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Imprimir  Salvar

TERMO ADITIVO A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2023 
 

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: PE000645/2022
DATA DE REGISTRO NO MTE: 28/06/2022
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR032296/2022
NÚMERO DO PROCESSO: 13623.102444/2022-17
DATA DO PROTOCOLO: 28/06/2022
 
 
 
NÚMERO DO PROCESSO DA CONVENÇÃO COLETIVA PRINCIPAL: 13623.104306/2021-91
DATA DE REGISTRO DA CONVENÇÃO COLETIVA PRINCIPAL: 30/12/2021

Confira a autenticidade no endereço http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/.
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUICOES BENEFICENTES RELIGIOSAS E FILANTROPICAS
NO ESTADO DE PERNAMBUCO, CNPJ n. 01.102.067/0001-08, 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) Empregados
das Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas, com abrangência territorial em PE. 

 
GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS 

AUXÍLIO SAÚDE 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - PLANO ODONTOLOGICO 
 

Pelo presente instrumento aditivo vigente, as partes acordam em retificar a CLÁUSULA
QUINQUAGÉSIMA QUINTA – PLANO ODONTOLÓGIVO, prevista na CONVENÇÃO
COLETIVA DE TRABALHO 2022/2023 (NÚMERO DE REGISTRO NO MTE
(PE001497/2021), para que conste a redaçãoda seguinte forma, que passará a vigorar desde
1º de julho de 2022:

Fica estabelecido o cumprimento do benefício Plano Odontológico, aos empregados e
empregadores, garantindo melhores condições à categoria e concedendo vantagens e
segurança aos trabalhadores, devendo ser cumprida de acordo com as condições a seguir.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

I - Os procedimentos cobertos tanto para empregados quanto dependentes são: cirurgia,
dentística, diagnóstico, endodontia, odontopediatria, pacientes especiais, prótese, periodontia,
radiologia, urgência, prevenção em saúde bucal.
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II - Os procedimentos completos estabelecidos pelo rol mínimo da ANS podem ser solicitados
via e-mail atendimento@centraldosbeneficios.com.br e ou acessados através do portal do
cliente pelo link: www.centraldosbeneficios.com.br/portal.

PARÁGRAFO SEGUNDO 

I - O sindicato estabeleceu parceria com a Win Administradora de Benefícios, que por meio de
operadora de serviços odontológicos, oferece todos os procedimentos elencados no parágrafo
primeiro, com exceção das cidades em processo de implementação ou que estejam a mais de
100 km do polo de atendimento da(s) clínica(s), conforme inciso II. 

II - O Empregador localizado nas cidades onde ainda esteja sendo implementado o
atendimento por parte da operadora do plano odontológico ou que estejam a mais de 100 km
do polo de atendimento, são desobrigadas do cumprimento desta cláusula, até que chegue
atendimento na cidade ou em um polo de atendimento em um raio de até 100 km de distância.

III - As cidades que não são polos de atendimento, mas estão em distância inferior a um raio
de 100 km das clínicas credenciadas continuam obrigadas a cumprir esta cláusula.

IV - Os trabalhadores que estiverem nas cidades com distância superior a 100 km e
desejarem fazer uso do referido benefício, poderão fazê-lo e neste caso o empregador, deverá
cumprir a presente cláusula.

V - Após o imediato atendimento nas respectivas condições acima elencadas nessa cláusula,
o empregador será prontamente comunicado, para que se cumpra o que está aqui
estabelecido. Nestes casos, o empregador poderá, alternativamente, arcar com tal benefício
para além da parceria mencionada.  

PARÁGRAFO TERCEIRO

 I - O Empregador deverá se cadastrar no Portal do Cliente para ter acesso ao Sistema
Integrado de Benefícios - SIB. Toda movimentação de empregados será feita diretamente pelo
portal, ainda, 2ª via de boletos, extrato de vidas ativas, bem como demais informações do
benefício, estarão também disponíveis nessa área. O acesso se dará pelo link:
www.centraldosbeneficios.com.br/portal.

II – O Empregador, por meio Portal do Cliente, deverá informar os seguintes dados dos
empregados: NOME COMPLETO, CPF, DATA DE NASCIMENTO, TELEFONE CELULAR DO
EMPREGADO, EMAIL DO EMPREGADO, NOME DA MÃE, DATA DE ADMISSÃO E OU
DEMISSÃO, até o dia 25 de cada mês contendo os empregados admitidos e ou demitidos.
Sendo a vigência iniciada no mês subsequente ao mês de inclusão. 

III - Lembramos que, para inclusão ou exclusão no benefício, caso o dia padrão caia em finais
de semana ou feriados, o envio deverá ser antecipado para o último dia útil que anteceda o
dia 25.  

IV - Caso o empregador, por algum motivo, não conseguir informar dentro do prazo estipulado,
não será possível efetuar alterações no boleto, vigência do benefício e nota fiscal emitida.

