
TERMO ADITIVO A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2019/2019 

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: MG001962/2019 
DATA DE REGISTRO NO MTE: 30/05/2019 
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR022807/2019 
NÚMERO DO PROCESSO: 46211.002233/2019-81 
DATA DO PROTOCOLO: 30/05/2019 

NÚMERO DO PROCESSO DA CONVENÇÃO COLETIVA PRINCIPAL: 46211.000241/2018-10 
DATA DE REGISTRO DA CONVENÇÃO COLETIVA PRINCIPAL: 25/01/2018 

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;

celebram o presente TERMO ADITIVO DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as 
condições de trabalho previstas nas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE 

As partes fixam a vigência do presente Termo Aditivo de Convenção Coletiva de Trabalho no período de 01º 
de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019 e a data-base da categoria em 01º de janeiro. 

CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA 

O presente Termo Aditivo de Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) Instituições 
beneficentes, religiosas e filantrópicas e de seus respectivos empregados, com abrangência territorial 
em MG. 

GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS 
AUXÍLIO SAÚDE 

CLÁUSULA TERCEIRA - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FAMILIAR - PAF BH (BELO HORIZONTE, 
BETIM E CONTAGEM 

Pelo presente instrumento aditivo vigente, as partes acordam alterar os incisos “I”, excluir o “II” e inserir o 
“XII” do item BELO HORIZONTE/ BETIM / CONTAGEM, e acrescentar o PARÁGRAFO DÉCIMO 
PRIMEIRO da CLÁUSULA OITAVA – “PROGRAMA DE ASSISTENCIA FAMILIAR - PAF BH (BELO 
HORIZONTE, BETIM E CONTAGEM)”, do TERMO ADITIVO A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 
2019/2019 (NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: MG000368/2019), permanecendo sem alteração as demais 
condições da cláusula referência:

BELO HORIZONTE / BETIM / CONTAGEM

O Sintibref-MG, através da FENATIBREF que possui parceria com o “Cartão de Todos”, disponibilizará aos 
trabalhadores da categoria o Programa de Assistência Familiar – PAF em Belo Horizonte, Betim e 
Contagem, o que se segue:
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I)             Direito a descontos em consultas médicas, exames laboratoriais e de imagem, lazer e educação 
aos trabalhadores da categoria e seus dependentes do Cartão de Todos, nas especialidades de 
Angiologista, Alergista, Cardiologia, Clinico Geral, Dentista, Dermatologista, Endocrinologista, Fisioterapia, 
Fonoaudiologista, gastroenterlogia, Ginecologia, Mastologia, Neurologista, Nutricionista, Obstetrícia, 
Oftalmologia, Ortopedita, Otorrino, Pediatria, Podologia, Proctologista, Psicologia, Psiquiatria, urologia, 
Geriatia, Pneumologia, além de exames laboratoriais, exames de imagem, procedimentos e aplicação de 
varizes. Os trabalhadores de nossa categoria e seus dependentes pagarão somente o valor entre R$ 20,00 
(vinte reais) a R$ 28,00 (vinte e oito reais) por consulta diretamente na clínica conveniada, exceto os 
exames laboratoriais, exames de imagem, aplicação de varizes e procedimentos, realizados nas clínicas 
credenciadas.

II)            As consultas devem ser previamente agendadas junto ao DISQUE CONSULTA através do 
número: 3504-1121, de segunda a sexta-feira, no horário de 08:30hs às 17:30hs. Em caso de desistência 
ou impossibilidade de comparecimento deve-se informar em até 24 horas de antecedência a ausência, e 
caso não o faça, será considerado ausência injustificada do empregado. Havendo reincidência de ausência 
injustificada o empregado deverá pagar através  de um boleto bancário emitido pelo Sintibref-MG o valor 
entre R$20,00 á R$28,00 correspondente à consulta agendada e faltosa, por meio de um e-mail enviado ao 
setor de associadopaf@sintibref-minas.org.br. Até que haja o devido pagamento o empregado representado 
e/ou seus dependentesficará impedido de consultar, após o pagamento o referido boleto e comprovante 
deverá ser enviado ao mesmo e-mail a qual foi solicitado, para que a liberação seja feita. O  Sintibref-MG 
gerará em nome da Instituição Empregadora boleto específico a título de penalidade por consulta médica 
agendada e não realizada a favor do empregado.  

