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Sindicatos
e
empresas
podem
discutir o ingresso da companhia no
Programa Seguro-Emprego?
Sim. A discussão sobre o ingresso no programa, que
permite a redução da jornada de trabalho e dos
salários em até 30%, com complementação de até
50% da diferença pelo governo, pode ser objeto de
discussão entre sindicatos de trabalhadores e
empresas. A proposta deixa mais transparente a
adesão ao programa, estimula a busca de soluções
conjuntas e fortalece a ação dos sindicatos.

Os trabalhadores podem estabelecer plano de cargos e salários
com as empresas?
Sim. A proposta do Ministério do Trabalho busca incentivar que empresa e sindicato laboral
pactuem sobre o Plano de Cargos e Salários que será implementado, valorizando a negociação
coletiva.

Como será feito o banco de horas do trabalhador?
Atualmente o banco de horas é creditado na relação de "um para um", ou seja, se o
trabalhador faz uma hora extra é creditada no seu banco de horas uma hora extra. O Projeto
de Lei proposto estabelece que esse crédito no banco de horas do trabalhador deverá ser feito
com acréscimo de, pelo menos, 50%.
Assim, para cada hora extra feita deverá ser creditada no banco de horas do trabalhador pelo
menos 1h30 (uma hora e trinta minutos).

Como será feita a remuneração por produtividade?
Também dependerá de acordo entre o sindicato de trabalhadores e a empresa, que podem
deﬁnir a forma de remuneração por produtividade que, por exemplo, poderá ser por comissão,
por peça/unidade, por tarefa, percentagem, prêmios, etc.
Caso a produtividade pactuada não seja alcançada, o empregado que trabalha 44 horas
semanais tem direito a no mínimo um salário mínimo de remuneração, como hoje já
estabelece a lei, ou a garantia salarial mínima que pode estar prevista na convenção ou acordo
coletivo de trabalho. Os trabalhadores em regime de tempo parcial remunerados por
produtividade têm garantida a remuneração mínima proporcional ao salário mínimo.
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