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ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2018/2018 
 

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: MG004181/2018
DATA DE REGISTRO NO MTE: 12/11/2018
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR064221/2018
NÚMERO DO PROCESSO: 46248.001539/2018-11
DATA DO PROTOCOLO: 06/11/2018
 

Confira a autenticidade no endereço http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/.

 
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUICOES BENEFICENTES, RELIGIOSAS E FILANTROPICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS SINTIBREF MG, CNPJ n. 02.131.247/0001-72, neste ato
representado(a) por seu Presidente, Sr(a). GERALDO GONCALVES DE OLIVEIRA FILHO;

  
 E 
 
SINDICATO DAS INSTITUICOES BENEFICENTES,RELIGIOSAS E FILANTROPICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CNPJ n. 04.840.529/0001-74, neste ato representado(a) por seu Presidente,
Sr(a). ELAINE PEREIRA CLEMENTE ;

  
 ASSOCIACAO METODISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL B HORIZONTE, CNPJ n. 16.641.359/0002-69, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). EUNICE TOFANI SALLES REZENDE;

  
 celebram o presente ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, estipulando as condições de trabalho previstas nas cláusulas seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE 
 
As partes fixam a vigência do presente Acordo Coletivo de Trabalho no período de 01º de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018 e a data-base da categoria em 01º de janeiro. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA 
 
O presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito da(s) empresa(s) acordante(s), abrangerá a(s) categoria(s) empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas, com
abrangência territorial em Belo Horizonte/MG. 

 
SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO 

PISO SALARIAL 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - PISO SALARIAL 
 

As partes acordam que o menor salário a ser pago em 1º de JANEIRO de 2018 aos empregados será de R$ 1.055,00 (Hum mil e cinquenta e cinco reais) por mês correspondente a jornada de 44
horas semanais.

 
REAJUSTES/CORREÇÕES SALARIAIS 

 
CLÁUSULA QUARTA - REAJUSTE SALARIAL 
 

A ASSOCIACAO METODISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRECHE METODISTA ISABEL VEIGA PINTO concederá aos seus empregados, no dia 1º de JANEIRO de 2018, reajuste salarial de 2,07%
(dois vírgula zero sete por cento) a incidir sobre os salários vigentes no mês de DEZEMBRO DE 2017.

PARÁGRAFO UNICO:

A todos os empregados que recebem acima do piso estipulado, será aplicado, no mínimo o índice conforme o caput.

 
 

GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS 
OUTRAS GRATIFICAÇÕES 

 
CLÁUSULA QUINTA - GRATIFICAÇÃO 
 

A  ASSOCIAÇÃO METODISTA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRECHE METODISTA ISABEL VEIGA PINTO  concederá por livre espontânea vontade gratificação esporádica a todos os seus
empregados, independente do tempo de serviço, que será repartida de forma igualitária, desde que sobre uma parte do valor que é repassada mensalmente pelo convênio com a Prefeitura de Belo
Horizonte. 

PARAGRAFO ÚNICO: As partes acordam que a gratificação será concedida desde que não comprometa as obrigações fiscais, salariais e as demais contas da ASSOCIAÇÃO METODISTA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRECHE METODISTA ISABEL VEIGA PINTO.

 
AUXÍLIO SAÚDE 

 
CLÁUSULA SEXTA - PLANO ODONTOLOGICO 
 

Fica garantida a obrigatoriedade de cumprimento Plano Odontológico pela      ASSOCIACAO METODISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRECHE METODISTA ISABEL VEIGA PINTO a todos os seus
empregados.

A partir do início da vigência deste ACT, fica estendido a todos os dependentes de nossos representados, o direito de uso deste benefício, ao mesmo custo pago pelo empregador, assumidos pelo
empregado titular através de autorização para desconto em folha, o que não impede à      ASSOCIACAO METODISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRECHE METODISTA ISABEL VEIGA PINTO por
liberalidade, em relação aos dependentes, assumir tais custos.

Os procedimentos cobertos tanto para empregados quanto dependentes seguem abaixo elencados:

 

CIRURGIA DENTÍSTICA
PROCEDIMENTO PROCEDIMENTO
Acompanhamento de
tratamento/procedimento cirúrgico
em odontologia

Restauração a traumática em dente
decíduo                                                                                                                                                                                                                    

Alveoloplastia Aplicação De Cariostático
Amputação Radicular Com
Obturação Retrógrada Faceta Direta Em Resina Fotopolimerizável

Amputação Radicular Sem
Obturação Retrógrada Restauração a traumática em dente permanente

Apicetomia Birradiculares Com
Obturação Retrógrada Restauração De Amálgama - 1 Face

Apicetomia Birradiculares Sem
Obturação Retrógrada Restauração De Amálgama - 2 Faces

Apicetomia Multirradiculares Com
Obturação Retrógrada Restauração De Amálgama - 3 Faces

Apicetomia Multirradiculares Sem
Obturação Retrógrada Restauração De Amálgama - 4 Faces

Apicetomia Unirradiculares Com
Obturação Retrógrada Restauração Em Ionômero De Vidro - 1 Face

Apicetomia Unirradiculares Sem
Obturação Retrógrada Restauração Em Ionômero De Vidro - 2 Faces
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Aprofundamento/aumento de
vestíbulo

Restauração Em Ionômero De Vidro - 3 Faces

Biópsia De Boca Restauração Em Ionômero De Vidro - 4 Faces
Biópsia De Glândula Salivar Restauração Em Resina Fotopolimerizável - 1 Face
Biópsia De Lábio Restauração Em Resina Fotopolimerizável - 2 Faces
Biópsia De Língua Restauração Em Resina Fotopolimerizável - 3 Faces
Biópsia De Mandíbula Restauração Em Resina Fotopolimerizável - 4 Faces
Biópsia De Maxila Restauração Temporária / Tratamento Expectante
Bridectomia Dessensibilização dentinária
Bridotomia Núcleo De Preenchimento
Cirurgia odontológica a retalho DIAGNÓSTICO
Cirurgia Para Exostose Maxilar PROCEDIMENTO
Cirurgia Para Torus Mandibular –
Bilateral Consulta Odontológica

Cirurgia Para Torus Mandibular –
Unilateral Consulta Odontológica Inicial

Cirurgia Para Torus Palatino Consulta odontológica para avaliação técnica de auditoria
Coleta De Raspado Em Lesões Ou
Sítios Específicos Da Região Buco-
Maxilo-Facial

Diagnóstico Anatomopatológico Em Citologia Esfoliativa Na Região Buco-Maxilo-Facial

Controle pós-operatório em
odontologia Diagnóstico Anatomopatológico Em Material De Biópsia Na Região Buco-Maxilo-Facial

Exérese de lipoma na região buco-
maxilo-facial Diagnóstico Anatomopatológico Em Peça Cirúrgica Na Região Buco-Maxilo-Facial

Exérese Ou Excisão De Cálculo
Salivar Diagnóstico Anatomopatológico Em Punção Na Região Buco-Maxilo-Facial

Exérese Ou Excisão De Cistos
Odontológicos Diagnóstico e tratamento de estomatite herpética

Exérese Ou Excisão De Mucocele Diagnostico e tratamento de estomatite por candidose
Exérese Ou Excisão De Rânula Diagnóstico e tratamento de halitose
Exodontia A Retalho Diagnóstico e tratamento de xerostomia
Exodontia de permanente por
indicação ortodôntica/protética Diagnóstico por meio de enceramento

Exodontia De Raiz Residual Diagnóstico por meio de procedimentos laboratoriais
Exodontia Simples De Permanente Diagnóstico e tratamento de trismo
Frenulectomia Labial Teste De Fluxo Salivar
Frenulectomia Lingual Teste De PH Salivar
Frenulotomia Labial Diagnóstico e planejamento para tratamento odontológico
Frenulotomia Lingual ENDODONTIA
Odonto-Secção PROCEDIMENTO
Punção Aspirativa Na Região Buco-
Maxilo-Facial Pulpotomia Em Dente Decíduo

