAL DAS RESCISÕES 
CONTRATUAIS NA PANDEMIA 

Durante o estado de calamidade pública, declarado pelo Decreto Legislativo nº 6, de 

2020, a homologação dos recibos de quitação relativos às rescisões de contrato de 

trabalho com 12 (doze) meses ou mais meses, pela modalidade despedida sem justa 

causa por iniciativa do empregador, será feita eletronicamente e só terá validade se 

assistida pelo Sindicato Profissional, ou pela SRTE – Ministério do Trabalho e 

Emprego. 

Parágrafo Primeiro – O pagamento da rescisão contratual através de cheque que 

comprovadamente seja sem fundos será anulada e a rescisão deverá ser feita com o 

acréscimo de multa na forma do artigo 477 da CLT. 

Parágrafo Segundo – O Sindicato Profissional procederá ao agendamento e 

realização da homologação de forma virtual/eletrônica, considerando os termos do art. 

477 da CLT. Diretamente na agenda eletrônica, disponibilizada no site da 

entidade sindical laboral,  a qual permite que empresas cadastradas, através de 

se preposto, devidamente cadastrado e recebido seu login e senha, faça o 
agendamento diário e remessa da documentação em arquivos individualizados; 

Parágrafo Terceiro – Não é facultado ao Sindicato Profissional dispor das 

homologações de rescisões dos contratos de trabalho, se obrigando este a efetivá-las 

quando preenchidos os requisitos legais. 

Parágrafo Quarto – Torna-se nula a rescisão contratual realizada, sem a observância 

das condições ora estabelecidas. 

Parágrafo Quinto – Em caso de negativa de homologação da rescisão contratual por 

parte do Sindicato Profissional, o mesmo deverá justificar ao empregador, de forma 

eletrônica, os motivos da negativa. 

Comentado	[J1]:	Não	a	acordo	para	os	12	meses,	a	partir	da	
possibilidade	de	homologações	virtuais	não	entendemos	o	
porquê	retirar	o	atual	prazo	de	6	meses	

Comentado	[J2]:		Entendemos	que	nos	temos	de	hoje	
cheques	são	moedas	não	seguras	logo	o	mais	adequado	e	a	
comprovação	de	transferências	eletrônicas	
	



 

Parágrafo Sexto – Esta dispensada homologação dos recibos de quitação relativos às 

rescisões de contrato de trabalho por pedido de demissão do empregado e a 

despedida por justa causa por iniciativa do empregador.  

CLÁUSULA QUINTA - ESCALA DE JORNADA 12 X 36 DIURNA 

Os Sindicatos convenentes, por entenderem que as características que envolvem as 

atividades hospitalares e similares merecem regulamentação especial, principalmente 

devido às especificidades acerca da essencialidade dos serviços, à natureza 

assistencial e ininterrupta do atendimento, que determinam o interesse dos 

representados das respectivas categorias, profissional e patronal, em regulamentar 

por norma coletiva esta jornada de trabalho peculiar, acordam, com amparo no art. 59-

A da CLT, que os empregadores poderão manter e/ou implementar um sistema de 

escala de jornada de trabalho 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso, diurno, 

usual nos hospitais e consagrado historicamente no setor da saúde, mesmo na 

hipótese de atividade insalubre, independente da licença prévia das autoridades 

competentes do Ministério do Trabalho, nos termos do par. 1º do art. 60 e art. 611-A, 

inciso XIII, ambos da CLT.  

Parágrafo Primeiro - Na Escala 12 x 36 Diurna, os empregadores poderão ajustar 

escalas de jornada de 12 (doze) horas de atividade intercaladas por repouso de, no 

mínimo, 36 (trinta e seis) horas, sem que as horas excedentes à oitava de cada 

jornada sejam consideradas extraordinárias. 

Parágrafo Segundo - Ficam o empregado e o empregador autorizados, após a 

finalização do estado de calamidade pública declarado pelo Decreto Legislativo nº 6, 

de 2020, a suspender o sistema de escala 12x36 Diurna. 

 
Parágrafo Terceiro - Possibilita-se a prorrogação da Escala 12x36 Diurna, cuja 

duração exceda 10 (dez) minutos diários até o limite de 30 (trinta) minutos diários para 

troca de plantão, sem que tal implique na descaracterização e nulidade da modalidade 

de jornada adotada, podendo tal período ser objeto de compensação em banco de 

horas. 

Parágrafo Quarto – Possibilita-se a realização de regimes compensatórios, seja 

semanal, seja banco de horas, inclusive de forma cumulativa, para todos empregados, 

mesmo para os que exercem as atividades em ambientes insalubres, independente da 

licença prévia das autoridades competentes do Ministério da Economia, nos termos do 
Comentado	[J3]:	Não	é	muito	aberta	a	proposta,	poderíamos	
concordar	com	uma	jornada	de	até	12hs	com	uma	de	
intervalo	



artigo 611-A, inciso XIII, da CLT, o que não implicará na descaracterização ou 

nulidade da modalidade adotada, considerando-se a especificidade assistencial dos 

serviços. 

