
ATA CONSOLIDADA ASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIAS  

 

Nos dias quatorze, quinze, dezesseis e dezessete e de setembro  de dois mil e quinze, à dezoito horas,  nas 

cidades de Paranavai , Umuarama , Cianorte e Campo Mourão., foram realizada Assembleias Gerais 

Extraordinárias, para análise, discussão e votação da Pauta de Negociações a Convenção Coletiva 

2016/2017. Em cada uma das Assembleias realizadas, ficou como Presidente da Assembleia Geral  o 

Senhor Carlos Laertes da Silva , e como Secretário eu Marcio Rogerio Kavitski Em cada uma das 

Assembleias Gerais, foi lido o Edital, como segue: EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL 

EXTRAORDINÁRIA O Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Estado do Paraná – 

SAAEPAR, convoca todos os Auxiliares de Administração Escolar, que laboram junto às Escolas 

Particulares com ou sem fins lucrativos (associação, creches e etc.), empresas que prestam ensino em cursos 

livres de qualquer natureza (informática, preparatórios para concursos, demais e similares), escolas de 

ensino à distância, escola de idiomas, academias de todos os gêneros (musculação, natação, ioga, dança, 

demais e similares). Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Ensino Superior (Graduação 

e/ou pós-graduação), Ensino Pós Médio e demais entidades e/ou empresas que atuem ministrando cursos, 

preparações e acompanhamentos, alfabetização, etc., como segue: Municípios e Regiões  Paranavaí e 

Região Local Sindoscom - Rua Marechal Cândido do Rondon, 1.205, Centro, Paranavaí – PR Data/hora 

14/09/2015 18:00 hrs Municípios e Regiões Umuarama e Região Local Hotel Caiuá - Rua Presidente 

Castelo Branco, 3.745 – Centro – Umuarama – PR Data/hora 15/09/2015 18:00 hrs Municípios e Regiões 

Cianorte e Região Local Hotel Crystal - Rua Constituição, 289 – Centro – Cianorte - PR Data/hora 

Municípios e Regiões 16/09/2015 18:00 hrs Municípios e Regiões Campo Mourão e Região Local Paraná 

Palace Hotel - Rua Francisco Albuquerque, 1.059 – Centro – Campo Mourão – PR Data/hora 17/09/2015 

18:00 hrs Cada umas das Assembleias, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1 - Análise e 

aprovação da pauta de reivindicações com vistas a serem firmadas Convenção(ões) Coletiva(s) de Trabalho, 

a vigorar no período de 01/03/2016 à 28/02/2017, cuja data base é 01/03/2016; 2 - Autorização para a 

Diretoria do Sindicato assinar Acordo(s) Coletivo(s) de Trabalho e/ou Convenção(ões) Coletiva(s) de 

Trabalho; 3 -Autorização para a Diretoria da Entidade em conjunto ou separadamente com a Assessoria 

Jurídica do Sindicato, tomar todas as medidas cabíveis na defesa dos interesses da categoria abrangida; 4 - 

Autorização para a Diretoria do Sindicato apreciar e suscitar Dissídio Coletivo, caso resultem infrutíferas 

as negociações; 5 - Autorização para a Diretoria da Entidade suscitar e realizar pedidos e acatar em nome 

da categoria, arbitragem, em caso de infrutíferas as negociações, inclusive nomear arbitro para tal fim, na 

forma da LEI. 6 - Aprovação da Taxa de Reversão Salarial; 7 - Autorização para que a Entidade Sindical, 

através de sua Diretoria efetue as negociações, visando serem firmadas CCT’s ou Acordos Coletivos, atue 

sozinha, ou com auxílio da Federação dos Trabalhadores em Educação no Estado do Paraná – FETEPAR; 

8 - Outros informes; Não havendo na hora acima indicada número suficiente e legal para abertura dos 

trabalhos a Assembléia será realizada trinta minutos após com qualquer numero de auxiliares presentes, em 

segunda convocação. Curitiba, 02 de outubro de 2014. Carlos Laertes da Silva – Presidente........... . Após, 

na análise do primeiro tópico do Edital, qual seja “ Análise e Aprovação da Pauta de Reivindicações com 

vista a serem firmadas a Convenção Coletiva de Trabalho, a vigorar de 01.03.2015 à 28.02.2016, cuja data 



base é 01.03.2015”. De pronto foi apresentada a proposta, como segue:1 - APLICAÇÃO - Aplica-se a 

presente a todos os trabalhadores Auxiliares de Administração Escolar, com abrangência territorial em 

Altamira do Paraná/PR, Alto Paraná/PR, Alto Piquiri/PR, Altônia/PR, Amaporã/PR, Araruna/PR, 

Atalaia/PR, Barbosa Ferraz/PR, Boa Esperança/PR, Bom Sucesso/PR, Borrazópolis/PR, Cambira/PR, 

Campina da Lagoa/PR, Campo Mourão/PR, Cianorte/PR, Cidade Gaúcha/PR, Colorado/PR, Corumbataí 

do Sul/PR, Cruzeiro do Oeste/PR, Cruzeiro do Sul/PR, Diamante do Norte/PR, Douradina/PR, Doutor 

Camargo/PR, Engenheiro Beltrão/PR, Fênix/PR, Floraí/PR, Floresta/PR, Flórida/PR, Francisco Alves/PR, 

Goioerê/PR, Guairaçá/PR, Guaporema/PR, Icaraíma/PR, Iguaraçu/PR, Inajá/PR, Indianópolis/PR, 

Iporã/PR, Iretama/PR, Itaguajé/PR, Itambé/PR, Itaúna do Sul/PR, Ivatuba/PR, Jandaia do Sul/PR, 

