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a) Educa^ao Infantil (Zero a cinco anos) e Ensino Fundamental I: (1° a 5° ano): 
RS19,19 (dezenove reais e dezenove centavos).

c) Ensino Superior e Posteriores e Educa?ao a Distancia: R$43,37 (quarenta e tres 
reais e trinta c sete centavos).

CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO 
SINPRO-MG / SINEPE-SM - 2022/2024

d) Cursos Livres, Supletivos, Ensino Profissionalizante, Tecnico e Preparatorio: 
R$ 31,10 (trinta e um reais e dez centavos).

CLAUSULA PRIMEIRA - VIGENCIA.
O presente instrumento vigorara pelo prazo de doze meses para as clausulas de 
reajuste salarial, pisos salariais e taxa assistencial, e de 24 (vinte e quatro) meses 
para as demais clausulas, a partir de 1° (primeiro) de mar^o de 2022, para os 
cursos de Educa^ao Infantil, Ensino Fundamental, Medio, Educa^ao de Jovens e 
Adultos, Superior, Posterior a este, Supletivo Regular, Profissionalizante, Tecnico, 
Pre-vestibulares e demais Cursos Livres e Educa^ao a Distancia.

CLAUSULA SEGUNDA - REAJUSTE SALARIAL.
Os salarios-aula-base vigentes em 28 de fevereiro de 2022 serao corrigidos, a partir 
de 1° de mar^o de 2022, com o percentual de 11,5% (onze virgula por cento).

CLAUSULA TERCEIRA - PISOS SALARIAIS.
A partir da vigencia do presente instrumento, os pisos salariais (menor salario- 
aula-base), observados os respectivos niveis de ensino, nao poderao ser inferiores 
a:

Conven?ao Coietiva de Trabalho que entre si fazem, de um lado, o 
SINDICATO DOS PROFESSORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS, com 
endere^o a Rua Jaime Gomes, 198, Floresta, Belo Horizonte, CNPJ 
17.243.494/0001-38, e, de outro, o SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS 
PARTICULARES DE ENSINO DO SUL DE MINAS GERAIS, com enderetjo 
na Rua Ponta Pora, 23, sala 02, CNPJ 25.639.675/0001-06. mediante as seguintes 
clausulas e condi^oes:

Pardgrafo Unico: Eventuais diferen^as salariais referentes aos meses de mar^o, 
abril, maio, junho e julho de 2022 deverao ser quitadas juntamente com o 
pagamento dos salaries do mes de agosto de 2022, compensados os aumentos 
espontaneos concedidos a partir de mar^o de 2022.

b) Ensino Fundamental II (6° a 9° ano), Ensino Medio, Educa?ao de Jovens e 
Adultos: R$26,85 (vinte e seis reais e oitenta e cinco centavos).



SEGMENTO
Educa^ao Infantil / Ensino Fundamental I (zero anos a 5a ano).

R$26,85

Ensino Superior e Posteriorese Educacao a Distancia. R$43,37

Cursos Livres, Preparatorios, Supletivos, Ensino Profissionalizante e Tecnico. R$31,10

Pre-Vestibular R$32,27

I - Professor: o profissional responsavel pelas atividades de magisterio, para fins 
de aplica^ao das clausulas deste Instrumento, que tenha por fun?ao ministrar aulas 
praticas ou teoricas ou desenvolver, em sala de aula ou fora dela, inclusive na 
educacao a distancia, as atividades inerentes ao magisterio, de acordo com a 
legislate do ensino.

Ill - Professor do proprio estabelecimento: O empregado da mesma entidade 
mantenedora para fins dos beneficios de bolsa de estudo.

IV - Estabelecimento de Ensino: Cada unidade escolar de propriedade de 
entidade mantenedora, para fins de calculo e distribui^ao de bolsa de estudo.

II - Curso Livre: O que nao depende de autoriza^ao dos orgaos publicos de ensino 
para funcionar.

e) Curso Pre-Vestibular: RS 32,27 (trinta e dois reais e trinta e vinte e sete 
centavos).

CLAUSULA QUARTA - EDUCACAO A DISTANCIA.
As partes se comprometem a negociar normas especificas para Educacao a 
Distancia - EAD, tendo em vista a especificidade dessa modalidade de ensino, para 
inseri-las na norma coletiva que vigorara a partir da proxima data-base.

CLAUSULA QUINTA - DEFINIQOES E CONCEITOS.
Para efeito deste instrumento, considera-se:

SAB (RS)
R$19,19

Pardgrafo Unico - Apesar do disposto no caput desta clausula, os 
estabelecimentos de ensino que adotarem, na base territorial, a Educacao a 
Distancia, tanto como institui^ao promotora do curso quanto como polo de apoio 
presencial, estarao obrigadas a observancia do piso salarial fixado na clausula 
“Piso Salarial” deste instrumento normativo.

Ensino Fundamental (6 a 9° ano), Ensino Medio, Educacao de Jovens e Adultos.
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Paragrafo segundo: Na Educa^ao Infantil (zero a cinco anos), o professor 
ministrara aulas consecutivas de 60(sessenta)minutos, respeitando o intervalo 
previsto no paragrafo anterior.

IX- Professor de Educa^ao Infantil: Os cursos de educa^ao infantil (Escolas de 
Educa^ao Infantil, Centres de Recrea^ao, Maternais, Ber^arios, etc.) fazem parte 
da educa^ao basica, sendo necessario, no minimo, um docente por sala de aula.

VIII - Atividade extraclasse: A inerente ao trabalho docente, relativo a classes 
regulares sob a responsabilidade do professor e realizado fora do seu horario de 
aula.

Paragrafo Primeiro - Apos duas ou tres aulas consecutivas, e obrigatoria a 
concessao de descanso mediante intervalo com dura^ao minima de 15 (quinze) 
minutos, nao cabendo qualquer remuneraqao pelo referido intervalo.

Paragrafo Unico: A classe de recupera^ao nao podera ter numero de alunos 
superior ao existente na maior turma, de mesma serie no termino do semestre ou 
ano letivo.

V - Salario-aula-Base: A remunera^ao devida, sent repouso semanal remunerado 
e/ou outros adicionais, pela hora-aula com duraqao de 50 (cinquenta) minutos, ou 
de 60 (sessenta minutos), no caso da Educa^ao Infantil (de zero a cinco anos).

