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ESTÁ SEM TEMPO? BAIXE AQUI O ARTIGO PARA LER DEPOIS

 A pandemia do coronavírus trouxe muitas mudanças na
economia e também em diferentes setores, mas foi na área
trabalhista que as alterações foram as mais signi�cativas.

Isso porque, o Governo Federal foi obrigado a implementar
medidas provisórias, portarias e normas para auxiliar
trabalhadores e empresas durante esse período de
calamidade pública.
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Nesse sentido, é comum surgir muitas dúvidas entre
empresários e pro�ssionais, que �cam perdidos em meio a
tantas novidades.

Uma delas está relacionado ao controle de banco de horas.
Por isso, para te ajudar, nesse artigo vamos falar sobre como
controlar o banco de horas nesse período de pandemia.

(https://nith.com.br/nith�ix?utm_source=blog-
nith&utm_medium=banner_post_mobile&utm_campaign=nit

h�ix_blog_nith)

Banco de horas antes da pandemia

Para você entender como se dá o controle de horas
extraordinárias, vamos recapitular esse procedimento em
um período de normalidade.

Implantado por meio da nº 9.601/1998, o sistema de banco
de horas tem como objetivo a redução do desemprego em
períodos de crise, uma vez que as horas trabalhadas a mais
pelo trabalhador podem ser pagas pelo empregado,
�exibilizando os horários do colaborador ou concedendo
folgas.

 Em períodos normais, o banco de horas possibilita que o
empregado compense, caso concorde, a quantidade de
horas trabalhadas a mais, em um determinado período,
transformando-as horas ou dias de folgas.
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Há ainda a possibilidade do pagamento das horas extras com
adicional de 50%, quando as horas adicionais forem
realizadas entre segundas-feiras e sábados, e 100% quando
forem cumpridas aos domingos e feriados.

Caso o banco de horas tenha sido estipulado por acordo
coletivo em convenção sindical ou for formalizado com
auxílio e participação da entidade sindical, ele poderá ser de
até um ano. Caso tenha sido �rmado por acordo individual
entre o empregador e trabalhador, diretamente, poderá ser
de até 6 meses.

Possivelmente, você que trabalha no RH já deve saber quais
são as regras do banco de horas, mas agora vamos entender
como ele funciona nesse período de estado de calamidade
pública.

Banco de horas durante o Estado de Calamidade

A Medida Provisória de nº 927/2020 permite que as horas
não trabalhadas nesse período sejam compensadas
posteriormente pelo colaborador.

Para você entender, durante esse período de calamidade
pública, o empregado deve continuar recebendo
normalmente e, assim que o estado de calamidade acabar,
deverá cumprir as horas não trabalhadas, “pagando-as” ao
empregador.

Mas, para adotar o critério de banco de horas ao contrário,
você precisará seguir algumas regras para regulamentar todo
esse processo. Você precisará formalizar essa condição por
meio de acordo formal, por escrito, a interrupção do trabalho
e compensação das horas.
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Já a compensação das horas acumuladas nesse período de
interrupção de atividades deverá ser feita em até duas horas
extras diárias. Lembrando que não pode ultrapassar o total
de dez horas trabalhadas diariamente.

O empregador poderá determinar quando ocorrerá a
compensação do saldo do banco de horas,
independentemente de acordo individual ou coletivo.
Somado a isso, a compensação deverá ser realizada dentro
de 18 meses após o encerramento do estado de calamidade
pública.

Por isso, o mais recomendado é formalizar um acordo
individual, por escrito, sobre o banco de horas, sem a
necessidade de alterar ou inferir as alterações acordadas em
contrato formal de contratação.

Vale ressaltar que o banco de horas nesse formato
funcionará somente enquanto durar o estado de calamidade
pública por conta do coronavírus.

Aproveite também e conheça o site da Nith Treinamentos 
(http://www.nithtreinamentos.com.br/)e todos os cursos
online que ela oferece para quem quer aprender com quem
entende e tornar-se um pro�ssional de destaque no setor
em que atua.

Aqui no blog da Nith Treinamento trazemos sempre assunto
da atualidade, novidades, tendências, dicas e muitos outros
assuntos.

Siga-nos no Facebook (https://pt-
br.facebook.com/nithtreinamentos/), no Instagram
(https://www.instagram.com/nithtreinamentos/) e se inscreva
no nosso canal da Nith Treinamentos, no Youtube
(https://www.youtube.com/user/NithTreinamentosEAD).
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COMPARTILHE ESSE POST

Para mais informações e notícias, clique aqui
(https://t.me/nithtreinamentos/?
utm_source=blog&utm_medium=post&utm_campaign=esoci
al-gov) e faça parte do canal do telegram da Nith e receba
conteúdos e notícias exclusivas. E �que ligada que vem aí o
workshop DP e eSocial avançado.

Nossa equipe está ansiosa para compartilhar mais detalhes
sobre esse evento, que será 100% online e 100% gratuito.
Fique de olho nas nossas redes sociais que em breve você vai
saber exatamente como participar.
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