Reconstrução De Sulco Gengivo-
Labial Tratamento Endodôntico Em Dente Decíduo

Redução Cruenta De Fratura Alvéolo
Dentária Capeamento Pulpar Direto

Redução Incruenta De Fratura
Alvéolo Dentária Curativo de demora em endodontia

Remoção De Dentes Inclusos /
Impactados Preparo Para Núcleo Intrarradicular

Remoção De Dentes Semi-Inclusos /
Impactados Pulpotomia

Remoção de dreno extra-oral Remoção De Corpo Estranho Intracanal
Remoção de dreno intra-oral Remoção de material obturador intracanal para retratamento endodôntico
Remoção de odontoma Remoção De Núcleo Intrarradicular
Tratamento Cirúrgico Das Fístulas
Buco Nasal Retratamento Endodôntico Birradicular

Tratamento Cirúrgico Das Fístulas
Buco Sinusal Retratamento Endodôntico Multirradicular

Tratamento cirúrgico de bridas
constritivas da região buco-maxilo-
facial

Retratamento Endodôntico Unirradicular

Tratamento cirúrgico de hiperplasias
de tecidos moles na região buco-
maxilo-facial

Tratamento De Perfuração Endodôntica

Tratamento Cirúrgico De
Hiperplasias De Tecidos
Ósseos/Cartilaginosos Na Região
Buco-Maxilo-Facial

Tratamento Endodôndico De Dente Com Rizogênese Incompleta

Tratamento Cirúrgico Dos Tumores
Benignos De Tecidos
Ósseos/Cartiloginosos Na Região
Buco-Maxilo-Facial

Tratamento Endodôntico Birradicular

Tratamento Cirúrgico De
Hiperplasias De Tecidos Moles Na
Região Bmf

Tratamento Endodôntico Multirradicular

Tratamento Cirúrgico Para Tumores
Odontogênicos Benignos – Sem
Reconstrução

Tratamento Endodôntico Unirradicular

Ulectomia ODONTOPEDIATRIA
Ulotomia PROCEDIMENTO
Exodontia de semi-
incluso/impactado supra numerário Condicionamento Em Odontologia

Exodontia de incluso/impactado
supra numerário Estabilização de paciente por meio de contenção física e/ou mecânica

Marsupialização de cistos
odontológicos Coroa De Acetato Em Dente Decíduo

Exodontia Simples De Decíduo Coroa De Aço Em Dente Decíduo
Curetagem apical Coroa De Policarbonato Em Dente Decíduo
Tratamento conservador de luxação
da Articulação-Têmporo-Mandibular -
ATM

Imobilização Dentária Em Dentes Decíduos

PACIENTES ESPECIAIS PRÓTESE
PROCEDIMENTO PROCEDIMENTO
Atividade educativa para pais e/ou
cuidadores de pacientes com

Coroa Provisória Com Pino
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necessidades especiais
Condicionamento em Odontologia
para pacientes com necessidades
especiais

Coroa Provisória Sem Pino

Estabilização por meio de contenção
física e/ou mecânica em pacientes
com necessidades especiais em
odontologia

Coroa Total Acrílica Prensada

PERIODONTIA Coroa Total Em Cerômero (Dentes Anteriores)
PROCEDIMENTO Coroa Total Metálica
Aumento De Coroa Clínica Núcleo Metálico Fundido
Cirurgia Periodontal A Retalho Pino Pré Fabricado
Cunha Proximal Provisório para restauração metálica fundida
Enxerto gengival livre Reembasamento De Coroa Provisória
Enxerto pediculado Remoção De Trabalho Protético
Gengivectomia Restauração Metálica Fundida
Gengivoplastia Planejamento em prótese
Tunelização Coroa De Acetato Em Dente Permanente
Dessensibilização Dentária Coroa De Aço Em Dente Permanente
Imobilização Dentária Em Dentes
Permanentes Coroa De Policarbonato Em Dente Permanente

Raspagem Sub-Gengival/Alisamento
Radicular RADIOLOGIA

Raspagem Supra-Gengival PROCEDIMENTO
Remoção Dos Fatores De Retenção
Do Biofilme Dental (Placa
Bacteriana)

Levantamento Radiográfico (Exame Radiodôntico)

Tratamento De Abscesso
Periodontal Agudo Radiografia Interproximal - Bite-Wing

Tratamento de gengivite necrosante
aguda - GNA Radiografia Oclusal

Tratamento de pericoronarite Radiografia Panorâmica De Mandíbula/Maxila (Ortopantomografia)
Manutenção periodontal Radiografia Periapical
Ajuste Oclusal Por Acréscimo Técnica de localização radiográfica
Ajuste Oclusal Por Desgaste SeletivoURGÊNCIA
PREVENÇÃO EM SAÚDE BUCAL PROCEDIMENTO
PROCEDIMENTO Consulta odontológica de urgência
Aplicação De Selante - Técnica
Invasiva Consulta odontológica de urgência 24 hs

Aplicação De Selante De Fóssulas E
Fissuras Controle De Hemorragia Com Aplicação De Agente Hemostático Em Região Buco-Maxilo-Facial

Aplicação Tópica De Flúor Controle De Hemorragia Sem Aplicação De Agente Hemostático Em Região Buco-Maxilo-Facial
Aplicação tópica de verniz fluoretado Incisão E Drenagem Extra-Oral De Abscesso, Hematoma E/Ou Flegmão Da Região Buco-Maxilo-Facial
Atividade Educativa Em Saúde Bucal Incisão E Drenagem Intra-Oral De Abscesso, Hematoma E/Ou Flegmão Da Região Buco-Maxilo-Facial
Controle De Biofilme (Placa
Bacteriana) Redução Simples De Luxação De Articulação Têmporo-Mandibular (Atm)

Controle de cárie incipiente Reimplante Dentário Com Contenção
Profilaxia: Polimento Coronário Sutura De Ferida Em Região Buco-Maxilo-Facial
Remineralização Tratamento De Alveolite
Adequação do meio bucal Colagem De Fragmentos Dentários
Atividade educativa para pais e/ou
educadores Pulpectomia

 Curativo endodôntico em situação de urgência
 Recimentação De Trabalhos Protéticos
*COBERTURAS ADICIONAIS*
ASSISTÊNCIA VIAGEM NACIONAL DESCONTO EM MEDICAMENTOS

 

I)     O SINTIBREF-MG estabeleceu parceria com OPERADORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS, que atende a todos os procedimentos acima elencados, com exceção das cidades em processo de
implementação ou que estejam a mais de 100 km do pólo de atendimento da (s) clínica (s), conforme inciso II.

II)    As Instituições localizadas nas cidades, onde estamos ainda implementando o atendimento por parte da operadora do plano odontológico ou que estejam a mais de 100km do pólo de atendimento,
são desobrigadas do cumprimento desta cláusula, ate que chegue atendimento na cidade ou em um pólo de atendimento em ate 100Km de distancia. As cidades que não são pólos de atendimento, mas
estão em distancia inferior a 100km das clínicas credenciadas continuam obrigadas do cumprimento desta cláusula. Os trabalhadores que estiverem nas cidades com distancia superior a 100km e
desejam fazer uso do referido benefício, poderão fazê-lo e a instituição empregadora, neste caso, deverá cumprir a presente clausula. Após o imediato atendimento nas respectivas condições, as
instituições prontamente serão comunicadas para que se cumpra o que está estabelecido nessa clausula; Para estes casos, poderá a instituição empregadora alternativamente, arcar com tal benefício
para além da parceria mencionada.

III)   A      ASSOCIACAO METODISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRECHE METODISTA ISABEL VEIGA PINTO poderá optar por outro plano odontológico, que não o da parceria já mencionada, desde
que os benefícios não sejam inferiores e ou em menor quantidade dos que estão elencados no citado Rol de Procedimentos Cobertos e ainda que não haja prejuízo econômico aos empregados. Este
procedimento deve ser realizado anualmente, observado o parágrafo oitavo desta clausula. O SINTIBREF-MG informará a aceitação via e-mail.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Todo empregado receberá um cartão numerado, nominativo e intransferível (inclusive para seus dependentes quando for o caso). A liberação de utilização do Plano será a partir do mês subsequente ao
envio das atualizações dos empregados e ou dependentes, levando em consideração o cumprimento da atualização na data limite, conforme Parágrafo Segundo desta clausula. Cada empregado receberá
a carteirinha para utilização, que será encaminhada para o endereço da      ASSOCIACAO METODISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRECHE METODISTA ISABEL VEIGA PINTO, responsável em
proceder imediatamente com a entrega aos seus empregados.

