CARTILHA EMPRESARIAL

DÚVIDAS SOBRE O CORONAVÍRUS
A Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães & Bolos
Industrializados (ABIMAPI) e o Sindicato da Indústria de Massas Alimentícias e Biscoitos no Estado
de São Paulo (SIMABESP), pensando no bem-estar e na saúde dos associados e funcionários,
selecionou algumas dúvidas do setor empresarial com o objetivo de esclarecer e mapear as
medidas que podem ser tomadas pelos empregadores.

1. Quais são as medidas para enfrentamento da pandemia do Coronavírus?
A Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães & Bolos
Industrializados (ABIMAPI) e o Sindicato da Indústria de Massas Alimentícias e Biscoitos no Estado
de São Paulo (SIMABESP), pensando no bem-estar e na saúde dos associados e funcionários,
selecionou algumas dúvidas do setor empresarial com o objetivo de esclarecer e mapear as
medidas que podem ser tomadas pelos empregadores.
Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L13979.htm

2. O que é a medida de isolamento?
Conforme caput do artigo 3º da Portaria nº. 356 a medida de isolamento objetiva a separação de
pessoas sintomáticas ou assintomáticas, em investigação clínica e laboratorial, de maneira a evitar
a propagação da infecção e transmissão local.
Fonte: http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/ portaria-n-356-de-11-de-marco-de-2020-247538346

3. Quem determina a medida de isolamento?
Conforme §1º do artigo 3º da Portaria nº. 356 a medida de isolamento somente poderá ser
determinada por prescrição médica ou por recomendação do agente de vigilância
epidemiológica, por um prazo máximo de 14 (quatorze) dias, podendo se estender por até igual
período, conforme resultado laboratorial que comprove o risco de transmissão.
Fonte: http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/ portaria-n-356-de-11-de-marco-de-2020-247538346

4. O que é a medida de quarentena?
Conforme caput e §2º do artigo 4º da Portaria nº. 356 a medida de quarentena tem como objetivo
garantir a manutenção dos serviços de saúde em local certo e determinado. A medida de
quarentena será adotada pelo prazo de até 40 (quarenta) dias, podendo se estender pelo tempo
necessário para reduzir a transmissão comunitária e garantir a manutenção dos serviços de saúde
no território.
Fonte: http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/ portaria-n-356-de-11-de-marco-de-2020-247538346
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5. Quem determina a medida de quarentena?
Conforme §1º do artigo 4º da Portaria nº. 356 a medida de quarentena será determinada
mediante ato administrativo formal e devidamente motivado e deverá ser editada por Secretário
de Saúde do Estado, do Município, do Distrito Federal ou Ministro de Estado da Saúde ou
superiores em cada nível de gestão, publicada no Diário Oficial e amplamente divulgada pelos
meios de comunicação.
Fonte: http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/ portaria-n-356-de-11-de-marco-de-2020-247538346

6. Quais são as determinações compulsórias?
Conforme inciso III, “a”, “b”, “c”, “d” “e” do artigo 3º da Lei nº. 13.979/2020 as determinações
compulsórias são determinações para que sejam realizados exames médicos, testes laboratoriais,
coletas de amostras clínicas, vacinação e tratamentos específicos.
Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L13979.htm

7. Quais direitos ficam assegurados as pessoas
afetadas pelas medidas determinadas no art. 3º da Lei 13.979/2020?
Conforme §2º, inciso I, II e III do artigo 3º da Lei nº. 13.979/2020 ficam assegurados as pessoas
afetadas o direito de serem informadas permanentemente sobre o seu estado de saúde e a
assistência à família conforme regulamento; o direito de receberem tratamento gratuito e o pleno
respeito à dignidade, aos direitos humanos e às liberdades funda mentais das pessoas.
Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L13979.htm

8. Como deverá ser considerada a falta do trabalhador doente?
O §3º, do artigo 3º da lei 13.979/2020 diz que “será considerado falta justificada ao serviço
público ou à atividade laboral privada o período de ausência decorrente das medidas previstas
neste artigo”. Nesse sentido, o Tribunal Superior do Trabalho (TST) manifestou no sentido de que:
“O período de ausência decorrente será considerado falta justificada ao serviço público ou à
atividade laboral privada (artigo 3º, parágrafo 3º). As medidas de isolamento e quarentena, no
entanto, somente poderão ser tomadas pelos gestores locais de saúde, mediante autorização do
Ministério da Saúde. No caso de afastamentos não decorrentes do coronavírus, aplicam-se as
disposições gerais para licença por motivo de saúde. Neste caso, trabalhadores filiados ao Regime
Geral de Previdência Social incapacitados para o trabalho ou para sua atividade habitual por mais
de 15 dias têm direito ao auxílio-doença. Durante os primeiros 15 dias consecutivos de
afastamento, cabe à empresa pagar ao empregado o seu salário integral. Após o 16º dia, o
pagamento é feito pelo INSS. Os demais filiados ao INSS, como prestadores de serviço,
profissionais autônomos e outros contribuintes para a Previdência, também podem acionar o
órgão para ter direito ao auxílio-doença.”.
Fonte: http://www.tst.jus.br/web/guest/noticias//asset_publisher/89Dk/content/id/25142571
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9. Quais medidas devem ser tomadas pelas empresas
para evitar o risco de contaminação nas dependências das empresas?
Os juristas sugerem que se a atividade do trabalhador permitir a realização das tarefas à distância,
a empresa pode adotar o teletrabalho com as atividades sendo realizadas de casa. Em atividades
fabris ou em qualquer ramo em que não seja possível a adoção de teletrabalho, também é
possível o estímulo à fruição de eventual saldo de banco de horas. Uma outra sugestão é a adoção
de férias coletivas ou a antecipação das férias regulares do trabalhador. Lado outro, outras licenças
remuneradas são igualmente bem-vindas, até porque muitas delas são oriundas de atos de mera
liberdade do empregador, ou, ainda, estão previstas na norma celetária e nos instrumentos
normativos de trabalho.
Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm

