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FUNÇÃO SALÁRIO
Educador Infantil R$ 2.886,24

TERMO ADITIVO A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2023 
 

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: MG000602/2022
DATA DE REGISTRO NO MTE: 24/02/2022
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR006437/2022
NÚMERO DO PROCESSO: 13621.103398/2022-93
DATA DO PROTOCOLO: 24/02/2022
 
 
 
NÚMERO DO PROCESSO DA CONVENÇÃO COLETIVA PRINCIPAL: 13621.120814/2021-37
DATA DE REGISTRO DA CONVENÇÃO COLETIVA PRINCIPAL: 28/12/2021

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 ;
 
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 ;
 
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 2022 a 31 de dezembro de 2023 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. 

 
SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO 

PISO SALARIAL 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - PISO DA CATEGORIA 
 
VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/01/2022 a 31/12/2022 

Pelo presente instrumento aditivo vigente, as partes acordam em ALTERAR a NUMERAÇÃO dos
INCISOS I e II do PARÁGRAFO PRIMEIRO da CLÁUSULA TERCEIRA – PISO DA CATEGORIA, prevista
na CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2023 (NÚMERO DE REGISTRO NO MTE
MG003907/2021) nas seguintes condições abaixo, permanecendo sem alteração as demais
condições da cláusula referência:

PARÁGRAFO PRIMEIRO

I - Excepcionalmente para os Empregados que trabalham com a Educação Infantil nas Creches e Centros
Infantis parceiras da Prefeitura de Belo Horizonte – PBH, recomenda-se as Instituições Empregadoras o
cumprimento dos seguintes pisos:

 

 

 



09/03/2022 08:18 Mediador - Extrato Termo Aditivo de Convenção Coletiva

www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/Resumo/ResumoVisualizar?NrSolicitacao=MR006437/2022 2/17

Cozinheira R$ 1.700,00
Auxiliar de Cozinha R$ 1.400,00
Serviços Gerais R$ 1.400,00
Assistente/Auxiliar Administrativo R$ 1.900,00
Auxiliar/Assistente de Creche/Sala R$ 1.500,00
Auxiliar/Assistente de apoio à inclusão R$ 1.500,00
  
Coordenador Pedagógico R$ 3.700,00
Coordenador/Diretor Administrativo R$ 4.100,00
Porteiro/Zelador R$ 1.400,00
Office Boy/Girl R$ 1.400,00

 

  

 

 

 

 

 

II - Em virtude da Lei 14.113, de 25 de dezembro
de 2020, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB e o Decreto 10.656, de 22 de março de 2021, que
dispõe sobre a regulamentação e dá outras providências, fica recomendado aos empregados dos demais
Municípios de Minas Gerais que trabalham com a Educação Infantil na condição de condição de
Professor/Educador Infantil (creches de associações comunitárias e ou instituições sem fins lucrativos,
conveniadas ou não com o poder Público), o piso de R$2.886,24 (dois mil, oitocentos e oitenta e seis reais e
vinte e quatro centavos). Aos demais profissionais deve ser aplicada a tabela conforme Cláusula de
Reajuste Salarial da presente convenção coletiva de trabalho.

 
 

GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS 
AUXÍLIO SAÚDE 

 
CLÁUSULA QUARTA - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAF BH (BELO HORIZONTE,
BETIM E CONTAGEM 
 
VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/01/2022 a 31/12/2022 

 

Pelo presente instrumento aditivo vigente, as partes acordam em RETIFICAR A NÚMERAÇÃO DOS
PARÁGRAFOS, bem como ACRESCENTAR O ITEM 3 NO INCISO XIII DO CAPUT; ALTERAR o
conteúdo do PARÁGRAFO QUINTO E SÉTIMO da CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - PROGRAMA DE
ASSISTENCIA FAMILIAR – PAF BH (BELO HORIZONTE, BETIM E CONTAGEM), prevista na
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2023 (NÚMERO DE REGISTRO NO MTE
MG003907/2021) nas seguintes condições abaixo, permanecendo sem alteração as demais
condições da cláusula referência:

 

XIII - Fica garantido a todo trabalhador abrangido pelo PAF BH, Betim e Contagem, o Benefício
Medicamento para Todos que oferece medicamentos Genéricos e Similares gratuitamente, desde que
receitados pelos profissionais do PAF. 

 

3 – Os empregados terão até o limite de 30 (trinta) dias para solicitar o medicamento após a data de
emissão da receita.

 

PARÁGRAFO QUINTO

 

No caso de trabalhadores afastados antes do início do PAF, a Instituição fica isenta da obrigatoriedade de
inclusão, até que este retorne suas atividades. No caso de trabalhadores afastados após sua inclusão no
referido benefício, a instituição empregadora continuará responsável pelo pagamento da mensalidade dos
empregados, inclusive de enviar a inclusão destes trabalhadores, ainda que afastados mas em uso do PAF,
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no beneficio Medicamentos para Todos, na forma desta clausula, incentivando-os a consultas médicas para
que de forma preventiva possa dar manutenção à sua saúde na tentativa de eliminar possíveis danos e
evitar tratamentos mais dispendiosos e de maior grau de dificuldade para restabelecimento, em condições
de trabalho. Entende-se por afastamento qualquer modalidade de afastamento pelo INSS inclusive
aposentadoria por invalidez.

 

I - Após o retorno do trabalhador afastado/aposentado por invalidez, poderá a entidade descontar os valores
pagos ao Sintibref-MG, referente à parte descontada do empregado, desde que parceladamente, sendo que
o valor de cada parcela não deve exceder o dobro do valor do benefício pago pelo empregado (R$ 60,40,
R$ 180,40 ou R$ 370,40), ou seja, até dois meses por parcela.

 

 

 

PARÁGRAFO SÉTIMO

 

A Instituição Empregadora que possuir plano próprio aprovado pelo SINTIBREF-MG, na forma do parágrafo
anterior, permanecerá com a obrigação de cumprimento do “Benefício Medicamentos para Todos”, previsto
neste PAF, garantindo aos trabalhadores medicamentos Genéricos e Similares gratuitamente, desde que
receitados pelos profissionais do plano aprovado. Dessa forma, a Instituição empregadora deverá informar
ao SINTIBREF-MG, através do e-mail: associadopaf@sintibref-minas.org.br, até o dia 15 (quinze) de cada
mês os trabalhadores admitidos e ou demitidos, para inclusão e ou exclusão do trabalhador no benefício. O
SINTIBREF-MG se responsabiliza pelo fiel cumprimento do benefício de cada um dos trabalhadores, para
tanto, a instituição deverá proceder ao pagamento de R$ 16,75 (dezesseis reais e setenta e cinco centavos)
por cada empregado, no prazo e forma estabelecidos nos parágrafos abaixo, desde que a instituição
atualize a lista de inclusão e exclusão dos empregados até o dia supracitado.