PARÁGRAFO SEGUNDO

I)    A      ASSOCIACAO METODISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRECHE METODISTA ISABEL VEIGA PINTO deverá informar a Administradora do Plano contratada pelo SINTIBREF-MG pelo e-mail:
odonto@winadm.com.bra lista de todos os empregados beneficiados com o referido benefício, constando NOME COMPLETO, CPF, DATA DE NASCIMENTO, ENDEREÇO COMPLETO DO
BENEFICIÁRIO COM CEP, TELEFONE RESIDENCIAL/CELULAR DO EMPREGADO, EMAIL DO EMPREGADO, NOME DA MÃE, SALÁRIO, DATA DE ADMISSÃO e FUNÇÃO por determinação da
ANS – Agência Nacional de Saúde. A responsabilidade pelo envio das listagens com todos os dados completos dos empregados é da      ASSOCIACAO METODISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRECHE
METODISTA ISABEL VEIGA PINTO. Havendo dados incompletos de um ou mais empregados, estes não serão incluídos na lista de utilização, e neste caso, a      ASSOCIACAO METODISTA DE
ASSISTENCIA SOCIAL - CRECHE METODISTA ISABEL VEIGA PINTO arcará com as penalidades por descumprimento da CCT. O formulário padrão está disponível no site www.sintibref-minas.org.br,
podendo também ser solicitada através do e-mail: odonto@winadm.com.br. Caso a      ASSOCIACAO METODISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRECHE METODISTA ISABEL VEIGA PINTO não possua
acesso à internet e somente nessa hipótese, poderá enviar via correio às atualizações para o Sintibref-MG, respeitando os prazos conforme item II, deste parágrafo.

II)    A      ASSOCIACAO METODISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRECHE METODISTA ISABEL VEIGA PINTO deverá informar a Administradora do plano, através do e-mail: odonto@winadm.com.braté
o dia 25 (vigésimo quinto) de cada mês, os empregados admitidos e ou demitidos, lembrando que caso o dia padrão para envio seja finais de semana ou feriado o envio deve ser antecipado ou seja ultimo
dia útil que antecede o dia 25, para inclusão e ou baixa do empregado no benefício. No caso da não informação dentro do prazo, não será possível efetuar alterações no boleto consequentemente nas
notas fiscais.

III)   A não informação por parte da      ASSOCIACAO METODISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRECHE METODISTA ISABEL VEIGA PINTO dos empregados com rescisão de contrato de trabalho dentro
do mês obriga o pagamento da mensalidade até que a administradora receba a referida informação para exclusão do mesmo no Plano Odontológico.

IV)  A não informação por parte da      ASSOCIACAO METODISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRECHE METODISTA ISABEL VEIGA PINTO dos empregados admitidos dentro de cada mês, até o
vigésimo quinto dia do referido mês, para inclusão e utilização do benefício, em caso de inadimplência ou de envio de listagem incompleta, obriga a empregadora a reverter o referido valor em dobro, ou
seja, (R$ 31,00 = R$ 15,50 x 2) sendo 50% revertido ao empregado e 50% a entidade sindical, como indenização referente aos meses em que o empregador deixou de oferecer o plano odontológico ao
empregado e prejudicou tanto sua utilização quanto a negociação coletiva da categoria, até a completa e obrigatória regularização, bem como o oferecimento do referido benefício ao empregado
prejudicado.

mailto:odonto@winadm.com.br
http://www.sintibref-minas.org.br/
mailto:odonto@winadm.com.br
mailto:odonto@winadm.com.br
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V)   O SINTIBREF-MG se responsabiliza pelo fiel cumprimento do plano odontológico de cada um dos empregados, bem como de seus dependentes, para tanto, a      ASSOCIACAO METODISTA DE
ASSISTENCIA SOCIAL - CRECHE METODISTA ISABEL VEIGA PINTO deverá proceder ao pagamento de R$ 15,50 (quinze reais e cinquenta centavos) por cada empregado no prazo e forma
estabelecido abaixo, desde que a      ASSOCIACAO METODISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRECHE METODISTA ISABEL VEIGA PINTO atualize a lista de inclusão e exclusão dos empregados até o
dia 25 (vigésimo quinto) de cada mês.

PARÁGRAFO TERCEIRO

I) O custo do referido benefício para o empregador por empregado, será de R$ 15,50 (quinze reais e cinquenta centavos) ao mês.

II) A      ASSOCIACAO METODISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRECHE METODISTA ISABEL VEIGA PINTO deverá proceder este pagamento até o dia 10 do mês seguinte a inclusão do empregado na
lista para exercício do benefício odontológico, através de boleto bancário com código de barras, enviado  previamente através da Administradora responsável. 

III) A administradora encaminhará a      ASSOCIACAO METODISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRECHE METODISTA ISABEL VEIGA PINTO mensalmente (via e-mail), os boletos para pagamento, com
vencimento dia 10 (dez). O boleto irá preenchido com o valor a pagar, mediante a atualização enviada até o dia 25 (vigésimo quinto) do mês anterior. Caso não receba o boleto em até 5 (cinco) dias antes
do vencimento, cabe à      ASSOCIACAO METODISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRECHE METODISTA ISABEL VEIGA PINTO solicitar através do telefone (31) 3297-5353 ou e-mail:
cobranca1@winadm.com.br

a)    O referido boleto não precisará ser preenchido, pois o valor estará estipulado no boleto enviado. O valor a pagar será o resultado do número de empregados, informados na lista, somados ao numero
de dependentes, quando for o caso, vezes o valor R$ 15,50 (quinze reais e cinquenta centavos).

b)    O recolhimento dos valores além dos prazos estabelecidos será acrescido de multa de 2% (dois por cento) e juros moratórios de 0,033% ao dia, imputável às Instituições.

c)    É obrigação da      ASSOCIACAO METODISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRECHE METODISTA ISABEL VEIGA PINTO, recolher o cartão do beneficiário e do dependente quando da rescisão de
contrato de trabalho. Poderá a      ASSOCIACAO METODISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRECHE METODISTA ISABEL VEIGA PINTO emitir termo próprio de responsabilidade por eventual má
utilização do serviço e recolher a assinatura do beneficiário. Assim, fica isento de qualquer responsabilidade por estas situações o SINTIBREF-MG bem como a parceira OPERADORA, em detrimento da      -
ASSOCIACAO METODISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRECHE METODISTA ISABEL VEIGA PINTO e ou do beneficiário.

PARÁGRAFO QUARTO

No caso de empregados beneficiários afastados, após a inclusão no referido benefício, a      ASSOCIACAO METODISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRECHE METODISTA ISABEL VEIGA PINTO
continuará responsável pelo pagamento da mensalidade dos mesmos, incentivando-os a realizar consultas preventivas ou tratamentos neste período.

PARÁGRAFO QUINTO

I)       Aos empregados que desejarem a inclusão de seus dependentes devem preencher ficha própria de adesão autorizando o desconto em folha de pagamento, juntamente com o empregador
(responsável pela      ASSOCIACAO METODISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRECHE METODISTA ISABEL VEIGA PINTO) que também deve assinar o termo de adesão. Após termo preenchido e
assinado pelas partes, deve-se enviar copia do termo a administradora, para o email: odonto@winadm.com.br sendo que o original deve permanecer na      ASSOCIACAO METODISTA DE ASSISTENCIA
SOCIAL - CRECHE METODISTA ISABEL VEIGA PINTO. As instituições ficam obrigadas a descontar tais valores do titular do plano, e, realizar o pagamento no boleto do plano odontológico, conforme
previsto no Parágrafo Terceiro inciso II desta cláusula. A ficha e as regras para inclusão de dependentes podem ser solicitadas pelo e-mail: odonto@winadm.com.br telefone: (31) 3297-5353 ou site:
www.sintibref-minas.org.br .

II)      O prazo mínimo de permanência do dependente é de 12 meses a contar da assinatura do termo de adesão e havendo utilização do convênio, contar-se-á o prazo a partir da última
consulta/procedimento realizado pelo usuário dependente.

