
TERMO ADITIVO A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2020/2021 

SINPRO/RS - SINDICRECHES/RS – EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
 
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR017149/2021  

NÚMERO DO PROCESSO: 10264.108694/2020-37 
DATA DE REGISTRO DA CONVEÇÃO PRINCIAL: 10/11/2020 
 

SINDICATO DOS PROFESSORES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, CNPJ n. 
92.948.389/0001-10, neste ato representado por seu Membro de Diretoria Colegiada, 
Sra. MARGOT JOHANNA CAPELA ANDRAS; 
 
E 

SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – SINDICRECHES/RS, CNPJ n. 
05.022.458/0001-65, neste ato representado por sua Presidente, Sra. CARINA 
BECKER KOCHE; 

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 à presente Convenção Coletiva 
de Trabalho 2020/2021, registrada sob a MR058949/2020, no período de 1º de abril de 
2021 a 30 de junho de 2021 e a data-base da categoria em 1º de maio.  
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ABRANGÊNCIA 

A presente Convenção Coletiva aplica-se às relações de trabalho existentes ou que 
venham a existir entre os professores empregados em estabelecimentos de Educação 
Infantil – art. 30 da Lei 9.394/96 – e seus respectivos empregadores, em todo o Estado 
do Rio Grande do Sul, com exceção dos municípios de Caxias do Sul, que é a base 
territorial do Sindicato dos Professores de Caxias do Sul, e o de Ijuí, que é a base 
territorial do Sindicato dos Professores de Ijuí. 

Parágrafo Único – São considerados como estabelecimentos de Educação Infantil – 
conforme artigo 30 da Lei 9.394/96, c/c, art. 3º da Resolução nº 003/2001 do Conselho 
Municipal de Educação de Porto Alegre – todos aqueles que desenvolvem cuidado e 
educação de modo sistemático, na faixa etária de 0 a 5 anos e 11 meses de idade, 
independentemente da denominação dos mesmos e, portanto, submetidos à 
normatização dos respectivos sistemas de ensino. 

CLÁUSULA TERCEIRA – JUSTIFICATIVA DO PRESENTE TERMO ADITIVO 

As partes declaram que a celebração do presente Termo Aditivo da Convenção Coletiva 
de Trabalho 2020/2021 e outras medidas emergenciais, firmadas por essas entidades 
sindicais, tem as seguintes justificativas principais: 

 



a) As recomendações da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde e de 
diversos especialistas em saúde pública de manutenção do isolamento social para evitar 
a proliferação do novoconoravírus (SARS-Cov-2) que causa a COVID-19; 

b) O Decreto nº 55.128/2020, do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, no qual 
declara o estado de calamidade pública em todo o território do Estado para fins de 
prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pela COVID-19; 

c) Decretos Municipais de diversas cidades do Estado do Rio Grande do Sul que 
declaram o estado de calamidade pública e consolidam as medidas para enfrentamento 
da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente COVID-19, 

d) A impossibilidade de realização de aulas presenciais, em virtude da decisão liminar 
em vigor proferida na Ação Civil Pública nº. 5019964-94.2021.8.21.0001, movida em 
face do Estado do Rio Grande do Sul; 

e) A impossibilidade temporária de manutenção das reuniões presenciais de 
negociações coletivas entre as entidades firmatárias com vistas à revisão e renovação 
da Convenção Coletiva de Trabalho no âmbito das Escolas de Educação Infantil; e 

f) A impossibilidade temporária de realização de assembleias e reuniões presenciais 
das entidades firmatárias com as categorias representadas, além da necessidade 
premente de pacificar as relações trabalhistas vigentes e dirimir eventuais dúvidas 
existentes. 

 

CLÁUSULA QUARTA - PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA   

Fica prorrogada a vigência da Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021, firmada 
por essas entidades sindicais, aplicáveis no âmbito da Escolas de Educação Infantil e 
devidamente registradas na SRTE/RS-ME, até 30 de junho de 2021, sem prejuízo de 
que os reajustes econômicos advindos da negociação coletiva, por hora adiada, serem 
discutidos no momento oportuno de convocação de Assembleia e demais diligências 
necessárias a elaboração da Convenção Coletiva. 
 