 

PARÁGRAFO OITAVO

 

Todo trabalhador de nossa categoria econômica tem o direito de utilizar o Programa de Assistência Familiar
específico para sua região, para tanto seu empregador, deve cumprir integralmente o estabelecido nesta
clausula.

 

PARÁGRAFO NONO

 

Todo trabalhador de nossa categoria econômica tem o direito de utilizar o Programa de Assistência Familiar
específico para sua região, para tanto seu empregador, deve cumprir integralmente o estabelecido nesta
clausula.

 

PARÁGRAFO DÉCIMO

 

O presente benefício aplica-se a todos trabalhadores 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, contrato de aprendizagem, contrato
intermitente e etc.
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PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO

 

A inadimplência acarreta a suspensão de todos os beneficiários trabalhadores. Por isso, a Instituição é
responsável pelos custos advindos da necessidade de uso de cada beneficiário. 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 Instituição da quitação de pagamento (s) pendente(s).

 

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO

 

 Por se tratar de benefício concedido aos trabalhadores de Belo Horizonte, Contagem e Betim,
convencionados coletivamente por (Instrumento normativo - CCT) o Sintibref-MG possui legitimidade para
exigir o cumprimento dos dispositivos preceituados, sem prejuízo das penalidades previstas no instrumento
normativo da categoria.

 

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 nos respectivos contracheques, conforme estipulado no parágrafo segundo
da cláusula “PISO DA CATEGORIA” da CCT vigente.

 

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO – LGPD

 

I - Todo e qualquer tratamento de dados pessoais e sensíveis de trabalhadores e empregadores obtidos em
decorrência do presente benefício, por estar previsto em CCT, que é um instrumento coletivo dotado de
força legal (artigo 611-A da CLT) e reconhecimento constitucional (artigo 7º, inciso XXVI), terá como base
legal “o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador”, prevista no artigo 7°, inciso II, da
LGPD.

 

II - As partes signatárias deste instrumento, bem como os demais parceiros envolvidos se comprometem a
tratar referidos dados sob a égide da LGPD, garantindo assim a proteção, a privacidade e os demais
direitos fundamentais dos trabalhadores e empregadores, conforme previsto no art. 2º da referida lei.

 

 
 
CLÁUSULA QUINTA - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAF JUIZ DE FORA 
 
VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/01/2022 a 31/12/2022 

Pelo presente instrumento aditivo vigente, as partes acordam em ACRESCENTAR O ITEM 3 NO
INCISO X DO CAPUT; ALTERAR o PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO TERCEIRO e QUARTO;
PÁRAGRAFO QUARTO, INCISO PRIMEIRO; PARÁGRAFO SEXTO E PARÁGRAFO OITAVO da
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FAMILIAR – PAF JUIZ DE FORA,
prevista na CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2023 (NÚMERO DE REGISTRO NO MTE
MG003907/2021) nas seguintes condições abaixo, permanecendo sem alteração as demais
condições da cláusula referência:
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X - Fica garantido a todo trabalhador abrangido pelo PAF JUIZ DE FORA, o Benefício Medicamento para
Todos que oferece medicamentos Genéricos e Similares gratuitamente, desde que receitados pelos
profissionais do PAF. 

3 – Os empregados terão até o limite de 30 (trinta) dias para solicitar o medicamento após a data de
emissão da receita.

PARÁGRAFO PRIMEIRO:

III - A falta de pagamento por parte da Instituição empregadora referente aos trabalhadores, dentro de cada
mês, obriga a empregadora a reverter o valor do benefício, em dobro, ou seja, (R$159,60 = R$ 49,80 parte
patronal + R$30,00 parte empregado = R$ 79,80 x 2 e R$ 33,50 = R$ 16,75 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 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.

IV - O SINTIBREF-MG se responsabiliza pelo fiel cumprimento do benefício de cada um dos trabalhadores
para tanto, a instituição deverá proceder ao pagamento de R$ 79,80 (setenta e nove reais e oitenta
centavos) e R$ 16,75 (dezesseis reais e setenta e cinco centavos por cada empregado, no prazo e
forma estabelecidos nos parágrafos abaixo, desde que a instituição atualize a lista de exclusão dos
empregados até o dia 15 (quinze) de cada mês.

 

PARÁGRAFO QUARTO:

I - A Instituição deve realizar o pagamento dos valores da parte patronal e do trabalhador R$ 79,80 (setenta
e nove reais e oitenta centavos), em boletos mensais, que serão enviados separadamente pelo
SINTIBREF-MG (parte patronal = R$ 49,80 e parte do trabalhador R$ 30,00) e R$ 16,75 (dezesseis
reais e setenta e cinco centavos) referente ao medicamento para todos, até o dia 10 do mês seguinte
ao início de utilização do empregado no benefício, ou seja, pagamento no dia 10 de cada mês, através de
boleto bancário com código de barras.

 

PARÁGRAFO SEXTO

No caso de trabalhadores afastados antes do início do PAF, a Instituição fica isenta da obrigatoriedade de
inclusão, até que este retorne suas atividades. No caso de trabalhadores afastados após sua inclusão no
referido benefício, a instituição empregadora continuará responsável pelo pagamento da mensalidade dos
empregados, inclusive de enviar a inclusão destes trabalhadores, ainda que afastados mas em uso do PAF,
no benefício Medicamentos para Todos, na forma desta clausula, incentivando-os a consultas médicas para
que de forma preventiva possa dar manutenção à sua saúde na tentativa de eliminar possíveis danos e
evitar tratamentos mais dispendiosos e de maior grau de dificuldade para restabelecimento, em condições
de trabalho. Entende-se por afastamento qualquer modalidade de afastamento pelo INSS inclusive
aposentadoria por invalidez.

I - Após o retorno do trabalhador afastado/aposentado por invalidez, poderá a entidade descontar os valores
pagos ao Sintibref-MG, referente à parte descontada do empregado, desde que parceladamente, sendo que
o valor de cada parcela não deve exceder o dobro do valor do benefício pago pelo empregado (R$ 60,40,
R$ 180,40 ou R$ 370,40), ou seja, até dois meses por parcela.

 

PARÁGRAFO OITAVO

A Instituição Empregadora que possuir plano próprio aprovado pelo SINTIBREF-MG, na forma do parágrafo
anterior, permanecerá com a obrigação de cumprimento do “Benefício Medicamentos para Todos”, previsto
neste PAF, garantindo aos trabalhadores medicamentos Genéricos e Similares gratuitamente, desde que
receitados pelos profissionais do plano aprovado. Dessa forma, a Instituição empregadora deverá informar
ao SINTIBREF-MG, através do e-mail: associadosamta@sintibref-minas.org.br ou
associadoproben@sintibref-minas.org.br, até o dia 15 (quinze) de cada mês os trabalhadores admitidos e
ou demitidos, para inclusão e ou exclusão do trabalhador no benefício. O SINTIBREF-MG se responsabiliza
pelo fiel cumprimento do benefício de cada um dos trabalhadores, para tanto, a instituição deverá proceder
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ao pagamento de R$ 16,75 (dezesseis reais e setenta e cinco centavos) por cada empregado, no prazo e
forma estabelecidos nos parágrafos abaixo, desde que a instituição atualize a lista de inclusão e exclusão
dos empregados até o dia supracitado.

