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TERCEIRO TERMO ADITIVO A CONVENCAO COIJETIVA DE TRABALHO 2019#022 que
c5ullre   sti   ftrmk5m.   de   urn   ledo,   o   SINDICATO   DAS   ENTIDADES   MANTENEDORAS   DE
ESTABELECIMENTOS  PARTICUIARES  I)E  ENSINO  I)0  NOR:TE  I)E  MINAS  ~  SINEPE
^roRZE  DE  A£ZjNI5,  neste  ate  representado  por  seu  Presidents,  Sr.  ELIO  SOARES  RIBEIRO,
entidade de primeiro grau, representativa da categoria econ6mica dos estabelecimentos de ensino da
rede  privada,  com  sede  na  Run  Doutor  Santos,  n°  362,  sala  701,  Centro,  CEP  39400-001,  Montes
Claros-MG,   inscrita   no   CNPJ   sob   o   n°   07.346.743/0001rd7,   com   Carta   Sindical   emitida   em
O9i05i2007 , Ilo 000.000.000.98000-5 e 0 slNI)ICATO i>Os AuxlLiAREs DE ADMINlsTRAc:rf o
ESCOLAR  DO  NORTE  DE  MINAS  GERAIS  -  SAAE  NORTH. r\este  a:to re;prese;rrfudo  pox  sou
Presidents,   Sr.   HUGO   DIAS   MACEDO,   entidade   sindical   de   primeiro   grau,   representativa  da
categoria profissional  dos Auxiliares de Administragao Escolar,  com  sede na Rua Doutor  Santos, n°
223, sala 101, Centro, CEP 39400-001, Montes Claros-MG, inscrito no CNPJ sob n° 19.698.022/0001-
03,  com  Carta  Sindical  emitida  em  09/12/2016,  n°  911.027.00027049-5,  mediante  as  clfusuhas  e
condi95es a seguir:

C]£usula Primeira
Justificativa

0 presente aditivo decorre em raz3o da necessidade de continuidade das medidas e emergenciais de
pprevengfro  de  cont4gio  pela  COVID-19  em  ambientes  de  trabalho  dos  auxiliares  de  administra9ao
eescolar, especialmente, onde ocorrem aglomeraeao de pessoas, ajustando-se o seguinte:

Clausula Segunda
Alterapao da C15usula Vig6sima S6tima

Compensa€ao de Jornada
Banco de Hous

Te]etrabalho e Home Offlce
Turmos de Revezamento

Clausula 27-A -Banco de Horas:
0 pen'odo de afastamento do empregado, podera ser utilizado para compensapao de eventual saldo do
banco  de  horas.  Em  caso  de  inexist6ncia  de  horas  a  compensar,  as  respectivas  horas  poderao  ser
computades para futura reposig5o.

Pafagrafo thico ~ 0 regime de banco de horas abrange todos os Auxiliares de Administracao Escolar,
independentemente do regime de jomada ser integral ou parcial.

Clausula 27-8 - Teletrabalho e Home Ofrice:
AinstituigaodeensinopoderainstituiroregimedeTeletrabalhoouHomeOfficeparaacategoriados
Auxiliares de Administrapao Escolar, observado o seguinte:

I - 0 regime de Teletrabalho ou Home Office sera adotado para atendimento da excepcional situapao
da pandemia do coronavi'rus, independentemente de formalizapao de aditivo ao contrato de trahalho,
sendo  que  as  atividades  a serem  desempenhadas  serao  as  mesmas  do trabalho presencial,  dentro  de
reais possibilidade de execucao;

11 - 0 empregado, durante o seu hordrio de trabalho
total isolamento social e a disposi9ao da instituigao;

devera manter-se em sua residencia, em
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Ill -  Findo  o pen'odo de excepcionalidade,  o auxiliar de administrapao  escolar retomara ao  regime

presencial de trabalho;

IV - A instituicao de ensino deverd expedir outras instruc6es e nomatizar os controles das atividades a
serem cumpridas pelo auxiliar de administragao escolar qunndo em regine de trabalho a distincia;

V  -  A  utilizagao  de  ferramentas  ou  dispositivos  de  comunicagao  (computador,  notebook,  telefone
celular ou fixo)  de propriedade  do  auxiliar de administrapao escolar nao clara ensejo a remunerapao,
podendo,   entretanto,   ser   ajustado   o   reembolso   por   despesas   comprovadamente   realizadas   em
decorrencia da forma de trabalho.

