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RELATÓRIO DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DO ACT 2020/2021 – EBSERH 

(Videoconferência) 
 

 

Data: 27 de junho de 2020. 

Presentes: Direção da Condsef/Fenadsef e a Comissão Nacional de Negociação. 

 

Na reunião foi feita uma análise sobre a postura da Ebserh referente ao Acordo Coletivo de Trabalho 

2020/2021, onde a empresa, em momento anterior, apresentou: 52 cláusulas são consideradas 

inviáveis, 5 cláusulas negociáveis e apenas 8 cláusulas estão de acordo.  

Diante também da análise do cenário de calamidade pública e emergência sanitária de caráter 

internacional devido a Pandemia do COVID-19, foi apresentada pela Condsef/Fenadsef e Comissão 

Nacional de Negociação no dia 08/05/2020, por meio de videoconferência, uma proposta de 

suspensão das negociações do ACT 2020, enquanto durasse a fase aguda da pandemia.  

A Ebserh respondeu, no dia 15/05/2020, que aceitaria a suspensão das negociações até dezembro do 

corrente ano, porém, impondo suas condicionantes:  

 Compromisso de não realização de greve no período;  

 Disposição expressa no sentido de que tal prorrogação não implica, de forma alguma, ressuscitar 

a preexistência das cláusulas sociais.  

Compreendendo que tais condições implicam em interferência direta na autonomia sindical, bem 

como, a clara intenção da retirada de direitos dos trabalhadores, expressa na proposta oficial da 

empresa. E ainda com a proximidade do prazo final de prorrogação do atual ACT, que expirará no dia 

20/07/2020, foi apresentada no dia 13/06/2020 a seguinte proposta para a gestão:  

 Manter todas as cláusulas do Acordo Coletivo de Trabalho atual e apresentação de um índice de 

reajuste para o período que contemple salários e benefícios.  

Sendo assim, foi agendada uma reunião, por videoconferência, para que a gestão da Ebserh 

apresente uma resposta a este pleito, que acontecerá no dia 30/06/2020 ás 14h30min. 

Também foi registrado, por alguns dos participantes, que as representações nos Comitês de Crise-

Pandemia COVID-19 ainda não foram de fato efetivadas/oficializadas pelos superintendentes dos 

Hospitais Universitários filiados à Ebserh.  
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ENCAMINHAMENTOS: 

 Solicitar à Ebserh/sede que atue junto aos Hospitais filiados para oficializar o quanto antes os 

representantes dos trabalhadores para compor os comitês de crise. 

 Ratificar a proposta de manutenção de todas as cláusulas do Acordo Coletivo de Trabalho atual e 

apresentação de um índice de reajuste para o período que contemple salários e benefícios. 

 Reunião Pós da Comissão de Negociação marcada para o dia 01/07/2020, ás 20 horas.  

 

Brasília-DF, 27 de junho de 2020. 

 

 

 

Secretário-Geral da Condsef/Fenadsef 