Janiópolis/PR, Japurá/PR, Jardim Olinda/PR, Juranda/PR, Jussara/PR, Kaloré/PR, Loanda/PR, Lobato/PR, 

Luiziana/PR, Mamborê/PR, Mandaguaçu/PR, Mandaguari/PR, Maria Helena/PR, Marialva/PR, 

Marilena/PR, Mariluz/PR, Marumbi/PR, Mirador/PR, Moreira Sales/PR, Munhoz de Melo/PR, Nova 

Aliança do Ivaí/PR, Nova Cantu/PR, Nova Esperança/PR, Nova Londrina/PR, Nova Olímpia/PR, 

Ourizona/PR, Paiçandu/PR, Paraíso do Norte/PR, Paranacity/PR, Paranapoema/PR, Paranavaí/PR, 

Peabiru/PR, Pérola/PR, Planaltina do Paraná/PR, Porto Rico/PR, Presidente Castelo Branco/PR, Querência 

do Norte/PR, Quinta do Sol/PR, Roncador/PR, Rondon/PR, Santa Cruz de Monte Castelo/PR, Santa Fé/PR, 

Santa Isabel do Ivaí/PR, Santo Antônio do Caiuá/PR, São Carlos do Ivaí/PR, São João do Caiuá/PR, São 

Jorge do Ivaí/PR, São Jorge do Patrocínio/PR, São Pedro do Ivaí/PR, São Pedro do Paraná/PR, São 

Tomé/PR, Sarandi/PR, Tamboara/PR, Tapejara/PR, Tapira/PR, Terra Boa/PR, Terra Rica/PR, Tuneiras do 

Oeste/PR, Ubiratã/PR, Umuarama/PR, Uniflor/PR e Xambrê/PR. Parágrafo Único: Compreendem-se por 

empresas, fundações, associações e etc. bem como Estabelecimento de Ensino: àquelas empresas, 

associações, fundações e etc., que laborem com educação infantil (maternal e pré-escola), ensino 

fundamental, ensino médio e educação profissional (ensino de primeiro e segundo graus regulares), 

supletivo ou especial, ensino superior, cursinhos pré-vestibulares, cursos preparatórios para concurso, 

cursos à distância, instituições, associações, fundações e sociedades educacionais, cursos livres de qualquer 

natureza, inclusive escolas de dança, academias de ginástica, musculação, natação, ensino e cuidados com 

deficientes de qualquer natureza ou grau, creches, e similares, escolas de artes, de música, de línguas, de 

outras modalidades desportivas, de corte e costura, de datilografia e todas as demais que compreendam ou 

não ensino técnico profissional e/ou comercial, de forma direta ou indireta.2 - REAJUSTE SALARIAL - 

Fica concedido reajuste salarial a todos os Auxiliares de Administração Escolar no percentual de no mínimo 

inflação acumulada, apurado pelo INPC/IBGE, incidentes sobre os salários de 01.03.2015, podendo ser 

compensados os aumentos compulsórios e espontâneos concedidos no período compreendido entre 

01/03/5e 28.02.2016, ressalvando-se a não compensação de aumentos decorrentes de promoção funcional 

ou por mérito, equiparação salarial determinada por sentença transitada em julgado e aumento real, 

expressamente concedido a esse título.3 - GANHO REAL - Fica assegurado a todos os Auxiliares de 

Administração Escolar a partir de 1/03/2015 um ganho real de 10% (dez por cento) aplicando sobre os 

salários já reajustados.4 - ANUÊNIO - Após cada ano de trabalho, os Auxiliares de Administração Escolar 

receberão, mensalmente, 1% (Hum por cento) ano, incidentes sobre o salário.Parágrafo Primeiro: O anuênio 

será contado a partir da data da contratação, não se somando períodos relativos a contratos anteriores já 

rescindidos. No caso de coexistência de mais de um vínculo de trabalho com o mesmo empregador, cada 



contrato deverá ser considerado individualmente.Parágrafo Segundo: Quando o anuênio se completar até o 

dia 15 (quinze) do mês, o mesmo será implementado no próprio mês, sendo certo que, caso tal data ocorra 

após, o direito será implementado a partir do mês subseqüente.5 - PISO SALARIAL - Os pisos salariais 

dos Auxiliares de Administração Escolar, a partir de 01.03.2015 será reajustado em 20% (vinte por cento), 

sem diferenciação por região.Parágrafo Único. Nenhum Estabelecimento de Ensino poderá pagar ao 

Auxiliar de Administração salário inferior ao Piso estabelecido.6 - JORNADA NOTURNA - As horas 

trabalhadas no período noturno, serão remuneradas com adicional de 75% (setenta e cinco por cento), em 

relação ao salário normal.7 – PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS - A Escola pagará a 

cada Auxiliar de Administração Escolar, em uma única vez, o correspondente a 100% (cem por cento) para 

quem recebe ate R$2.000,00 dois mil reais, 75% (setenta e cinco por cento) para quem recebe ate 

R$5.000,00 cinco mil reais e 50% (cinqüenta por cento) para os demais do salário do Auxiliar de 