V - A não informação por parte do empregador dos empregados admitidos dentro de cada
mês, até o vigésimo quinto dia do referido mês, para inclusão e utilização do benefício, obriga
a empregadora a reverter o referido valor em dobro, 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. 

VI - O Sindicato, através de parceria com a Administradora de Benefícios, se responsabiliza
pelo fiel cumprimento do plano odontológico de cada um dos empregados, bem como de seus

http://www.centraldosbeneficios.com.br/portal
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dependentes, para tanto, o empregador deverá proceder ao pagamento do valor pactuado por
cada empregado, no prazo e forma estabelecido abaixo, desde que atualize a lista de inclusão
e exclusão dos empregados via portal do cliente.

PARÁGRAFO QUARTO

I - Para garantia das coberturas contratadas, o empregador deverá proceder o pagamento dos
R$14,60 (quatorze reais e sessenta centavos) para o benefício por cada
empregado/dependente, através de boleto bancário enviado mensalmente via e-mail.

II - O Empregador deverá efetuar o pagamento, através de boleto bancário enviado
previamente pela Administradora por e-mail, até o dia 10 do mês subsequente à inclusão do
empregado para exercício do benefício.

PARÁGRAFO QUINTO

No caso de empregados beneficiários afastados, após a inclusão no referido benefício, o
empregador continuará responsável pelo pagamento da mensalidade dos mesmos,
incentivando-os a realizar consultas preventivas ou tratamentos neste período. 

PARÁGRAFO SEXTO

I - Fica estendido a todos os dependentes de nossos representados, o direito de uso deste
benefício, ao mesmo custo pago pelo empregador, valores estes que serão assumidos pelo
empregado titular através de autorização para desconto em folha, o que não impede o
empregador por liberalidade, em relação aos dependentes, assumir tais custos.

II - Aos empregados que desejarem a inclusão de seus dependentes, o empregador deverá
preencher termo próprio de adesão (disponível no portal do cliente), onde o empregado
autorizará via e-mail a inclusão de seus dependentes.  

III - Caso o titular do plano não esteja mais ligado ao seu empregador, seus dependentes
também serão excluídos em função da perda do vínculo. 

PARÁGRAFO SÉTIMO

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

PARÁGRAFO OITAVO

I - A inadimplência de qualquer boleto em atraso que seja igual ou superior a 20 (vinte) dias do
vencimento, acarretará a suspensão de todos os beneficiários, empregados e dependentes do
plano odontológico.  

II - Após a quitação de todas as pendências, o empregador deverá dar novo aceite no termo
de adesão e assim encaminhar através dos meios disponíveis a relação de empregados
atualizada para reinclusão, e eles serão incluídos com nova data de vigência.  

III - Com a suspensão da utilização por inadimplência, o empregador é 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 ativo no benefício, a título de
indenização.  

IV - Em função da continuidade da inadimplência, a cobrança será judicial, e ainda, o título
poderá ser protestado, por descumprimento desta CCT, o que não isenta o empregador da
quitação de pagamento(s) pendente(s). 

PARÁGRAFO NONO
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I – Os empregadores que oferecem o plano odontológico previsto nesta cláusula aos seus
empregados por meio de outro prestador contratado, ficam isentas de cumprir a
obrigatoriedade com a parceria mencionada nesta clausula, desde que fique comprovado, que
a empresa contratada garanta o atendimento e vantagens previstos no parágrafo primeiro
desta cláusula e desde que, não sejam inferiores e/ou em menor quantidade dos que lá estão
elencados, e ainda que não haja prejuízo econômico aos empregados. Sendo ainda
necessário comprovação anual da permanência dos empregados no benefício contratado.

II - Para análise das condições do benefício oferecido, o empregador deve enviar para o e-
mail: analise@fenatibref.org.br, cópia do contrato ou proposta com o prestador de serviço, a
relação dos empregados que utilizam/utilizarão o benefício, o último boleto pago ao prestador
com autenticação bancária legível e demais documentos que possam comprovar quaisquer
ônus aos trabalhadores.

PARÁGRAFO DÉCIMO

O empregador deverá ler o Termo de Adesão disponível no Portal do Cliente. O aceite das
condições do mesmo é obrigatório devido à natureza desta CCT.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (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 - Em complemento à precípua base legal supramencionada, considerando a celebração de
contratos específicos pela operadora de serviços odontológicos com o fito de dar cumprimento
à obrigação legal trabalhista constante na CCT, tem-se, nesta hipótese, mais uma base legal
“necessidade de execução de contrato ou procedimentos preliminares relacionados a
contrato”, prevista no artigo 7º, V da Lei nº 13.709/18 (LGPD). 

