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TERMO ADITIVO A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2019/2019
NÚMERO DE REGISTRO NO MTE:
DATA DE REGISTRO NO MTE:
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO:
NÚMERO DO PROCESSO:
DATA DO PROTOCOLO:

PE000179/2019
26/02/2019
MR009195/2019
46213.003079/2019-44
26/02/2019

NÚMERO DO PROCESSO DA CONVENÇÃO COLETIVA PRINCIPAL: 46213.005527/2018-63
DATA DE REGISTRO DA CONVENÇÃO COLETIVA PRINCIPAL:
23/04/2018
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
Presidente, Sr(a). EDSON CORREIA DA SILVA;
E
SINDICATO INTERESTADUAL DAS INSTITUICOES BENEFICENTES, RELIGIOSAS E FILANTROPICAS,
CNPJ n. 12.330.765/0001-79, 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) Empregados
das Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas, com abrangência territorial em PE.

GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS
SEGURO DE VIDA
CLÁUSULA TERCEIRA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO
Pelo presente instrumento aditivo vigente, as partes acordam em incluir na CLÁUSULA SEXTA –
“SEGURO DE VIDA EM GRUPO” do TERMO ADITIVO A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO
2019/2019 (NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: PE000150/2019), o dispositivo abaixo, permanecendo sem
alteração as demais condições da cláusula referência:

Atenção: A cobertura de morte extensiva aos filhos é válida somente para maiores de 14 (quatorze) anos.

OUTROS AUXÍLIOS
CLÁUSULA QUARTA - BEM ESTAR SOCIAL
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As partes acordam que a partir de 01 de Fevereiro de 2019, fica estabelecido aos empregados e Instituições
a obrigatoriedade de cumprimento do benefício “Bem Estar Social”, que visa garantir melhores condições à
categoria, concedendo vantagens e segurança aos trabalhadores e empregadores, devendo ser cumprida
pelas Instituições Empregadoras as seguintes condições:

PARÁGRAFO PRIMEIRO – DAS GARANTIAS

BENEFÍCIOS PARA OS TRABALHADORES
BENEFICIOS
VALOR
PARCELAS MOTIVO
BENEFÍCIO CASAMENTO R$900,00 1
Em caso de casamento do titular
Matrícula do filho(a) do titular em
BENEFICIO CRECHE
R$300,00 3
creche
BENEFÍCIO ALIMENTAR
R$500,00 2
Afastamento por doença do titular
POR AFASTAMENTO
BENEFÍCIO PRÉ
R$1.000,00 1
Em caso de morte do titular
INVENTÁRIO
BENEFÍCIOS PARA AS EMPRESAS
VALOR
PARCELAS MOTIVO

BENEFICIOS
REEMBOLSO DE
R$2.000,00
RESCISÃO ATÉ
REEMBOLSO DE
R$600,00
LICENÇA MATERNIDADE
REEMBOLSO DE
R$450,00
LICENÇA PATERNIDADE
REEMBOLSO POR
R$1.500,00
AFASTAMENTO

1

Em caso de morte do titular

4

Licença da titular

1

Licença do titular

1

Afastamento do titular

PARÁGRAFO SEGUNDO – REGRAS DE UTILIZAÇÃO
I)
Para inclusão no benefício, deverá ser enviado email para: bemestarsocial@fenatibref.org.br
com os seguintes dados: nome completo, CPF, data de nascimento e nome da mãe.
II)
A listagem deverá ser encaminhada até o dia 25 de cada mês. Caso o dia 25 não seja dia útil, o
envio deverá ser antecipado, ou seja, no último dia útil que antecede o dia 25. Caso a instituição
empregadora não receba os boletos até 5 dias antes do vencimento solicite-os através do telefone: (31)
3442-1300 ou e-mail: cobrancabes@fenatibref.org.br.
III) O empregador, obrigatoriamente, contribuirá o valor mensal de R$ 12,00 (doze reais) por empregado.
IV)
O recolhimento dos valores além dos prazos estabelecidos será acrescido de multa de 2% (dois
por cento), juros moratórios de 0,033% ao dia, sobre o valor principal descrito no corpo do boleto, imputável
às Instituições.
V)
A Instituição deverá proceder o primeiro pagamento até o dia 10 de Março de 2019, e os demais
pagamentos ate o dia 10 do mês seguinte a inclusão do empregado na lista para exercício do benefício,
através de boleto bancário, enviado previamente através da Administradora responsável.
VI)
O prazo para informar e requerer os benefícios é de até 90 (noventa) dias após o evento ocorrido,
conforme coluna de ‘Motivo’ da tabela acima, somente através do email: ocorrencias@fenatibref.org.br.
VII) A não informação por parte da Instituição empregadora dos empregados com rescisão de contrato de
trabalho dentro do mês obriga o pagamento da mensalidade até que a administradora receba a referida
informação para exclusão do mesmo.
VIII)