Administração Escolar, devido em Março/2015, a título de participação nos resultados, exclusivamente de 

acordo com a MEDIDA PROVISÓRIA nº 1.487/23 de 02 de Outubro de 1.996. O prazo limite para este 

pagamento será o mês de Agosto/2015.8 - HORAS EXTRAS - Caso sejam realizadas horas extraordinárias 

as mesmas deverão ser remuneradas na forma abaixo:a) Com o adicional de 100% (cem por cento) em 

relação à hora normal, quando trabalhadas de segunda a sexta;b) Com o adicional de 200% (duzentos por 

cento) em relação à hora normal, quando trabalhadas aos sábados, domingos e feriados, sem prejuízo do 

pagamento do repouso a que o Auxiliar de Administração Escolar fizer jus.9 - DUPLA FUNÇÃO - Fica 

vedado o exercício de dupla função pelo Auxiliar de Administração Escolar, sendo que na ocorrência deste 

fato, terá o empregado direito a perceber seu salário em dobro.Parágrafo Único: No ato da contratação o 

empregador deve explicitar a função a ser exercida pelo Auxiliar de Administração Escolar no contrato de 

trabalho.10 - ENSINO ESPECIAL - Os Auxiliares de Administração Escolar, que prestarem atendimento 

para deficientes de qualquer natureza farão jus a um acréscimo de 75% (setenta e cinco por cento) sobre os 

salários devidos.11 - CARGA HORÁRIA DE TRABALHO - A duração do trabalho do Auxiliar de 

Administração Escolar será de 40 (quarenta) horas semanais, ficando desde já assegurada à possibilidade 

de acordos escritos para prorrogação da jornada de trabalho, com aprovação em assembléia geral 

devidamente convocada para esse fim pelo Sindicato Profissional.12 – REDUÇÃO DE CARGA 

HORÁRIA E TRABALHO - A diminuição da jornada de trabalho, com a conseqüente redução 

proporcional de salários, só terá validade se homologada pelo sindicato da categoria profissional ou pelas 

autoridades mencionadas em lei para fazer homologação de rescisão contratual. 13 - CURSO DE 

APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL - Quando o Estabelecimento de Ensino exigir a realização de 

cursos de aperfeiçoamento de trabalho deverá arcar com os custos dos mesmos.Parágrafo Único - Mediante 

livre entendimento com a direção do estabelecimento o empregado poderá ausentar-se do mesmo, sem 

prejuízo de sua remuneração, para freqüentar curso de especialização, simpósios, encontros, congressos, 

etc., relativos à sua área de trabalho.14 - FERIADO ESCOLAR - Fica assegurada a dispensa das atividades 

dos Auxiliares de Administração Escolar, sempre que houver feriado escolar, sem que isto importe em 

perda da remuneração ou necessidade de compensação de horas, sem prejuízo dos plantões e serviços 

essenciais de vigilância e prestação de serviçosParágrafo Primeiro - Caracteriza-se o feriado escolar quando 

forem suspensas as aulas e não for exigida a presença do corpo docente na instituição, desde que o motivo 

da suspensão das aulas não seja a viabilização de tarefas administrativas e, ainda, neste caso, somente 



poderá ser exigido o trabalho dos Auxiliares de Administração Escolar diretamente envolvidos nessas 

tarefas.Parágrafo Segundo - O disposto nesta cláusula  não se aplica ao(s) período(s) de férias escolares.15 

- GARANTIA CONTRA DESPEDIDA IMOTIVADA - Os Auxiliares de Administração Escolar são 

estáveis no emprego, salvo nas dispensas determinadas por motivos: técnicos, econômicos ou financeiros, 

prévia e expressamente (por escrito) demonstrados, sob pena de reintegração do Auxiliar de Administração 

Escolar no emprego com todas as garantias do período de afastamento, que será considerado como de 

efetiva prestação e serviços.16 - RECESSO ESCOLAR - Durante o período de recesso escolar faz jus o 

Auxiliar de Administração Escolar ao mesmo salário mensal.Parágrafo Único - É vedado ao 

estabelecimento de ensino exigir trabalho do auxiliar de administração escolar.I - aos domingos; II - nos 

feriados nacionais, estaduais, municipais e religiosos, comemorados de acordo com as determinações 

legais; III - nas seguintes datas: segunda, terça e quartas-feiras da semana de carnaval; quarta, quinta e 

sextas-feiras, bem como no sábado da semana santa e no dia em que o estabelecimento comemorar o dia 

do auxiliar. Parágrafo Primeiro - Havendo aulas na quarta-feira de cinzas ou na quarta-feira da semana 

santa, não se aplica, quanto a esses dias, o disposto no caput. Parágrafo Segundo - Não se aplica ainda o 

disposto nesta cláusula aos serviços de vigilância ou segurança, para os quais devem ser observadas as 

disposições legais e normas aplicáveis, bem como rodízio alternado da folga entre os trabalhadores, no 

respectivo setor, referentemente aos mencionados dias. Parágrafo Terceiro - O estabelecimento de ensino 

poderá compensar as folgas previstas em outros dias se avisar os empregados com antecedência mínima de 

7 (sete) dias. Parágrafo Quarto - O estabelecimento poderá conceder recesso em dia situado entre dois de 

não trabalho, desde que os auxiliares trabalhem em outro dia em que, normalmente, não seja de atividade 

regular.17- FOLGA POR DIFERENÇA DE CALENDARIO/DIAS ANUAIS REMUNERADOS. Em 

virtude da diferença existente entre a quantidade de dias do calendario do ano civil (365 dias ) e do todal 

dos dias efetivos remunerados ao trabalhador no trascorrer destes (360 dias ) a diferença em referência pela 

escola.18 - CONCURSOS INTERNOS - Na ocorrência de vagas no Estabelecimento de Ensino, o seu 

preenchimento será efetivado, preferencialmente ao Auxiliar de Administração Escolar, mediante seleção 

interna.19 - RETENÇÃO DA CTPS-INDENIZAÇÃO - Será devida ao Auxiliar de Administração Escolar 

a indenização correspondente a 1 (um) dia de salário, por dia de atraso, pela retenção de sua CTPS após o 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, previsto na Consolidação das Leis do Trabalho (C.L.T).20 - 