III)    Caso o Beneficiário solicite exclusão dentro do período mínimo de vigência do Contrato, estará sujeito à cobrança do valor correspondente ao da contribuição mensal vigente, multiplicado por 6 (seis).
O Beneficiário excluído não poderá ser incluído novamente no Plano, exceto mediante anuência da Operadora e desde que observado o cumprimento de período de carência. A exclusão do beneficiário
dependente será efetivada mediante o envio da solicitação por escrito, redigida e assinada pelo Titular inscrito no Plano.

IV)    Caso o titular do plano não esteja mais ligado à      ASSOCIACAO METODISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRECHE METODISTA ISABEL VEIGA PINTO, seus dependentes também serão
excluídos em função da perda do vínculo e caberá a      ASSOCIACAO METODISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRECHE METODISTA ISABEL VEIGA PINTO o recolhimento do cartão do Plano
odontológico dos dependentes do empregado titular.

PARÁGRAFO SEXTO

O presente benefício odontológico aplica-se a todos empregados em toda modalidade de contrato de trabalho, sendo elas: Contrato de Trabalho por tempo indeterminado; Contrato de Trabalho por prazo
determinado, inclusive em período de experiência; Contrato de Trabalho Temporário, e etc.

PARÁGRAFO SETIMO – INADIMPLÊNCIA

A inadimplência de qualquer boleto em atraso que seja igual ou superior a 30 (trinta) dias do vencimento, acarretará a suspensão de todos os beneficiários, empregados e Dependentes do Plano
Odontológico. Caso recebamos listagem com a movimentação (inclusão e ou exclusão de empregados), estes não serão atualizadas caso a      ASSOCIACAO METODISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CRECHE METODISTA ISABEL VEIGA PINTO esteja inadimplência.  Após a quitação de toda a pendência a      ASSOCIACAO METODISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRECHE METODISTA ISABEL
VEIGA PINTO deverá enviar a lista atualizada para reinclusão. Com a suspensão da utilização por inadimplência, a      ASSOCIACAO METODISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRECHE METODISTA
ISABEL VEIGA PINTO será responsável pelos custos advindos da necessidade de uso de cada beneficiário e deverá efetuar o ressarcimento em dobro a titulo de indenização dos meses em que o
empregado não pode utilizar o plano odontológico, ou seja, a partir do 31º dia do boleto pendente. Em função da continuidade da inadimplência a cobrança será judicial, por descumprimento desta, e
ainda, o título poderá ser protestado, o que não isenta à      ASSOCIACAO METODISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRECHE METODISTA ISABEL VEIGA PINTO da quitação de pagamento(s)
pendente(s).

PARÁGRAFO OITAVO

As instituições que oferecem plano odontológico aos seus empregados ficam isentas de cumprir a obrigatoriedade com a parceria mencionada nesta clausula, desde que comprovem a permanência do
benefício contratado. Para análise das condições do plano odontológico oferecido, a      ASSOCIACAO METODISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRECHE METODISTA ISABEL VEIGA PINTO deve
enviar a administradora, pelo email: odonto@winadm.com.brcópia do contrato ou proposta com o prestador de saúde, lista dos trabalhadores que utilizam/utilizarão o benefício, o ultimo boleto pago ao
prestador com autenticação bancária legível e a lista dos empregados beneficiários, especificar qual percentual ou custo pago pelas partes (empregado e empregador), e quaisquer documentos que
possam causar ônus aos trabalhadores.

PARÁGRAFO NONO

A      ASSOCIACAO METODISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRECHE METODISTA ISABEL VEIGA PINTO deverá preencher Termo de Adesão disponível no site da Administradora ou solicite-o pelo
email: odonto@winadm.com.br. O preenchimento e entrega são obrigatórios devido à natureza do contrato coletivo e por determinação da Agência Reguladora.

PARÁGRAFO DECIMO - ASSISTÊNCIA VIAGEM NACIONAL

A provedora contratada pela operadora de planos odontológicos para prestação deste serviço é a MONDIAL S/A. Os SERVIÇOS serão disponibilizados aos Beneficiários do Plano Odontológico na
condição de adimplentes, nas hipóteses de viagem com período inferior a 60 (sessenta) dias e a partir de 50 (cinquenta) km da residência do SEGURADO. A MONDIAL a seu exclusivo critério
determinará, entre os seguintes serviços, isolados ou combinados, a forma de assistência mais adequada ao acidente ou doença, para o SEGURADO são eles: assistência médica, assistência
odontológica, assistência farmacêutica, adiantamento pra o pagamento de fiança, retorno antecipado por falecimento de um familiar, localização de bagagem, remoção hospitalar, retorno ao domicílio após
alta hospitalar, acompanhamento e hospedagem em caso de hospitalização, retorno de acompanhantes, prorrogação de estadia em hotel, garantia de viagem de regresso, extravio de documentos, retorno
de acompanhamento de menores, traslado de corpo, informações de viagens, retorno antecipado por ocorrência de sinistro no domicílio do segurado, adiantamento de fundos em caso de roubo ou furto
de dinheiro, transmissão de mensagens, convalescência domiciliar. Consulte as condições estabelecidas para cada cobertura em nosso site: www.sintibref-minas.org.br ou www.sinibref.com.br. Toda
ocorrência referente aos serviços cobertos devem ser comunicados previamente a MONDIAL, através da Central de Atendimento números: 3003 5433 (CAPITAL) ou 0800 638 543 (INTERIOR).  Não
estarão cobertas as situações relacionadas abaixo, ficando expressamente excluídas da prestação dos serviços:

a) Serviços solicitados diretamente pelo segurado, sem prévio consentimento da MONDIAL, exceto nos casos de força maior ou impossibilidade material comprovada;

b) Serviços prestados ao beneficiário, quando a sua estada fora da residência habitual, for superior a 60 (sessenta) dias;

c) Acidente ocorrido ou doença crônica diagnosticada anteriormente ao início da viagem;

d) Assistência a toda e qualquer consequência de atividades criminosas ou dolosas do SEGURADO;

e) Solicitação de assistência de caráter não emergencial, ou seja, aqueles que possam aguardar o retorno do SEGURADO para a residência, exceto os itens Indicação Médica, Informações de Viagens e
Transmissão de Mensagens.

f) Controle clínico e/ou laboratorial de Doenças pré-diagnosticadas ou existente anteriormente à data de viagem, que não tenham apresentado manifestações clínicas de agudização, bem como
continuação de tratamentos iniciados no Brasil.

g) Atos médicos eletivos, explorações clínicas e/ou cirúrgicas de doenças crônicas ou doenças de base que não tenham sofrido processo de agudização.

h) Eventos decorrentes de fenômenos da natureza, de caráter extraordinário, tais como: Inundações, maremotos, terremotos, erupções vulcânicas, tornados, ciclones, furacões e queda de corpos siderais.

i) A assistência decorrente de endemias ou pandemias.

PARAGRADO DÉCIMO PRIMEIRO – DESCONTO EM MEDICAMENTOS

O produto de desconto em medicamentos dispõe de uma moderna estrutura tecnológica e organizacional e permite a oferta aos segurados empregados beneficiários do plano odontológico na condição de
adimplentes, obtenção de descontos de 3% até 59% de desconto em medicamentos de marca e genéricos, constantes em uma lista cadastrada com mais de 3.000 medicamentos disponíveis nos sites:
www.sintibref-minas.org.br e www.sinibref.com.br . Atualmente, a rede credenciada conta com mais de 8.000 farmácias, em todo o território nacional, além de 2.300 farmácias que realizam o delivery de
medicamentos, facilitando ainda mais a vida dos clientes. Esta entrega é de total responsabilidade do estabelecimento credenciado (farmácias) sendo critério do local a cobrança de eventuais taxas. O
beneficiário adimplente no Plano Odontológico deve identificar-se através do CPF ou da Carteirinha da operadora para obtenção do desconto.
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CLÁUSULA SÉTIMA - PLANO DE SAÚDE 
 

Em cumprimento da CCT 2018, a ASSOCIACAO METODISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRECHE METODISTA ISABEL VEIGA PINTO oferecerá a todos seus empregados o PLANO DE SAÚDE
PROMED.

Parágrafo Primeiro: A ASSOCIACAO METODISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRECHE METODISTA ISABEL VEIGA PINTO arcará com o custo de 100% (cem por cento) do plano oferecido, e a co-
participação será paga 100% (cem por cento) pelos empregados.