VI - Salario-Aula: O salario-aula-base, acrescido de 20% (vinte por cento) de 
atividade extraclasse e sem o repouso semanal remunerado.

CLAUSULA SETIM A - AULAS DE RECUPERA^AO.
Os docentes do Estabelecimento de Ensino nao estao obrigados a ministrar aulas 
de recupera^ao ou de refor^o no periodo de ferias.

CLAUSULA SEXTA - DURA^AO DAS AULAS.
Considera-se como aula o trabalho letivo ou educacional com dura?ao maxima de 
50 (cinquenta) minutos, ministrado para turma ou classe regular de alunos.

CLAUSULA OITAVA - APOSENT ANDO.
Pica assegurada ao professor a garantia contra rescisao imotivada, nos 12 (doze) 
meses que antecedem a data prevista em lei para complementaqao do tempo para 
aposentadoria voluntaria.

Paragrafo Unico - Independentemente da concordancia do docente, o 
Estabelecimento de Ensino podera reconsiderar a dispensa se, ao determina-la, 
desconhecer a condi^ao de aposentando do profissional.

Carga horaria semanal: O numero de aulas semanais sob a 
responsabilidade do professor.
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I - No caso de ensino superior e posterior, isen^ao de 40% (quarenta por cento) do 
valor da anuidade ou credito, limitado pelo numero de vagas a uma, em cada curso, 
por grupo de 100 (cem) alunos matriculados em 1° (primeiro) de setembro de 2022, 
para as bolsas a serem distribuidas em 2023, 1° de setembro de 2023 para as bolsas 
a serem distribuidas em 2024, considerando-se como igual a 100 (cem) alunos a 
fra^ao igual ou superior a 50 (cinquenta) alunos. O Sindicato dos Professores 
utilizara a listagem do numero de alunos obtida junto a Superintendencia Regional 
de Ensino - SRE - caso encontre divergencias no numero informado pela escola.

Paragrafo Primeiro - Sendo insuficiente o numero de vagas, cabe ao sindicato da 
categoria profissional, de comum acordo com os interessados, definir os criterios 
de distribui^ao de bolsas.

Paragrafo Segundo - Nao perdera o beneficio, durante o ano letivo, o professor 
que for dispensado durante o ano.

CLAUSULA NONA - CRECHE.
Relativamente ao trabalho da professora, o Estabelecimento de Ensino devera 
manter local apropriado para guarda de seus filhos, nos termos e conforme disposto 
nos paragrafos primeiro e segundo do art. 389 da CLT.

CLAUSULA DECIMA - GRATUIDADE: PROFESSOR DO 
ESTABELECIMENTO.

Aos professores do proprio estabelecimento que comprovarem filia^ao e quitaqao 
com o sindicato da categoria profissional, e garantida a isemjao de pagamento de 
anuidades escolares, no caso de matricula propria, de conjuge e de filhos ou 
dependentes como tai reconhecidos pela legisla^ao previdenciaria, nas seguintes 
condiqoes:

II - Nos demais cursos, isen^ao total do valor da anuidade ou credito, limitado o 
numero de vagas a 02 (duas) por grupo de 100 (cem) alunos matriculados em cada 
curso no dia 1° (primeiro) de setembro de 2022. para as bolsas a serem distribuidas 
em 2023, 1° de setembro de 2023 para as bolsas a serem distribuidas em 2024 
considerando-se como igual a 100 (cem) a fra^ao igual ou superior a 50 (cinquenta) 
alunos. O Sindicato dos Professores utilizara a listagem do numero de alunos 
obtida junto a Superintendencia Regional de Ensino - SRE - caso encontre 
divergencias no numero informado pela escola.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - GRATUIDADE: OUTROS 
PROFESSORES.

Aos professores nao pertencentes ao Estabelecimento de Ensino, que, se 
comprovarem filia^ao e quita^ao com o sindicato da categoria profissional ha pelo 
menos 06 (seis) meses, sera assegurado o beneficio de abatimento parcial da 
anuidade escolar, no caso de matricula propria, de seu conjuge, de filhos ou 
dependentes assim reconhecidos pela legisla^ao previdenciaria, com observancia 
do seguinte:
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b) Do valor correspondente a 03 (tres) bolsas de 50% (cinquenta por cento) do 
valor da anuidade cada uma, para cada grupo de 100 (cem) alunos ou fra^ao 
superior nos termos do item V seguinte, para os demais cursos.

IV - No ensino superior e posterior, garantia de no minimo 10 (dez) vagas em cada 
estabelecimento e, no minimo, em cada curso, uma bolsa.

V - Contagem de fra^ao igual a 50 (cinquenta) alunos, para calculo do limite de 
beneficios.

VII - Distribui^ao dos beneficios, atraves de requerimento dirigido pelo Sindicato 
da categoria profissional ao Diretor do Estabelecimento de Ensino, no qual devera 
constar expressamente o seguinte: nome da escola particular, tempo de exercicio 
no ensino privado, disciplina e numero semanal de aulas do professor, assinatura 
do docente, constituindo o beneficio concessao e onus do estabelecimento.

IX - Comprova^ao pelo professor beneficiario, se exigido, de sua condi^ao 
profissional.

a) Do valor correspondente a 40% (quarenta por cento) da anuidade pelo numero 
de alunos que representar 1% (um por cento) da matricula em cada curso no dia 
1° (primeiro) de setembro de 2022, para as bolsas a serem distribuidas em 2023; 
1° de setembro de 2023 para as bolsas a serem distribuidas em 2024, no ensino 
superior e posterior.

VI - No ensino superior e posterior, possibiiidade de remanejamento de vagas nao 
utilizadas em um curso para outro, respeitado o valor da anuidade do curso gerador 
da vaga.

I - No ensino superior e posterior: abatimento maximo de 40% (quarenta por 
cento), enquanto, sem interrup?ao, renovarem suas matriculas.

Ill - Respeitado o disposto nos incisos seguintes, nao exceder o total de beneficios 
a importancia resultante da multiplica^ao:

II - Os beneficiarios de bolsas integrals no ano anterior manterao os beneficios 
enquanto, sem interrup^ao, renovarem suas matriculas, ressalvado o ingresso no 
curso superior.