HOMOLOGAÇÃO (ASSISTÊNCIA) - O pedido de demissão ou recibo de quitação de rescisão de contrato 

de trabalho do Auxiliar de Administração Escolar com mais de 6 (seis) meses de serviço, só será válido se 

assistido pelo Sindicato Profissional.Parágrafo Primeiro: Nas localidades onde não houver a assistência 

acima referida homologação será feita pela autoridade do Ministério do Trabalho ou demais autoridades 

elencadas no parágrafo 3º do art. 477 da CLT.Parágrafo Segundo - O sindicato profissional estará 

dispensado de efetuar ressalvas nos termos de rescisão de contrato de trabalho, sem que isto importe plena 

quitação das parcelas não ressalvadas.21 - CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO - Os Auxiliares 

de Administração Escolar não poderão ser contratados por prazo determinado, salvo em caso de 

substituição.22 - QUEBRA DE CAIXA - Aos Auxiliares de Administração que exerçam permanentemente 

as funções de caixa (tesouraria), enquanto as exercerem e sem incorporação aos salários, assegura-se à 

percepção de gratificação de quebra-de-caixa no valor de 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo 

vigente no mês.23 - VALE-ALIMENTAÇÃO OU CESTA BÁSICA - O Estabelecimento de Ensino 



fornecerá Cesta Básica em dinheiro  no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), sem desconto em 

folha de pagamento a todos os funcionários.24 - VALE-TRANSPORTE - O vale transporte será 

integralmente custeado pelo Estabelecimento de Ensino a todos os Auxiliares de Administração Escolar e 

deverá ser fornecido para quem recebe o valor de até R$ 1500,00 (Hum mil e quinhentos reais), no dia 30 

de cada mês para uso no mês seguinte para o auxiliar que receber salario acima de R$1.501,00(um mil 

quinhentos e um real) e que utilize o vale transporte aplique-se a lei.25 - AUXÍLIO FUNERAL - Os 

Estabelecimentos de Ensino, no caso de falecimento do Auxiliar de Administração Escolar, pagarão aos 

dependentes, legalmente habilitados, valor equivalente a 5 (cinco) vezes o salário daquele.26 - ABONO 

DE FALTA A MÃE TRABALHADORA - Será concedido abono de falta à mãe trabalhadora, no caso de 

necessidade de consulta médica de filho de até 14 (quatorze) anos de idade e, independentemente da idade, 

de filho excepcional ou inválido, mediante comprovação por declaração médica.27 - SALA PARA OS 

TRABALHADORES EM ADMINISTRAÇÃO - Todos os estabelecimentos de ensino deverão reservar, 

pelo menos, 01 (uma) sala de suas dependências para o uso dos trabalhadores em administração escolar.28 

- OUTRAS ATIVIDADES - Quando, além das atividades próprias da categoria, o auxiliar de administração 

escolar também ministrar aulas regularmente, como professor, não se aplica, relativamente à docência, o 

disposto neste Instrumento. Parágrafo Primeiro - Devem ser feitos dois contratos de trabalhos, bem como 

efetuar os respectivos depósitos do FGTS em contas distintas. Parágrafo Segundo - A rescisão apenas da 

parte relativa à docência não configura alteração da jornada de trabalho e nem resilição total do vínculo 

empregatício, no que se referir à contratação como auxiliar de administração escolar. Parágrafo Terceiro - 

A rescisão apenas relativa à parte de trabalho como auxiliar não implica resilição total do contrato, devendo 

contudo ser homologado pela entidade ou órgão competente, conforme lei, aplicando-se o previsto no 

parágrafo anterior.29 - GRATUIDADE DE ENSINO - Na vigência desta Convenção Coletiva de Trabalho 

os Auxiliares de Administração Escolar obterão a matrícula e a mensalidade sua e de seus dependentes 

legais, sob regime de desconto integral, sem que o referido benefício integre a remuneração para os efeitos 

trabalhistas.Parágrafo Único - A Escola que não disponibilizar a vaga conforme estabelece o caput poderá 

suprir a obrigação de fazer com o ressarcimento correspondente ao valor da mensalidade e/ou anuidade em 

outro estabelecimento de ensino para o mesmo fim.30 - FALTA POR MOTIVO DE NASCIMENTO, 

GALA OU LUTO - Ao Auxiliar de Administração Escolar, fica assegurado, por ocasião de nascimento de 

filho, uma licença de 9 (nove) dias consecutivos incluindo a data do evento, 9 (nove) dias consecutivos por 

motivo de gala ou luto incluindo a data do evento.Parágrafo Primeiro - Na hipótese de falecimento de 

irmão(a) ou avô(ó), não serão descontadas as faltas compreendidas no período de 5 (cinco) dias incluindo 

a data do evento, e, no caso de falecimento de tio(a), sogro(a), sobrinho(a) ou cunhado(a), será abonado 

apenas 3 (treis) dia de falta.31 - REMESSA NOMINATIVA DE QUADRO DE PESSOAL - Por ocasião 

da entrega da RAIS, os Estabelecimentos de Ensino encaminharão uma cópia ao Sindicato Profissional, no 

prazo de dez dias, com o nome e endereço de seus funcionários.32 - ESTABILIDADE PROVISÓRIA NO 