Parágrafo Primeiro: A garantia contra dispensa imotivada prevista na Cláusula 32 da 
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 (MR058949/2020) permanece até a data 
de 30 de abril de 2021, uma vez que pactuada anteriormente ao presente Termo Aditivo. 

Parágrafo Segundo: A partir da assinatura do presente Termo Aditivo, todo o professor 
que tiver sua carga horária e salário reduzidos, terá garantia contra dispensa imotivada 
até a data de 30 de junho de 2021. 

 

CLÁUSULA QUINTA – ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA 4 DA CCT 2020/2021 

Durante a vigência do presente Termo Aditivo, a Cláusula Quarta da Convenção 
Coletiva de Trabalho 2020/2021, firmada entre SINPRO/RS e 
SINDICRECHES/RS, registrada sob a MRO58949/2020, que trata sobre o piso 
salarial, terá a seguinte redação: 
 

 



4. DO PISO SALARIAL PARA O MUNICÍPIO DE PORTO 
ALEGRE E DEMAIS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL 
 

Considerando que a aplicação do reajuste salarial reconhecido 
na Cláusula Quinta será objeto de reunião em junho/2021, as 
Escolas de Educação Infantil poderão manter o pagamento dos 
pisos previstos na Convenção Coletiva de Trabalho 2018/2020 
até que seja definida a data para pagamento do reajuste de 
2,46%. 

Parágrafo Único – O pagamento das diferenças do piso 
salarial, decorrente do reconhecimento do reajuste salarial 
previsto na Cláusula Quinta, deverão ser calculadas 
retroativamente a 1º de maio de 2020, não incidente nos meses 
em que houve a suspensão temporária do contrato de trabalho, 
baseado na Lei 14.020/2020 (antiga MP 
936/2020).                                

 
CLÁUSULA SEXTA – ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA 5 DA CCT 2020/2021 

Durante a vigência do presente aditivo, a Cláusula Quinta da Convenção Coletiva 
de Trabalho 2020/2021, firmada entre SINPRO/RS e SINDICRECHES/RS, 
registrada sob a MRO58949/2020, que trata sobre o reajuste salarial, terá a 
seguinte redação: 

 

5. REAJUSTE SALARIAL 

O salário dos professores das escolas de Educação Infantil será 
no percentual de 2,46% a contar da data de 01/05/2020, não 
incidente nos meses em que houve a suspensão temporária do 
contrato de trabalho, baseado na Lei 14.020/2020 (antiga MP 
936/2020).                                

Parágrafo Único – A aplicação do percentual será objeto de 
reunião em junho/2021 entre os Sindicatos acordantes. Na 
mesma ocasião, em sendo mantido o estado de calamidade 
pública causado pela COVID-19, os sindicatos convenentes 
comprometem-se a aprofundar o diálogo e os estudos sobre 
outras alternativas/ações que visem a garantia das atividades 
das escolas e dos postos de trabalho. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA 32 DA CCT 2020/2021 

Durante a vigência do presente aditivo, a Cláusula Trigésima Segunda da 
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021, firmada entre SINPRO/RS e 
SINDICRECHES/RS, registrada sob a MRO58949/2020, que trata sobre o 
reajuste salarial, terá a seguinte redação: 
 

32. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA E RESPECTIVA 
REDUÇÃO DE SALÁRIO 
A partir da assinatura da presente Convenção Coletiva de 



Trabalho até 30/06/2021, a Escola de Educação Infantil poderá 
reduzir a carga horária e a remuneração dos professores(as) em 
até 50% (cinquenta por cento), preservando o mínimo de 3h 
aulas/dia. 

Parágrafo Primeiro – Referida redução poderá ser ajustada, 
com base na presente Convenção Coletiva de Trabalho, 
diretamente entre empregador e professor(a), mediante Aditivo 
Contratual Individual e Provisório e deverá ser comunicada ao 
professor(a) com antecedência mínima de 48 horas. 

