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SIN~IIO GOlAS

CONVENc;.Ao COLETIVA DE CONDI<::OES DE
TRABALHO
E
DE
REAJUSTAMENTO
SALARIAL QUE CELEBRAM, ENTRE SI, 0
SINDICATO
DOS
PROFESSORES
DO
,
ESTADO
DE
GOlAS
SINPRO,
REPRESENTADO
POR
SEU DIRETORPRESIDENTE,
RAILTON
NASCIMENTO
SOUZA, E
0
SINDICATO
DOS
ESTABELECIMENTOS PARTICULARES DE
ENSING DO , MUNICIPIO DE GOL~NIA SEPE, TAM BEM REPRESENTADO POR SEU
DIRETOR-PRESIDENTE, FLAVIO ROBERTO
DE CASTRO.

"
DA ABRANGENCIA

Clausula 1 a 0 presente Instrumento Normative aplica-se as
rela<;oes de trabalho existentes, ou que venham a existir, entre
docentes e os estabelecimentos de ensino em geral, ou seja, de
educa<;ao infantil (ber<;arios creches e pre-escola), de ensino
fundamental e media, de educa<;ao de jovens e adultos, sediados
no Municipio de Goiania.
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Paragrafo unico

Sao docentes todos aqueles que exercem
regencia de classe, coordenac;ao, supervisao e orienta<;ao
pedagogica e dire<;ao de unidade escolar, na conformidade da Lei
Federal N. 11.301, de 10 de maio de 2006.
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Clausula 2a 0 presente Instrumento Normative tern a durac;ao
de 12 (doze) meses, quanto as clausulas deN. 24, 25 e 27, e de 24
(vinte e quatro) meses, quanto as demais. Vigencia da Convenc;ao
Coletiva de Trabalho: 1° de maio de 2017 a 30 de abril de 2019.

Paragrafo unico
A data-base da categoria continua fixada em
1o (primeiro) de maio. Excepcionalmente, neste ano de 2017, por
convenc;ao das partes, seu reajuste sera antecipado para 1° de
marc;o.

DO REGIME DE TRABALHO

Clausula 3a: Havendo horario vago entre as aulas, de urn mesmo
turno, no curso do ano letivo, sem a concordancia expressa do
docente, manifestada por escrito, este fara jus ao recebimento de
urn salario aula por perlodo correspondente ao de uma aula,
enquanto durar o horario vago.
Clausula 4a: 0 comparecimento do docente, convocado pelo
estabelecimento de ensino, fora de seu horario de trabalho e
perfodos normais de aulas, e remunerado mediante o pagamento
de urn salario-aula por perfodo correspondente, acrescido de 50°/o
(cinquenta por cento).
Clciusula sa: 0 docente, quando ministrar aulas de recuperac;ao,
fora de seu horario normal, percebera, por estas, a remunerac;ao
normal, acrescida de 50°/o (cinquenta por cento).
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Clausula 6a: Estabelece-se multa de 7°/o (sete por cento) sobre o
saldo salarial, na hip6tese de atraso no pagamento de ate 20
(vinte) dias, e de 5°/o (cinco por cento), por dia, no perlodo
subsequente.
Clausula 7a: As ferias dos docentes sao de 30 (trinta) dias
ininterruptos, a serem gozados no mes de julho, sendo-lhes,
igualmente, assegurados os perfodos de recesso escolar, nos
termos do Art. 322, §2°, da CLT.

Paragrafo unico: 0 inlcio das ferias dos docentes nao pode
coincidir com sabado, domingo ou feriado.
Clausula sa: 0 docente substitute faz jus a salario equivalente ao
do substitufdo, ressalvadas as prescric;5es de lei, as vantagens de
carater pessoal e as normas regimentais, contidas no estatuto de
cada estabelecimento de ensino.
Clausula ga: Os estabelecimentos de ensino obrigam-se a
fornecer OS elementos informatiVOS do pagamento da remunerac;ao
mensal, com a especificac;ao das verbas que a comp5em, bem
como dos descontos legais e autorizados.

Clillusula 10: Assegura-se aos docentes, quando demitidos sem
justa causa, aviso previa, na seguinte proporc)io:

a)
ao docente com ate doze meses de trabalho
no mesmo estabelecimento de ensino, 30 (trinta) dias; e,
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b)
ao docente, com mais de doze meses de
trabalho no mesmo estabelecimento de ensino, acrescentam-se 5
(cinco) dias, par ano de servic;o, ou frac;ao igual ou superior a seis
meses, ate o limite de 45 ( quarenta e cinco) dias.