 
 
CLÁUSULA SEXTA - PAF PROBEN - CARTÃO DE BENEFÍCIOS SINTIBREF-MG 
 
VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/01/2022 a 31/12/2022 

Pelo presente instrumento aditivo vigente, as partes acordam em ACRESCENTAR O ITEM 3 NO
INCISO VII; ALTERAR os incisos II, V, VI do “CAPUT”; INCISO IV e V do PARÁGRAFO PRIMEIRO;
PARÁGRAFO TERCEIRO INCISO I; PARÁGRAFO QUINTO; PARÁGRAFO SEXTO e PARÁGRAFO
SÉTIMO da CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PAF PROBEN – CARTÃO DE BENEFÍCIOS SINTIBREF-
MG, prevista na CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2023 (NÚMERO DE REGISTRO NO
MTE MG003907/2021) nas seguintes condições abaixo, permanecendo sem alteração as demais
condições da cláusula referência:

II - Os trabalhadores da categoria serão atendidos nas clínicas médicas indicadas pelo SINTIBREF-MG, em
até 1 (uma) consulta por mês no clínico geral e 1 (uma) consulta por mês, em qualquer das especialidades,
devendo retirar na Regional Zona da Mata, guia de autorização para atendimento da especialidade
pretendida.

V - Em caso de emergência, o empregado tem direito a um acionamento mensal de ambulância para
primeiros socorros. Se necessário, a ambulância encaminhará o empregado ao hospital de sua preferência
ou pronto atendimento da saúde pública do município. O atendimento é realizado 24 horas por dia e deve
ser solicitado pelo (32) 3212-1948 ou Whatsapp (32) 99920-7050. Havendo necessidade de segundo
acionamento dentro do mês, o empregado deve arcar com o custo de R$ 50,00 por solicitação excedente.

VI - Desconto no gás de cozinha concedido a cada dois meses para todos empregados, que terá 20% de
desconto na aquisição de um bujão de gás de cozinha 13 quilos, entregue em seu domicílio. Para utilizar o
benefício, o empregado deve comparecer à regional de juiz de fora e solicitar seu vale. A regional, orientará
onde adquirir o gás.

VII - Fica garantido a todo trabalhador abrangido pelo PAF PROBEN - CARTÃO DE BENEFÍCIOS em JUIZ
DE FORA, o Benefício Medicamento para Todos que oferece medicamentos Genéricos e Similares
gratuitamente, desde que receitados pelos profissionais do PAF.

3 – Os empregados terão até o limite de 30 (trinta) dias para solicitar o medicamento após a data de
emissão da receita.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

IV - A não informação por parte da Instituição empregadora dos trabalhadores admitidos dentro de cada
mês, até o dia quinze do referido mês, para inclusão e utilização no benefício, obriga a empregadora a
reverter o referido valor em dobro, ou seja, (R$ 99,60 = R$ 49,80 x 2) e (R$ 33,50 = R$ 16,75 x 2), sendo
50% revertido ao empregado e 50% a entidade sindical, em boleto próprio, 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.

 

V - O SINTIBREF-MG se responsabiliza pelo fiel cumprimento do benefício de cada um dos trabalhadores,
para tanto, a instituição deverá proceder ao pagamento de R$ 49,80 (quarenta e nove reais e oitenta
centavos) e R$ 16,75 (dezesseis reais e setenta e cinco centavos por cada empregado, no prazo e
forma estabelecidos nos parágrafos abaixo, desde que a instituição atualize a lista de inclusão e exclusão
dos empregados até o dia 15 (quinze) de cada mês.

 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO

tel:+553232121948
https://api.whatsapp.com/send?phone=5532999207050
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I - A Instituição deve realizar o pagamento dos valores de R$ 49,80 (quarenta e nove reais e oitenta
centavos) e R$ 16,75 (dezesseis reais e setenta e cinco centavos) referente ao medicamento para
todos, por empregado, em boletos mensais, que serão enviados até o dia 10 do mês seguinte ao início de
utilização do empregado no beneficio, ou seja, pagamento no dia 10 de cada mês, através de boleto
bancário com código de barras.

PARÁGRAFO QUINTO

No caso de trabalhadores afastados antes do início do PAF, a Instituição fica isenta da obrigatoriedade de
inclusão, até que este retorne suas atividades. No caso de trabalhadores afastados após sua inclusão no
referido benefício, a instituição empregadora continuará responsável pelo pagamento da mensalidade dos
empregados, inclusive de enviar a inclusão destes trabalhadores, ainda que afastados mas em uso do PAF,
no benefício Medicamentos para Todos, na forma desta clausula, incentivando-os a consultas médicas para
que de forma preventiva possa dar manutenção à sua saúde na tentativa de eliminar possíveis danos e
evitar tratamentos mais dispendiosos e de maior grau de dificuldade para restabelecimento, em condições
de trabalho. Entende-se por afastamento qualquer modalidade de afastamento pelo INSS inclusive
aposentadoria por invalidez.

I - Após o retorno do trabalhador afastado/aposentado por invalidez, poderá a entidade descontar os valores
pagos ao Sintibref-MG, referente à parte descontada do empregado, desde que parceladamente, sendo que
o valor de cada parcela não deve exceder o dobro do valor do benefício pago pelo empregado (R$ 60,40,
R$ 180,40 ou R$ 370,40), ou seja, até dois meses por parcela.

PARÁGRAFO SEXTO

A Instituição empregadora poderá optar por outra parceria que não a aqui mencionada, desde que os
benefícios não sejam inferiores e ou em menor quantidade dos que estão elencados nesta clausula, a
abrangência do benefício oferecido, bem como a parte do trabalhador não seja maior do que aqui
estabelecida, mediante comprovação da permanência dos empregados no benefício próprio. Para análise
das condições do plano de saúde/ benefício de saúde oferecido, a entidade deve enviar ao SINTIBREF-MG,
pelo e-mail analisepaf@sintibref-minas.org.br cópia 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, trabalhador e empregador e quaisquer documentos que possam causar ônus aos trabalhadores,
este procedimento deve ser realizado anualmente, ou sempre que houver alteração nas condições do
benefício ofertado. O SINTIBREF-MG informará a aceitação ou não, via e-mail, e caso seja aprovado o
empregador deve enviar a lista de exclusão dos empregados no benefício PAF, bem como dos boletos
correspondentes. Fica estipulado que as Instituições Empregadoras devem enviar para verificação do plano
próprio todos os documentos para análise e conclusão do processo em até 60 (sessenta) dias da data da
contratação de plano próprio ou de envio de permanência, a cada data base.