VIII - Entrega do requerimento, pessoalmente, pelo proprio requerente ou 
beneficiario interessado, ate 40 (quarenta) dias apos a entrada em vigencia deste 
instrumento ou apos o inicio do segundo semestre, conforme o regime de matricula 
do estabelecimento.



estabelecimento poderao acordar a

X - No corrente ano, aplicam-se os criterios de distribui^ao dos beneficios ja 
adotados pelo sindicato da categoria profissional, estendendo-se o prazo no 
primeiro semestre ate 30 (trinta) de maio.

Paragrafo Segundo - Ate o dia 30 (trinta) de agosto o sindicato da categoria 
profissional remetera a cada estabelecimento uma rela^ao contendo o numero total 
de beneficiarios no ano, bem como o nome, serie, curso e abatimento de cada um.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - COMPENSA^AO DE VALORES 
PAGOS A MAIOR.

Quando o Estabelecimento de Ensino receber do beneficiario da isen^ao, de que 
tratam as clausulas acima, importancia que supere o valor devido por ele, 
compensara o recebido a maior nas presta^oes vincendas ou. se impossivel, 
restituira o excedente.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - PROIBIQAO DE TRABALHO EXTRA 
NO PERIODO DE EXAMES.

Nao se pode exigir do docente, no periodo de exames, ou de conselho de classe, a 
prestaqao de trabalho que exceda o seu horario contratual semanal.

a) aos domingos;
b) nos feriados nacionais, estaduais e municipals;
c) nos seguintes dias: segunda, terqa e quarta-feira da semana de carnaval;
d) quinta-feira, sexta-feira e sabado da Semana Santa;
e) quinze de outubro (dia do professor).
Paragrafo Unico - Os professores e o 
comemoraqao do dia do professor em outra data, desde que a mesma ocorra na 
semana correspondente ao respectivo feriado.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - FOLGAS SEMANAIS E RECESSOS.
E vedado exigir-se do professor a regencia de aulas, trabalhos em exames ou 
quaisquer outras atividades:

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - REPRESENTANTE DE 
EMPREGADOS.

Na empresa, assim considerada a entidade mantenedora de um ou mais 
Estabelecimentos de Ensino.independentemente do numero de empregados, e 
assegurada a eleigao direta de um representante deles, com as garantias do art. 543 
e seu paragrafo da CLT.

Paragrafo Primeiro - Quando o numero de pedidos de bolsas para determinado 
estabelecimento nao preencher os limites previstos nas letras "a" e "b" do inciso 
III, sem ultrapassa-los, a cada interessado que o requerer podera ser concedido, ate 
30 (trinta) de maio, abatimento na anuidade de ate 40% (quarenta por cento), nos 
cursos superiores e posteriores.



II - Cursos Pre-vestibulares, Supletivos e Preparatorios. um periodo de 13 (treze) 
dias no mes de Janeiro de cada ano.

Pardgrafo Unico - No caso, entende-se como ano o periodo que se estende entre 
as datas-bases.

Paragrafo primeiro: Na Educa^ao Infantil (0 a 03 anos) e nos pre-vestibulares, 
demais Cursos Livres e Educa^ao a Distancia, os professores e o estabelecimento 
de ensino poderao estabelecer outro periodo de ferias, para o todo ou parte do corpo 
docente.

Paragrafo segundo: No caso do professor que ainda nao tiver completado o 
periodo aquisitivo, e para quitagao da integralidade do direito deste decorrente, 
serao as ferias concedidas e gozadas obrigatoriamente por antecipaqiao. Em 
eventual rescisao do contrato de trabalho, se houver excedente de doze avos de 
ferias em rela^ao ao periodo aquisitivo antecipadamente quitado, esse excedente 
sera descontado no acerto rescisorio do professor, inclusive abono.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - FERIAS COLETIVAS.
As ferias do pessoal docente, em cada Estabelecimento de Ensino, sao coletivas, 
concedidas e gozadas antecipadamente, com dura^ao legal em dias ininterruptos 
de 1 (um) a 30 dejulho para o ano de 2022; de 3 de julho a 01 de agosto (inclusive), 
com retorno em 2 de agosto para o ano de 2023.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - TRANSFERENCIA DE DISCIPLINA.
Nao pode o empregador transferir o docente de uma disciplina para outra sem o 
seu consentimento expresso.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - AUMENTO DA CARGA HORARIA.
De comum acordo entre as partes, pode ser aumentada a carga horaria do professor 
em cada ano, por periodo nao superior a 200 (duzentos) dias, em carater eventual 
e como aulas excedentes, em consonancia com o disposto no art. 321 da CLT.

CLAUSULA DECIMA NONA - RECESSO ESCOLAR.
Sao de recesso escolar, em que nao se pode exigir do docente nenhum servifo:

Pardgrafo Unico - Ocorrendo a supressao da disciplina no curriculo escolar o 
docente ja contratado tern prioridade para reaproveitamento em outras disciplinas 
para as quais possua habilita^ao legal em que haja vaga.

Pardgrafo Unico: Sao ainda de recesso escolar os dias 16 a 19 de Janeiro, nos 
quais so poderao ser realizadas avalia^oes, conselhos de classe, atividades

I - Infantil, Fundamental, Medio, Superior, Cursos Posteriores e Supletivo 
Regular e Educa^ao de Jovens e Adultos, do dia 20 de dezembro a 15 de Janeiro 
do ano seguinte.



preparatorias, de planejamento, de programa^ao e de reciclagem, sendo que o 
professor somente sera convocado a cumprir a jornada semanal contratada pela 
escola e nao podendo tai semana ser utilizada para compensaqao de boras futuras. 
A partir do dia 20 (vinte) de Janeiro, a criterio do estabelecimento de ensino podera 
ter inicio o ano letivo (inicio das aulas).