O ‘Manual de Orientações e Regras’ que estabelece os critérios para utilização dos benefícios
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desta clausula será encaminhado via e-mail para todas as Instituições empregadoras e a todos os
empregados que solicitarem. As partes acordam que quaisquer alterações no ‘Manual de Orientações e
Regras’ para exercício deste beneficio, poderão ocorrer somente na próxima negociação da Convenção
Coletiva de Trabalho.
PARÁGRAFO TERCEIRO
No caso de trabalhadores afastados antes do início do BEM ESTAR SOCIAL, 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 continua responsável pelo
pagamento da mensalidade dos mesmos.
PARÁGRAFO QUARTO
Em caso de prejuízo ao empregado por inadimplência e/ou descumprimento pelo Empregador, a Instituição
empregadora configura-se como inteiramente responsável pelo pagamento das garantias estabelecidas
nesta clausula, quando da ocorrência dos eventos, bem como permanece regulamente responsável pelo
descumprimento da presente CCT, assumindo todo ônus pelo indevido descumprimento.
PARÁGRAFO QUINTO
A inadimplência de qualquer boleto em atraso igual ou superior a 20 dias do vencimento original acarretará
a suspensão de todos os empregados. Caso recebamos listagem com a movimentação (inclusão e ou
exclusão de empregados), estes não serão atualizadas caso a Instituição Empregadora esteja
inadimplência. Após a quitação de toda a pendência a instituição deverá enviar a lista atualizada para
reinclusão. Com a suspensão da utilização por inadimplência, a Instituição 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. Em função da
continuidade da inadimplência a cobrança será judicial, e ainda, o título poderá ser protestado, por
descumprimento desta, o que não isenta à Instituição da quitação de pagamento(s) pendente(s).