 

PARÁGRAFO SÉTIMO

A Instituição Empregadora que possuir plano próprio aprovado pelo SINTIBREF-MG, na forma do parágrafo
anterior, permanecerá com a obrigação de cumprimento do “Benefício Medicamentos para Todos”, previsto
neste PAF, garantindo aos trabalhadores medicamentos Genéricos e Similares gratuitamente, desde que
receitados pelos profissionais do plano aprovado. Dessa forma, a Instituição empregadora deverá informar
ao SINTIBREF-MG, através do e-mail: associadopaf@sintibref-minas.org.br, até o dia 15 (quinze) de cada
mês os trabalhadores admitidos e ou demitidos, para inclusão e ou exclusão do trabalhador no benefício. O
SINTIBREF-MG se responsabiliza pelo fiel cumprimento do benefício de cada um dos trabalhadores, para
tanto, a instituição deverá proceder ao pagamento de R$ 16,75 (dezesseis reais e setenta e cinco centavos)
por cada empregado, no prazo e forma estabelecidos nos parágrafos abaixo, desde que a instituição
atualize a lista de inclusão e exclusão dos empregados até o dia supracitado.

 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FAMILIAR - PAF UBERLANDIA 
 
VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/01/2022 a 31/12/2022 

Pelo presente instrumento aditivo vigente, as partes acordam em ACRESCENTAR O ITEM 3 NO
INCISO XI DO CAPUT; ALTERAR o PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO, I, III E IV; PARÁGRAFO
QUARTO, INCISO PRIMEIRO, PARÁGRAFO SEXTO E PARÁGRAFO OITAVO DA A- PLAM; e o

mailto:analisepaf@sintibref-minas.org.br
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PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO IV, PARÁGRAFO QUARTO, INCISOS I E III, PARÁGRAFO SEXTO,
ACRESCENTAR O ITEM 3 NO INCISO III PARÁGRAFO OITAVO da modalidade de benefício
TANGARÁ; ACRESCENTAR O ITEM 3 NO INCISO XIII, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO IV e V,
PARÁGRAFO TERCEIRO, INCISO I, PARÁGRAFO QUINTO e PARÁGRAFO SÉTIMO do benefício
CARTÃO DE TODOS, prevista na CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2023 (NÚMERO DE
REGISTRO NO MTE MG003907/2021) nas seguintes condições abaixo, permanecendo sem alteração
as demais condições da cláusula referência:

 

 XI - Fica garantido a todo trabalhador abrangido pelo PAF UBERLÂNDIA, o Benefício Medicamento para
Todos que oferece medicamentos Genéricos e Similares gratuitamente, desde que receitados pelos
profissionais do PAF. 

3 – Os empregados terão até o limite de 30 (trinta) dias para solicitar o medicamento após a data de
emissão da receita.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

 

 I - A Instituição empregadora deverá informar ao SINTIBREF-MG, através do e-mail:
associadoplam@sintibref-minas.org.br, até o dia 15 (quinze) de cada mês, os trabalhadores demitidos que
estão no PLAM, para baixa do trabalhador no benefício e informar, através do mesmo email
associadoplam@sintibref-minas.org.br, até o dia 15 (quinze) de cada mês os trabalhadores ativos no PLAM
para inclusão no Benefício Medicamento para Todos. Caso o 15º dia não seja dia útil, o envio deve ser
antecipado, ou seja, o último dia útil que antecede o dia 15.

II - A falta de pagamento por parte da Instituição empregadora (parte patronal e parte empregado) referente
aos trabalhadores sindicalizados dentro de cada mês, obriga a empregadora a reverter o valor do benefício,
em dobro, ou seja, (ex.: faixa etária 19 a 58: R$ 280,00, sendo R$ 49,80 parte patronal + R$ 90,20 parte
do empregado = R$ 140,00 x 2 e R$ 33,50 = R$ 16,75 x 2 - medicamentos) 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.

III - O SINTIBREF-MG se responsabiliza pelo fiel cumprimento do referido plano de assistência medica de
cada um dos empregados que optaram pelo uso, para tanto, a instituição deverá proceder ao pagamento de
R$ 80,00 (oitenta reais), R$ 140,00 (cento e quarenta reais) ou R$ 235,00 (duzentos e trinta e cinco
reais) e R$ 16,75 (dezesseis reais e setenta e cinco centavos, conforme faixa etária descrita em tabela
abaixo, por cada empregado, no prazo e forma estabelecidos nos parágrafos desta clausula e desde que a
instituição atualize a lista de exclusão dos empregados até o dia 15 (quinze) de cada mês.

 

PARÁGRAFO QUARTO

I - A Instituição deve realizar o pagamento dos valores da parte patronal e do trabalhador (R$ 80,00 - 0 a 18
anos; R$ 140,00 – 19 a 58 anos; R$ 235,00 - acima de 59), somados ao valor da carteirinha, nos casos de
primeira inclusão, e R$ 16,75 (dezesseis reais e setenta e cinco centavos) para o Benefício
Medicamentos para Todos,  em boletos mensais enviados separadamente pelo SINTIBREF-MG (parte
patronal = R$ 49,80 e parte do empregado R$ 30,20 ou R$ 90,20 ou R$ 185,20), até o dia 10 do mês
seguinte ao inicio de utilização do empregado no beneficio, ou seja, pagamento no dia 10 de cada mês,
através de boleto bancário com código de barras.

PARÁGRAFO SEXTO

No caso de trabalhadores afastados antes do início do PAF, a Instituição fica isenta da obrigatoriedade de
inclusão, até que este retorne suas atividades. No caso de trabalhadores afastados após sua inclusão no
referido benefício, a instituição empregadora continuará responsável pelo pagamento da mensalidade dos
empregados, inclusive de enviar a inclusão destes trabalhadores, ainda que afastados mas em uso do PAF,
no benefício Medicamentos para Todos, na forma desta clausula, incentivando-os a consultas médicas para
que de forma preventiva possa dar manutenção à sua saúde na tentativa de eliminar possíveis danos e
evitar tratamentos mais dispendiosos e de maior grau de dificuldade para restabelecimento, em condições
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de trabalho. Entende-se por afastamento qualquer modalidade de afastamento pelo INSS inclusive
aposentadoria por invalidez.

 

I - Após o retorno do trabalhador afastado/aposentado por invalidez, poderá a entidade descontar os valores
pagos ao Sintibref-MG, referente à parte descontada do empregado, desde que parceladamente, sendo que
o valor de cada parcela não deve exceder o dobro do valor do benefício pago pelo empregado (R$ 60,40,
R$ 180,40 ou R$ 370,40), ou seja, até dois meses por parcela.