VI - 0 fomecimento pela institui9ao de ensino de ferramentas de trabalho ou utilidades mencionadas
no art. 75-D, caput, da CLT, nao integra a remunera9ao do auxi]iar de administracac escolar.

ClausuLa 27-C - Turnos de Revezamento
Em caso de manutencao do funcionamento de algum setor ou servicos, a instituicao de ensino devefa
adotar escala ou tumos de revezamento, com redugao ou ampliapao da jomada didria do trabalhador,
desde  que  cumpridos  os  protocolos  de  seguranca  para  evitar  a  contaminagao  do  empregado  que,
eventualmente, tenha contato com terceiros.

I  -  0  empregado  deverd  ser  orientado  sobre  as  medidas  e  prevencao  e  distanciamento  social,  e  a
institui9ao de ensino devefa fomecer os EPI's recomendados papa a atividade.

11 - 0 eventual saldo da jomada de trabalho para o Empregador na escala ou tumos de revezamento
sera compensado pelo Auxiliar de Administrapao Escolar em data posterior mediante negociapao com
o empregador, aplicando-se as normas ajustadas neste instnimento sobre Banco de Horas.

Clfusula Terceira
Alteragao da Clausula Trig6sima

F6rias e Licencas
Duragao e Concessao de F6rias

Clfusula 30-A:
A instituicfo de ensino podera colocar em ferias coletivas a totalidade ou parte dos seus empregados
ou setor de servicos, por peri'odo parcjal ou integral.

I  -  No  caso  de  empregado  que  nao  tiver  completado  o  pen'odo  aquisitivo  as  ferias  poderao  ser
concedidasporantecipapao,quitando-seorespeetivopertodo.

H - A  instituigao de ensino tamt>6m poder6 antecipar a concessao de ferias individuals progranadas,
notodoouemparte,inclusiveparaafuncionatoquenaotivercompletadoopen'odoconcessivo.

in - Considerado a excepcional  situapao atual,  que podefa acarretar reflexos de ordem econ6mico-
financeira,  em  caso  de  concessao  de  ferias  antecipadas,  coletivas  ou  individunis,  a  institui9ao  de
ensino  flea  dispensada  de  pagamento  antecipado  das  ferias  e  seu  tergo  constitucional,  na  forma
prevista na legislacao.

Pardgrafo   iinico  -   0  perfodo  de  ferias   concedjdas,   individual   ou  coletivfr   devera  ser  quitado
respeitando-se  a  proporcionalidade  de  dias  concedidos,  em  ate  cinco  dias  uteis  ap6s  o  periodo  de
r`r`n-ac`ea^  A^c`  -^._^^.:..._  J?i_±_ _concessao das respectivas ferias.

=:-+                    .Tf:---
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C]ausu]a Quarta
Alterapao da Clausula Trigesima Quinta

Aecttapso de Atestados Medicos

Clausula 35-A: Aceitacao de Atestados M6dicos
As  faltas decorrentes  de afastamento  ou  isolamento  social por  suspeita de  contigio  do  COVID-19,
devidamente  comprovadas  por  atestado  medico,  sao  consideradas  como justificadas  e  o  empregado
nao   poderd   sofrer  qualquer  desconto   salarial,   observadas,   tamb6m,   as   orientap6es   oficiais   e   a
legi slagfro previdenciaria vigente.

Clinso]a Quirfu
Condig6es Gerais

As  partes  fixam  a vigencia do  presente Aditivo  no  01  de  agosto  de  2020  a  31  de janeiro  de  2021,
podendo ser alterada, em decorrencia do cenario de orientap6es e ap6es de govemos.

A instituigao de ensino pode optar por adotar as medidas previstas na Lei  14.020/2020, concomitante
com o que aqui foi ajustado.

Permanecem  sem  alterapfro  as  demais  clfusulas  e  condig5es  da  Convengao  Coletiva  de  Trabalho
2019/2022,  firmada  em  03  de  abril  de  2019,  bern  como  fica  ratificado  o  20  Aditivo  assinado  em
19/03/2020.

Assim, por estarem justos e acordados, firmam o presente instnmento, para que surta seus jun'dicos e
legais efejtos.

Montes Claros, 01  de agosto de 2020.
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