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VOLTANDO AO NORMAL
Lei que permite corte de jornada e salário vale só até 31 de dezembro; Veja o que muda

Em vigor desde abril, a 
lei que criou o Benefício 
Emergencial de Preser-

vação do Emprego e da Renda 
(BEm) deixa de valer nesta 
quinta-feira (31), véspera da 
chegada de 2021. Com o fim 
do programa federal, acordos 
firmados para a suspensão 
temporária de contratos de 
trabalho ou para a redução 
de jornada (com corte equi-
valente no salário) devem ser 
encerrados pelas empresas 
que utilizaram o programa.

Idealizado para evitar de-
missões em meio à pandemia 
do novo coronavírus, o pro-
grama permite que contratos 
de trabalho sejam suspensos 
ou sofram alterações de modo 
excepcional, em decorrên-
cia do estado de calamidade 
pública, decretado em março 
por causa da pandemia do co-
ronavírus.

Com o encerramento dele 
em 31 de dezembro de 2020, 
os acordos celebrados no pe-
ríodo perdem efeito de acor-
do com especialistas ouvidos 
pela Gazeta do Povo.

Segundo a especialista em 
Direito Trabalhista Rebeca 
Cardenas Bacchini, se não 
houver uma eventual pror-
rogação do programa ou do 
estado de calamidade, os con-
tratos de trabalho originais 
precisam ser automaticamen-
te restabelecidos. Conforme 
diz a própria lei, isso deve 
ocorrer dentro do prazo de 
dois dias corridos após o fi-
nal do período de calamidade 
pública – portanto, a partir 
do dia 3 de janeiro. Ou seja, a 
partir do próximo domingo, 
o trabalhador tem de voltar a 
cumprir sua jornada integral e 
receber o salário sem cortes.

Novas suspensões só com 
prorrogação ou com base 
na CLT

Com base nas condições 
atuais, o advogado trabalhista 
Arno Bach destaca que, pas-
sado o período de calamida-
de, é ilegal a manutenção dos 
acordos firmados com base na 
Lei do Benefício Emergencial. 
“Para haver uma manutenção 
do cenário que temos hoje 
precisaria ter uma prorroga-
ção do programa e do estado 
de calamidade”. Até agora, o 
governo federal não se mani-
festou se pretende prorrogar 
ou não o programa.

Há, entretanto, alternativas 
para o empregador previstas 
na CLT. “Se as empresas even-
tualmente quiserem adotar o 
regime de redução de jornada 
e salário, ou até mesmo a sus-

pensão do contrato, elas podem 
fazê-lo mediante [negociação 
com] o sindicato”, por meio de 
convenção ou acordo coletivo.

O programa de manutenção 
de emprego por causa da pan-
demia não exige isso. Permite a 
suspensão contratual e a redu-
ção de salário por meio de um 
acordo direto entre emprega-
do e empregador, diz o espe-
cialista e professor de Direito 
Trabalhista Antônio Daud, e, 
independentemente disso, os 
instrumentos já presentes na le-
gislação podem ser acionados.

Trabalhador que teve 
redução da jornada ganha 
estabilidade

Como contrapartida à pos-
sibilidade de suspensões e re-
duções de salário e jornada, a 
lei que instituiu o Benefício 

Emergencial de Preservação 
do Emprego e da Renda pre-
vê estabilidade provisória aos 
trabalhadores afetados pelas 
medidas de emergência. A 
não ser que caiba justa causa, 
esses funcionários não pode-
rão ser demitidos por período 
igual ao que durou a suspen-
são do contrato de trabalho 
ou a redução na jornada.

“Por exemplo, se o funcio-
nário teve cem dias de redu-
ção de jornada e salário, ele 
vai ter também cem dias de 
garantia provisória no empre-
go. Se teve 90 dias de suspen-
são, tem 90 dias de estabilida-
de”, diz Bach.

A especialista Rebeca Bac-
chini destaca que o período 
deve ser remunerado caso a 
estabilidade não seja cum-
prida à risca. Ou seja, o tra-

balhador que tenha direito a 
seis meses de estabilidade de 
emprego, na prática, tem seis 
meses de salário garantido.