 

PARÁGRAFO OITAVO

A Instituição Empregadora que possuir plano próprio aprovado pelo SINTIBREF-MG, na forma do parágrafo
anterior, permanecerá com a obrigação de cumprimento do “Benefício Medicamentos para Todos”, previsto
neste PAF, garantindo aos trabalhadores medicamentos Genéricos e Similares gratuitamente, desde que
receitados pelos profissionais do plano aprovado. Dessa forma, a Instituição empregadora deverá informar
ao SINTIBREF-MG, através do e-mail: associadoplam@sintibref-minas.org.br, até o dia 15 (quinze) de cada
mês os trabalhadores admitidos e ou demitidos, para inclusão e ou exclusão do trabalhador no benefício. O
SINTIBREF-MG se responsabiliza pelo fiel cumprimento do benefício de cada um dos trabalhadores, para
tanto, a instituição deverá proceder ao pagamento de R$ 16,75 (dezesseis reais e setenta e cinco centavos)
por cada empregado, no prazo e forma estabelecidos nos parágrafos abaixo, desde que a instituição
atualize a lista de inclusão e exclusão dos empregados até o dia supracitado

 

 

B – TANGARÁ

 III - Benefício Medicamento para Todos que oferece medicamentos Genéricos e Similares gratuitamente,
desde que receitados pelos profissionais do PAF. 

3 – Os empregados terão até o limite de 30 (trinta) dias para solicitar o medicamento após a data de
emissão da receita.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

IV - A não informação por parte da Instituição empregadora dos trabalhadores admitidos dentro de cada
mês, até o dia quinze do referido mês, para inclusão e utilização no referido benefício, obriga a
empregadora a reverter o referido valor em dobro, ou seja (R$ 99,60 = R$ 49,80 parte patronal x 2 e R$
33,50 = R$ 16,75 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 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.

 

V - O SINTIBREF-MG se responsabiliza pelo fiel cumprimento do benefício de cada um dos trabalhadores,
para tanto, a instituição deverá proceder ao pagamento de R$ 49,80 (quarenta e nove reais e oitenta
centavos) e R$ 16,75 (dezesseis reais e setenta e cinco centavos) por cada trabalhador e atualizar a
lista de inclusão e exclusão dos trabalhadores até o dia 15 (quinze) de cada mês.

 

 

PARÁGRAFO QUARTO

I - A Instituição deve realizar o pagamento dos valores de R$ 49,80 (quarenta e nove reais e oitenta
centavos) por empregado e R$ 16,75 (dezesseis reais e setenta e cinco centavos) para o Benefício
Medicamentos para Todos, em boletos mensais, que serão enviados até o dia 10 do mês seguinte ao início
de utilização do empregado no beneficio, ou seja, pagamento no dia 10 de cada mês, através de boleto
bancário com código de barras.
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III -  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 vezes o valor R$ 49,80 (quarenta e nove reais e
oitenta centavos) e R$ 16,75 (dezesseis reais e setenta e cinco centavos).

PARÁGRAFO SEXTO

No caso de trabalhadores afastados antes do início do PAF, a Instituição fica isenta da obrigatoriedade de
inclusão, até que este retorne suas atividades. No caso de trabalhadores afastados após sua inclusão no
referido benefício, a instituição empregadora continuará responsável pelo pagamento da mensalidade dos
empregados, inclusive de enviar a inclusão destes trabalhadores, ainda que afastados mas em uso do PAF,
no beneficio Medicamentos para Todos, na forma desta clausula, incentivando-os a consultas médicas para
que de forma preventiva possa dar manutenção à sua saúde na tentativa de eliminar possíveis danos e
evitar tratamentos mais dispendiosos e de maior grau de dificuldade para restabelecimento, em condições
de trabalho. Entende-se por afastamento qualquer modalidade de afastamento pelo INSS inclusive
aposentadoria por invalidez.

I - Após o retorno do trabalhador afastado/aposentado por invalidez, poderá a entidade descontar os valores
pagos ao Sintibref-MG, referente à parte descontada do empregado, desde que parceladamente, sendo que
o valor de cada parcela não deve exceder o dobro do valor do benefício pago pelo empregado (R$ 60,40,
R$ 180,40 ou R$ 370,40), ou seja, até dois meses por parcela.

 

PARÁGRAFO OITAVO

A Instituição Empregadora que possuir plano próprio aprovado pelo SINTIBREF-MG, na forma do parágrafo
anterior, permanecerá com a obrigação de cumprimento do “Benefício Medicamentos para Todos”, previsto
neste PAF, garantindo aos trabalhadores medicamentos Genéricos e Similares gratuitamente, desde que
receitados pelos profissionais do plano aprovado. Dessa forma, a Instituição empregadora deverá informar
ao SINTIBREF-MG, através do e-mail: associadotangara@sintibref-minas.org.br, até o dia 15 (quinze) de
cada mês os trabalhadores admitidos e ou demitidos, para inclusão e ou exclusão do trabalhador no
benefício. O SINTIBREF-MG se responsabiliza pelo fiel cumprimento do benefício de cada um dos
trabalhadores, para tanto, a instituição deverá proceder ao pagamento de R$ 16,75 (dezesseis reais e
setenta e cinco centavos) por cada empregado, no prazo e forma estabelecidos nos parágrafos abaixo,
desde que a instituição atualize a lista de inclusão e exclusão dos empregados até o dia supracitado

 

 

C – CARTÃO DE TODOS

XIII - Fica garantido a todo trabalhador abrangido pelo PAF UBERLÂNDIA, o Benefício Medicamento para
Todos que oferece medicamentos Genéricos e Similares gratuitamente, desde que receitados pelos
profissionais do PAF

3 – Os empregados terão até o limite de 30 (trinta) dias para solicitar o medicamento após a data de
emissão da receita.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

IV - A não informação por parte da Instituição empregadora dos trabalhadores admitidos dentro de cada
mês, até o dia quinze do referido mês, para inclusão e utilização no benefício, obriga a empregadora a
reverter o referido valor em dobro, ou seja, (R$ 99,60 = R$ 49,80 x 2 – conforme o caso e R$ 33,50 = R$
16,75 x 2), sendo 50% revertido ao empregado e 50% a entidade sindical, em boleto próprio, 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.

 

V - O SINTIBREF-MG se responsabiliza pelo fiel cumprimento do benefício de cada um dos trabalhadores,
para tanto, a instituição deverá proceder ao pagamento de R$ 49,80 (quarenta e nove reais e oitenta
centavos) e R$ 16,75 (dezesseis reais e setenta e cinco centavos por cada empregado, no prazo e
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forma estabelecidos nos parágrafos abaixo, desde que a instituição atualize a lista de inclusão e exclusão
dos empregados até o dia 15 (quinze) de cada mês.

 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO

I - A Instituição deve realizar o pagamento dos valores de R$ 49,80 (quarenta e nove reais e oitenta
centavos) por empregado e R$ 16,75 (dezesseis reais e setenta e cinco centavos) para o Benefício
Medicamentos para Todos, em boletos mensais, que serão enviados até o dia 10 do mês seguinte ao início
de utilização do empregado no benefício, ou seja, pagamento no dia 10 de cada mês, através de boleto
bancário com código de barras.