Parágrafo Segundo: Em nenhuma hipótese o plano de saúde oferecido poderá ser inferior aos parâmetros estabelecidos em CCT.

Parágrafo Terceiro: É de inteira responsabilidade da ASSOCIACAO METODISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRECHE METODISTA ISABEL VEIGA PINTO cópia do contrato ou proposta com o
prestador de saúde, lista dos empregados que utilizam/utilizarão o benefício, especificar qual percentual ou custo pago pelas partes, empregado e empregador e quaisquer documentos que possam
causar ônus aos empregados.

Parágrafo Quarto: É facultado ao empregado fazer uso do PROGRAMA DE ASSISTENCIA FAMILIAR – PAF e, neste caso a ASSOCIACAO METODISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRECHE
METODISTA ISABEL VEIGA PINTO arcará com os custos e condições estipuladas na CCT 2018.

 
SEGURO DE VIDA 

 
CLÁUSULA OITAVA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO 
 

A ASSOCIACAO METODISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRECHE METODISTA ISABEL VEIGA PINTO continuará a cumprir o Seguro de Vida em Grupo, conforme estabelecido na Convenção
Coletiva de Trabalho 2002/2003, devidamente registrada e arquivada junto a SRTE/MG sob o n.º 1135 em 03 de Dezembro de 2002. Todos os empregados das INSTITUIÇÕES BENEFICENTES,
RELIGIOSAS E FILANTRÓPICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS deverão estar segurados após o envio por parte da      ASSOCIACAO METODISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRECHE METODISTA
ISABEL VEIGA PINTO ao SINTIBREF/MG através do email: seguros@sintibref-minas.org.br as seguintes informações sobre todos os empregados: NOME COMPLETO, CPF, DATA DE NASCIMENTO,
ENDEREÇO COMPLETO DO BENEFICIÁRIO COM CEP, TELEFONE RESIDENCIAL/CELULAR DO EMPREGADO, EMAIL DO EMPREGADO, NOME DA MÃE, SALÁRIO, DATA DE ADMISSÃO e
conforme formulário padrão disponível no site www.sintibref-minas.org.br podendo também ser solicitada através do e-mail:seguros@sintibref-minas.org.br. Estas informações serão o suficiente também
para garantir aos seus dependentes legais, o direito ao benefício quando for o caso. O referido seguro tem as seguintes importâncias seguradas:

 

COBERTURAS TITULAR CÔNJUGE

MORTE 16.000,00 8.000,00
INDENIZAÇAO ESPECIAL POR MORTE
ACIDENTAL 16.000,00 8.000,00

INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR
ACIDENTE 16.000,00 8.000,00

INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL
POR ACIDENTE ATÉ 16.000,00 8.000,00

INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR
DOENÇA 16.000,00 Não tem

ASSISTÊNCIA FUNERAL, EXTENSIVA
AOS FILHOS ATÉ 21 ANOS OU ATÉ 24
COMPROVADAMENTE NA CONDIÇÃO
DE ESTUDANTE UNIVERSITARIO, ATÉ:

3.000,00 3.000,00

 

ATENÇÃO: Quando ocorrer uma MORTE ACIDENTAL os valores das coberturas: Morte e Indenização especial por morte acidental se acumulam.

BENEFÍCIO SOCIAL ADICIONAL:

- 3 (TRÊS) CESTAS BÁSICAS no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), cada, durante três meses após comprovação do sinistro. Somente em caso de morte do segurado (titular) o cônjuge ou
herdeiros receberão o benefício, desde que informados até 3 meses após a data de sinistro pelo e-mail: sinistro@seguroswin.com.br. A cesta pode ser substituída por um vale cartão de mesmo valor.

- KIT NATALIDADE: 1 (um) kit no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), para os nascidos da empregada titular, desde que informados pelo e-mail: sinistro@seguroswin.com.br até 3 meses
após o nascimento.

 Os benefícios adicionais listados acima são de responsabilidade do estipulante da apólice, e serão entregues pelo departamento social do SINTIBREF-MG.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

É de inteira responsabilidade da      ASSOCIACAO METODISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRECHE METODISTA ISABEL VEIGA PINTO o pagamento da indenização do valor do Seguro de Vida em
Grupo aos segurados e/ou beneficiários, quando de sinistro, caso a      ASSOCIACAO METODISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRECHE METODISTA ISABEL VEIGA PINTO esteja em atraso com
qualquer boleto por mais de 30 dias, com isso terão seus empregados excluídos da apólice. Também será responsável pelo pagamento do sinistro caso não seja feita a inclusão inicial de todos os
empregados, a inclusão dos admitidos a cada mês e a exclusão dos empregados no mês de demissão (atualização mensal), junto ao SINTIBREF-MG. As informações dos empregados admitidos e ou
demitidos deverão ser informadas até o dia 25 de cada mês (caso o dia 25 não seja dia útil, o envio deverá ser antecipado, ou seja , no último dia útil que antecede o dia 25) para emissão e ou baixa do
Certificado Individual do Seguro de Vida em Grupo e/ou Acidentes Pessoais. Lembre-se que, essas informações precisam ser atualizadas junto à seguradora para não prejudicar a indenização em caso de
sinistro. A      ASSOCIACAO METODISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRECHE METODISTA ISABEL VEIGA PINTO não está isenta de nos enviar as admissões e ou demissões caso tenha feito a
homologação no SINTIBREF ou caso tenha informado ao departamento de sinistro.

PARÁGRAFO SEGUNDO

A não informação por parte da      ASSOCIACAO METODISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRECHE METODISTA ISABEL VEIGA PINTO dos empregados admitidos dentro de cada mês, até o vigésimo
quinto dia de cada mês, para inclusão e utilização no referido benefício, obriga a empregadora a reverter o referido valor em dobro, R$ 16,60 (dezesseis reais e sessenta centavos), ou seja, sendo 50%
revertido ao empregado e 50% a entidade sindical, como indenização referente aos meses em que o empregador deixou de oferecer o benefício ao empregado e prejudicou tanto sua utilização quanto a
negociação coletiva da categoria, até a completa e obrigatória regularização, bem como o oferecimento do referido benefício ao empregado prejudicado.

PARÁGRAFO TERCEIRO

A Seguradora determina que os empregados aposentados por invalidez e ou afastados por doença não podem ser incluídos no seguro; caso os afastados por doença já estejam segurados os
mesmos não poderão ser excluídos da lista mensal, continuando segurados normalmente. Os empregados que tem idade superior a 70 (setenta) anos, 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias não
podem ser incluídos no seguro por força das condições contratadas, no entanto, os que já estiverem no seguro permanecerão segurados, independente da idade. No caso dos afastados por doença, após
a inclusão, a      ASSOCIACAO METODISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRECHE METODISTA ISABEL VEIGA PINTO ficará responsável pelo pagamento integral das mensalidades dos mesmos, no
período em que estiverem afastados por doença; ao retornarem ao trabalho, terão descontados em seus salários os valores pagos pela      ASSOCIACAO METODISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CRECHE METODISTA ISABEL VEIGA PINTO. Caso o empregado tenha trabalhado na      ASSOCIACAO METODISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRECHE METODISTA ISABEL VEIGA PINTO no
mínimo um dia, deverá ser descontado o seguro de vida dele, e o mesmo, ficará segurado até o último dia do mês do desconto.

PARÁGRAFO QUARTO

A      ASSOCIACAO METODISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRECHE METODISTA ISABEL VEIGA PINTO se compromete a arcar com o custo de no mínimo R$ 4,15 (quatro reais e quinze centavos)
para cada um dos seus empregados mensalmente. Os empregados arcarão com o custo máximo de R$ 4,15 (quatro reais e quinze centavos) cada, mensalmente.

