
 
COMUNICAÇÃO 

ACORDOS INDIVIDUAIS / COLETIVOS 

MP nº 936/20 
 

O SETH-TAP - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE 

UBERLÂNDIA, TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA, COMUNICA que devido ao evento 

do COVID-19, e a SUSPENSÃO de suas atividades “presenciais”, INFORMA aos interessados: 

  

As COMUNICAÇÕES de ACORDOS INDIVIDUAIS e/ou COLETIVOS, visando a SUSPENSÃO 

ou REDUÇÃO de JORNADAS/SALÁRIOS, previstos na MEDIDA PROVISÓRIA nº 936/2020, serão 

realizadas pelo SETH-TAP, obedecendo às seguintes NORMAS e PROCEDIMENTOS: 

 

a) – “OFÍCIO” DE COMUNICAÇÃO de que foram firmados ACORDOS INDIVIDUAIS e/ou 

COLETIVOS, endereçado ao SETH-TAP, fazendo constar DADOS COMPLETOS da empresa e 

LISTA NOMINATIVA DOS EMPREGADOS ACORDANTES, com seus respectivos CPFs. 

 

b) – ANEXAR junto ao “OFÍCIO”, os ACORDOS INDIVIDUAIS ou COLETIVOS, devidamente 

assinados pelas partes, constando os TERMOS DO ACORDO, inclusive, que está sendo firmado nos 

moldes da MP nº 936/2020, apondo a data de vigência (início e término), e, data e local de assinatura, 

ainda, que o representante da empresa deverá ser identificado com CPF e as empresas com o CNPJ, 

“inclusive” os DADOS BANCÁRIOS” dos empregados, se for o caso. 

 

c) - Os ACORDOS INDIVIDUAIS e/ou COLETIVOS deverão ser firmados em estrita 

conformidade com o previsto na MP 936/2020. 

 

d) – TODA a DOCUMENTAÇÃO deverá ser “DIGITALIZADA” (individualmente), e os respectivos 

ARQUIVOS, deverão ser enviados VIA E-MAIL, ao Sindicato SETH-TAP, cujo endereço 

eletrônico se segue: 

 

sindempregtur@hotmail.com  

  

e) - Os ACORDOS COMUNICADOS à Entidade Sindical Profissional, sertão respondidos/replicados, 

VIA E-MAIL, no prazo máximo de 05 (dez) dias ÚTEIS, a contar da data de recebimento dos 

“OFÍCIOS”, ficando sob RESPONSABILIDADE das EMPRESAS, FIRMAR e ENVIAR a 

DOCUMENTAÇÃO no prazo legal, possibilitando a sua RESPOSTA a TEMPO e MODO. 

 

f) - A ENTIDADE SINDICAL, não se responsabilizará por eventuais atrasos nos procedimentos de 

homologação, se ocorrerem por MORA das empresas. 

  

g) – INFORMAÇÕES sobre andamentos de PROCEDIMENTOS DE COMUNICAÇÃO – MP nº 

936/20 - através do E-mail: sindempregtur@hotmail.com, e/ou, Via WhatsApp: (34) 9.8857-7778.  

 

 

Uberlândia, 08 de abril de 2020. 

  

Adeilmo Pedro de Souza 

Presidente-SETH-TAP 
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