RELAÇÕES SINDICAIS
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS
CLÁUSULA QUINTA - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SOLIDÁRIA (CNS)
Por força do art. 513, “e” da CLT e da Nota Técnica n° 02/2018 do CONALIS – MPT, que garante ao
sindicato profissional a prerrogativa de impor contribuições à categoria representada e a previsão
constitucional do art. 7º inciso XXVI e art. 8º, inciso IV, da CF/88 que estabelece o reconhecimento
constitucional e legal da norma coletiva e da soberania da assembleia em instituir contribuições,
especialmente para custeio de luta sindical para negociação coletiva, com base no principio da liberdade
sindical preconizado na OIT e da prevalência das normas coletivas sobre a Lei trazida pela CLT
(Consolidação das Leis Trabalhistas) no artigo 611-A, e em cumprimento ao determinado pela assembleia
dos empregados que autoriza prévia e expressamente a instituir esta contribuição, ficam as Instituições
empregadoras obrigadas a descontar de TODOS os seus empregados a “CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL
SOLIDÁRIA” nas seguintes condições:
PARAGRAFO PRIMEIRO
As Instituições devem descontar o valor de R$ 60,00 (sessenta reais) ao ano, por empregado, que serão
repassados em duas parcelas de R$ 30,00 (trinta e reais) descontados nos salários dos meses de
FEVEREIRO e AGOSTO de 2019 a título 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 subseqüente aos descontos,
respectivamente nos meses de MARÇO e SETEMBRO de 2019, em boleto fornecido pelo Sindicato dos
Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas do Estado de Pernambuco. As
Instituições encaminharão ao SEIBREF-PE
no
email:
arrecadacao@seibref-pe.ong.br
ou
extraordinariamente por correios e neste caso somente se a instituição não possuir meios eletrônicos à Rua
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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 TERCEIRO
As guias são expedidas pelo SEIBREF-PE, caso não receba até 5 dias antes do vencimento ou tenha
qualquer outro imprevisto solicite-as através do tel.: (81) 3228-8978ou e-mail: arrecadacao@seibrefpe.ong.br.
PARÁGRAFO QUARTO
O desconto e o repasse ao SEIBREF-PE da importância devida pelo empregado previsto no caput desta
clausula será de inteira responsabilidade das Instituições, sendo que a omissão institucional na efetivação
do desconto e seu respectivo repasse ao SEIBREF-PE, fará com que a obrigação pelo pagamento da
importância se reverta à Instituição, no prazo de até 1 (um) mês do vencimento, sem permissão de
desconto ou reembolso posterior do empregado.
PARÁGRAFO QUINTO
O recolhimento dos valores além dos prazos estabelecidos será acrescido de multa de 2% (dois por cento),
juros moratórios de 0,033% ao dia, sobre o valor principal conforme descrito no corpo do boleto, imputável
às Instituições.
PARÁGRAFO SEXTO
Fica assegurado ao empregado que não reconhecer os direitos e benefícios garantidos neste instrumento
normativo dotado de força legal e pactuado pelos princípios que norteiam a negociação coletiva e soberania
das decisões dos empregados em assembleia, o direito de se opor ao referido desconto, desde que direta e
pessoalmente ao SEIBREF-PE ou mediante correspondência, redigida e manuscrita, postada
individualmente por AR (Aviso de Recebimento) e enviada pelo Correio ao SEIBREF-PE até 10 (dez) dias
contados do registro do presente Termo Aditivo da CCT 2018/2019 no Ministério do Trabalho e Emprego.
Os empregados admitidos após o registro do presente Termo Aditivo da CCT 2018/2019 no Ministério do
Trabalho e Emprego, terão 10 (dez) dias a contar de sua admissão, para exercer o seu direito de se opor ao
referido desconto. Para os empregados afastados por motivo de doença o prazo será de 10 dias contados a
partir de seu retorno ao trabalho. Fica advertida a Instituição de qualquer prática atentatória à organização
sindical, tais como envio de correspondências de forma coletiva, padronizadas, que demonstram nítida
interferência e intervenção nos assuntos que dizem respeito à atuação do Sindicato e com afronta ao
disposto na Convenção nº 98 da Organização Internacional do Trabalho, incorrerá em multa conforme
prevista na cláusula de Penalidades deste instrumento normativo, sem prejuízo da Instituição responder
ainda por danos materiais e morais eventualmente causados à Entidade Sindical.

CLÁUSULA SEXTA - CONTRIBUIÇÂO SINDICAL
VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/01/2019 a 31/12/2019
Pelo presente instrumento aditivo vigente, as partes acordam em alterar a CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA
– “CONTRIBUIÇÃO SINDICAL” da CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2018/2019, nas seguintes
condições abaixo:

Nos termos do artigo 578 da CLT, as Instituições Empregadoras são obrigadas a descontarem em folha de
pagamento dos seus empregados as contribuições sindicais relativas ao mês de março de cada ano e
repassá-la no mês de abril ao SEIBREF-PE, desde que haja a autorização expressa pelo empregado que
desejar contribuir, conforme estabelecido pelo artigo 579 da CLT, e entregue ao Departamento de Pessoal
ou Recurso Humanos das Instituições Empregadoras, para que seja realizado o desconto na folha de
pagamento do mês subsequente.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
AsInstituições Empregadoras deverão observar os prazos dos recolhimentos das contribuições sindicais
conforme as determinações estabelecidas pelas normas celetistas vigentes à época do pagamento.
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PARÁGRAFO SEGUNDO
Aos empregados admitidos após o mês de março, será descontado o valor referente à contribuição sindical
no mês subsequente ao de sua admissão, desde que haja a autorização expressa, e seu repasse ao
SEIBREF-PE se dará no mês seguinte ao desconto, conforme artigo 602 caput e parágrafo único da CLT.
PARÁGRAFO TERCEIRO
O comprovante de pagamento da contribuição sindical deve ser enviado ao SEIBREF-PE junto à relação
dos empregados que contribuíram, conforme parágrafo 2° do artigo 583 da CLT, e na falta deste pagamento
poderá a entidade sindical promover a respectiva cobrança nos moldes do artigo 606 da CLT.

EDSON CORREIA DA SILVA
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 - ATA DA ASSEMBLEIA DOS EMPREGADOS - SEIBREF PE
Anexo (PDF)

ANEXO II - ATA DA ASSEMBLEIA DAS INSTITUIÇÕES - SINIBREF INTER
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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