III)           É garantido a todo trabalhador da categoria as especialidades previstas nesta Convenção para 
todo o Estado de Minas Gerais, mas nem toda clínica credenciada necessariamente terá todas as 
especialidades conjuntamente.

IV)          Os atendimentos serão realizados nas clínicas conveniadas ao Cartão de Todos, disponíveis em 
BH, Betim e Contagem, e ainda em todo Estado de Minas Gerais, conforme divulgação no site: 
www.sintibref-minas.org.br ou telefone3504-1121.

V)           Os exames laboratoriais e procedimentos prescritos poderão ser feitos nos laboratórios e Clínicas 
Conveniadas com descontos variados, conforme tabela da própria clínica, que serão apresentados no ato 
da consulta, a serem pagos diretamente ao laboratório ou clínica escolhida para atendimento. 

VI)          Os trabalhadores da categoria poderão usufruir dos descontos em educação e lazer disponíveis na 
rede credenciada do Cartão de Todos. Consulte-a pelo site www.cartaodetodos.com.br ou através da 
Central de Atendimento 0800 283 8916.

VII)        As clínicas conveniadas e especialidades e procedimentos cobertos, poderão sofrer alterações 
durante a vigência desta CCT.

VIII)       Os trabalhadores da categoria que já usufruírem do Cartão de Todos por meio de contrato pela 
pessoa física, deverá, para utilização do PAF-BH, cancelar seu contrato individual e regularizar eventuais 
pendências, para que possa fazer parte deste benefício gratuito e utilizá-lo na forma desta clausula.

IX)          Todos os empregados da categoria, titulares do benefício PAF, que estiverem adimplentes com no 
mínimo duas mensalidades, terão direito à cobertura de assistência funeral por morte natural ou morte 
acidental pela seguradora CHUBB do Brasil, parceira do “Cartão de Todos” no valor correspondente a R$ 
1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) a ser pago aos beneficiários legais ou indicados pelo empregado em 
termo próprio (o formulário deve ficar na pasta do empregado), por deposito em conta bancária ou cheque, 
em até 60 dias após entrega da documentação completa e já deferida, quando da ocorrência de sinistro, 
mediante preenchimento do aviso de sinistro e entrega da documentação comprobatória, na sede do 
SINTIBREF ou por correio, conforme relação de documentos disponível em nosso site: www.sintibref-
minas.org.br e por telefone (31) 3423-8686.

X)           Os empregados com idade superior a 60 (sessenta) anos, 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) 
dias não podem ser incluídos no seguro de assistência funeral por morte natural ou acidental, por força de 
condições contratadas, no entanto, os que já estiverem no PAF permanecerão segurados, independente da 
idade. Os empregados com idade superior poderão nomear em termo próprio um de seus dependentes 
incluídos no “Cartão de Todos” para, em seu lugar, tornar-se segurado da Assistência Funeral e neste caso, 
quando houver o sinistro, o prêmio garantido por morte natural e acidental, será repassado ao titular do 
Cartão de Todos, ou seja, o empregado da categoria.
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XI)          É de inteira responsabilidade da Instituição empregadora o pagamento da indenização do valor do 
Seguro de Vida em Grupo aos segurados e/ou beneficiários, quando de sinistro, caso a instituição esteja 
inadimplente, neste caso seus empregados serão excluídos da apólice, retornando-os após o pagamento de 
todas as pendências. 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.

XII)        Não haverá nenhuma contribuição adicional em valores para as consultas médicas das 
especialidades atendidas nas cidades de BELO HORIZONTE, BETIM E CONTAGEM. O trabalhador 
representado e seus Dependentes, serão reembolsados no valor de R$ 20,00 a 28,00 (a depender da 
especialidade) por consulta médica realizada e paga no ato do atendimento, pelo departamento de 
associados do SINTIBREF-MG, conforme condições previstas na CIRCULAR de nº 12, disponível no site: 
www.sintibref-minas.org.br.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO

Fica facultado às Instituições conveniadas com o poder público, integrar aos salários dos empregados o 
valor deste benefício, de obrigação do empregador, e que tais valores deverão ser descontados dos 
empregados, fazendo constar no contracheque dos mesmos, conforme estipulado no parágrafo segundo da 
cláusula “PISO DA CATEGORIA” da CCT vigente.