I - Manter o registro proprio exigido por lei e fixado na secretaria de cada unidade 
escolar e em lugar visivel, quadro do seu corpo docente, no qual conste o nome de 
cada professor, o numero de sua carteira profissional e a respectiva carga horaria 
semanal;

II - Manter exemplar do texto deste instrumento na secretaria de cada unidade 
escolar a disposiqao dos professores, para consulta;

III - Fazer ao sindicato da categoria profissional as comunicaqoes previstas neste 
instrumento normativo nos respectivos prazos estabelecidos;

CLAUSULA VIGESIMA - EXCLUSAO DE FERIAS.
Quanto aos periodos de recesso e de ferias aplica-se o disposto no inciso III do 
artigo 133 da CLT.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - QUADRO DE HORARIO E 
COMUNICAQOES.

Obriga-se o estabelecimento a:

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - ACIDENTADO E DOENQA 
PROFISSIONAL.

Assegura-se a garantia de emprego aos professores acometidos de doenqa 
profissional ou vitimas de acidente de trabalho, nos termos do art. 118 da Lei n. 
8.213/91 ou da legislaqao que vier a substitui-la.

IV - Enviar, ate o dia 20 (vinte) de outubro, ao Sindicato da categoria profissional, 
em formulario remetido por este com antecedencia de 30 (trinta) dias, ou em 
formulario originario do proprio estabelecimento de ensino, informaqoes sobre: 
numero de alunos matriculados no estabelecimento de ensino em 1° (primeiro) de 
setembro, numero de series, turmas, cursos mantidos e numero de alunos bolsistas 
previstos neste instrumento.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - ESTABILIDADE DA GESTANTE, 
ADOTANTE E LICENQA PATERNIDADE.

A professora gestante ou adotante gozara de estabilidade no emprego, conforme 
disposiijoes transitorias da Constituiqao Federal, desde a confirmaqao da gravidez, 
ou da efetiva adoqao, ate 5 (cinco) meses apos o parto ou a efetiva adoqao. salvo a 
ocorrencia de justa causa, acordo das partes, pedido de rescisao pela docente, 
indenizaqao do periodo ou termino do contrato por prazo determinado.



Paragrafo Terceiro - A indeniza^ao prevista no paragrafo anterior tera o valor 
correspondente a remuneraQao mensal que seria devida pela carga horaria 
diminuida no estabelecimento, ate a data da efetiva redu^ao, limitada a 01 (um) 
ano.

Paragrafo Quarto - Nao serao devidas na resiliqao parcial de que trata esta 
clausula as repara^oes referentes ao FGTS (multa de 40% e saque) previstas em 
lei para o caso de rescisao total do Contrato de Trabalho.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - IRREDUTIBILIDADE.
Aplica-se aos ganhos do docente o principio da irredutibilidade dos salaries, 
ressalvados os casos de aulas de substituiqao eventuais como excedentes.

Paragrafo Primeiro - A redu^ao do numero de aulas ou da carga horaria do 
professor, por acordo das partes ou resultante da diminuiqao do numero de turmas 
por queda ou ausencia de matricula nao motivada pelo empregador, so tera 
validade se homologada pelo sindicato da categoria profissional ou pelas entidades 
ou orgaos competentes para homologar rescisoes, ate noventa dias da data da 
efetiva redu^ao.

Paragrafo Sexto - Ocorrendo a reduqao do numero de aulas, por pedido do 
professor, nao sera devida a indeniza^ao referente a resili?ao parcial das aulas. As 
indeniza^oes referentes ao 13° salario, ferias e 1/3 constitucional serao pagas 
proporcionalmente no periodo oportuno.

Paragrafo Segundo - E assegurada licengia remunerada de 05 (cinco) dias ao 
professor, contados da data de nascimento ou ado^ao de seu filho.

Paragrafo Primeiro - Alem da estabilidade prevista no caput, a professora 
gestante ou adotante nao podera ter sua jornada de trabalho diminuida, desde a 
confirmaqao da gravidez ou da adoc^ao ate 5 (cinco) meses apos o parto ou ado^ao, 
salvo acordo das partes, ou indenizaqao do periodo suprimido.

Paragrafo Setimo - Aos professores que ministrem aulas em Cursos Preparatorios 
e Pre-Vestibular no periodo de fevereiro/marqo a novembro/dezembro (Extensive) 
- ou no periodo de fevereiro/margo a junho e no periodo de agosto a 
novembro/dezembro (Semiextensivo), ou no periodo de novembro a dezembro

Paragrafo Segundo - A reduqao do numero de aulas tera validade se obedecido o 
previsto no paragrafo anterior e paga a indeniza?ao de que trata o paragrafo 
terceiro, configurando resiliqao parcial do Contrato de Trabalho.

Paragrafo Quinto - Para calculo da remunera^ao mensal referida no paragrafo 
terceiro, tomar-se-a o salario-aula-base devido pelo estabelecimento, na turma em 
que houver reduqao acrescido dos adicionais por tempo de serviqo, atividade 
extraclasse e repouso semanal remunerado.
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SM (Saldrio Mensal) = [(SAB Xn° de aulas semanais) + 1/6 (RSR)] X 
4,5 X 1,20 (adicional extraclasse).

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - REMUNERA^AO DE OUTROS 
SERVINGS.

O professor que prestar para o estabelecimento de ensino outros services alem dos 
decorrentes das aulas de sua responsabilidade devera ser remunerado por eles de 
acordo com o que foi contratado pelas partes, devendo o estabelecimento de ensino 
celebrar dois contratos de trabalho com as devidas anota^oes na sua CTPS e no 
registro de empregados, bem como efetuar os respectivos depositos do FGTS em 
contas distintas.

Paragrafo Segundo - O professor nao sera obrigado a ministrar por dia, no mesmo 
turno, mais de 05 (cinco) aulas, mas ministrando tera o salario calculado como 
previsto no caput desta clausula.

Paragrafo Primeiro - Aplica-se o previsto no caput, que prevalecera sobre o 
disposto no art. 321 da C.L.T. quando a carga horaria semanal do professor 
ultrapassar a prevista no art. 318 da C.L.T.

Paragrafo Segundo: Sempre que a presta?ao de outros services pelo professor 
nao se caracterizar como eventual, o estabelecimento de ensino ajustara outro 
contrato de trabalho, ressalvada a hipotese de trabalho em horas extraordinarias, a 
serem pagas conforme clausula “Adicionais por Hora Extra”.