PARÁGRAFO QUINTO

No caso de trabalhadores afastados antes do início do PAF, a Instituição fica isenta da obrigatoriedade de
inclusão, até que este retorne suas atividades. No caso de trabalhadores afastados após sua inclusão no
referido benefício, a instituição empregadora continuará responsável pelo pagamento da mensalidade dos
empregados, inclusive de enviar a inclusão destes trabalhadores, ainda que afastados mas em uso do PAF,
no beneficio Medicamentos para Todos, na forma desta clausula, incentivando-os a consultas médicas para
que de forma preventiva possa dar manutenção à sua saúde na tentativa de eliminar possíveis danos e
evitar tratamentos mais dispendiosos e de maior grau de dificuldade para restabelecimento, em condições
de trabalho. Entende-se por afastamento qualquer modalidade de afastamento pelo INSS inclusive
aposentadoria por invalidez.

 

I - Após o retorno do trabalhador afastado/aposentado por invalidez, poderá a entidade descontar os valores
pagos ao Sintibref-MG, referente à parte descontada do empregado, desde que parceladamente, sendo que
o valor de cada parcela não deve exceder o dobro do valor do benefício pago pelo empregado (R$ 60,40,
R$ 180,40 ou R$ 370,40), ou seja, até dois meses por parcela.

 

PARÁGRAFO SÉTIMO

A Instituição Empregadora que possuir plano próprio aprovado pelo SINTIBREF-MG, na forma do parágrafo
anterior, permanecerá com a obrigação de cumprimento do “Benefício Medicamentos para Todos”, previsto
neste PAF, garantindo aos trabalhadores medicamentos Genéricos e Similares gratuitamente, desde que
receitados pelos profissionais do plano aprovado. Dessa forma, a Instituição empregadora deverá informar
ao SINTIBREF-MG, através do e-mail: associadopaf@sintibref-minas.org.br, até o dia 15 (quinze) de cada
mês os trabalhadores admitidos e ou demitidos, para inclusão e ou exclusão do trabalhador no benefício. O
SINTIBREF-MG se responsabiliza pelo fiel cumprimento do benefício de cada um dos trabalhadores, para
tanto, a instituição deverá proceder ao pagamento de R$ 16,75 (dezesseis reais e setenta e cinco centavos)
por cada empregado, no prazo e forma estabelecidos nos parágrafos abaixo, desde que a instituição
atualize a lista de inclusão e exclusão dos empregados até o dia supracitado.

 
 
CLÁUSULA OITAVA - PROGRAMA DE ASSITENCIA FAMILIAR - PAF MG 
 
VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/01/2022 a 31/12/2022 

Pelo presente instrumento aditivo vigente, as partes acordam em ACRESCENTAR O ITEM 3 NO
INCISO XII do CAPUT; ALTERAR o PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO IV e V; PARÁGRAFO QUARTO,
INCISO I, e retirada do INCISO III; e PARÁGRAFO OITAVO da  CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA -
PROGRAMA DE ASSISTENCIA FAMILIAR – PAF MG, prevista na CONVENÇÃO COLETIVA DE
TRABALHO 2022/2023 (NÚMERO DE REGISTRO NO MTE MG003907/2021) nas seguintes condições
abaixo, permanecendo sem alteração as demais condições da cláusula referência:

XII - Fica garantido a todo trabalhador abrangido pelo PAF MG (DEMAIS CIDADES DO ESTADO DE
MINAS GERAIS), o Benefício Medicamento para Todos que oferece medicamentos Genéricos e Similares
gratuitamente, desde que receitados pelos profissionais do PAF.
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3 – Os empregados terão até o limite de 30 (trinta) dias para solicitar o medicamento após a data de
emissão da receita.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

IV - A não informação por parte da Instituição empregadora dos trabalhadores admitidos dentro de cada
mês, até o dia quinze do referido mês, para inclusão e utilização no referido benefício, obriga a
empregadora a reverter o referido valor em dobro, ou seja, (R$ 52,00 = R$ 26,00 x 2 e R$ 33,50 = R$ 16,75
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 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.

V - O SINTIBREF-MG se responsabiliza pelo fiel cumprimento deste benefício para cada um dos
trabalhadores, para tanto, a instituição deverá proceder ao pagamento de R$26,00 (vinte e seis reais) e R$
16,75 (dezesseis reais e setenta e cinco centavos por cada trabalhador e seus dependentes, se houver,
desde que a instituição atualize a lista de inclusão e exclusão dos empregados até o dia 15 (quinze) de
cada mês.

 

 

PARÁGRAFO QUARTO

I -  A Instituição deve realizar o pagamento do valor (R$ 26,00) correspondente a inclusão do trabalhador e
seus dependentes, se houver, e R$ 16,75 (dezesseis reais e setenta e cinco centavos) para o Benefício
Medicamentos para Todos, em boletos mensais que serão enviados pelo SINTIBREF-MG, até o dia 10 do
mês seguinte ao início de utilização do empregado no benefício, ou seja, primeiro pagamento em 10 de
cada mês, através de boleto bancário com código de barras.

III - O valor a pagar será o resultado do número de empregados vezes ao valor de R$26,00 (vinte e seis
reais).

PARÁGRAFO SEXTO

No caso de trabalhadores afastados antes do início do PAF, a Instituição fica isenta da obrigatoriedade de
inclusão, até que este retorne suas atividades. No caso de trabalhadores afastados após sua inclusão no
referido benefício, a instituição empregadora continuará responsável pelo pagamento da mensalidade dos
empregados, inclusive de enviar a inclusão destes trabalhadores, ainda que afastados mas em uso do PAF,
no beneficio Medicamentos para Todos, na forma desta clausula, incentivando-os a consultas médicas para
que de forma preventiva possa dar manutenção à sua saúde na tentativa de eliminar possíveis danos e
evitar tratamentos mais dispendiosos e de maior grau de dificuldade para restabelecimento, em condições
de trabalho. Entende-se por afastamento qualquer modalidade de afastamento pelo INSS inclusive
aposentadoria por invalidez.

I - Após o retorno do trabalhador afastado/aposentado por invalidez, poderá a entidade descontar os valores
pagos ao Sintibref-MG, referente à parte descontada do empregado, desde que parceladamente, sendo que
o valor de cada parcela não deve exceder o dobro do valor do benefício pago pelo empregado (R$ 60,40,
R$ 180,40 ou R$ 370,40), ou seja, até dois meses por parcela.

