
O Sindicato dos Professores e Auxiliares em Administração Escolar por seu Presidente, vem através deste comunicado informar, os prazos e
condições para entrega das cartas de oposição à Contribuição Assistencial conforme trechos da cláusula "Contribuição Assistencial", vigente neste
ano para Auxiliares de Administração Escolar, representados pelos Sindicatos integrantes da FEPESP - Federação dos Professores do Estado de
São Paulo, nas respectivas bases territoriais que compreendem as cidades abaixo relacionadas:
O inteiro teor da referida cláusula pode ser encontrado no site www.fepesp.org.br

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL  - Obriga-se a ESCOLA, na vigência da presente Convenção, a promover o desconto na folha de pagamento de
seus AUXILIARES, sindicalizados e/ou filiados ou não, para recolhimento em favor da entidade sindical legalmente representativa da categoria dos
AUXILIARES, na base territorial conferida pela respectiva carta sindical ou pelo inciso I do artigo 8º da Constituição Federal, em conta especial, da
importância correspondente ao percentual estabelecido ou que vier a ser estabelecido pela assembleia geral da categoria. A contribuição assistencial
destina-se à criação, manutenção e ampliação dos serviços assistenciais do Sindicato, conforme deliberação da assembleia geral.
............................................................................................................................................
PARÁGRAFO QUARTO - Fica assegurado ao AUXILIAR o direito de oposição ao desconto da contribuição assistencial, a ser exercido, sem qualquer
vício de vontade, de modo individual, pessoalmente, na sede do Sindicato, contendo nome, CPF/MF do AUXILIAR, nome e CNPJ/MF da instituição
de ensino, com cópia à ESCOLA, no prazo deliberado pela Assembleia geral da categoria ou, na falta deste, no período de dez dias antes da
efetivação do pagamento reajustado. O Período deliberado em assembleia é de trinta dias.

SINDICATO, BASES TERRITORIAIS, PRAZOS DE OPOSIÇÃO, PERCENTUAIS DE DESCONTO,
MESES DE DESCONTO E RECOLHIMENTO: SINPAAE RIBEIRÃO PRETO -

Altinópolis, Barrinha, Brodowski, Cajuru, Cássia Dos Coqueiros, Cravinhos, Dumont, Guatapará, Ituverava, Jaboticabal, Jardinópolis,
Luís Antônio, Morro Agudo,  Orlândia, Pontal, Pradópolis, Ribeirão Preto, Sales Oliveira, Santa Cruz Da Esperança, Santa Rosa

De Viterbo, Santo Antônio Da Alegria, São Joaquim Da Barra, São Simão, Serra Azul, Serrana e Sertãozinho

CATEGORIAS: Auxiliar de Administração Escolar

PRAZO DE OPOSIÇÃO: 30 trinta) dias - de 11/11/2019 a 10/12/2019

TAXA: 5 parcelas de 1% (um por cento) nos meses de dezembro de 2019 e janeiro, fevereiro, março e abril de 2020, ficando estabelecido o
TETO máximo de R$90,00 por parcela para cada empregado.

RECOLHIMENTO/REPASSE: o repasse ao sindicato dos professores deverá ocorrer até o dia 15 do mês subsequente ao desconto.

NOTAS EXPLICATIVAS:

Os Auxiliares de Administração Escolar que exercem suas atividades em Escola de Ensino Básico nas cidades acima relacionadas, possuem o
direito de oposição ao desconto da Contribuição Assistencial, nos prazos estabelecidos neste comunicado e podem exerce-lo, individualmente,
comparecendo à sede do Sindicato profissional, e entregar cópia à Mantenedora, obrigatoriamente.
A ausência de manifestação ou a não observância dos termos e prazos consignados na norma coletiva e neste comunicado serão entendidos
como anuência ao desconto da Contribuição Assistencial.
A Contribuição Assistencial foi aprovada em Assembleia Geral das categorias profissionais com ampla divulgação, garantida a participação de
sócios e não sócios, conforme documentação comprobatória entregue ao SIEESP (Sindicato Patronal).
O desconto da Contribuição Assistencial, que não deve exceder 1% (um por cento) ao mês e 5% (cinco por cento) por ano de vigência da norma
coletiva, será calculado sobre o salário bruto do empregado.
Após o prazo de oposição estabelecido na cláusula, as Escolas receberão dos Sindicatos profissionais os respectivos boletos para o
recolhimento dos valores descontados dos empregados, observando os limites e prazos estabelecidos neste comunicado.
A Escola deve disponibilizar o presente comunicado, com percentuais de desconto e prazos para oposição no site da Instituição de Ensino e no
quadro de avisos dos empregados, mas deve abster-se de produzir e/ou distribuir "formulários padrão" e "abaixo-assinados", uma vez que o direito
à oposição deve ser exercido individualmente pelo auxiliar de administração escolar.

AVISOS IMPORTANTES!!!!!

1 - O SINPAAE INFORME QUE SUA SEDE MUDOU PARA A RUA QUINTINO BOCAIUVA, 54 CENTRO - RIBEIRÃO PRETO/SP, CEP 14015-160
ONDE SERÃO RECEBIDAS AS OPOSIÇÕES PESSOALMENTE NOS TERMOS JÁ ESPECIFICADOS CONSTANTES DESTE COMUNICADO

2 - O HORÁRIO DE RECEBIMENTO NOS PRAZOS PREVISTOS, NA SEDE DO SINDICATO SERÁ DAS 09:00 ÀS 12:00 e das 13:00 ÁS 16:00
HORAS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA.

3 - ESTÁ ESTABELECIDO QUE O DESCONTO MÁXIMO POR EMPREGADO NÃO PODE EXCEDER O VALOR DE R$ 90,00 POR PARCELA.
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