Paragrafo Primeiro: No periodo de exames, no recesso ou ferias, deve ser paga 
mensalmente ao docente a remunera^ao correspondente a quantia a ele assegurada, 
normal e ordinariamente, na conformidade da carga horaria semanal, desde que 
concluldo o respective semestre letivo.

(Intensivao), desde que especificada a carga horaria em contracheque, o 
estabelecimento de ensino devera indenizar a reduqao de carga horaria referente a 
esse periodo no final de cada termino de turmas, juntamente com o 13° salario, 
ferias e 1/3 constitucional proporcionais. A redugao do numero de aulas acima so 
tera validade quando comunicada ao professor 30 (trinta) dias antes da reduqao e 
homologada pelo sindicato da categoria profissional ou pelas entidades ou orgaos 
competentes para homologar rescisoes no prazo de ate 30 (trinta) dias apos a 
redugao da carga horaria do professor.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - SALARIO MENSAL.
O salario mensal dos docentes e calculado pela multiplicagao do salario-aula-base 
pelo numero de aulas semanais, na conformidade dos horarios e da carga horaria. 
O pagamento deve ser feito mensalmente, considerando-se para este efeito, cada 
semana acrescida de 1/6 (um sexto) de sen valor como repouso semanal 
remunerado e cada mes constituido de quatro semanas e meia. Ao valor resultante 
dessa multiplicagao sera acrescido o adicional extraclasse de 20% (vinte por 
cento), conforme formula abaixo:



Paragrafo Terceiro - O salario-aula-base e o numero semanal de aulas serao 
anotados na data-base ou quando houver alteracpao contratual.

Paragrafo Segundo - Sempre que o quinto dia util do mes recair no sabado, o 
pagamento sera antecipado para o dia util anterior.

Paragrafo unico - Se a substitute abranger periodos de recesso ou de ferias 
escolares, o docente substitute fara jus a remuneratjao proporcional devida nesses 
periodos em que nao estiver sujeito a presta^ao de service.

Paragrafo Primeiro - O estabelecimento de ensino devera creditar em conta 
corrente indicada pelo professor, ou conta salario, ate o 5° dia util de cada mes, a 
remunera^ao mensal, valendo o comprovante de deposito como recibo, o qual 
devera ser anexado ao comprovante de pagamento do salario do docente.

Paragrafo Terceiro - A rescisao da parte relativa a docencia nao configura 
altera^ao da jomada de trabalho e nem rescisao total do vinculo empregaticio, no 
que se referir a contrata^ao como auxiliar de administra^ao escolar.

Paragrafo Quarto - A rescisao relativa a parte de trabalho como auxiliar nao 
implica rescisao total do contrato, nem redu^ao de carga horaria como docente, 
devendo, contudo, ser homologada pela entidade ou orgao competente, conforme 
lei, aplicando-se o previsto no paragrafo anterior.

CLAUSULA VIGESIMA NONA - VALE ADIANTAMENTO.
A pedido do professor e a criterio e disponibilidade do Estabelecimento de Ensino 
sera concedido vale ou adiantamento salarial.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA - SALARIO DO SUBSTITUTO.
Faz jus o docente contratado para substitute eventual ou por prazo certo, a salario 
igual ao que seria pago ao substituido, ressalvadas as vantagens de carater pessoal 
do substituido.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA - COMPROVANTE DE 
PAGAMENTO.

Deve o Estabelecimento de Ensino fornecer ao docente comprovante dos 
elementos que informam o pagamento mensal. com a especifica^ao dos valores 
que compbe este, bem como sua carga horaria e os descontos legais ou autorizados, 
assim como anotar na carteira de trabalho a carga horaria semanal.

Paragrafo Quinto - As horas extraordinarias laboradas pelo professor, inclusive 
as previstas na clausula Adicionais por Hora Extra deverao ser pagas acrescidas 
do adicional de 50% (cinquenta por cento).



Paragrafo Unico - O adicional extraclasse de 20% (vinte por cento), nao se aplica:

I - Ao professor contratado em regime de tempo integral;
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Paragrafo Primeiro - A indeniza^ao tera o valor de um salario-aula-base por 
intervalo de dura^ao igual ao de uma aula, sendo devida apenas enquanto persistir 
e durante a vigencia deste instrumento normative, nao se incorporando para 
nenhum efeito a carga horaria ou a remunera^ao do professor.

Ill - Quando, em razao da especialidade do curso ou organiza^ao administrativa 
do estabelecimento, nao houver, por parte do professor, o efetivo trabalho 
caracterizado como extraclasse. ,-

II - Quando o professor ja receber, alem da remunera^ao pelas aulas dadas, 
calculada na clausula "salario mensal", valor igual ou superior a 20% (vinte por 
cento) da referida remunera^ao, podendo o docente, durante esse periodo ja 
remunerado, dedicar-se ao trabalho de prepara^ao de aulas e corre^ao de provas.

CLAUSULA TRIGESIMA - JANELAS.
Sera indenizado o intervalo entre as aulas do mesmo tumo, quando resultar de 
altera^ao do horario de aulas causada pelo empregador apos o inicio do ano ou 
semestre letivo, conforme o regime de matricula do estabelecimento, sem a 
concordancia do docente.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMEIRA - ATESTADOS MEDICOS.
Serao validos para abonos de faltas ou atraso, para afastamento do service ou 
licen^a, os atestados medicos e odontologicos fornecidos por profissionais 
credenciados pelo INSS ou registrados nos respectivos Conselhos Regionais de 
Medicina ou Odontologia, ou medico credenciado pelo Estabelecimento de 
Ensino.
Paragrafo unico: Nos termos do Estatuto do Idoso, e assegurado ao professor a 
ausencia ao servi?o para acompanhamento de pai ou mae, maior de 60 (sessenta 
anos), a consulta medica ou odontologica, devidamente comprovada por 
declara^ao do professional habilitado, em local distante, no maximo, 100 (cem) 
Km de Po^os de Caldas.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA - ADICIONAL POR ATIVIDADE 
EXTRACLASSE.

Faz jus o professor ao adicional de 20%(vinte por cento), do salario mensal, 
calculado na forma do disposto na clausula propria, pela efetiva execu?ao das 
atividades extraclasse, definidas na Clausula "Defini^oes e conceito”.