Clausula 11: 0
docente despedido fica dispensado do
cumprimento do aviso previa, quando comprovar a obtenc;ao de
novo emprego, desobrigando a empresa do pagamento dos dias
nao trabalhados.
Paragrafo unico: Ocorrendo o previsto no caputda clausula, o
prazo para pagamento das verbas rescis6rias sera aquele
determinado pela allnea 'a', do§ 6°, do Art. 477, da CLT.
Clausula 12: 0 empregado docente despedido sera informado,
par escrito, dos motivos da dispensa.
Clausula 13: Nas empresas com mais de 200 (duzentos)
empregados
assegurada a eleic;ao direta de um representante,
com as garantias do Art. 543 e seus §§, da CLT.

e

Paragrafo unico: 0 SINPRO comunicara ao estabelecimento de
ensino a identificac;ao de seus representantes, par meio de carta
com AR. Igual procedimento sera observado, no caso de
substitui~ao

ou cassa~ao desses representantes.

Clausula 14: Assegura-se a garantia de emprego durante os 24
(vinte e quatro) meses que antecedem a data em que o
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empregado docente adquire 0 direito
aposentadoria voluntaria.
Adquirido o direito, extingue-se a garantia.

Pan1grafo unico: Ignorada a condi<_;ao pelo empregador, este
tornara sem efeito o aviso previa ou a demissao ja comunicada,
apos tamar ciencia do direito de que trata o caputdesta clausula .

a

Clausula 15: Garante-se docente, no perfodo de amamenta<_;ao,
o recebimento do salario, sem presta<_;ao de servi<_;os, quando o
empregador nao cumprir as determina<_;oes dos §§ 1° e 2°, do Art.
389, da CLT.
Clausula 16: Nenhum estabelecimento de ensino pode, sob
qualquer pretexto, contratar docente, no decorrer da vigencia do
presente Instrumento Normativo, com salario-aula de valor inferior
ao daquele com menos tempo de trabalho na empresa, e que
atue no mesmo curso, ou nfvel de ensino, ressalvada a existencia
de quadro hierarquico de carreira, e tempo superior a dois anos.
Clausula 17: Os docentes abrangidos por este Instrumento
Normativo gozam do direito gratuidade do ensino, para todos OS
filhos e/ou dependentes legais, nos estabelecimentos de ensino
nos quais lecionam, de acordo com os parametros estabelecidos
nos §§ desta Clausula, sem prejufzo de condi<_;oes mais beneficas,
que porventura ja lhes sejam asseguradas.

a

§ 1°:

0 beneffciO de que trata

Caput e CalculadO dO Seguinte
modo: toma-se o tempo de casa e multiplica-o pelo numero de
aulas semanais, ministradas no estabelecimento, o resultado
Alberto g~o da Mata
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encontrado corresponde ao percentual de desconto nas
mensalidades, a que faz jus o docente, para cada filho e/ou
dependente legal.

§ 2°:
Para quem tem ate 12 (doze) meses de traba lho no
estabelecimento, conta-se esse tempo, para efeito de e<31culo do
percentual previsto no § anterior, como sendo de 1 (um) ano; para
quem tem de 12 (doze) meses e 1 (um) dia a 24 (vinte e quatro)
meses, conta-se esse tempo, para a mesma finalidade, como
sendo de 2 (dois) anos; e assim sucessivamente.
§ 3°:
0 beneffcio da bolsa de estudo nao integra os salarios
dos docentes, para nenhum efeito.
Clausula 18: 0 beneffcio de que trata a clausula 17, ressalvado o
disposto no caput, parte final, de referida clausula, podera ser
limitado ao desconto maximo de 88°/o (oitenta e oito por cento), de
cada mensalidade, legal e efetivamente cobrada, pelo
estabelecimento de ensino, a criteria deste.

J.