Parágrafo Quinto - Durante o estado de calamidade pública, declarado pelo Decreto 

Legislativo nº 6, de 2020, é permitida a prorrogação da jornada pelo período 

necessário para a realização ou conclusão de serviços inadiáveis ou cuja inexecução 

possa acarretar prejuízo manifesto, nos termos do artigo 61 da CLT, sem que tal 

implique na descaracterização e nulidade da modalidade de jornada adotada, podendo 

tal período ser objeto de compensação em banco de horas.  

CLÁUSULA SEXTA – TROCA DE PLANTÕES NA PANDEMIA 

Excepcionalmente, fica autorizada a troca de plantão de 12h, pelas instituições para 

atender ao volume extraordinário de trabalho dentro dos hospitais e clinicas de Porto 

Alegre, através do sistema de banco de horas, desde que observado o intervalo 

mínimo de 11 horas previsto no art. 66 da CLT, o que não implicará na 

descaracterização e nulidade do regime adotado, considerando-se a especificidade 

assistencial do serviço.  

Parágrafo único - Os sindicatos acordam que as medidas adotadas, mediante acordo 

individual, de trabalho dentro do intervalo interjornada do artigo 66 da CLT, conforme 

prevê o artigo 26 da Medida Provisória nº 927, de 2020, são válidas e lícitas, a fim de 

enfrentar a pandemia de COVID-19, não cabendo reclamação de invalidade ou 

nulidade posterior. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - BANCO DE HORAS EXTRAORDINÁRIO 

Durante o estado de calamidade pública, declarado pelo Decreto Legislativo nº 6, de 

2020,  e com amparo no art. 27 da Medida Provisória 927/2020, os estabelecimentos 

de saúde poderão adotar um regime especial de compensação de jornada, mesmo 

para atividades insalubres e para jornada de doze horas de trabalho por trinta e seis 

de descanso, por meio de um sistema de Banco de Horas Extraordinário (BHE), 

estabelecido por meio de acordo individual com empregado, para compensação no 

prazo de até 18 (dezoito) meses, a contar da data de encerramento do estado de 

calamidade pública no território nacional. 

Parágrafo Primeiro – Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho sem que tenha 

havido a compensação integral da jornada, conforme parágrafo anterior, o trabalhador 

Comentado	[J4]:	Não	acordo	para	esta	proposta	
	

Comentado	[J5]:	Não	temos	acordo	com	relação	contrato	
individualizado	

Comentado	[J6]:	Não	há	acordo	com	relação	a	contratos	
individualizados,	podemos	regra	aqui.	



fará jus ao pagamento das horas pendentes, que serão consideradas extraordinárias e 

remuneradas com o adicional previsto na Convenção Coletiva de Trabalho vigente. 

Parágrafo Segundo – O empregador deverá disponibilizar, de forma eletrônica, 

mensalmente aos empregados informações sobre as horas prestadas no mês, 

possibilitando ao empregado controlar o número de horas a serem compensadas 

dentro da sistemática ora estabelecida. 

Parágrafo Terceiro – Fica o empregado e o empregador autorizados, após o fim do 

estado de calamidade pública declarado pelo Decreto Legislativo nº 6, de 2020, ajustar 

novas regras envolvendo o banco de horas extraordinário. 

CLÁUSULA OITAVA - ATESTADOS MÉDICOS COVID-19 

Quando o empregado se ausentar do trabalho por suspeita ou confirmação de 

infecção pelo novo Coronavírus (Covid-19) deverá encaminhar imediatamente (para 

quem) o Atestado Médico ao Empregador, admitindo-se seu envio de forma eletrônica, 

devendo entregá-lo ao empregador, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após 

retorno ao trabalho, respeitada norma interna de cada instituição de saúde. 

CLÁUSULA NONA – DA VALIDAÇÃO DAS MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS 

Os sindicatos acordam que as medidas adotadas, mediante acordo individual, de 

jornada prorrogada previstas no artigo 26 da Medida Provisória nº 927, de 2020, são 

válidas e lícitas, a fim de enfrentar a pandemia de COVID-19, não cabendo 

reclamação de invalidade ou nulidade posterior. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – PRORROGAÇÃO CONTRATOS A PRAZO DETERMINADO 
 

Durante o estado de calamidade pública, declarado pelo Decreto Legislativo nº 6, de 

2020, e considerando a necessidade emergencial de profissionais de saúde, 

possibilita-se a prorrogação dos contratos por prazo determinado, cujo vencimento 

ocorra durante o estado de calamidade, desde que não ultrapassem o máximo de 24 

meses. 