Parágrafo Segundo – A Escola de Educação infantil acordante, 
comunicará ao Sindicato laboral os motivos pelos quais a 
medida de redução de jornada e de salário se faz necessária e 
imprescindível, conforme documento Anexo I, que acompanha a 
presente Convenção. 

Parágrafo Terceiro – Considerando que o objetivo desta 
Convenção também é a manutenção dos postos de trabalho, em 
observância ao art. 611-A, §3º da CLT, todo o professor(a) que 
tiver a sua carga horária e salário reduzidos terá garantia contra 
dispensa imotivada pelo mesmo período de vigência deste 
instrumento coletivo. 

Parágrafo Quarto – A dispensa imotivada que ocorrer durante 
o período de estabilidade previsto no parágrafo anterior, 
sujeitará o empregador ao pagamento, além das parcelas 
rescisórias previstas na legislação em vigor, da indenização 
prevista no artigo 10, § 1º da Lei nº. 14.020/2020 (MP 936), haja 
vista os acordos individuais e/ou coletivos de trabalho pactuados 
anteriormente a vigência deste instrumento normativo. 

Parágrafo Quinto – O disposto no parágrafo quarto desta 
cláusula não se aplica às hipóteses de pedido de demissão ou 
dispensa por justa causa do professor(a). 

Parágrafo Sexto – Na hipótese da rescisão contratual, a base 
de cálculo das verbas rescisórias dos professores desligados, 
deverá respeitar o valor da remuneração percebida antes de 
efetuada a redução prevista no caput desta cláusula. 

Parágrafo Sétimo – As professoras gestantes poderão ter seus 
salários reduzidos, contudo para fins de salário maternidade 
deverá ser considerado o montante equivalente a remuneração 
integral. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA INCLUSÃO DA CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA NONA NA 

CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2020/2021, FIRMADA ENTRE O 

SINPRO/RS E SINDICRECHES/RS 

 

59. DA ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS OU 

COLETIVAS 

Fica autorizado o adiantamento de férias individuais ou 

coletivas, independentemente da obtenção do respectivo 



período aquisitivo pelo empregado, mediante comunicação 

sobre antecipação com 48 (quarenta e oito) horas de 

antecedência, por escrito ou por meio eletrônico, com a 

indicação do início e fim, sem que haja alteração do período 

aquisitivo, dispensadas as demais obrigatoriedades previstas 

nos artigos 135 e 139 da CLT. 

Parágrafo Primeiro: As férias mencionadas no caput desta 

cláusula, não poderão ser gozadas em períodos inferiores a 10 

(dez) dias corridos ou superiores a 20 (vinte) dias. 

Parágrafo Segundo: O pagamento das férias terá como base 
de cálculo a remuneração percebida pelo professor(a) antes de 
aplicada a redução de carga horária e salário, prevista em norma 
coletiva e deverá ser adimplida até o 5º (quinto) dia útil do mês 
subsequente ao início do seu gozo. 

Parágrafo Terceiro: O empregador poderá efetuar o 
pagamento do adicional de um terço de férias após a sua 
concessão, até a data em que é devida a gratificação natalina 
prevista no artigo 1º, da Lei nº. 4.749/65, ou seja, 20/12/2021. 

 

CLÁUSULA NONA – DA INCLUSÃO DA CLÁUSULA SEXAGÉSIMA NA 

CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2020/2021, FIRMADA ENTRE O 

SINPRO/RS E SINDICRECHES/RS 

 

60. DA REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA E SALÁRIO 

DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS AULAS 

PRESENCIAIS, EM VIRTUDE DE LEI OU DECISÃO JUDICIAL 

Durante o período de suspensão das aulas presencias, em 

virtude de lei ou decisão judicial, o empregador poderá reduzir a 

carga horária e o salário dos professores(as) em até 66%, 

preservando o mínimo de 2h aulas/dia.  

Parágrafo Primeiro: A redução de carga horária e salário 

prevista no caput desta cláusula poderá ser aplicada aos 

contratos de trabalho dos professores(as) a partir do dia 1º de 

abril de 2021 e enquanto vigorar o presente instrumento. 