PARÁGRAFO QUINTO

O SINTIBREF/MG se responsabiliza pelo fiel cumprimento do seguro de cada um dos empregados a partir do primeiro dia de cada mês, para tanto, a      ASSOCIACAO METODISTA DE ASSISTENCIA
SOCIAL - CRECHE METODISTA ISABEL VEIGA PINTO deverá proceder ao pagamento, dos R$ 8,30 (oito reais e trinta centavos) por cada empregado, através de boleto bancário enviado
mensalmente e/ou trimestralmente via e-mail, desde que a      ASSOCIACAO METODISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRECHE METODISTA ISABEL VEIGA PINTO atualize a lista de inclusão e
exclusão dos empregados até o dia 25 de cada mês. Caso o dia 25 não seja dia útil, o envio deverá ser antecipado, ou seja, no último dia útil que antecede o dia 25. Caso a      ASSOCIACAO METODISTA
DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRECHE METODISTA ISABEL VEIGA PINTO não receba os boletos até 5 dias antes do vencimento solicite-os através do telefone: (31) 3442-1300 ou e-
mail: cobranca2@sintibref-minas.org.br 

PARÁGRAFO SEXTO

As Instituições Empregadoras que possuem até 3 (três) empregados, devem pagar os boletos do seguro de vida em grupo trimestralmente.

O calculo do pagamento  trimestral será o resultado do número de empregados do mês vezes o valor individual de R$ 8,30 (oito reais e trinta centavos) multiplicado por três, ou seja, referente aos três
meses que o empregado ficou segurado.
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PARAGRAFO SÉTIMO

Os benefícios desta cláusula, em nenhuma hipótese poderão ser inferiores às garantias acima estipuladas.

PARÁGRAFO OITAVO

O recolhimento dos valores além dos prazos estabelecidos será acrescido de multa de 2% (dois por cento), juros moratórios de 0,033% ao dia, sobre o valor principal descrito no corpo do boleto, imputável
às Instituições.

PARÁGRAFO NONO

Para ter direito aos serviços oferecidos na cobertura de Assistência Funeral ligue antes de qualquer providencia para 0800 6385433 (Demais cidades do Estado) ou 3003-5433 (Capital), solicite
apresentando o CPF do titular e para sua segurança anote o número do protocolo de atendimento, se o responsável não comunicar à seguradora antes dos procedimentos com o funeral, o mesmo
perderá o direito de receber a Assistência Funeral, pois, não caberá reembolso.

PARÁGRAFO DÉCIMO

Cada segurado receberá um Certificado Individual do Seguro de Vida e/ou Acidentes Pessoais expedido pela seguradora, caso não tenha recebido favor nos requisitar via  e-mail seguros@sintibref-
minas.org.br

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO

A seguradora determina que os empregados não podem ser incluídos duas vezes na mesma apólice, ou seja, duas vezes no mesmo seguro de vida em grupo , caso o empregado trabalhe em duas
instituições que nós representamos. Caso aconteça um sinistro de morte (natural ou acidental) do empregado, e o seu cônjuge trabalhe na mesma entidade ou em alguma outra entidade que o Sintibref-
MG representa, a seguradora não irá efetuar o pagamento de duas indenizações; a seguradora irá pagar apenas um benefício, ou seja, de morte do titular. Favor entrar em contato com o SINTIBREF-MG,
pois só assim saberemos desta situação e tomaremos as devidas providências antes de qualquer fatalidade.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO

É necessário que o empregador, através da sua área própria (departamento de pessoal), tenha em seus arquivos o “formulário apropriado para designações dos beneficiários”, ou seja, o Termo de
Nomeação e/ou Alteração de Beneficiários; termo que foi enviado juntamente com o seu certificado individual. O mesmo deverá estar totalmente preenchido, assinado pelo segurado e arquivado na      -
ASSOCIACAO METODISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRECHE METODISTA ISABEL VEIGA PINTO. Quando houver algum sinistro este documento deverá acompanhar o restante das
documentações para a liquidação do Seguro de Vida em Grupo.

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO

O presente Seguro de Vida aplica-se a todos empregados em qualquer modalidade de contrato de trabalho, sendo elas: Contrato de Trabalho por tempo indeterminado; Contrato de Trabalho por prazo
determinado, inclusive em período de experiência; Contrato de Trabalho Temporário e etc.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - INADIMPLÊNCIA

A inadimplência de qualquer boleto em atraso igual ou superior a 30 dias do vencimento original acarretará a suspensão de todos os segurados, cônjuges e herdeiros. Caso recebamos listagem com a
movimentação (inclusão e ou exclusão de empregados), estes não serão atualizadas caso a      ASSOCIACAO METODISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRECHE METODISTA ISABEL VEIGA PINTO
esteja inadimplência.  Após a quitação de toda a pendência a      ASSOCIACAO METODISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRECHE METODISTA ISABEL VEIGA PINTO deverá enviar a lista
atualizada para reinclusão.  Com a suspensão da utilização por inadimplência, a      ASSOCIACAO METODISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRECHE METODISTA ISABEL VEIGA PINTO será
responsável pelos custos advindos da necessidade de uso de cada beneficiário e deverá efetuar o ressarcimento em dobro dos meses em que o empregado não esteve segurado, a título de indenização.
Em função da continuidade da inadimplência a cobrança será judicial, e ainda, o título poderá ser protestado, por descumprimento desta, o que não isenta à      ASSOCIACAO METODISTA DE
ASSISTENCIA SOCIAL - CRECHE METODISTA ISABEL VEIGA PINTO da quitação de pagamento(s) pendente(s).

PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO

Caso a      ASSOCIACAO METODISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRECHE METODISTA ISABEL VEIGA PINTO efetue o desconto mensal do empregado não incluído em lista de atualização
(inclusão/exclusão), implicará em responsabilidade civil por parte do Empregador. Para garantia do Seguro de Vida é necessário o cumprimento por parte da      ASSOCIACAO METODISTA DE
ASSISTENCIA SOCIAL - CRECHE METODISTA ISABEL VEIGA PINTO (envio da listagem nos prazos estipulados e os pagamentos conforme cláusulas do seguro de vida).

PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO

A      ASSOCIACAO METODISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRECHE METODISTA ISABEL VEIGA PINTO, nos termos do artigo 545 da CLT, deverá possuir adesão formal do empregado para o
desconto da mensalidade do referido Seguro de Vida em Grupo.

PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO

O Seguro de Vida em Grupo é assegurado a todo empregado da categoria e na inexistência de autorização formal para desconto em sua folha de pagamento, a      ASSOCIACAO METODISTA DE
ASSISTENCIA SOCIAL - CRECHE METODISTA ISABEL VEIGA PINTO deverá custear integralmente o referido benefício. 

PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO

Em caso de sinistro, para analise e deferimento da indenização segurada é necessário o envio da documentação obrigatória constante no site: www.sintibref-minas.org.br ou solicite-a por email:
sinistro@seguroswin.com.br

Após estar munido de toda a documentação favor enviar ao Sindicato para que possamos dar continuidade ao processo junto a seguradora.

PARÁGRAFO DÉCIMO NONO

A      ASSOCIACAO METODISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRECHE METODISTA ISABEL VEIGA PINTO, por liberalidade, poderá incluir seus voluntários no benefício Seguro de Vida, estando ciente
que, quando houver sinistro, deverão comprovar o vínculo de voluntariado, sob pena de ser responsabilizada pelo valor integral da indenização garantida nesta clausula. 

PARÁGRAFO VIGÉSIMO

Caso a      ASSOCIACAO METODISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRECHE METODISTA ISABEL VEIGA PINTO fique inadimplente e tenha algum empregado segurado com idade igual ou superior a 71
anos e/ou que esteja afastado, o mesmo não poderá ser re-incluído no seguro de vida, mesmo que a      ASSOCIACAO METODISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRECHE METODISTA ISABEL VEIGA
PINTO regularize suas pendências. Os demais empregados não afastados serão re-incluídos após o envio da listagem completa; lembrando que, caso ocorra algum sinistro, a
responsabilidade pela indenização do empregado afastado será da      ASSOCIACAO METODISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRECHE METODISTA ISABEL VEIGA PINTO.

PARÁGRAFO VIGÉSIMO PRIMEIRO

O empregado que receber o pagamento da Invalidez permanente total por doença, não fará jus ao pagamento da assistência funeral, após o recebimento dessa indenização ele será excluído da apólice,
conforme normativa da seguradora.