Paragrafo Segundo - O estabelecimento podera exigir do professor, durante o 
intervalo indenizado, atividade compativel com seu contrato de trabalho, inclusive 
substitui^ao eventual de colega ausente. hipoteses em que ocorrera o pagamento 
da aula com todos os adicionais devidos por for^a de lei ou deste instrumento.
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Paragrafo Terceiro - O convite para a reuniao devera ser feito com setenta e duas 
horas de antecedencia. O professor que nao justificar sua ausencia a reuniao devera 
compensar sua falta em momento oportuno.

Paragrafo Segundo - Nao serao devidos os adicionais quando por qualquer 
motive, inclusive adoqao de quadro de carreira ou promoqao, o Estabelecimento 
pagar iguais ou maiores adicionais por tempo de servifo.

Paragrafo Segundo - Caso o professor solicite, o estabelecimento de ensino 
fornecera declara^ao constando a data e horario da reuniao.

CLAUSULA TRIGESIMA QUARTA - ADICIONAIS POR TEMPO DE 
SERVING.

A partir da data-base, se ja tiver completado o periodo aquisitivo, ou a partir da 
data em que completa-lo durante a vigencia deste instrumento, o professor faz jus 
a um adicional de 5% (cinco por cento) do salario mensal, quando contar 5 (cinco) 
anos de efetivo exercicio no mesmo estabelecimento.
Paragrafo Primeiro - O adicional sera majorado para 10 (dez), 15 (quinze), 20 
(vinte) e 25 (vinte e cinco) por cento quando o professor contar, respectivamente, 
10 (dez) 15 (quinze), 20 (vinte) e 25 (vinte e cinco) ou mais anos de efetivo 
exercicio no estabelecimento.

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA - HORA EXTRAORDINARIA.
Salvo acordo das partes para compensaqao de horas, sao consideradas como 
extraordinarias as horas dedicadas a reunibes e atividades realizadas fora do 
horario normal de aula do professor, ou fora do periodo letivo normal, devendo 
seu pagamento ser efetuado junto com a remuneraqao do mes em que ocorrerem.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCEIRA - REUNIOES.
E facultado ao Estabelecimento de Ensino convidar seus professores para 
participaqao em 01 (uma) reuniao pedagogica por semestre, com duraqao de ate 02 
(duas) horas, sem qualquer onus para o estabelecimento.

Paragrafo Primeiro - O convite de que trata esta clausula, nao podera se operar 
em prejuizo de outro contrato de trabalho, seja em razao de sua carga horaria 
semanal contratual, seja em razao de contrato de trabalho com terceiro, celebrado 
anteriormente, ou frequencia comprovada, no mesmo horario, em curso superior 
ou posterior.

Paragrafo unico - Nao serao consideradas como extraordinarias a atividade 
prevista na clausula “Reunioes” e as aulas de recupera^ao, previstas em clausulas 
proprias.

IV - Preservado o disposto no "caput", as partes estabelecerao a forma para 
execuqao das referidas atividades, vedado o aumento da carga horaria do professor.
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Pardgrafo unico - Nao se aplica ao professor que pedir demissao o contido no 
caput desta clausula, devendo, caso exigido o cumprimento do aviso previo, 
trabalhar por 30 (trinta) dias consecutivos, conforme art. 487, II, da CLT.

a). Quando houver garantia de Aposentando conforme Conven^ao Coletiva em 
vigor;

CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA - AMPLIA^AO DE VOZ.
Quando a turma tiver efetivo superior a 100 (cem) alunos, o Estabelecimento de 
Ensino deve propiciar ao professor microfone e equipamento para amplia^ao de 
som, ou fazer, sem onus para o docente, seguro de voz para os professores dessa 
turma.

CLAUSULA TRIGESIMA NONA - DIRIGENTE SINDICAL E ACESSO 
AO LOCAL DE TRABALHO

Assegura-se o direito de visita dos dirigentes sindicais, devidamente credenciados, 
ao local de trabalho dos empregados membros da categoria profissional, mediante 
previo entendimento com a administragao do estabelecimento quanto a data e 
horario da visita. que nao devera interromper o funcionamento normal das aulas.

CLAUSULA QUADRAGESIMA - DAQAO DO AVISO PREVIO.
O professor despedido, se nao dispensado do cumprimento do aviso-previo, nao 
reduzira sua jomada de trabalho, mas cumprira somente 23 (vinte e tres) dias de 
trabalho, na forma do paragrafo unico do art. 488, da CLT, sendo remunerados os 
dias excedentes.

CLAUSULA TRIGESIMA OITAVA - LIBERAQAO DOS DIRETORES 
SINDICAIS.

Concede-se aos dirigentes sindicais eleitos, ou suplentes em exercicio, limitados 
ao numero de 01 (um) por empresa, licen^a nao remunerada de ate 01 (uma) falta 
por mes para o exercicio da atividade sindical, sem prejuizo do tempo de serviqo, 
do periodo de ferias, do pagamento do decimo terceiro salario e do repouso 
semanal remunerado. A requisiijao da licen^a, por escrito, sera dirigida a empresa 
pelo presidente do sindicato ou seu substitute legal, com antecedencia minima de 
72 (setenta e duas horas).

CLAUSULA QUADRAGESIMA PRIMEIRA - HOMOLOGAQAO DE 
RESCISAO.

Na vigencia da presente CCT, a rescisao total ou parcial do contrato de trabalho 
do professor devera ser homologada pelo sindicato da categoria profissional nos 
seguintes casos:

CLAUSULA TRIGESIMA SETIMA - QUADRO DE AVISOS.
O Estabelecimento de Ensino mantera um local proprio na sala de professores, 
para afixar as comunicaQoes do sindicato profissional de interesse da respectiva 
categoria. vedada as de conteudo politico-partidario.



e) O Establecimento de Ensino devera apresentar no ato da homologagao, todos os 
documentos relacionados exigidos pelo artigo 22 da Instru^ao Normativa SRT n 
15. de 14 de julho de 2010, publicada no DOU de 15/07/2010, sob pena de nao ser 
procedida a homologaQao.

c). Quando a dura^ao do contrato de trabalho for superior a 1 (urn) ano no 
estabelecimento de ensino, desde que requerida por escrito pelo empregado no 
prazo de ate 10 (dez) dias uteis depois da comunicaqao de sua dispensa.

d). A solicitagao de agendamento de data para homologa^ao junto ao sindicato da 
categoria profissional devera ser feita na subsede de Poqos de Caldas ate 02 (dois) 
dias uteis apos o pedido feito pelo empregado;

§ 1 o - Sempre que receber o pedido de homologaqao, de que trata a linea “d” desta 
clausula, o sindicato fornecera, em ate dois (02) dias, a empresa, tambem por 
escrito, pessoalmente ou endere^o eletronico, correspondencia informando a data 
e o horario para homologaqao.