EMPREGO - Gozarão de estabilidade no emprego salvo por motivo de justa causa por demissão:a) Aos 

empregados integrantes do CIPA, efetivos e suplentes, desde o registro da candidatura, até 1 (um) ano após 

o término do mandato;b) Ao empregado em idade de prestação do serviço militar, desde a data de 

alistamento até 30 (trinta) dias após o desligamento da unidade militar em que serviu, ou da dispensa do 

engajamento, desde que tenha se apresentado ao trabalho até 90 (noventa) dias, após, o desligamento ou 



dispensa;c) Ao empregado que em razão de acidente de trabalho ou acometido por doença profissional, for 

vítima de seqüelas irreparáveis, até a obtenção da aposentadoria;d) Ao empregado que retornou ao trabalho 

após o gozo de férias, por um período de 90 (noventa) dias;e) Por 60 (sessenta) dias o trabalhador que após 

ter recebido alta médica ou acidente tenha ficado afastado do trabalho;f) por 2 (dois) anos imediatamente 

anteriores à complementação do tempo para aposentadoria desde que o empregado tenha mais de 3 (três 

anos) de trabalho no estabelecimento, e tenha comprovado sua condição ao empregador por escrito.33 - 

SEGURO DE VIDA - Obriga-se o empregador a fazer seguro de vida para os empregados cujo trabalho 

ocorra regularmente entre 22:00 e 6:00 horas.I - Não se aplica o disposto nesta Cláusula relativamente ao 

trabalho realizado em horário que for de expediente ou de aulas normais;II - Recomenda-se ao 

Estabelecimento de Ensino a fazer seguro coletivo em grupo ou seguro de acidente profissional para 

cobertura das respectivas responsabilidades previstas na Constituição Federal.34 - AVISO PRÉVIO – Na 

forma da lei Federal 12.506, de 11-10-2011.35 - ABONO APOSENTADORIA - Todo empregado que 

contar com mais de 5 (cinco anos) de serviço na mesma empresa e que nela vier a se aposentar, fará jus a 

recebimento de um prêmio correspondente ao valor de sua última remuneração.36 - PAGAMENTO 

QUINZENAL (ADIANTAMENTO SALARIAL) - Os Estabelecimentos de Ensino concederão, quando 

solicitado, um adiantamento de 40% (quarenta por cento) do valor da remuneração, no dia 20 (vinte) de 

cada mês. Caso o empregado tenha interesse no benefício, deverá comunicar à empresa, por escrito.37 - 

ANTECIPAÇÃO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - Fica assegurado aos empregados o direito à 

percepção de 50% (cinqüenta por cento) do décimo terceiro salário, entre os meses de janeiro e novembro, 

sendo que os restantes 50% (cinqüenta por cento) serão pagos até o dia 20 de dezembro ou quando do seu 

gozo de férias quando solicitado por escrito ao empregador.38 - RECIBO DE PAGAMENTO - Os 

Estabelecimentos de Ensino fornecerão ao Auxiliar de Administração Escolar, junto com os pagamentos 

efetuados, um comprovante demonstrativo de todas as verbas integrantes da remuneração, bem como os 

descontos incidentes a cada mês.Parágrafo Único: No ato da rescisão de contrato de trabalho, o empregador 

obriga-se a fornecer demonstrativos dos recolhimentos feitos a título de FGTS, por escrito.39 - CARTÃO 

DE PONTO - O cartão de ponto e outros controles horário deverão refletir as jornadas efetivamente 

trabalhadas pelo Auxiliar de Administração Escolar, ficando vedada à retirada dos mesmos antes do registro 

da hora em que se encerrar o trabalho diário, bem como o registro por outra pessoa que não seja o titular 

do cartão. As horas extras deverão ser obrigatoriamente registradas no mesmo controle que registrar a 

jornada normal.40 - ANOTAÇÃO NA CTPS - Em consonância com a classificação mais adequada do 

Código Brasileiro de Ocupações, deve o estabelecimento de ensino anotar, na Carteira Profissional, a 

ocupação do Auxiliar, bem como todos os adicionais, gratificações e vantagens pagos na data-base, ou 

quando houver solicitação. 41 - PAGAMENTO EM CHEQUE - Se o pagamento do salário for feito em 

cheque, o Estabelecimento de Ensino concederá ao Auxiliar de Administração Escolar o tempo necessário 

para descontá-lo no mesmo dia.Parágrafo Único - Os Estabelecimentos de Ensino poderão efetuar o 

pagamento dos salários de seus empregados através de agência bancária, mediante depósito em conta 

individual de cada empregado, devendo haver agência ou posto bancário na localidade.42 - ALTERAÇÃO 

DE CONTRATOS - Qualquer alteração de contrato de trabalho, só será lícita com a concordância do 

empregado e, ainda assim, desde que não resulte direta ou indiretamente em prejuízo para o mesmo, nos 

termos do art. 468 da CLT.43 - RELAÇÃO DO QUADRO FUNCIONAL - Fica estabelecida a 



obrigatoriedade de as instituições de ensino remeterem ao sindicato profissional, até 60 (sessenta) dias após 

a celebração do acordo, relação dos integrantes do seu quadro administrativo, devidamente assinado por 

seu representante legal, onde conste o nome dos trabalhadores de administração escolar, em ordem 

alfabética, data de admissão, cargo ou função, endereço residencial, CPF ou CIC, número e série da 

CTPS.44 - SUBSTITUIÇÃO - O Auxiliar de Administração Escolar substituto deverá perceber o mesmo 

salário que o substituído enquanto perdurar a substituição, ressalvadas as vantagens pessoais, respeitando-

se os planos de cargos ou salários da instituição.Parágrafo Único - Sempre que o trabalhador em 

administração escolar exercer, em substituição, função superior à sua, ainda que em caráter eventual, fica 

a instituição de ensino obrigada a registrar em sua CTPS a função exercida e o número de dias da 

substituição.45 - TRANSFERÊNCIAS - O Auxiliar de Administração Escolar só poderá ser transferido de 

seu setor, cargo ou função com seu consentimento expresso, observado o estatuído art. 468 da CLT.46 – 

BANCO DE HORAS - Excluir esta cláusula.47 - DAS FÉRIAS - Nos termos da Constituição Federal (art. 