CLÁUSULA QUARTA - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FAMILIAR – PAF JUIZ DE FORA 

Pelo presente instrumento aditivo vigente, as partes acordam em acrescentar o PARÁGRAFO DÉCIMO 
SEGUNDO na CLÁUSULA NONA – “PROGRAMA DE ASSISTENCIA FAMILIAR – PAF JUIZ DE FORA”
do TERMO ADITIVO A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2019/2019 (NÚMERO DE REGISTRO 
NO MTE: MG000368/2019), permanecendo sem alteração as demais condições da cláusula referência:

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO

Fica facultado às Instituições conveniadas com o poder público, integrar aos salários dos empregados o 
valor deste benefício, de obrigação do empregador, e que tais valores deverão ser descontados dos 
empregados, fazendo constar no contracheque dos mesmos, conforme estipulado no parágrafo segundo da 
cláusula “PISO DA CATEGORIA” da CCT vigente.

CLÁUSULA QUINTA - PAF PROBEN - CARTÃO DE BENEFÍCIOS SINTIBREF-MG 

Pelo presente instrumento aditivo vigente, as partes acordam em acrescentar o PARÁGRAFO DÉCIMO 
PRIMEIRO na CLÁUSULA DÉCIMA – “PAF PROBEN - CARTÃO DE BENEFÍCIOS SINTIBREF-MG” do 
TERMO ADITIVO A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2019/2019 (NÚMERO DE REGISTRO NO 
MTE: MG000368/2019), permanecendo sem alteração as demais condições da cláusula referência:

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO

Fica facultado às Instituições conveniadas com o poder público, integrar aos salários dos empregados o 
valor deste benefício, de obrigação do empregador, e que tais valores deverão ser descontados dos 
empregados, fazendo constar no contracheque dos mesmos, conforme estipulado no parágrafo segundo da 
cláusula “PISO DA CATEGORIA” da CCT vigente.

CLÁUSULA SEXTA - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FAMILIAR – PAF UBERLANDIA 

Pelo presente instrumento aditivo vigente, as partes acordam em acrescentar o PARÁGRAFO DÉCIMO 
SEGUNDO, nas alíneas A – PLAM e B – TANGARÁ da CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - PROGRAMA 
DE ASSISTENCIA FAMILIAR – PAF UBERLANDIA” do TERMO ADITIVO A CONVENÇÃO COLETIVA 
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DE TRABALHO 2019/2019 (NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: MG000368/2019), permanecendo sem 
alteração as demais condições da cláusula referência:

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO

Fica facultado às Instituições conveniadas com o poder público, integrar aos salários dos empregados o 
valor deste benefício, de obrigação do empregador, e que tais valores deverão ser descontados dos 
empregados, fazendo constar no contracheque dos mesmos, conforme estipulado no parágrafo segundo da 
cláusula “PISO DA CATEGORIA” da CCT vigente.

CLÁUSULA SÉTIMA - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FAMILIAR – PAF MG 

Pelo presente instrumento aditivo vigente, as partes acordam em acrescentar o PARÁGRAFO DÉCIMO 
TERCEIRO na CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – “PROGRAMA DE ASSISTENCIA FAMILIAR – PAF 
MG” do TERMO ADITIVO A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2019/2019 (NÚMERO DE 
REGISTRO NO MTE: MG000368/2019), permanecendo sem alteração as demais condições da cláusula 
referência:

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO

Fica facultado às Instituições conveniadas com o poder público, integrar aos salários dos empregados o 
valor deste benefício, de obrigação do empregador, e que tais valores deverão ser descontados dos 
empregados, fazendo constar no contracheque dos mesmos, conforme estipulado no parágrafo segundo da 
cláusula “PISO DA CATEGORIA” da CCT vigente.

CLÁUSULA OITAVA - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FAMILIAR – PAF GV 

Pelo presente instrumento aditivo vigente, as partes acordam em acrescentar o PARÁGRAFO DÉCIMO 
TERCEIRO na CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – “PROGRAMA DE ASSISTENCIA FAMILIAR – PAF 
GV” do TERMO ADITIVO A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2019/2019 (NÚMERO DE 
REGISTRO NO MTE: MG000368/2019), permanecendo sem alteração as demais condições da cláusula 
referência:

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO

Fica facultado às Instituições conveniadas com o poder público, integrar aos salários dos empregados o 
valor deste benefício, de obrigação do empregador, e que tais valores deverão ser descontados dos 
empregados, fazendo constar no contracheque dos mesmos, conforme estipulado no parágrafo segundo da 
cláusula “PISO DA CATEGORIA” da CCT vigente.

