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TERMO ADITIVO A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2023 
 

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: ES000082/2022
DATA DE REGISTRO NO MTE: 07/03/2022
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR007009/2022
NÚMERO DO PROCESSO: 13040.100446/2022-22
DATA DO PROTOCOLO: 03/03/2022
 
 
 
NÚMERO DO PROCESSO DA CONVENÇÃO COLETIVA PRINCIPAL: 13040.100019/2022-44
DATA DE REGISTRO DA CONVENÇÃO COLETIVA PRINCIPAL: 01/02/2022

Confira a autenticidade no endereço http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/.
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUICOES BENEFICENTES, RELIGIOSAS E FILANTROPICAS
DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CNPJ n. 26.854.761/0001-02, neste ato representado(a) por seu ;
 
E 
 
SINDICATO INTERESTADUAL DAS INSTITUICOES BENEFICENTES, RELIGIOSAS E FILANTROPICAS,
CNPJ n. 12.330.765/0001-79, 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) Profissionais
dos Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas, com abrangência territorial
em ES. 

 
GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS 

AUXÍLIO SAÚDE 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAF 
 
VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/01/2022 a 31/12/2022 

Pelo presente instrumento aditivo vigente, as partes acordam em 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 ES000011/2022) nas seguintes condições abaixo, permanecendo
sem alteração as demais condições da cláusula referência:

XII - BENEFÍCIO MEDICAMENTO PARA TODOS – ESPIRITO SANTO: 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 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
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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 - ES, 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$99,60), ou seja, até dois meses por parcela.

 

PARÁGRAFO SEXTO

 A Instituição Empregadora que possuir plano próprio aprovado pela FENATIBREF 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 à
SINTIBREF - ES, através do e-mail: es.pafvirtual@fenatibref.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 - ES se responsabiliza pelo fiel cumprimento do benefício de cada um dos trabalhadores, para
tanto, a instituição deverá proceder ao pagamento de R$ 49,80 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 QUARTA - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - PAF VIRTUAL 
 
VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/01/2022 a 31/12/2022 

Pelo presente instrumento aditivo vigente, as partes acordam em ALTERAR o PARÁGRAFO QUINTO E
PARÁGRAFO SEXTO, da CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR –
PAF VIRTUAL), prevista na CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2023 (NÚMERO DE
REGISTRO NO MTE ES000011/2022) nas seguintes condições abaixo, permanecendo sem alteração as
demais condições da cláusula referência:

 

XII - BENEFÍCIO MEDICAMENTO PARA TODOS – ESPIRITO SANTO: 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 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.
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I - Após o retorno do trabalhador afastado/aposentado por invalidez, poderá a entidade descontar os valores
pagos ao SINTIBREF - ES, 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$
43,50), ou seja, até dois meses por parcela.

 

PARÁGRAFO SEXTO

 A Instituição Empregadora que possuir plano próprio aprovado pela FENATIBREF 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 à
SINTIBREF - ES, através do e-mail: es.pafvirtual@fenatibref.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 - ES 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 QUINTA - 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 item 1 do PARÁGRAFO
TERCEIRO da CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO, prevista na CONVENÇÃO
COLETIVA DE TRABALHO 2022/2023 (NÚMERO DE REGISTRO NO MTE ES000011/2022) 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.

 

 
 

 
 

ADOLFO GALVANI GARCIA 
PRESIDENTE 

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUICOES BENEFICENTES, RELIGIOSAS E FILANTROPICAS DO ESTADO
DO ESPIRITO SANTO 

 
 
 

ELAINE PEREIRA CLEMENTE 
PRESIDENTE 

SINDICATO INTERESTADUAL DAS INSTITUICOES BENEFICENTES, RELIGIOSAS E FILANTROPICAS 
 

 
ANEXOS

ANEXO I - ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DOS EMPREGADOS PT 1
 

Anexo (PDF)

 

http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/imagemAnexo/MR007009_20222022_02_16T14_24_01.pdf
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ANEXO II - ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DOS EMPREGADOS PT 2
 

Anexo (PDF)

 
ANEXO III - ATA DA ASSEMBLEIA 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/MR007009_20222022_02_16T14_24_45.pdf
http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/imagemAnexo/MR007009_20222022_02_16T14_25_24.pdf