PARÁGRAFO VIGÉSIMO SEGUNDO

Todos os empregados segurados ativos a partir do mês de março de 2016, concorrerão a 4 sorteios de R$ 400,00 (quatrocentos reais), e a partir de março de 2018 o valor do sorteio reajustará para R$
500,00 (quinhentos reais), em 4 (quatro) vezes ao mês, aos sábados (no mês que tiver 05 sábados, o sorteio acontecera a partir do segundo), através da Loteria Federal, pelo número constante no
certificado individual do seguro de vida e/ou acidentes pessoais expedido pela seguradora. O recebimento do prêmio será feito por deposito em conta corrente após preenchimento do formulário próprio e
entrega da documentação necessária, disponível em nosso site www.sintibref-minas.org.br ou por e-mail sinistro@seguroswin.com.br. Este benefício é atrelado ao Seguro de Vida em Grupo, e é garantido
pela seguradora e SulAmérica Capitalizações. Este benefício é válido somente para os beneficiários ativos e adimplentes. Caso o sorteado esteja na condição de inadimplência e/ou inativo, o prêmio será
garantido pela      ASSOCIACAO METODISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRECHE METODISTA ISABEL VEIGA PINTO empregadora que descumpriu a presente clausula. A divulgação dos ganhadores
de cada sorteio estará disponível no site do SINTIBREF-MG, cabendo ao Trabalhador(a) e/ou à      ASSOCIACAO METODISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRECHE METODISTA ISABEL VEIGA PINTO
acompanhar e socializar aos mesmos.

PARÁGRAFO VIGÉSIMO TERCEIRO

As instituições que oferecem seguro de vida aos seus empregados ficam isentas de cumprir a obrigatoriedade com a parceria mencionada nesta clausula, desde que comprovem que as coberturas e
vantagens contratadas não sejam inferiores e/ ou em menor quantidade dos que estão elencados nesta clausula, bem como a parte do trabalhador não seja maior do que o valor aqui estabelecido,
mediante comprovação anual da permanência dos empregados no benefício contratado. Para análise das condições do seguro de vida oferecido, a      ASSOCIACAO METODISTA DE ASSISTENCIA
SOCIAL - CRECHE METODISTA ISABEL VEIGA PINTO deve enviar a administradora, pelo email: seguros@sintibref-minas.org.br cópia do contrato ou proposta com o prestador, lista dos trabalhadores
que utilizam/utilizarão o benefício, o ultimo boleto pago ao prestador com autenticação bancária legível e a lista dos empregados beneficiários, especificar qual percentual ou custo pago pelas partes
(empregado e empregador), e quaisquer documentos que possam causar ônus aos trabalhadores.

PARÁGRAFO VIGÉSIMO QUARTO

Caso o segurado ou beneficiário não proceda à abertura no sinistro no prazo prescricional previsto no artigo 206 do Código Civil, prescreverá seu direito de fazê-lo.

 

 
OUTROS AUXÍLIOS 

 
CLÁUSULA NONA - CESTA BÁSICA 
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A ASSOCIACAO METODISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRECHE METODISTA ISABEL VEIGA PINTO fornece CESTA BÁSICA mensalmente e entregue até o 5º (quinto) dia útil, a todos seus
empregados, e será constituída pelos seguintes itens: 02 arroz; 02 açúcar; 01 sal; 01 kg de café; 01 doce de leite; 01 achocolatado toddy; 01 farinha temperada; 01 lata de milho verde; 03 feijão
carioquinha; 01 farinha de trigo; 01 fubá; 02 pacote de 400g de leite em pó; 01 mistura para bolo Vilma; 01 maionese 250g; 01 kg de maçarão; 02 molho de tomate tarantela; 03 óleos.

Parágrafo Segundo: Não será descontado qualquer valor do trabalhador a este título, conforme Cláusula 33ª da CCT vigente – Benefícios que não constituem salário in natura.

 
 

RELAÇÕES SINDICAIS 
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - CONTRIBUIÇÂO SINDICAL 
 

As instituições são obrigadas a descontar a contribuição sindical dos empregados no mês de março de cada ano e repassá-la no mês de abril, conforme artigo 582 da Consolidação das Leis do Trabalho –
CLT, uma vez os empregados da categoria, reconhecendo a necessidade de continuidade da entidade sindical e a soberania das decisões em assembleia, autorizam expressamente e de forma prévia, o
desconto da contribuição sindical anual em seus vencimentos e sendo a Convenção Coletiva de Trabalho um instrumento coletivo dotado de força legal e reconhecido constitucionalmente através do art.
7º, XXVI, da CF/88 suas cláusulas convencionadas, devem ser respeitadas. A compulsoriedade do recolhimento da contribuição sindical, após previsão e autorização em assembleia é indiscutível, visto
que a referida contribuição possui natureza jurídica tributária e como tal, prevalece seu caráter compulsório, podendo ser alterada apenas por Lei Complementar, conforme art. 146 e 149 da CF/88, o que
até o presente momento não ocorreu. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Aos empregados admitidos após o mês de março, será descontado o valor referente à contribuição sindical no mês subsequente ao de sua admissão e seu repasse ao Sintibref-Mg se dará no mês
seguinte ao desconto, conforme artigo 602 caput e parágrafo único da CLT.

PARÁGRAFO SEGUNDO

As instituições devem solicitar a guia para pagamento da contribuição sindical anual ou de admissão no mínimo dez dias antes do vencimento da guia, ou seja, até dia 20 de cada mês, através do email
arrecadacao@sintibref-minas.org.br ou tele/fax: 31 3423-8686 ou 3586-6553.

PARÁGRAFO TERCEIRO

As instituições são responsáveis pelo envio da lista de atualização dos admitidos de cada mês para o email arrecadacao@sintibref-minas.org.br ou excepcionalmente via correio.

PARÁGRAFO QUARTO

O comprovante de pagamento da contribuição sindical deve ser enviado ao Sintibref-Mg junto à relação dos empregados que contribuíram, conforme parágrafo 2° do artigo 583 da CLT, e na falta deste
pagamento poderá a entidade sindical promover a respectiva cobrança nos moldes do artigo 606 da CLT.

 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA TAXA NEGOCIAL SINDICAL PATRONAL 
 

Fica estabelecida, em conformidade ao artigo 513, alínea “e”, artigo 611-A, respectivamente da Consolidação das Leis do Trabalho, que concede prerrogativa aos sindicatos para impor contribuição
sindical a todo aquele que participa da categoria econômica por ele representado e em cumprimento à deliberação da Assembleia Geral, órgão máximo e supremo do Sindicato Patronal, ao artigo 7º,
XXVI; artigo 8º, IV e VI; artigo 146, II e artigo 149, Caput, todos eles da Constituição Federal, a Taxa Negocial Sindical Patronal, para todas as instituições beneficentes, religiosas e filantrópicas -
associações, fundações, organizações religiosas sem fins lucrativos, que será dividida em três parcelas anuais, a favor do sindicato patronal.

PARAGRAFO PRIMEIRO

As Instituições que não tem empregados, ou que possuem folha de pagamento até o valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) recolherão três parcelas anuais, sendo cada uma no valor de R$
170,00 (cento e setenta reais) com vencimentos em 15/02/2018, 15/06/2018 e 15/10/2018.

PARÁGRAFO SEGUNDO

As instituições que tem empregados e que possuem folha de pagamento superior ao valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) recolherão o percentual de 2% (dois por cento) sobre o total bruto da
folha de pagamento dos respectivos meses Janeiro, Maio e Setembro de 2018, efetuando os pagamentos em 15/02/2018, 15/06/2018 e 15/10/2018.

PARÁGRAFO TERCEIRO

Fica convencionado que em nenhuma hipótese, a      ASSOCIACAO METODISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRECHE METODISTA ISABEL VEIGA PINTO recolherá parcelas inferiores a R$ 170,00
(cento e setenta reais).

PARÁGRAFO QUARTO

As guias poderão ser geradas no site do SINIBREF-MG (sinibref.com.br); por solicitação através dos telefones: 31.3241-2029/34. 3238-7325 ou pelos e-mails: financeiro@sinibref.com.br e
relacionamento@sinibref.org.