CLÁUSULA NONA - PLANO ODONTOLOGICO 

Pelo presente instrumento aditivo vigente, as partes acordam em acrescentar o PARÁGRAFO DÉCIMO 
PRIMEIRO, na CLÁUSULA QUINTA – “PLANO ODONTOLOGICO” do TERMO ADITIVO A CONVENÇÃO 
COLETIVA DE TRABALHO 2019/2019 (NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: MG000368/2019),
permanecendo sem alteração as demais condições da cláusula referência:

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO
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Fica facultado às Instituições conveniadas com o poder público, integrar aos salários dos empregados o 
valor deste benefício, de obrigação do empregador, e que tais valores deverão ser descontados dos 
empregados, fazendo constar no contracheque dos mesmos, conforme estipulado no parágrafo segundo da 
cláusula “PISO DA CATEGORIA” da CCT vigente.

SEGURO DE VIDA 

CLÁUSULA DÉCIMA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO 

Pelo presente instrumento aditivo vigente, as partes acordam alterar na integralidade o PARÁGRAFO 
DÉCIMO SEXTO, e acrescentar o PARÁGRAFO VIGÉSIMO QUARTO na CLÁUSULA SEXTA – 
“SEGURO DE VIDA EM GRUPO” do TERMO ADITIVO A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 
2019/2019 (NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: MG000368/2019), permanecendo sem alteração as demais 
condições da cláusula referência:

PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO

As Instituições Empregadoras detém a prerrogativa de descontar dos trabalhadores até 50% do valor do 
referido Seguro de Vida em grupo (SVG). Para tanto, cabe ao empregador possuir a adesão formal do 
empregado para pagamento de parte do presente Seguro de Vida em Grupo (SVG), conforme aprovado em 
assembleia desde sua inclusão em CCT. A falta da autorização de compartilhamento não exime as 
Instituições Empregadoras do cumprimento integral desta clausula, visto que o descumprimento enseja em 
responsabilização civil de reparar o dano ao trabalhador prejudicado, bem como, as penalidades previstas 
neste Instrumento Coletivo.

PARÁGRAFO VIGÉSIMO QUARTO

Fica facultado às Instituições conveniadas com o poder público, integrar aos salários dos empregados o 
valor deste benefício, de obrigação do empregador, e que tais valores deverão ser descontados dos 
empregados, fazendo constar no contracheque dos mesmos, conforme estipulado no parágrafo segundo da 
cláusula “PISO DA CATEGORIA” da CCT vigente.

OUTROS AUXÍLIOS 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - BEM ESTAR SOCIAL 

Pelo presente instrumento aditivo vigente, as partes acordam em acrescentar o PARÁGRAFO SEXTO na 
CLÁUSULA SEXTA – “BEM ESTAR SOCIAL” do TERMO ADITIVO A CONVENÇÃO COLETIVA DE 
TRABALHO 2019/2019 (NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: MG000550/2019), permanecendo sem 
alteração as demais condições da cláusula referência:

PARÁGRAFO SEXTO

Fica facultado às Instituições conveniadas com o poder público, integrar aos salários dos empregados o 
valor deste benefício, de obrigação do empregador, e que tais valores deverão ser descontados dos 
empregados, fazendo constar no contracheque dos mesmos, conforme estipulado no parágrafo segundo da 
cláusula “PISO DA CATEGORIA” da CCT vigente.

RELAÇÕES SINDICAIS 
SINDICALIZAÇÃO (CAMPANHAS E CONTRATAÇÃO DE SINDICALIZADOS) 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DESCONTO DE MENSALIDADES 

Pelo presente instrumento aditivo vigente, as partes acordam em alterar na integralidade o “CAPUT” da 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA – “DESCONTO DE MENSALIDADES” da CONVENÇÃO COLETIVA DE 
TRABALHO 2018/2019 (NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: MG000130/2018), permanecendo sem 
alteração as demais condições da cláusula referência:

“Nos termos do artigo 545 da CLT, as instituições se obrigam a descontar em folha de pagamento as 
mensalidades sociais e existentes por sindicalização, devidos ao SINTIBREF-MG. Para que existam tais 
descontos, e a Instituição Empregadora esteja resguardada, é necessária devida autorização pelos 
empregados”.

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 

ANEXOS 
ANEXO I - ATA ASSEMBLEIA DE EMPREGADOS 

Anexo (PDF)

ANEXO II - ATA ASSEMBLEIA PATRONAL 

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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