CLAUSULA QUADRAGESIMA TERCEIRA - CONTRIBUIQOES AO 
SINDICATO PROFISSIONAL.

O Estabelecimento de Ensino descontara do salario do professor, mediante sua 
autorizaqao expressa e recolhera ao sindicato da categoria na forma e condi^oes 
previstas em lei e em decisao de assembleia geral da categoria profissional. as 
contribui^oes devidas conforme lei e Constituiqao Federal.

§ 2o - Quando a homologa^ao devidamente agendada pelo sindicato, nao se 
efetivar, sem ocorrencia de culpa da empresa, o sindicato fornecera declaraqao 
atestando o comparecimento da empresa e o motivo da nao homologa^ao.

b). Quando se tratar de resili^ao parcial. provocada por redu^ao de carga horaria 
com diminui^ao proporcional do salario, nos termos da Clausula sobre 
irredutibilidade deste instrumento;

§ 3o - Sendo a assistencia sindical (homologaqao) agendada pelo sindicato fora do 
prazo previsto no art. 477 § 6o da CET e desde que a empresa comprove, no ato 
da homologaqao, que efetuou o deposito bancario do valor liquido das verbas 
rescisorias, nao sera devida, nem exigida da empresa a multa prevista no § 8o do 
referido art. 477 da CET.

CLAUSULA QUADRAGESIMA SEGUNDA - MUDANQA DE 
LEGISLAQAO E DIFICULDADE NO CUMPRIMENTO DESTA.

Se. durante a vigencia deste instrumento, houver alteraqao que cause dificuldades 
no cumprimento dos reajustes salariais nele previstos, ou justifique adaptaqao, os 
sindicatos signatarios, mediante negociaqao, com encerramento no prazo maximo 
de 20 (vinte) dias uteis apos ser iniciado, buscarao soluqao adequada atraves de 
aditamento ou de outros meios legais possiveis.
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Paragrafo Primeiro - O estabelecimento de ensino descontara do salario do 
professor sindicalizado, mediante autoriza^ao do mesmo, mensalmente, a 
contribui^ao social e recolhera ao sindicato da categoria profissional, ate no 
maximo no dia 15 do mes subsequente.

Paragrafo Terceiro - Ocorrendo qualquer das hipoteses supra mencionadas o 
estabelecimento de ensino devera notificar o sindicato da categoria profissional, 
para que este possa pleitear sua inclusao no processo judicial ou administrativo, 
como terceiro interessado.

Paragrafo Primeiro - O Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais 
encaminhara aos estabelecimentos de ensino, ate o dia 20 de agosto de 2022 
(relative ao desconto de agosto de 2022) e ate o dia 20 de novembro de 2022 
(relative ao desconto de novembro de 2022), a rela^ao dos professores que se 
opuseram ao desconto.

Paragrafo Segundo - Juntamente com a importancia total do desconto, o 
estabelecimento de ensino remetera ao sindicato da categoria profissional rela^ao

CLAUSULA QUADRAGESIMA QUARTA - TAXA NEGOCIAL.
Serao descontados dos salaries do professor nao sindicalizados relative ao mes de 
agosto de 2022 e do mes de novembro de 2022, e recolhidos ao sindicato da 
categoria profissional, ate 16 de setembro de 2022 (para os descontos referentes 
ao salario de agosto de 2022) e ate o dia 17 de dezembro de 2022 (para o desconto 
referente ao salario de novembro de 2022), 3% (tres por cento) do salario devido 
nesses meses, como taxa negocial, nos termos da decisao da assembleia geral do 
SINPRO/MG. Assegura-se ao professor nao sindicalizado que nao concordar com 
os descontos, o direito de oposi^ao, direta e pessoalmente perante o Sindicato dos 
Professores, em sua sede ou sedes regionais, mediante correspondencia 
devidamente protocolizada ou correspondencia com AR, nas seguintes datas: entre 
os dias 01 (um) a 10 (dez) de agosto de 2022 para oposi^ao do mes de agosto de 
2022 e entre os dias 01 (um) e 10 (dez) de novembro de 2022 para oposi^ao do 
mes de novembro de 2022, podendo o professor apresentar separadamente as 02 
(duas) manifesta^oes de oposi(?ao (ou uma no caso de optar pela oposi^ao de 
somente um dos descontos) no prazo da la. (primeira) possibilidade de oposi^ao.

Paragrafo Segundo - Na hipotese de condena^ao a restitui?ao ao professor do 
valor descontado pelo estabelecimento de ensino, atraves de senten^a trabalhista; 
de autua^ao pela fiscalizaqao do Ministerio do Trabalho e Emprego em virtude do 
mencionado desconto ou por interven^ao da Procuradoria Regional do Trabalho, 
o sindicato da categoria profissional se compromete a assumir integral 
responsabilidade por eventuais danos e despesas sofridas pelo empregador, desde 
que os valores descontados tenham sido efetivamente repassados pelo 
estabelecimento de ensino para o sindicato da categoria profissional e que nao 
caiba recurso nos referidos processes.
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dos professores que sofreram o desconto, constando o nome e o valor do salario 
percebido no mes em que incidir a taxa.

