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TERMO DE ADESÃO À CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO ESPECIAL E 

EMERGENCIAL PARA APLICAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 936/2020. 

 

Pelo presente instrumento de Termo de Adesão, a  

EMPRESA.......................,inscrita no CNPJ/MF sob o nº..............., com 

Inscrição Estadual sob o nº............., com sede na Rua................., nº............, 

na cidade de..........., nesse ato representada por seu representante legal 

Sr........................, inscrito no CPF sob nº............, abaixo assinado,  vem 

manifestar a sua  adesão,  no dia ....../04/20 ao inteiro teor da  Convenção 

Coletiva de Trabalho Especial e Emergencial para Aplicação da Medida 

Provisória nº 936/20, para redução de jornada de trabalho e de salários de 

seus empregados, fundamentada na  Cláusula Segunda e seus parágrafos 

primeiro, segundo e terceiro da referida Convenção Coletiva de Trabalho 

Especial e Emergencial, que disciplina a exigência do  Termo de Adesão. 

 

Dessa forma, a Empresa..................., vem, à presença da Diretoria  do 

Sindicato dos Trabalhadores........................e do Sindicato Patronal 

..................oficializar  a sua vontade de que se dispõe  a utilizar 

integralmente as condições estabelecidas no Instrumento Coletivo de 

Trabalho Especial e Emergencial, portanto,  presta as informações 

seguintes. 

 

1º - DA RELAÇÃO E  QUALIFICAÇÃO   DOS EMPREGADOS  ABRANGIDOS 

PELA REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO E DE SALÁRIOS  

Os seguintes empregados terão redução de jornada de trabalho e de 

salários............................................................................................................

........................................................................................................................

....................................................................................................................... 

2º  - DA REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO  E DE SALÁRIOS E DO 

PRAZO  

Conforme determinado pela Cláusula Quarta da Convenção Coletiva de 

Trabalho  Especial e Emergencial sobre   “As Medidas do Programa 

Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda”, a Empresa realizará 

uma redução de jornada de trabalho e de salários na respectiva proporção 
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de (especificar o percentual de 25%, 50% e 70%)  e pelo  prazo de 

(discriminar o prazo). 

 

A Empresa.................em razão de cumprir as exigências da Convenção 

Coletiva de Trabalho Especial e Emergencial, o seu representante legal, 

firma o presente  Termo de Adesão em 3 (três) vias de igual teor e forma 

para que produza seus efeitos jurídicos e legais. 

 

São Paulo, ..............de abril de 2020. 

 

_______________________________________ 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 