7.º, XVII), fica assegurado ao empregado o gozo de férias remuneradas com pelo menos um terço a mais 

do salário normal, que deverá ser pago até 2 (dois) dias antes do início do respectivo período (art. 145 da 

CLT).Parágrafo Primeiro: Fica assegurado o direito às férias conjuntas para os Auxiliares de Administração 

pertencentes à mesma família, que trabalhem no mesmo Estabelecimento de Ensino, nos termos do artigo 

136, parágrafo único da CLT, se disto não resultar prejuízo para o serviço.Parágrafo Segundo - O 

estabelecimento de ensino poderá adotar, para totalidade ou parte dos empregados ou por setor de serviços, 

férias coletivas, inclusive com divisão em dois períodos, sendo que nenhum deles poderá ser inferior a 10 

(dez) dias. Parágrafo Terceiro - Quando o empregado não tiver completado o período aquisitivo, o número 

de dias poderá ser proporcional à parte já cumprida do mencionado período, quitando-a para todos os 

efeitos. Parágrafo Quarto - As férias não poderão ter início em feriados civis ou religiosos, em domingos 

ou sábados, salvo quando o auxiliar de administração escolar trabalhar normalmente nestes dias. Parágrafo 

Quinto - As férias serão pagas pelo valor do salário devido na época da concessão, devendo eventual 

diferença ser paga até o 5º (quinto) dia útil após o retorno do empregado. Parágrafo Sexto – As ferias não 

poderão começar ou incluir as véspera de Natal e o Natal e véspera de ano Novo e o ano Novo.48 - FALTA 

POR MOTIVO DE DOENÇA – Não serão descontadas, mediante apresentação de atestado médico, as 

faltas por motivo de doença do trabalhador de administração escolar. Em caso de doença de filho(a), do 

cônjuge, do companheiro(a) ou dependente legal, que necessite de acompanhamento do trabalhador de 

administração escolar (pai ou mãe), serão remunerados, mediante atestado médico.49 - ATESTADOS 

MÉDICOS - São válidos, para abono de faltas ou atraso, exceto para afastamento ou licença de trabalho, 

os atestados médicos ou odontológicos fornecidos por serviços de saúde mantidos pelo sindicato da 

categoria profissional ou pelo estabelecimento de ensino, ou com eles conveniados e ou credenciados e os 

da Previdência Social.50 - ABONO DE FALTA AO TRABALHADOR ESTUDANTE - Ao Auxiliar de 

Administração Escolar estudante será concedido abono de faltas para prestação de provas e/ou exames 

escolares, no horário da realização das mesmas, devendo estas ser comunicadas por escrito, com 

antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, bem como comprovadas mediante documento idôneo, 

fornecido pela entidade que realizou a respectiva prova e/ou exame.Parágrafo Primeiro - O Auxiliar de 

Administração Escolar receberá facilidades do Estabelecimento de Ensino para adequação de seu horário 

de trabalho, quando se matricular em curso atinente à profissão que exerça ou que seja pré-requisito para 



sua profissionalização, ou cursos universitários.Parágrafo Segundo - Recomenda-se a diminuição de, no 

mínimo, duas horas na jornada normal do estudante em dia comprovadamente de provas, com a 

compensação do tempo de dispensa em outro dia.51 - EXPLICITAÇÃO DA JUSTA CAUSA - Quando 

ocorrer despedida por justa causa, o empregador fornecerá ao empregado documento explicitando as razões 

do rompimento de contrato.52 - PRAZO PARA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - 

Ocorrendo rescisão do contrato de trabalho, todos os direitos dele decorrentes serão pagos pelo 

Estabelecimento de Ensino, inclusive saldo de salário, nos prazos e cominações estabelecidos no parágrafo 

VI, do art. 477 da CLT, alterado pela Lei 7.855 de 24/10/1989 sem prejuízo das penalidades prevista nesta 

CCT.Parágrafo Primeiro: No mesmo prazo, deverá o Estabelecimento de Ensino proceder a baixa na CTPS 

do Auxiliar de Administração Escolar.53 - MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO - Estabelece-se 

multa de 10% (dez por cento) sobre o saldo salarial, na hipótese de atraso de pagamento de salário de 20 

(vinte) dias e de 5% (cinco por cento) por dia no período subseqüente.54 - ESTABILIDADE DA 

GESTANTE/ADOTANTE - Fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa, de Auxiliar de 

Administração Escolar gestante ou adotante, desde a confirmação da gravidez, ou termo de guarda, até 

cinco meses após o parto ou termo de guarda.55 - LICENÇA MATERNIDADE E MÃE ADOTANTE - A 

mãe adotante de menor impúbere, terá garantia de licença maternidade, nos mesmos moldes garantidos por 

Lei à mãe natural.56 - LICENÇA PARA NASCIMENTO DE FILHO(A) - Fica assegurada ao trabalhador 

de administração escolar, por ocasião de nascimento de seu filho(a), uma licença  de 8 (oito) dias, sem 

desconto do salário e vantagens.57 - INTERVALO PARA AMAMENTAÇÃO - Nos termos do art. 396 da 