 

PARÁGRAFO OITAVO

A Instituição Empregadora que possuir plano próprio aprovado pelo SINTIBREF-MG, na forma do parágrafo
anterior, permanecerá com a obrigação de cumprimento do “Benefício Medicamentos para Todos”, previsto
neste PAF, garantindo aos trabalhadores medicamentos Genéricos e Similares gratuitamente, desde que
receitados pelos profissionais do plano aprovado. Dessa forma, a Instituição empregadora deverá informar
ao SINTIBREF-MG, através do e-mail: associadotodos@sintibref-minas.org.br, até o dia 15 (quinze) de
cada mês os trabalhadores admitidos e ou demitidos, para inclusão e ou exclusão do trabalhador no
benefício. O SINTIBREF-MG se responsabiliza pelo fiel cumprimento do benefício de cada um dos
trabalhadores, para tanto, a instituição deverá proceder ao pagamento de R$ 16,75 (dezesseis reais e
setenta e cinco centavos) por cada empregado, no prazo e forma estabelecidos nos parágrafos abaixo,
desde que a instituição atualize a lista de inclusão e exclusão dos empregados até o dia supracitado.
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CLÁUSULA NONA - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FAMILIAR - PAF GV 
 
VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/01/2022 a 31/12/2022 

Pelo presente instrumento aditivo vigente, as partes acordam em ACRESCENTAR O ITEM 3 DO
INCISO XIII, ALTERAR o PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO IV e V; PARÁGRAFO SEGUNDO,
PARÁGRAFO QUARTO, INCISO I, e PARÁGRAFO OITAVO da  CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA -
PROGRAMA DE ASSISTENCIA FAMILIAR – PAF GV, prevista na CONVENÇÃO COLETIVA DE
TRABALHO 2022/2023 (NÚMERO DE REGISTRO NO MTE MG003907/2021) nas seguintes condições
abaixo, permanecendo sem alteração as demais condições da cláusula referência:

XIII - Fica garantido a todo trabalhador abrangido pelo PAF GV, o Benefício Medicamento para Todos que
oferece medicamentos Genéricos e Similares gratuitamente, desde que receitados pelos profissionais do
PAF. 

3 – Os empregados terão até o limite de 30 (trinta) dias para solicitar o medicamento após a data de
emissão da receita.

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO

 

IV -  A não informação por parte da Instituição empregadora dos trabalhadores admitidos dentro de cada
mês, até o dia quinze de cada mês, para inclusão e utilização no referido benefício e a falta de pagamento
deste, obriga a empregadora a reverter o referido valor em dobro, ou seja, (R$ 85,94 = R$ 26,00 + 16,97 x 2
e R$ 33,50 = R$ 16,75 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 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.

 

V - O SINTIBREF-MG se responsabiliza pelo fiel cumprimento deste benefício para cada um dos
trabalhadores, para tanto, a instituição deverá proceder ao pagamento de R$ 42,97 (quarenta e dois reais
e noventa e sete centavos) e R$ 16,75 (dezesseis reais e setenta e cinco centavos, por cada
trabalhador, desde que a instituição atualize a lista de inclusão e exclusão dos empregados até o dia 15
(quinze) de cada mês para utilização das consultas, exames e procedimentos médicos e
odontológicos.

 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO

O empregador, obrigatoriamente, contribuirá com o valor de R$ 46,00 (quarenta e seis reais), por
empregado somente no mês de inclusão no referido benefício, ou seja, no primeiro mês de utilização do
Nosso Cartão (emissão de carteirinha), e a partir do segundo mês contribuirá com o valor de R$26,00 (vinte
e seis reais), mensais por trabalhador para utilização das consultas, exames e procedimentos médicos pelo
PAF-GV e contribuirá mensalmente com o valor de R$ 16,75 (dezesseis reais e setenta e cinco centavos)
para o Benefício Medicamentos para Todos.

 

 

PARÁGRAFO QUARTO

I - A Instituição deverá realizar o pagamento do valor de R$26,00 (vinte e seis reais), para utilização de
consultas, exames e procedimentos médicos, e do valor de R$16,97 (dezesseis reais e noventa e sete
centavos), para utilização de consultas, exames e procedimentos odontológicos do PAF-GV e R$
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16,75 (dezesseis reais e setenta e cinco centavos) para o Benefício Medicamentos para Todos,
correspondente a inclusão do trabalhador, boleto mensal que será enviado pelo SINTIBREF-MG, até o dia
10 do mês seguinte ao início de utilização do empregado no beneficio, ou seja, primeiro pagamento em 10
de cada mês, através de boleto bancário com código de barras.

 

PARÁGRAFO SEXTO

No caso de trabalhadores afastados antes do início do PAF, a Instituição fica isenta da obrigatoriedade de
inclusão, até que este retorne suas atividades. No caso de trabalhadores afastados após sua inclusão no
referido benefício, a instituição empregadora continuará responsável pelo pagamento da mensalidade dos
empregados, inclusive de enviar a inclusão destes trabalhadores, ainda que afastados mas em uso do PAF,
no beneficio Medicamentos para Todos, na forma desta clausula, incentivando-os a consultas médicas para
que de forma preventiva possa dar manutenção à sua saúde na tentativa de eliminar possíveis danos e
evitar tratamentos mais dispendiosos e de maior grau de dificuldade para restabelecimento, em condições
de trabalho. Entende-se por afastamento qualquer modalidade de afastamento pelo INSS inclusive
aposentadoria por invalidez.

I - Após o retorno do trabalhador afastado/aposentado por invalidez, poderá a entidade descontar os valores
pagos ao Sintibref-MG, referente à parte descontada do empregado, desde que parceladamente, sendo que
o valor de cada parcela não deve exceder o dobro do valor do benefício pago pelo empregado (R$ 60,40,
R$ 180,40 ou R$ 370,40), ou seja, até dois meses por parcela.

 

 

PARÁGRAFO OITAVO

A Instituição Empregadora que possuir plano próprio aprovado pelo SINTIBREF-MG, na forma do parágrafo
anterior, permanecerá com a obrigação de cumprimento do “Benefício Medicamentos para Todos”, previsto
neste PAF, garantindo aos trabalhadores medicamentos Genéricos e Similares gratuitamente, desde que
receitados pelos profissionais do plano aprovado. Dessa forma, a Instituição empregadora deverá informar
ao SINTIBREF-MG, através do e-mail: associadogv@sintibref-minas.org.br, até o dia 15 (quinze) de cada
mês os trabalhadores admitidos e ou demitidos, para inclusão e ou exclusão do trabalhador no benefício. O
SINTIBREF-MG se responsabiliza pelo fiel cumprimento do benefício de cada um dos trabalhadores, para
tanto, a instituição deverá proceder ao pagamento de R$ 16,75 (dezesseis reais e setenta e cinco centavos)
por cada empregado, no prazo e forma estabelecidos nos parágrafos abaixo, desde que a instituição
atualize a lista de inclusão e exclusão dos empregados até o dia supracitado.