 

 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SUSPENSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO: 

Os Sindicatos Convenentes, em função da situação de calamidade pública gerada 

pela pandemia do Coronavírus (Covid-19), e das novas regras criadas pela Medida 

Provisória no 936/2020, acordam que as Instituições filiadas ao SINDIHOSPA poderão 

Comentado	[J7]:	Não	temos	acordo	com	relação	ao	contrato	
individualizado,	as	negociações	com	este	tema	devem	se	dar	
na	esfera	coletiva	

Comentado	[J8]:	Não	temos	acordo	com	os	contratos	
individualizados	

Comentado	[J9]:	Não	á	acordo	com	relação	a	esta	proposta	
	



suspender os contratos individuais de trabalho dos empregados representados pelo 

SINDISAUDE, aderindo ao Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e 

Renda, criado pelo Governo Federal. 

Parágrafo Primeiro - O prazo de suspensão será de 30 (trinta) dias, conforme a 

necessidade de cada instituição, podendo ser prorrogado pelo período inicial ou até 

mesmo revogado, de acordo com evolução do contexto da pandemia do Coronavírus 

(Covid-19) e a normalização do volume de atendimento dos usuários no âmbito dos 

hospitais e clínicas de Porto Alegre.  

Parágrafo Segundo - As suspensões dos contratos de trabalho serão avisadas ao 

empregado com dois dias corridos de antecedência da sua vigência. 

Parágrafo Terceiro - Durante o período de vigência da suspensão do contrato de 

trabalho, o empregador fará o pagamento de ajuda compensatória mensal equivalente 

à trinta por cento do valor do salário do empregado, sem natureza salarial, nos termos 

do art. 9o, §1o, Medida Provisória no 936/2020. 

Parágrafo Quarto - Fica reconhecida a garantia provisória no emprego ao empregado 

que receber o Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda em 

decorrência da redução da jornada de trabalho e de salário ou da suspensão 

temporária do contrato de trabalho de que trata esta Medida Provisória no 936/2020, 

nos termos do art. 10 do mesmo Dispositivo, salvo em caso de demissão por motivo 

de falta grave. 

Parágrafo Quinto - Será dada prioridade a suspensão do contrato de trabalho dos 

empregados com comorbidade que lhes acentue o risco de exposição ao Coronavírus 

(Covid-19). 

  CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO: 

Fica ajustada entre os Sindicatos Convenentes a possibilidade de redução da jornada 

de trabalho dos empregados de hospitais e clínicas de Porto Alegre, com a redução 

proporcional de salário, de acordo com a necessidade de cada instituição filiada ao 

SINDIHOSPA, nos percentuais de 25% (vinte cinco por cento), 50% (cinquenta por 

cento) ou 70% (setenta por cento), por até 90 (noventa) dias, por acordo individual 

com empregador, nos termos do art. 7o da Medida Provisória no 936/2020. 

Parágrafo Primeiro - O empregado deverá ser avisado com antecedência mínima de 

dois dias corridos. 

Comentado	[J10]:	Preservados	as	informações	prestadas	ao	
sindicato		ter	um	teto	de	no	máximo	3	prorrogações	

Comentado	[J11]:	É	preciso	ampliação	deste	prazo	

Comentado	[J12]:	Nã	a	acordo	com	este	percentual	

Comentado	[J13]:	Pelo	prazo	de	12	meses	

Comentado	[J14]:	O	percentual	máximo	de	redução	
aceitável	seria	25%	Este	acordo	terá	validade	pelo	prazo	da	
CCT,	limitado	a	um.	
	

Comentado	[J15]:	No	mínimo	10	dias	



Parágrafo Segundo - No prazo de dois dias corridos contados do término do período 

de redução pactuado com empregador, cessação do estado de calamidade pública ou 

decisão do empregador em antecipar o fim de redução pactuado, o empregador 

restabelecerá a jornada de trabalho e o salário pago anteriormente ao empregado por 

ocasião.  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – PRORROGAÇÃO/MANUTENÇÃO CCT 
2018/2020 

Os Sindicatos Acordantes deliberam pela prorrogação/manutenção das cláusulas da 

Convenção Coletiva de Trabalho 2018/2020, pelo período de 01/05/2020 a 
31/12/2020, excepcionadas as cláusulas que dispuserem de forma diversa no 

presente Instrumento Coletivo Emergencial, as quais prevalecerão em relação às 

cláusulas originárias da CCT vencida. 

HENRI SIEGERT CHAZAN 

Sindicato dos Hospitais e Clínicas de Porto Alegre 

 

JÚLIO JESIEN 

Sindicato dos Profissionais de Enfermagem, Técnicos, Duchistas, Massagistas e 

Empregados em Hospitais e Casa de Saúde do Rio Grande do Sul – SINDISAUDE/RS 
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