CLT haverá 2 (dois) descansos de meia hora cada um, durante a jornada de trabalho para que a Auxiliar de 

Administração Escolar amamente seu filho de até 6 (seis) meses de idade, ou período maior se assim a 

saúde do filho exigir, a critério do Médico da criança.Parágrafo Único - Quando a amamentação implicar 

em afastamento do local de trabalho, o intervalo estabelecido em lei será acrescido de 30 (trinta) minutos.58 

- CRECHES - Nos termos do artigo 389, parágrafo 1.º da CLT, os Estabelecimentos de Ensino em que 

trabalharem pelo menos 30 (trinta) mulheres, com mais de 16 (dezesseis) anos de idade terão no 

estabelecimento de trabalho, local onde sejam permitidas às empregadas guardar sob vigilância e assistência 

os seus filhos no período de amamentação.A exigência acima poderá ser suprida nos termos do § 2. º, do 

art. 389, da CLT.Parágrafo Primeiro - Os estabelecimentos de ensino que não dispuserem de creches 

reembolsarão mensalmente o trabalhador de administração escolar dos gastos por ele efetuados em creches, 

para filhos de até 4 (quatro) anos de idade, mediante a apresentação de documento contábil apropriado no 

limite de R$ 400,00 (quatrocentos reais).Parágrafo Segundo: Fica assegurada ao trabalhador de 

administração escolar a manutenção do referido reembolso até o ultimo mês do semestre letivo em que o(s) 

filho(s) tenha(m) completado 4 (quatro) anos de idade.59 - PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA - Fica 

estabelecida a implantação de um plano especial de aposentadoria complementar com prazo de vigência de 

90 (noventa) dias a partir da assinatura da presente Convenção.Parágrafo Único - Para a implantação do 

plano especial de previdência Privada fica instituído a criação de uma comissão especifica constituída de 

dois representantes de cada instituição envolvida que terá o prazo de sessenta dias para elaboração de 

estudos, formulação e apresentação de proposta a ser implantada.60 - PLANO DE SAUDE - Os 

estabelecimentos de ensino deverão oferecer à opção de seus empregados um plano de saúde que garanta 

atendimento base em consultas com médicos especializados e exames diagnósticos (todos constantes da 



tabela da AMB), atendimento de pronto socorro e atendimento fisiátrico, correspondente ao plano básico 

oferecido no mercado.61 - DO USO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO 

INDIVIDUAL - O Estabelecimento de Ensino que exigir o uso de uniformes, fornecerá gratuitamente ao 

Auxiliar de Administração Escolar, um mínimo de 2 (duas) unidades ao ano, apresentadas para reposição 

aqueles destinados a substituição ou devolvidos por ocasião da rescisão contratual, ficando certo que a 

guarda e a conservação dos mesmos correrá por conta do empregado, enquanto detentor.62 - LANCHE - 

O estabelecimento deve oferecer lanche para os auxiliares de administração escolar, em cada período de 

quatro horas consecutivas de trabalho. A qualidade e quantidade do lanche serão determinadas pelo 

estabelecimento, conforme suas condições, garantindo, no mínimo, o fornecimento de um pão de cinqüenta 

gramas e uma bebida não alcoólica.63 – INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTES E DESPESAS - O 

estabelecimento de ensino fornecerá os recursos ou indenizará as despesas de locomoção e estadia 

decorrentes do exercício de atividades a serviço do empregador, exceto as referentes à ida-e-volta ao 

serviço, que se regerá pela legislação própria.64 - INSALUBRIDADE OU PERICULOSIDADE - Será 

assegurado o adicional de insalubridade ou periculosidade nos casos previstos em lei, após verificação por 

perícia.65 - PRIMEIROS SOCORROS E REMOÇÃO - Os estabelecimentos de ensino deverão manter 

medicamentos de primeiros socorros no local de trabalho, e, em caso de urgência, providenciar, por sua 

conta, a remoção imediata do acidentado do local de trabalho, para atendimento médico hospitalar, desde 

que essa remoção possa ser feita no perímetro urbano e por via rodoviária.66 - DIA DO AUXILIAR - Como 

dia do Auxiliar de Administração Escolar fica consagrado o dia 15 (quinze) de outubro, cuja comemoração 

se dará com a dispensa de 1 (um) dia de serviço, sem prejuízo dos vencimentos.67 - QUADRO DE 

CARREIRA - Sindicato Laboral  e o Sindicato Patronal viabilizarão estudo para aperfeiçoamento do quadro 

funcional, objetivando a implantação do quadro de carreira.68 - SINDICALIZAÇÃO - Os 

Estabelecimentos de Ensino não obstarão a sindicalização de seus Auxiliares de Administração Escolar, 

obrigando-se a descontar em folha de pagamento a mensalidade devida, desde que por eles autorizados, e 

efetuar o recolhimento ao Sindicato Profissional até o dia 10 (dez) do mês subseqüente ao que deu origem 

ao desconto, sob pena de não o fazendo neste prazo incorrer em atualização monetária e multa de mora de 

10% (dez por cento) do valor devido, mais atualização monetária sobre o montante retido indevidamente. 