III - 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 QUARTA - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR-PAF VIRTUAL 
 

Pelo presente instrumento aditivo vigente, as partes acordam em manter as alterações feitas
no ITEM II e no ITEM 3, e no PARÁGRAFO SEXTO, e retificar o PARÁGRAFO SEGUNDO,
INCISO VII, todos da CLÁUSLA DÉCIMA TERCEIRA- PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA
FAMILIAR – PAF VIRTUAL da CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2023
(NÚMERO DE REGISTRO NO MTE PE001497/2021), prevista na CLÁUSULA TERCEIRA do
TERMO ADITIVO À CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2023 (NÚMERO DE
REGISTRO NO MTE: PE000138/2022), restando determinado da seguinte forma:

II - BENEFÍCIO MEDICAMENTO PARA TODOS - ESTADO PERNAMBUCO- Fica garantido a
todo trabalhador abrangido pelo PAF 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. 

Á
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PARÁGRAFO SEGUNDO

Em caso de inadimplemento a instituição é obrigada a reemitir o boleto através do site
www.sintibref-pe.org.br/para-empregadores. Estando o boleto atrasado por prazo superior
à 58 dias, contados a partir do vencimento, deve fazer contato com o setor de Arrecadação
para solicitar novo boleto pelo qual arcará com as despesas de reemissão. 

PARÁGRAFO SEXTO

A Instituição Empregadora que possuir plano próprio aprovado pelo SINTIBREF-PE, 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-PE,
através do e-mail: pe.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-PE 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.

 
 
CLÁUSULA QUINTA - BEM ESTAR SOCIAL 
 

Pelo presente instrumento aditivo vigente, as partes acordam em retificar o PARÁGRAFO
OITAVO PARA ACRESCENTAR O INCISO III, todos DA CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA,
prevista na CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2023 (NÚMERO DE REGISTRO
NO MTE (PE001497/2021), restando determinado da seguinte forma:

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 SEXTA - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SOLIDÁRIA (CNS) 
 

Pelo presente instrumento aditivo vigente, as partes acordam em retificar o PARÁGRAFO
PRIMEIRO, SEGUNDO E SÉTIMO DA CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUARTA -
CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SOLIDÁRIA (CNS), prevista na CONVENÇÃO COLETIVA DE
TRABALHO 2022/2023 (NÚMERO DE REGISTRO NO MTE (PE001497/2021), para que
conste fevereiro de 2022, março de 2022, da seguinte forma: 

PARAGRAFO PRIMEIRO

http://www.sintibref-pe.org.br/para-empregadores
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As instituições devem descontar o valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) no ano de 2022, por
empregado, 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. 

PARAGRAFO SEGUNDO

As importâncias descontadas deverão ser recolhidas até o dia 10 (dez) do mês subsequente
aos descontos, respectivamente no mês de MARÇO de 2022, em boleto fornecido pelo
Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas do Estado
de Pernambuco. As Instituições encaminharão ao SINTIBREF-PE no e-mail:
arrecadacao@sintibref-pe.org.br ou extraordinariamente por correios e neste caso somente
se a instituição não possuir meios eletrônicos à Rua Riachuelo, 105, Salas 904/906 - 9º Andar
- Ed. Círculo Católico - Boa vista, CEP 50050-913 - Recife/PE, cópia de comprovação dos
recolhimentos, juntamente com a relação nominal dos empregados e CAGED do mês de
desconto, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o respectivo desconto.

PARÁGRAFO SÉTIMO

Aos empregados admitidos após o mês de FEVEREIRO de 2022, será descontado o valor
referente à CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SOLIDÁRIA (CNS), no mês subsequente ao de sua
admissão e seu repasse ao SINTIBREF-PE se dará no mês seguinte ao desconto.

 
 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
OUTRAS DISPOSIÇÕES 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - FORNECIMENTO DA RAIS E GFIP 
 

Pelo presente instrumento aditivo vigente, as partes acordam em retificar a CLÁUSULA
QUINQUAGÉSIMA QUINTA - FORNECIMENTO DA RAIS E GFIP, prevista na CONVENÇÃO
COLETIVA DE TRABALHO 2022/2023 (NÚMERO DE REGISTRO NO MTE
(PE001497/2021), para que conste SINTIBREF-PE, da seguinte forma: 

As Instituições fornecerão obrigatoriamente cópia da RAIS (Relação Anual de Informações
Sociais) inclusive a negativa, anualmente, e da GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e de
Informações à Previdência Social), inclusive a negativa, mensalmente, ao SINTIBREF-PE 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 as
penalidades por descumprimento de CCT, previstas neste instrumento.

 
 

 
 

ROBERTH BRENO DOS SANTOS SOUSA 
PRESIDENTE 

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUICOES BENEFICENTES RELIGIOSAS E FILANTROPICAS NO ESTADO DE
PERNAMBUCO 

 
 
 

ELAINE PEREIRA CLEMENTE 
PRESIDENTE 

SINDICATO INTERESTADUAL DAS INSTITUICOES BENEFICENTES, RELIGIOSAS E FILANTROPICAS 
 

 
ANEXOS

ANEXO I - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS EMPREGADOS
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Anexo (PDF)

 
ANEXO II - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 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/MR030455_20222022_06_21T13_05_11.pdf
http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/imagemAnexo/MR030455_20222022_06_21T13_05_47.pdf