10. O que é a modalidade teletrabalho?
Conforme art. 75-B, da CLT, considera-se teletrabalho a prestação de serviços
preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de
informação e de comunicação que, por sua natureza, não se constituam como trabalho externo.
Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm

11. É necessário firmar contrato para que o empregado
possa começar a exercer sua função via teletrabalho?
O ideal é fazer um aditivo contratual migrando o trabalho regular para o teletrabalho, definindo
todas as regras. Contudo, ante a pandemia do coronavírus, o TST entende que a adoção do
trabalho remoto é temporária e pode prescindir de algumas etapas formais, como a elaboração
do contrato.
Fonte: http://www.tst.jus.br/web/guest/noticias//asset_publisher/89Dk/content/id/25142571

12. Quais as obrigações das empresas frente ao coronavírus?
Não há, por ora, obrigações legais específicas. A empresa é, no entanto, responsável por um
ambiente de trabalho saudável. Deve, portanto, orientar seus empregados quanto às formas de
transmissão e medidas de prevenção, implementando as recomendações das autoridades
competentes, do Ministério da Saúde e da OMS. O Ministério da Saúde anunciou orientações
para evitar a disseminação do coronavírus para os serviços públicos e privados, tais como
disponibilizar locais para que os trabalhadores lavem as mãos com frequência, álcool em gel 70%
e toalhas de papel descartáveis. Há ainda a orientação sobre o uso de máscaras e outros
Equipamentos de Proteção Individual (EPI).
Fonte: https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46540-saude-anuncia-orientacoespara
-evitar-a-disseminacao-do-coronavírus
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A NOTA TÉCNICA CONJUNTA Nº 02/2020 - PGT/CODEMAT/CONAP publicada pelo Ministério
Público do Trabalho prevê como medidas de segurança as seguintes práticas para as empresas:
• FORNECER: lavatórios com água e sabão;
• FORNECER: sanitizantes (álcool 70% ou outros adequados à atividade);
• ADOTAR: medidas que impliquem em alterações na rotina de trabalho, como, por exemplo,
política de flexibilidade de jornada quando os serviços de transporte, creches, escolas, dentre
outros, não estejam em funcionamento regular e quando comunicados por autoridades;
• ESTABELECER: política de flexibilidade de jornada para que os trabalhadores atendam
familiares doentes ou em situação de vulnerabilidade a infecção pelo coronavirus e para que
obedeçam a quarentena e demais orientações dos serviços de saúde;
• NÃO PERMITIR: a circulação de crianças e demais familiares dos trabalhadores nos ambientes
de trabalho que possam representar risco à sua saúde por exposição ao novo coronavírus, seja aos
demais inerentes a esses espaços;
• SEGUIR: os planos de contingência recomendados pelas autoridades locais em casos de
epidemia, tais como: permitir a ausência no trabalho, organizar o processo de trabalho para
aumentar a distância entre as pessoas e reduzir a força de trabalho necessária, permitir a realização
de trabalhos a distância;
• ADOTAR: outras medidas recomendadas pelas autoridades locais, de molde a resguardar os
grupos vulneráveis e mitigando a transmissão comunitária;
• ADVERTIR: os gestores dos contratos de prestação de serviços, quando houver serviços
terceirizados, quanto à responsabilidade da empresa contratada em adotar todos os meios
necessários para conscientizar e prevenir seus trabalhadores acerca dos riscos do contágio do
novo coronavírus (SARS-COV-2) e da obrigação de notificação da empresa contratante quando do
diagnóstico de trabalhador com a doença (COVID-19).
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13. Quais são os deveres do trabalhador no cenário do coronavírus?
O trabalhador, da mesma forma, tem o dever de observar as orientações e normas de segurança
e medicina do trabalho e colaborar com a empresa na sua aplicação. Devendo, portanto, seguir as
regras determinadas pela empresa. De mais a mais, a consequência jurídica pelo não
cumprimento das recomendações sanitárias, inclusive aquelas referendadas pela empresa e que
já estejam sendo adotadas pelas autoridades de saúde, implica na penalização do colaborador
mediante advertências e suspensões, podendo chegar, no último caso ou a depender da
gravidade do ato, em rescisão do contrato de trabalho por justa causa.
Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm

14. Quais são os sintomas comuns da pessoa portadora do coronavírus?
Conforme Ministério da Saúde os sintomas são: febre, tosse seca e dificuldade respiratória.
Fonte: https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46540-saude-anuncia-orientacoespara-evitar-a
-disseminacao-do-coronavírus

15. Pode-se exigir que o empregado faça o exame?
Não. Conforme a lei 13.979/2020, apenas agentes públicos podem exigir exames. Contudo, nada
impede que, havendo suspeita de contaminação, a secretaria local de saúde seja informada para
diligenciar a respeito.
Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L13979.htm
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