“Caso ele seja demitido no 
primeiro, no segundo mês, o 
empregador terá que fazer o 
cálculo desse lapso de tempo 
em aberto e terá que remune-
rá-lo. O empregador pode até 
ficar sem o emprego, mas ele 
não pode ficar sem o salário 
desse período de estabilidade 
de emprego”, afirma Rebeca.

Ainda sobre uma eventu-
al demissão, mas passado o 
período de garantia de esta-
bilidade provisória, Antônio 
Daud ressalta que o entendi-
mento é de que o trabalhador 
terá direito a todas as verbas 
rescisórias – aviso prévio, fé-
rias, multa do FGTS, seguro- 
desemprego.

A Agência Reguladora 
de Serviços Públicos Dele-
gados do Paraná (Agepar) 
decidiu, ontem, o reajuste 
da tarifa de água e esgo-
to da Sanepar em 5,11% a 
partir do dia 5 de fevereiro 
de 2021. Após 3 suspen-
sões de reajustes tarifários, 
como parte dos esforços de 
enfrentamento dos efeitos 
da pandemia de covid-19 e 
da crise hídrica, foi homo-
logado o índice de 5,11% 
para reajuste da tarifa, com 
validade a partir de 5 de fe-
vereiro de 2021.

O aumento na conta le-

vou em consideração os 
efeitos econômicos e so-
ciais da pandemia e tam-
bém a crise hídrica. Antes 
dos primeiros casos de 
covid-19 serem registra-
dos no Paraná, a compa-
nhia solicitou ao estado 
um aumento de 9,87%. Em 
agosto, o aumento foi ho-
mologado pela Agepar em 
9,62%. Com o aumento de 
casos de covid-19, o rea-
juste foi suspenso e a Age-
par mediou negociação do 
aumento entre o governo e 
Sanepar. 

A decisão também prevê 

a manutenção das políti-
cas de tarifas diferenciadas 
para o litoral, para as enti-
dades de utilidade pública 
beneficentes, cadastradas 
pela Sanepar, assim como 
a política de Tarifa Social.

Para reduzir o reajuste, 
excluiu-se provisoriamente 
a parcela do diferimento de 
valores reconhecidos refe-
rente à 1ª Revisão Tarifária 
Periódica de 2017. Tam-
bém foi substituído o Ín-
dice Geral de Preços Mer-
cado (IGP-M) pelo Índice 
de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA).

Conta de água e esgoto da 
Sanepar vai ficar mais cara

REAJUSTE

Assembleia Legislativa do Estado do Paraná
Centro Legislativo Deputado Aníbal Khury

AVISO DE LICITAÇÃO

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ, através de sua Diretoria de Apoio 
Técnico, torna pública a realização do seguinte procedimento licitatório:

Pregão, na Forma Eletrônica, nº 038/2020 
PROTOCOLO Nº 18936-67.2020

Número da Licitação Sistema Banco do Brasil: 851633
OBJETO: Contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de barreiras 
de proteção antiviral em acrílico com seus acessórios para fixação em mesas, no Edifício dos 
Plenários.

DATA DE ABERTURA – INÍCIO DE ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTA DE 
PREÇOS: 15/01/2021, às 10:30h, no endereço eletrônico: www.licitacoes-e.com.br.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A partir das 17h30 do dia 30/12/2020 até às 10h00 do 
dia 15/01/2021, exclusivamente por meio eletrônico, no endereço eletrônico www.licitacoes-e.
com.br.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL

VALOR MÁXIMO GLOBAL DA LICITAÇÃO/CONTRATAÇÃO: R$ 18.793,18 (dezoito mil, 
setecentos e noventa e três reais e dezoito centavos). 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME EPP MEI

INFORMAÇÕES: a íntegra do Edital e seus Anexos poderão ser obtidos a partir de 17h30min 
do dia 30/12/2020 no sítio da ALEP – Portal da Transparência http://transparencia.assembleia.
pr.leg.br/ no link “Compras e Licitações”, bem como no endereço: www.licitacoes-e.com.br. 
Demais informações pelo telefone (41) 3350-4340 ou e-mail licitacao@assembleia.pr.leg.br.

DOTAÇÃO: 001.001.6000.3390.3024 - Material para Manutenção de Bens Imóveis.

Diretoria de Apoio Técnico
Curitiba, 29 de dezembro de 2020.
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