O Sindicato Profissional fornecerá os impressos próprios para este recolhimento em época oportuna, e caso 

não faça, não haverá incidência de atualização monetária nos valores a serem recolhidos.Parágrafo Único - 

Os estabelecimentos de ensino obrigam-se a descontar em folha de pagamento, desde que por eles 

devidamente autorizados os descontos a seu favor decorrentes de convênios, efetuando o recolhimento à 

entidade Sindical até o dia 10 (dez) do mês subseqüente ao que deu origem ao desconto, sob pena de, não 

o fazendo neste prazo, incorrerem na atualização em UFIR ou pelo índice que venha substituí-la.69 – 

PUBLICAÇÕES SINDICAIS - Os estabelecimentos de ensino permitirão que o sindicato profissional afixe 

cartazes editais, e distribua boletins informativos da categoria dentro da empresa, desde que não seja 

material político partidário.70 - ATUAÇÃO DO DIRIGENTE SINDICAL - Assegurado a não interferência 

no bom andamento das atividades fica garantido o acesso do dirigente sindical ou representante do 

Sindicato, devidamente credenciado pelo Sindicato Profissional, no Estabelecimento de Ensino para o 

exercício de suas funções sindicais.71 - COMISSÃO PARITÁRIA - Fica instituída uma comissão paritária 

composta por seis membros, sendo três representantes do Sindicato da categoria econômica e três 



representantes do Sindicato da categoria profissional, acompanhados de um assessor jurídico de cada 

entidade, afim de dirimir quaisquer dúvidas na aplicação do presente instrumento.72 - ACORDOS 

COLETIVOS - Fica facultado nos termos do art. 611, parágrafo 1.º da CLT, aos Estabelecimentos de 

Ensino, firmarem acordos coletivos de trabalho com o Sindicato da Categoria Profissional.73 - 

RENEGOCIAÇÃO - As partes poderão renegociar a presente no todo ou em parte a qualquer momento.  

74 - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA CONVENÇÃO - Fica estabelecido que o não cumprimento 

de quaisquer das cláusulas desta Convenção Coletiva de Trabalho, importará numa multa equivalente a 

25% (vinte e cinco por cento) do piso salarial máximo da categoria, por cláusula infringida, em favor da 

parte prejudicada.75 - MANUTENÇÃO DAS CLÁUSULAS ANTERIORES - Ficam mantidas as cláusulas 

anteriores ressalvadas as cláusulas de maiores vantagens já conquistadas.76 - VIGÊNCIA - A presente 

Convenção Coletiva de Trabalho terá vigência de 12 (doze) meses, a partir de 01/03/2015.77 - FORO - Fica 

eleito o foro de Curitiba para dirimir dúvidas oriundas do presente. Após apresentada a proposta de pauta 

do Sindicato, esta foi analisada pelos presentes em cada uma das Assembleias, sendo após esclarecimentos 

aprovada por unanimidade dos presentes, associados e não associados, em todas as Assembleias realizadas. 

Após passou-se a analise do segundo tópico da convocação, qual seja, “autorização para a Diretoria do 

Sindicato assinar a Convenção Coletiva de Trabalho”, sendo após analisado o tópico, aprovado por 

unanimidade dos associados e não associados presentes às Assembleias. Após passou-se a análise do 

terceiro tópico da convocação, qual seja “Autorização pra a Diretoria da Entidade em conjunto ou 

separadamente com a Assessoria Jurídica do Sindicato, tomar todas as medidas cabíveis na defesa dos 

interesses da categoria abrangida”, novamente após apresentado o tópico aos presentes, associados e não 

associados da categoria representativa do SAAEPAR, foi aprovado em todas as assembleias gerais 

realizadas, por unanimidade dos presentes. Após passou-se ao quarto tópico, qual seja, “Autorização para 

a Diretoria do Sindicato apreciar e suscitar Dissídio Coletivo, caso resultem infrutíferas as negociações”. 

Em todas as Assembleias realizadas, foi aprovado por unanimidade dos associados e não associados 

presentes tal autorização. Após passou-se ao quinto tópico da convocação, “Autorização para a Diretoria 

da Entidade suscitar e realizar pedidos e acatar em nome da categoria, arbitragem, em caso de infrutíferas 

as negociações, inclusive nomear arbitro para tal fim, na forma da LEI”, após as análises, todas as 

Assembleias Gerais aprovaram por unanimidade dos associados e não associados presentes a referida 

autorização. Após passou-se a análise do sexto tópico da convocação, “Aprovação da Taxa de Reversão 

Salarial”, de pronto foi apresentado pelo Presidente em cada uma das Assembleias realizadas, a proposta 

de que seja efetuado um desconto de 3% (três por cento), dos salários já reajustados, a título de Taxa de 

Reversão Sindical, ou Assistencial, no que após esclarecimentos, foi aprovado por unanimidade de todos 

os Associados e Não Associados presentes em cada uma das Assembleias realizadas, a autorização para o 

referido desconto. Após passou-se a análise do sétimo tópico da convocação, qual seja,”Autorização para 

que a Entidade Sindical, através de sua Diretoria efetue as negociações, visando serem firmadas CCT’s ou 

Acordos Coletivos, atue sozinha, ou com auxílio da Federação dos Trabalhadores em Educação no Estado 

do Paraná – FETEPAR”, em cada uma das Assembleias gerais foi aprovado o presente tópico por 

unanimidade dos associados e não associados presentes. Após passou-se ao último tópico, qual seja, 

“Outros informes”, sendo passados os informes em cada uma das assembleias, nada foi acrescido pelos 

presentes, no que, após tal, o Presidente das Assembleias, encerrou cada uma das Assembleias, 



determinando, como agora determina que eu Marcio Rogerio Kavitski , efetue a ata da mesma, a qual após 

lida, e aprovada, vai assinada por mim e pelo Presidente da Entidade, fazendo parte da mesma a lista de 

presença colhida em cada uma das Assembleias locais realizadas. 

 

 

   