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - TAXA NEGOCIAL DOS EMPREGADOS 
 

Por força do art. 513, “e” da CLT que garante ao sindicato profissional a prerrogativa de impor contribuições à categoria representada e a previsão constitucional do art. 8º, inciso IV, da CF/88 que
estabelece a soberania da assembleia em instituir contribuições, e ainda diante do reconhecimento constitucional e legal da norma coletiva prevista no artigo 7º inciso XXVI da CF/88, bem como o principio
da prevalência das normas coletivas sobre a Lei trazida pela CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas) no artigo 611-A e em cumprimento ao determinado pela assembleia dos empregados que autoriza
prévia e expressamente a instituir esta contribuição, ficam as Instituições empregadoras obrigadas a descontar de todos os seus empregados a importância de R$ 60,00 (sessenta reais) ao ano, por
empregado, sendo R$ 30,00 (trinta reais) do salário do mês de JULHO de 2018 e R$ 30,00 (trinta reais) do salário do mês de OUTUBRO de 2018, a título de TAXA NEGOCIAL em reconhecimento a
negociação coletiva e ao seu alcance a todos os empregados integrantes da categoria econômica.

PARAGRAFO PRIMEIRO

As importâncias descontadas deverão ser recolhidas até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao desconto em boleto fornecido pelo Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas e
Filantrópicas do Estado de Minas Gerais. As Instituições encaminharão ao SINTIBREF/MG ao email: arrecadacao@sintibref-minas.org.br ou correios à Rua Rodrigues Caldas, nº 703, Santo Agostinho -
CEP 30190-120 – BELO HORIZONTE/MG, cópia de comprovação dos recolhimentos, juntamente com a relação nominal dos empregados, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o respectivo desconto.

PARÁGRAFO SEGUNDO

As guias são expedidas pelo SINTIBREF-MG, caso não receba até 5 dias antes do vencimento ou tenha qualquer outro imprevisto solicite-as através do telefax: (31) 3423-8686 ou e-mail:
arrecadacao@sintibref-minas.org.br

PARÁGRAFO TERCEIRO

Os empregados que vierem a ser contratados após a data do primeiro desconto, julho de 2018, necessariamente contribuirão apenas com a segunda parcela, na forma prevista nesta clausula.

PARÁGRAFO QUARTO

O desconto da importância devida pelo empregado previsto no caput desta clausula será de inteira responsabilidade das Instituições, sendo que a omissão institucional na efetivação do desconto e seu
respectivo repasse ao SINTIBREF-MG, fará com que a obrigação pelo pagamento da importância se reverta à      ASSOCIACAO METODISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRECHE METODISTA ISABEL
VEIGA PINTO, no prazo de até 1 (um) mês do vencimento, sem permissão de desconto ou reembolso posterior do empregado.

PARÁGRAFO QUINTO

O recolhimento dos valores além dos prazos estabelecidos será acrescido de multa de 2% (dois por cento) ao mês, juros moratórios de 0,33 % (zero vírgula trinta e três por cento) ao dia, imputável às
Instituições.

PARÁGRAFO SEXTO

Fica assegurado ao empregado que não reconhecer os direitos e benefícios garantidos neste instrumento normativo dotado de força legal e pactuado pelos princípios que norteiam a negociação coletiva e
soberania das decisões dos empregados em assembleia, o direito de contrapor ao referido desconto, desde que direta e pessoalmente ao SINTIBREF-MG ou mediante correspondência, redigida e
manuscrita, postada individualmente por AR (Aviso de Recebimento) e enviada pelo Correio ao SINTIBREF-MG até o ultimo dia da data base. Para os empregados afastados por motivo de doença o
prazo será de 10 dias contados a partir de seu retorno ao trabalho. Fica advertida a Instituição de qualquer prática atentatória à organização sindical, tais como envio de correspondências de forma
coletiva, padronizadas, que demonstram nítida interferência e intervenção nos assuntos que dizem respeito à atuação do Sindicato e com afronta ao disposto na Convenção nº 98 da Organização
Internacional do Trabalho, incorrerá em multa conforme prevista na cláusula de Penalidades deste instrumento normativo, sem prejuízo da Instituição responder ainda por danos materiais e morais
eventualmente causados à Entidade Sindical.
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DISPOSIÇÕES GERAIS 
REGRAS PARA A NEGOCIAÇÃO 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FORNECIMENTO DA RAIS 
 

A ASSOCIACAO METODISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRECHE METODISTA ISABEL VEIGA PINTO fornecerá obrigatoriamente cópia da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais),
anualmente e CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) mensalmente, ao SINTIBREF-MG até o dia 10 (dez) do mês da transmissão destes ao MTE - Ministério do Trabalho e Emprego.
O descumprimento desta obrigação por parte das Instituições Empregadoras acarretará nas penalidades por descumprimento de CCT, previstas neste instrumento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

O descumprimento desta clausula ensejará em ressalva nas homologações dos empregados da      ASSOCIACAO METODISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRECHE METODISTA ISABEL VEIGA PINTO
caso não fornecer a RAIS e o CAGED aplicando-se a respectiva multa prevista pelo descumprimento.

PARÁGRAFO SEGUNDO

A RAIS e o CAGED deverão ser encaminhados através do email: sintibref@sintibref-minas.org.br, excepcionalmente por correio ou entregue pessoalmente, na Sede do SINTIBREF-MG, disponíveis no
site: www.sintibref-minas.org.br.

 
APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO COLETIVO 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - CONQUISTAS 
 

Ficam mantidas todas as conquistas adquiridas pelos Empregados da       ASSOCIACAO METODISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRECHE METODISTA ISABEL VEIGA PINTO.

 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 
 

Ficam mantidas as demais cláusulas da Convenção Coletiva de Trabalho 2018 (devidamente depositada, registrada e arquivada junto ao MTE, respectivamente sob o nº MG000130/2018, em 25 de
Janeiro de 2018, que não constituem objeto do presente Acordo Coletivo de Trabalho).

 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - APLICAÇÃO 
 

O presente Acordo Coletivo de Trabalho aplica-se aos empregados da       ASSOCIACAO METODISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRECHE METODISTA ISABEL VEIGA PINTO.

 

 
DESCUMPRIMENTO DO INSTRUMENTO COLETIVO 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - PENALIDADES 
 

Em caso do não cumprimento de qualquer das clausulas do presente instrumento normativo e/ou outros benefícios, das obrigações de dar e fazer tais como: vale-transporte, 13° salário, vale-alimentação,
concedidos pelo empregador em correlação com seus empregados fica este obrigado ao pagamento de multa de 50% (cinquenta por cento) do piso salarial da categoria em favor do empregado
prejudicado.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Em caso do não cumprimento de qualquer das clausulas (desconto de mensalidades, taxa negocial sindical patronal, fornecimento da RAIS, fornecimento do CAGED, liberação do dirigente sindical,
benefícios de seguro de vida, plano odontológico, programa de assistência familiar e outros) do presente instrumento normativo que inviabilizem e/ou interfiram na organização sindical fica esta obrigada
ao pagamento de multa de 50% (cinquenta por cento) do piso salarial da categoria multiplicado pelo numero de empregados, em favor da Entidade Sindical prejudicada.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Presume-se prejudicada a Entidade Sindical quando do descumprimento das clausulas previstas na presente Convenção que inviabilizem ou interfiram na organização sindical, principalmente aquelas que
tratem sobre benefícios concedidos a categoria e administrados pela Entidade Sindical, bem como, aquelas que omitam informações e/ou deixem de repassar ou cumprir obrigações legais.

 
 

 
 

GERALDO GONCALVES DE OLIVEIRA FILHO 
PRESIDENTE 

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUICOES BENEFICENTES, RELIGIOSAS E FILANTROPICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS SINTIBREF MG 
 
 
 

ELAINE PEREIRA CLEMENTE 
PRESIDENTE 

SINDICATO DAS INSTITUICOES BENEFICENTES,RELIGIOSAS E FILANTROPICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
 
 
 

EUNICE TOFANI SALLES REZENDE 
PRESIDENTE 

ASSOCIACAO METODISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL B HORIZONTE 
 

 
ANEXOS

ANEXO I - ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DA CATEGORIA - CCT
 

Anexo (PDF)

 
ANEXO II - ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DOS EMPREGADOS - ACT

 

Anexo (PDF)

 
    A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Ministério do Trabalho e Emprego na Internet, no endereço http://www.mte.gov.br. 
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