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FAMILIAR - PAF VIRTUAL 
 
VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/01/2022 a 31/12/2022 

Pelo presente instrumento aditivo vigente, as partes acordam em ACRESCENTAR O ITEM 3 NO
INCISO II, ALTERAR o PARÁGRAFO QUARTO E PARÁGRAFO SEXTO, da CLÁUSULA DÉCIMA
OITAVA – PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR – PAF VIRTUAL), prevista na CONVENÇÃO
COLETIVA DE TRABALHO 2022/2023 (NÚMERO DE REGISTRO NO MTE MG003907/2021) nas
seguintes condições abaixo, permanecendo sem alteração as demais condições da cláusula
referência:

II - BENEFÍCIO MEDICAMENTO PARA TODOS - ESTADO MINAS GERAIS: O Benefício Medicamento
para Todos oferece medicamentos Genéricos e Similares gratuitamente, desde que receitados pelos
profissionais das referidas Consultas Online, garantida por este PAF-VIRTUAL.

3 – Os empregados terão até o limite de 30 (trinta) dias para solicitar o medicamento após a data de
emissão da receita.

 

PARÁGRAFO QUARTO
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No caso de trabalhadores afastados antes do início do PAF, a Instituição fica isenta da obrigatoriedade de
inclusão, até que este retorne suas atividades. No caso de trabalhadores afastados após sua inclusão no
referido benefício, a instituição empregadora continuará responsável pelo pagamento da mensalidade dos
empregados, inclusive de enviar a inclusão destes trabalhadores, ainda que afastados mas em uso do PAF,
no beneficio Medicamentos para Todos, na forma desta clausula, incentivando-os a consultas médicas para
que de forma preventiva possa dar manutenção à sua saúde na tentativa de eliminar possíveis danos e
evitar tratamentos mais dispendiosos e de maior grau de dificuldade para restabelecimento, em condições
de trabalho. Entende-se por afastamento qualquer modalidade de afastamento pelo INSS inclusive
aposentadoria por invalidez.

I - Após o retorno do trabalhador afastado/aposentado por invalidez, poderá a entidade descontar os valores
pagos ao Sintibref-MG, referente à parte descontada do empregado, desde que parceladamente, sendo que
o valor de cada parcela não deve exceder o dobro do valor do benefício pago pelo empregado (R$ 60,40,
R$ 180,40 ou R$ 370,40), ou seja, até dois meses por parcela.

 

 

PARÁGRAFO SEXTO

A Instituição Empregadora que possuir plano próprio aprovado pelo SINTIBREF-MG, na forma do parágrafo
anterior, permanecerá com a obrigação de cumprimento do “Benefício Medicamentos para Todos”, previsto
neste PAF, garantindo aos trabalhadores medicamentos Genéricos e Similares gratuitamente, desde que
receitados pelos profissionais do plano aprovado. Dessa forma, a Instituição empregadora deverá informar
ao SINTIBREF-MG, através do e-mail: pafvirtual@sintibref-minas.org.br, até o dia 15 (quinze) de cada mês
os trabalhadores admitidos e ou demitidos, para inclusão e ou exclusão do trabalhador no benefício. O
SINTIBREF-MG se responsabiliza pelo fiel cumprimento do benefício de cada um dos trabalhadores, para
tanto, a instituição deverá proceder ao pagamento de R$ 21,75 (vinte e um reais e setenta e cinco centavos)
por cada empregado, no prazo e forma estabelecidos nos parágrafos abaixo, desde que a instituição
atualize a lista de inclusão e exclusão dos empregados até o dia supracitado.

 
SEGURO DE VIDA 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO 
 
VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/01/2022 a 31/12/2022 

Pelo presente instrumento aditivo vigente, as partes acordam em ALTERAR o PARÁGRAFO
TERCEIRO, 1 da CLÁUSULA DÉCIMA NONA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO prevista na
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2023 (NÚMERO DE REGISTRO NO MTE
MG003907/2021) nas seguintes condições abaixo, permanecendo sem alteração as demais
condições da cláusula referência:

 

PARÁGRAFO TERCEIRO

1 - Para garantia das coberturas contratadas por intermédio desta negociação coletiva, o Empregador
deverá proceder ao pagamento do valor de R$ 9,80 (nove reais e oitenta centavos) por cada empregado,
através de boleto bancário enviado mensalmente via e-mail, com vencimento todo dia 10 de cada mês.

 2 - As Instituições se comprometem a arcar com o custo de no mínimo R$ 4,90 (quatro reais e noventa
centavos) para cada um dos seus empregados mensalmente. Os empregados arcarão com o custo máximo
de R$ 4,90 (quatro reais e noventa centavos) cada, mensalmente.

 
OUTROS AUXÍLIOS 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - BEM ESTAR SOCIAL 
 
VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/01/2022 a 31/12/2022 
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Pelo presente instrumento aditivo vigente, as partes acordam em RETIFICAR o PARÁGRAFO
QUINTO, INCISO TERCEIRO, BEM COMO INCLUIR o INCISO TERCEIRO NO PARÁGRAFO OITAVO da
CLÁUSULA VIGÉSIMA – BEM ESTAR SOCIAL, prevista na CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO
2022/2023 (NÚMERO DE REGISTRO NO MTE MG003907/2021) nas seguintes condições abaixo,
permanecendo sem alteração as demais condições da cláusula referência:

PARÁGRAFO QUINTO

III - Com a suspensão da utilização por inadimplência, o empregador será responsável pelos custos
advindos da necessidade de uso de cada beneficiário, bem como deverá arcar com as demais penalidades
previstas no presente instrumento pelo seu descumprimento.

PARÁGRAFO OITAVO

 III - O não cumprimento por parte da Instituição empregadora, do envio 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 pagar o valor do benefício a entidade sindical, como penalidade especifica pelo
descumprimento desta obrigação coletiva e por prejudicar tanto a utilização pelo empregado quanto a
negociação coletiva da categoria, até a completa e obrigatória regularização, sem prejuízo do oferecimento
do referido benefício ao empregado prejudicado e aplicação das demais penalidades revertidas ao
trabalhador prevista nesta clausula e no constantes do instrumento coletivo.

 
 

RELAÇÕES SINDICAIS 
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SOLIDÁRIA (CNS) 
 
VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/01/2022 a 31/12/2022 

Pelo presente instrumento aditivo vigente, as partes acordam em ALTERAR o PARÁGRAFO
PRIMEIRO, da CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA OITAVA - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SOLIDÁRIA
(CNS), prevista na CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2023 (NÚMERO DE REGISTRO NO
MTE MG003907/2021) nas seguintes condições abaixo, permanecendo sem alteração as demais
condições da cláusula referência:

 

PARAGRAFO PRIMEIRO

As instituições devem descontar o valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) no ano de 2022, por empregado,
que será descontado no salário do mês de FEVEREIRO de 2022 em reconhecimento a negociação coletiva
e ao seu alcance a todos os empregados integrantes da categoria econômica.

 
 

 
 

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 DA ASSEMBLÉIA GERAL DOS EMPREGADOS
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Anexo (PDF)

 
ANEXO II - ATA ASSEMBLÉIA GERAL DOS EMPREGADORES

 

Anexo (PDF)

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

http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/imagemAnexo/MR006437_20222022_02_14T11_49_34.pdf
http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/imagemAnexo/MR006437_20222022_02_14T11_49_49.pdf

