
TERCEIRO TERMO ADITIVO À CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2021-2023 

 

O SINEPE BÁSICO - Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Básico, com 

abrangência territorial em Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 

03.148.055/0001-31, pela Categoria Patronal, representado por sua Presidente, 

a Sra. Bárbara Heliodora Costa e Silva; e, o Sindicato dos Trabalhadores em 

Estabelecimentos de Ensino Privado de Maceió – SINTEP MACEIÓ, inscrito 

no CNPJ/MF sob o nº n° 20.400.792/0001-17, neste ato representado por seu 

Presidente, Sr. Dilson Tenório Cavalcante, mediante as cláusulas e condições 

seguintes, celebram o TERCEIRO TERMO ADITIVO À CONVENÇÃO 

COLETIVA DE TRABALHO 2021/2023: 

 

 

JUSTIFICATIVAS LEGAIS 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: Considerando a necessidade de flexibilização por meio do diálogo, como 

fator insubstituível para o balanceamento de crises, e da adoção de medidas conciliatórias a celebração 

do presente Termo Aditivo à Convenção Coletiva de Trabalho é postura excepcional autorizada 

pelo Art. 611-A, XI, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), e tem por intuito disciplinar a jornada 

de trabalho referente aos dias 24 e 28 de novembro, bem como, do dia 02 de dezembro do corrente 

ano, em razão da participação da seleção brasileira de futebol nos jogos da primeira fase de grupos 

da Copa do Mundo FIFA 2022. 

 

 

DA ABRANGÊNCIA 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: O Terceiro Termo Aditivo à Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a 

Categoria Patronal dos Estabelecimentos de Ensino Básico, com abrangência territorial em Maceió/AL, e 

a Categoria Obreira dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino Privado de Maceió, com 

abrangência territorial em Maceió/AL. 

 

 

 

DA JORNADA DE TRABALHO EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA SELEÇÃO 

BRASILEIRA DE FUTEBOL NA COPA DO MUNDO FIFA DE 2022 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – Excepcionalmente, durante os jogos da primeira fase da Copa do Mundo 

FIFA de 2022, nos quais participar a Seleção Brasileira de Futebol, a jornada dos trabalhadores abrangidos 

por este termo aditivo finalizará nos seguintes horários: 



I – no dia 24 de novembro de 2022 (quinta-feira), encerrar-se-á às 14 horas; 

II – no dia 28 de novembro de 2022 (segunda-feira), encerrar-se-á às 12 horas; 

III - no dia 02 de dezembro de 2022 (sexta-feira), encerrar-se-á às 14 horas; 

 

CLÁUSULA QUARTA - Fica permitida a compensação das horas não trabalhadas nas datas indicadas 

anteriormente, que poderá ocorrer no período de até 12 (doze) meses, a contar da data de realização de cada 

jogo.  

 

Parágrafo Primeiro – Nos cálculos de compensação, a diminuição de horas em um dia será compensada 

pelo correspondente acréscimo em outro dia, de maneira que não seja ultrapassado o limite máximo de dez 

horas diárias nos dias em que a jornada for prorrogada. 

 

Parágrafo Segundo – As horas trabalhadas em prorrogação de jornada para fins de compensação não se 

caracterizarão como horas extras, sobre elas não incidindo qualquer adicional.  

 

CLÁUSULA QUINTA – O disposto na cláusula antecedente não se aplica aos Estabelecimentos de Ensino 

que ministrem aulas no turno da noite, para os quais a jornada de trabalho noturna nas datas indicadas 

deverá ser disciplinada de forma independente por cada instituição, dentro da sua conveniência e 

disponibilidade.  

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

CLÁUSULA SEXTA: As demais cláusulas previstas na Convenção Coletiva de Trabalho 2021-2023 são 

ratificadas neste ato, exceto naquilo que conflitar com as disposições do presente Termo Aditivo. 

 

Maceió/AL, 17 de novembro de 2022. 

 

 

Bárbara Heliodora Costa e Silva 

Presidente do SINEPE BÁSICO 

 

Dilson Tenório Cavalcante  

Presidente do SINTEP MACEIÓ 

  