Clausula 19: Edevida, ao docente, indeniza~ao correspondente a
1 (um) dia de salario, por dia de atraso, pela reten~ao de sua
carteira profissional, apos o prazo de 48 (quarenta e oito) horas.
Clausula 20: Ficam assegurados ao SINPRO o livre acesso as
empresas, durante os intervalos e o direito de afixar cartazes e ,

avisos de comunica~ao, por pessoa autorizada por este orgao de
classe, sendo as datas e horarios sujeitos a entendimento previos
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com a administrac,;ao da escola, vedada a divulgac,;ao de materia
polftico-partidaria ou ofensiva.

Clausula 21: Imp5e-se aos estabelecimentos de ensino, multa
por descumprimento das obrigac,;oes de fazer, no valor equivalente
a 2°/o (dois par cento) do salario, em favor do empregado
prejudicado.
Clausula 22: Sao abonadas as faltas decorrentes de participac,;ao
em congresses, simposios ou equivalentes, relacionados com o
exerdcio da func,;ao docente, mediante previa entendimento com a
direc,;ao do estabelecimento de ensino e apresentac,;ao de atestado
comprobatorio de presenc,;a.
DA COMPENSA~AO DE DIAS DE ANTECIPA~AO E/OU EMENDAS
DE FERIADOS

Clausula 23: Havendo antecipac,;ao e/ou emenda de feriados nao
prevista no calendario escolar e que implique a necessidade de
reposic,;ao de atividades escolares, que, em decorrencia dela, nao
forem realizadas, para o cumprimento do disposto no Art. 24, da
Lei de Diretrizes e Bases da Educac,;ao Nacional (LOB) - Lei N.
9394/1996 -, e 33, da Lei de Diretrizes e Bases do Sistema
Educative do Estado de Goias - Lei Complementar Estadual N.
26/1998, podera a escola, respeitados os horarios contratados de
seus professores e os estritos limites da referida reposic,;ao,
convoca-los para faze-la, sem que isto se caracterize como horas
extraordinarias.
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§ 1°:

0 horario de reposi<;ao das atividades escolares de que
trata o caput, desta Clausula, sera elaborado em comum acordo
com os professores, aos quais couber faze-la; nao podendo, em
nenhuma hip6tese, ser determinada para os dias em que
mantiverem contrato com outra escola, estudarem e/ou tiverem
atividades profissionais, de qualquer natureza, previamente
agendadas.

§ 2°:

0 nao comparecimento do professor, ao dia letivo de
reposi<;ao de atividade escolar prevista no caput, desta Clausula,
elaborado em desacordo com o seu § 1°, e sem a previa anuencia
daquele, nao podera ser considerado como fa lta, nao implicando,
por conseguinte, desconto salarial e/ou a aplica<;ao de qualquer
penalidade.

DO REAJUSTE E DO PISO SALARIAL

Clausula 24: Os salaries dos docentes sao reajustados em 6°/o
(seis inteiros por cento ), ao 1° de mar<;o de 2017, aplicados sabre
os valores legalmente devidos em fevereiro de 2017.
Clausula 25: A partir de 1° de mar<;o de 2017, inclusive, nenhum
estabelecimento de ensino, representado pelo Sepe, podera
contratar e/ou remunerar seus docentes com salario-aula inferior a
R$ 12,11 (doze reais e onze centavos).
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Clausula 26: 0 lndice de reajustamento salarial, de que trata a
Clausula 25, incorpora-se aos salarios definitivamente, nao
podendo ser objeto de compensac;ao, presente ou futura.
DO RECOLHIMENTO A FAVOR DO SEPE

Clausula 27: Os estabelecimentos de ensino, abrangidos por este
instrumento normative, obrigam-se a recolher ao Sepe, as suas
expensas, percentual equivalente a 3°/o (tn§s inteiros por cento)
da folha de pagamento de marc;o de 2017, a ser recolhido ate o
dia 20 de abril de 2017.
Paragrafo unico: 0 recolhimento de que trata o caput, desta
Clausula, devera se efetuado diretamente a Tesouraria do Sepe,
ou por meio de boleto bancario, a ser enviado aos
estabelecimentos de ensino.
Assim, por estarem justas e acordadas, as partes
assinam a presente Convenc;ao Coletiva de Condic;oes de Trabalho
e de Reajustamento Salarial, em tres vias de igual tear e forma,
as quais serao depositadas na Superintendencia Regional do
Trabalho, para o competente arquivo.

Goiania, 23 de maio de 2017.
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F vio Roberto de Castro
Presidente do SEPE

berto Magno da Mata
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