Paragrafo Quarto - Ocorrendo qualquer das hipoteses supra mencionadas o 
estabelecimento de ensino devera notificar o sindicato da categoria profissional, 
para que este possa pleitear sua inclusao no processo judicial ou administrative, 
como terceiro interessado.

a) Estabelecimentos optante pelo SIMPLES nacional: 2% (dois por cento) da folha 
de pagamento, sendo 1% (um por cento) da folha relativa ao mes de abril, ate o dia 
20 (vinte) de junho e 1% (um por cento) da folha relativa ao mes de agosto, ate o 
dia 20 (vinte) de setembro.

b) Estabelecimentos nao optante pelo SIMPLES nacional: 1% (um por cento) da 
folha de pagamento, sendo 0,5% (meio por cento) da folha relativa ao mes de abril, 
ate o dia 20 (vinte) de junho e 0,5% (meio por cento) da folha relativa ao mes de 
agosto, ate o dia 20 (vinte) de setembro.

Paragrafo Terceiro - Caso o estabelecimento de ensino deixe de descontar a taxa 
no mes em que for devida, so podera. posteriormente, deduzir do salario mensal 
do professor o valor principal, sem multa e corregao.

CLAUSULA QUADRAGESIMA SEXTA - TAXA ASSISTENCIAL 
SINEPE/SM

As instituigoes de ensino abrangidas por esta Convengao Coletiva de Trabalho, 
associadas ou nao, deverao recolher para o Sindicato dos Estabelecimentos 
Particulares de Ensino do Sul de Minas - SINEPE/SM, na forma prevista em lei e 
por decisao da Assembleia Geral da categoria, a titulo de taxa assistencial patronal 
os valores correspondentes:

Paragrafo segundo - As instituigoes de ensino que nao concordarem com o 
recolhimento da taxa prevista nesta clasula deverao manifestar sua oposigao em

CLAUSULA QUADRAGESIMA QUINTA - DO CUMPRIMENTO.
Em caso de descumprimento de obrigagao legal ou do disposto nesse instrumento 
nos prazos fixados. o infrator deve pagar, em favor da parte prejudicada 2% (dois 
por cento) do valor principal como multa, ate o trigesimo dia de atraso, acrescido 
da variagao acumulada do INPC no periodo. Apos o trigesimo dia, a multa sera de 
5% (cinco por cento), mais a variagao acumulada do INPC no periodo, ou indice 
legal que vier a substitui-lo. Fica suspense o cumprimento da clausula 
quadragesima quinta ate que seja definitivamante definida em lei ou pacificada a 
jurisprudencia sobre o tema.

Paragrafo primeiro - Incluem-se no previsto da alinea “B” desta clausula as 
instituigoes de ensino sem fins lucrativos e as filantropicas.
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Paragrafo terceiro - A contribui^ao aqui prevista devera ser recolhida atraves de 
boleto bancario, que sera enviado tempestivamente para os estabelecimentos de 
ensino pelo SINEPE/SM.

carta entregue ao SINEPE/SM, sob protocolo, no prazo de 10 (dez) dias contados 
da data de assinatura desta Conven^ao Coletiva de Trabalho, nos termos do que 
foi aprovado pela Assembleia Geral da categoria, legalmente convocada.

Paragrafo Unico: Pica estipulado o prazo de 25 (vinte e cinco) dias uteis para que 
o sindicato profissional se manifeste sobre a proposta apresentada, caso contrario 
o acordo entre as partes sera considerado automaticamente homologado.

CLAUSULA QUADRAGESIMA OITAVA - REFEIQAO, MORADIA, 
PLANO DE SAUDE, COMBUSTIVEL E PEDAGIO.

Nao se incorporarao aos salaries e a remunera^ao, para nenhum efeito, a refeigao, 
moradia, piano de saude, combustivel e pedagio que o estabelecimento fomecer 
ou subsidiar para o professor.

CLAUSULA QUADRAGESIMA SETIMA - ACORDOS ESPECIAIS.
Havendo impossibilidade real e comprovada de cumprimento das clausulas 
economicas e sociais estabelecidas neste instrumento, e facultado ao 
Estabelecimento de Ensino procurar o sindicato profissional, atraves de proposta 
escrita. visando entabular negociagoes e firmar acordo coletivo de trabalho.

CLAUSULA QUINQUAGESIMA - ISONOMIA SALARIAL.
Nenhum docente, sob qualquer pretexto, pode ser contratado, no decorrer da 
vigencia deste instrumento normativo, com salario-aula-base inferior ao devido ao 
professor com menor tempo de servigo no estabelecimento, considerado o grau e 
ramo de ensino em que atuar os principios legais da isonomia salarial e a 
classificagao no quadro hierarquico docente aprovado pelo orgao proprio do 
sistema de ensino ou pelo Ministerio do Trabalho ou pelos sindicatos signatarios.

CLAUSULA QUINQUAGESIMA PRIMEIRA - QUADRO 
HIERARQUICO.

O estabelecimento pode adotar a classificagao dos professores em classes e niveis 
dentro de cada classe, com promogao por tempo de servigo, por habilitagao, merito 
ou outro criterio, fazendo distingao salarial entre as varias classes e os diversos 
niveis, desde que nao pague salario-aula-base de valor inferior ao decorrente da 
aplicagao deste instrumento, respeitado o principio da isonomia salarial.

CLAUSULA QUADRAGESIMA NONA - ESTABILIDADE.
Assegura-se a garantia de salario pelo prazo de 90 (noventa) dias a contar das 
respectivas data-base, em 01 de margo de 2022; 01 de margo de 2023; 01 de margo 
de 2024. Desta garantia ficam excluidos os professores pre-avisados entre a 
segunda quinzena de novembro e a primeira quinzena de dezembro de cada ano 
anterior.



Po^os de Caldas, 30 de maio de 2022

SINDICATO DOS PROFESSORE
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CLAUSULA QUINQUAGESIMA SEGUNDA - ABRANGENCIA.
O presente instrumento se aplica as relates de trabalho existentes ou que venham 
a existir independentemente de sindicaliza^ao entre o pessoal docente e todos os 
Estabelecimentos de Ensino que ministrem aulas para: Infantil, Fundamental. 
Medio, Superior e Posterior, Supletivos Regulares, Educa^ao de Jovens e Adultos, 
Preparatorios, Educa^ao Profissional e Tecnica, Pre-vestibular, Educa^ao a 
Distancia e demais cursos livres, situados em Poqos de Caldas.

/

Io ESTADO DE MINAS GERAIS

Valeria Peres Morato Goncalves - Presidente

SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DO SUL DE MINAS 
Ercyval de Oliveira - Presidente