Parágrafo Segundo: Referida redução poderá ser ajustada, 
com base na presente Convenção Coletiva de Trabalho, 
diretamente entre empregador e professor(a), mediante Aditivo 
Contratual Individual e Provisório e deverá ser comunicada ao 
professor(a) com antecedência mínima de 48 horas. 

Parágrafo Terceiro: Considerando que o objetivo deste Termo 

Aditivo a Convenção Coletiva de Trabalho é a manutenção dos 

postos de trabalho, em observância ao art. 611-A, §3º da CLT, 

todo o professor(a) que tiver a sua carga horária e salário 

reduzidos, com base nesta cláusula, terá garantia contra 



dispensa imotivada pelo mesmo período de vigência deste 

instrumento coletivo. 

Parágrafo Quarto: A dispensa imotivada que ocorrer durante o 
período de estabilidade previsto no parágrafo anterior, sujeitará 
o empregador ao pagamento, além das parcelas rescisórias 
previstas na legislação em vigor, da indenização prevista no 
artigo 10, § 1º da Lei nº. 14.020/2020. 

Parágrafo Quinto: O disposto no parágrafo quarto desta 
cláusula não se aplica às hipóteses de pedido de demissão ou 
dispensa por justa causa do professor(a). 

Parágrafo Sexto: Na hipótese da rescisão contratual, a base de 
cálculo das verbas rescisórias dos professores(as) desligados, 
deverá respeitar o valor da remuneração percebida antes de 
efetuada a redução prevista no caput desta cláusula ou então da 
redução prevista na cláusula 32 da Convenção Coletiva de 
Trabalho 2020/2021. 

Parágrafo Sétimo – As professoras gestantes poderão ter seus 
salários reduzidos, contudo para fins de salário maternidade 
deverá ser considerado o montante equivalente a remuneração 
integral. 

Parágrafo Oitavo: Tendo em vista a possibilidade de o Governo 
Federal instituir Programas Emergenciais de Manutenção do 
Emprego e da Renda, as partes acordam que na ocorrência 
dessa possibilidade, a redução prevista no caput poderá ser 
interrompida ou caso ainda não esteja sendo aplicada, os 
estabelecimentos de Educação Infantil poderão aplicar as 
medidas emergenciais estabelecidas por Medida Provisória, 
Decreto Federal ou Portaria do Ministério da Economia. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – PREVALÊNCIA DA NEGOCIAÇÃO COLETIVA 

Na eventual hipótese de as entidades sindicais firmarem a Convenção Coletiva de 
Trabalho 2021/2022 em data anterior ao término da vigência do presente Termo Aditivo 
a norma coletiva posterior prevalecerá sobre o presente termo. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS NORMAS 

PREVISTAS NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2020/2021 

Permanecem em vigência todas as demais normas constantes da Convenção Coletiva 
de Trabalho 2020/2021, registrada sob a MR058949/2020, cujo cumprimento é 
obrigatório. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DIVERGÊNCIAS 



Eventuais divergências oriundas da aplicação ou alcance do disposto neste termo serão 
dirimidas pela Justiça do Trabalho. 

 
Por estarem justos e acertados, e para que produza seus jurídicos e legais efeitos, os 
acordantes assinam o presente termo, em 03 (três) vias de igual teor e forma. 

 

Porto Alegre, 1º de abril de 2021. 

 

 

MARGOT JOHANNA CAPELA ANDRAS 

Membro da Diretoria Colegiada 

SINDICATO DOS PROFESSORES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 

 

CARINA BECKER KOCHE 

Presidente 

SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCACAO             
INFANTIL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS  

ANEXO I - ATA ELETRÔNICA DA ASSEMBLEIA DOS EMPREGADOS EM ESCOLAS 

DE EDUCAÇÃO INFANTIL  

 

 

Anexo (PDF) 

 

 

http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/imagemAnexo/MR017149_20212021_04_08T10_41_06.pdf

