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Ofício Dir. HRA-IMAS Nº 197/2020. 

 

Araranguá, 13 de julho de 2020. 

 

 

Ilma. Sra.  

Miraci Peres Floriano 

Secretária Geral 

SindiSaúde - Araranguá 

 

Referente: resposta ao Ofício nº 074/2020. 

 

Prezada Senhora. 

 

 

Com nossos cordiais cumprimentos, vimos por meio deste informar a V.S.a. que com relação 

ao prêmio de incentivo mensal, entendemos que pode ser descontado, pois de acordo com a redação 

da cláusula décima terceira "qualquer falta ao trabalho a qualquer título no mês, importará na perda do 

respectivo prêmio", in verbis: 

  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - PRÊMIO INCENTIVO MENSAL 

A categoria econômica assegura aos trabalhadores integrantes da categoria profissional a percepção 

de abono no valor correspondente a 02 (dois) dias de salário base do empregado por mês, desde que, 

tenha frequência integral e efetiva no serviço, no mês de competência, isto é, qualquer falta ao 

trabalho a qualquer título no mês, importará na perda do respectivo prêmio.  

   

Assim, mesmo que a falta do colaborador seja justificada por atestado médico em razão de 

suspeita de COVID, a cláusula acima colacionada permite o não pagamento do prêmio, pois é bem 

clara em sua redação ao dispor que a falta ao trabalho a qualquer título, importará na perda do prêmio, 

ou seja, mesmo que a falta seja por atestado médico. 

Sem mais para o momento, agradecemos e colocamo-nos a disposição para quaisquer 

esclarecimentos. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

Rafael Cassiano Bonfada 

Diretor Geral 

Hospital Regional de Araranguá 

Instituto Maria Schmitt 
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