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Instrumento Coletivo ainda não transmitido, passível de alteração.

TERMO ADITIVO A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2019/2020 

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR057758/2019

NÚMERO DO PROCESSO DA CONVENÇÃO COLETIVA PRINCIPAL: 46271.004211/2019-41
DATA DE REGISTRO DA CONVENÇÃO COLETIVA PRINCIPAL: 26/08/2019
SINDICATO DOS PROFESSORES DE CAXIAS DO SUL, CNPJ n. 91.106.815/0001-05, neste ato
representado(a) por seu Membro de Diretoria Colegiada, Sr(a). JOSE CARLOS MONTEIRO;
 
E 

SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE 1 E 2 GRAUS, CNPJ n. 92.966.555/0001-00,
neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). BRUNO EIZERIK;
 
celebram o presente TERMO ADITIVO DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as
condições de trabalho previstas nas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE 

As partes fixam a vigência do presente Termo Aditivo de Convenção Coletiva de Trabalho no período de 28
de fevereiro de 2019 a 01º de março de 2020 e a data-base da categoria em 01º de março. 

CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA 

O presente Termo Aditivo de Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) Profissional dos
Professores, Plano CTEEC, com abrangência territorial em Caxias do Sul/RS. 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
OUTRAS DISPOSIÇÕES 

CLÁUSULA TERCEIRA - CLÁUSULA TERCEIRA - ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA 16ª 

Durante a vigência do presente aditivo, a CLÁUSULA DECIMA SEXTA  da Convenção Coletiva de Trabalho
firmada entre Sinpro/Caxias e Sinepe/RS, registrada no Sistema Mediador MTE, em 28/08/2019, sob n
número de Solicitação MR043152/2019 e Processo nº 46271.004211/2019-41,  que tratam sobre o abono
de faltas por motivo de doença e abono de faltas por gala e luto, terão a seguinte redação:

As horas de passeios, festividades e atividades esportivas citadas no inciso II da cláusula 15 serão
computadas independentemente do número de horas trabalhadas, respeitando-se o seguinte critério de
pagamento mínimo, ressalvadas as situações mais benéficas: 

a) quando realizadas de segunda-feira a sábado, em escolas com aulas regulares nesses dias, serão pagas
conforme o número de períodos correspondentes ao(s) turno(s) envolvido(s), sendo descontáveis as horas
coincidentes já inclusas na carga horária contratual; 
b) quando realizadas aos sábados, em escolas que não tenham aulas regulares nesse dia, como também
em domingos e feriados, contar-se-ão 5 (cinco) horas-aula para cada turno envolvido;
c) quando o passeio, a festividade ou a atividade esportiva estenderem-se pelo período noturno, que, para
exclusivo efeito desse cômputo e do respectivo pagamento, inicia a partir das 19h, o professor receberá as
horas noturnas que se acrescerem, observado o limite remuneratório de 5 (cinco) horas-aula, aplicável,
inclusive, quando houver pernoite.

Parágrafo Único – O empregador poderá descontar, nos casos previstos nas alíneas “a” e “b”, a carga
horária relativa ao dia e turno de trabalho coincidente com o dia de passeio ou festividade do total de horas
a serem pagas.
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CLÁUSULA QUARTA - ALTERAÇÃO DA CLÁUSULAS 44 E 45 DA CCT 2019 

Durante a vigência do presente aditivo, as CLÁUSULAS QUADRAGÉSIMA QUARTA e QUADRAGÉSIMA
QUINTA da Convenção Coletiva de Trabalho firmada entre Sinpro/Caxias e Sinepe/RS, registrada no
Sistema Mediador MTE, em 28/08/2019, sob n número de Solicitação MR043152/2019 e Processo
nº 46271.004211/2019-41,  que tratam sobre o abono de faltas por motivo de doença e abono de faltas por
gala e luto, terão a seguinte redação:

44. ABONO DE FALTAS POR MOTIVO DE DOENÇA

Serão abonadas, mediante a apresentação de atestado médico, as faltas por motivo de doença do
professor. Em caso de doença de filho(a) que necessite de acompanhamento do professor (pai ou mãe),
bem como do cônjuge e pais acima de 65 anos, serão abonadas, mediante atestado médico, até 5 (cinco)
faltas por ano.

 

45. ABONO DE FALTAS POR GALA OU LUTO

Não serão descontadas, no decurso de 9 (nove) dias corridos, as faltas dos docentes por motivo de gala.
Por período idêntico, em decorrência de falecimento de pai ou mãe, cônjuge, companheiro(a) ou filho(a) não
serão descontadas as faltas dos docentes.

Parágrafo Único – Na hipótese de falecimento de avô(ó), irmão(ã), ou pessoa que viva comprovadamente
sob sua dependência econômica não serão descontadas as faltas compreendidas no período de 2 (dois)
dias subsequentes, e no caso de falecimento de tio(a), sogro(a), sobrinho(a) ou cunhado(a), de 1 (um) dia
de falta.

CLÁUSULA QUINTA - DEMAIS NORMAS COLETIVAS 

Permanecem em vigência todas as demais normas constantes da Convenção Coletiva de Trabalho
2019/2020, cujo cumprimento é obrigatório.

JOSE CARLOS MONTEIRO 
MEMBRO DE DIRETORIA COLEGIADA 

SINDICATO DOS PROFESSORES DE CAXIAS DO SUL 

BRUNO EIZERIK 
PRESIDENTE 

SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE 1 E 2 GRAUS 
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