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CIRCULAR Nº 10 SINTIBREF/DF 
 

RETORNO AOS PARTICIPANTES ASSEMBLEIA DE CONSULTA PARA DATA BASE - 2020/2021 

Considerando as incertezas que vivenciamos no momento em decorrência da pandemia do COVID-19; 

Considerando a importância da negociação coletiva, com a garantia de segurança jurídica necessária na atual 

conjuntura, optamos por consulta direta aos sindicalizados por meio do link https://forms.gle/cJTdj7xNKBvR2jpT7, com 

extensão a todos os representados, conforme amparado por Circular SEI n⁰ 1022ME, Subsecretário de Relação do Trabalho do 

Ministério da Economia.  

Participaram da assembleia consultiva 123 trabalhadores, com muitas sugestões que fortalecerão nossa Negociação 

Coletiva, as quais foram compiladas as principais reinvindicações e encaminhado a entidade sindical patronal, SINDICATO 

INTERESTADUAL DAS INSTITUICOES BENEFICENTES, RELIGIOSAS E FILANTROPICAS, as seguintes reivindicações: 

 

1. Prorrogação e manutenção de todas as cláusulas da Convenção Coletiva Coletivo de Trabalho 2019/2020, celebrados entre SINTIBREF-DF e 
SINDICATO INTERESTADUAL DAS INSTITUICOES BENEFICENTES, RELIGIOSAS E FILANTROPICAS, até janeiro de 2021; 
2. Correção do valor do Piso Salarial - R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais);  
3. Alteração da data base para 1o de fevereiro, com a celebração da nova convenção para período de 1o de fevereiro de 2021 a 31 de janeiro 
de 2022; 
4. Correção dos salários para todos os trabalhadores, totalizando um índice de 4,46% (quatro virgula quarenta e seis) somado a benefícios 
complementares para economicidade dos salários; 
5. Aos empregados das instituições que não produz o alimento, fornecer Vale refeição/alimentação no valor R$ 25,00 (vinte e cinco reais);  
6- CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SOLIDÁRIA DOS EMPREGADOS, em contribuição única no valor de R$33,00, com direito a oposição em 10 dias 
corridos após o registro da CCT, conforme ata de mediação do MPT. 
7 - Seguro de Vida em Grupo- Será reajustado par R$8,95 (oito reais e noventa e cinco centavos) por empregado. 
8- Plano Odontológico - Será mantido o valor anterior não incidindo nenhum reajuste. 
9- Acréscimo de item na clausula jornada 12x36 para facilitar cálculo das horas noturnas, estabelecendo limite de 192 horas mês. 
10- Implementar os seguintes benefícios- BEM ESTAR SOCIAL e ASSISTENCIA MEDICA E LABORAL, a fim de garantir melhores condições de 
trabalho à categoria, concedendo vantagens, segurança e prevenção a saúde aos trabalhadores e empregadores. 

a) BEM ESTAR SOCIAL – Valor do Plano Completo R$20,00 

BENEFÍCIOS PARA OS TRABALHADORES 

BENEFÍCIOS VALOR PARCELAS MOTIVO 

BENEFÍCIO KIT NATALIDADE 450,00 1 Nascimento de filho(a) da empregada titular (mãe). 

BENEFÍCIO CESTA BÁSICA 450,00 1 Afastamento por doença superior a 60 dias e inferior ou igual a 90 dias. 

BENEFÍCIO PÓS-CIRÚRGICO Até 400,00 1 Afastamento por acidente seguido de procedimento cirúrgico. 

BENEFÍCIO ORTOPÉDICO Até 600,00 1 Afastamento por acidente com locação de aparelhos. 

BENEFÍCIO ALIMENTAR POR 
AFASTAMENTO 

500,00 2 Afastamento por doença superior a 90 dias e inferior ou igual a 180 dias. 

BENEFÍCIO CRECHE 200,00 3 Matrícula do filho(a) em creche particular. 

BENEFÍCIO CASAMENTO 900,00 1 Em caso de casamento do titular. 

BENEFÍCIO PSICOLÓGICO SOLIDÁRIO Até 1.350,00 - Afastamento superior a 180 dias. 

BENEFÍCIO APOSENTADORIA 1.500,00 1 Aposentadoria do titular. 

BENEFÍCIO KIT ESCOLA Até 450,00 1 
Aquisição de material escolar de filho(a) matriculado em escola particular no Ensino 
Fundamental I (1º ao 5º ano). 

BENEFÍCIO NUTRICIONAL E FITNESS - - Apoio nutricional e fitness ao titular. 

        

BENEFÍCIOS PARA AS INSTITUIÇÕES EMREGADORAS 

BENEFÍCIOS VALOR PARCELAS MOTIVO 

REEMBOLSO DE RESCISÃO Até 2.000,00 1 
Pagamento de rescisão de empregado com no mínimo 10 anos de vínculo 
empregatício ininterrupto em regime CLT. 

BENEFÍCIO CAPACITAÇÃO 500,00 1 
Verba para treinamento em razão da admissão de trabalhador acima de 60 anos ou 
deficiente físico. 

REEMBOLSO DE LICENÇA PATERNIDADE 450,00 1 Licença do empregado titular. 

REEMBOLSO DE LICENÇA MATERNIDADE 600,00 1 Licença da empregada titular. 

REEMBOLSO DE AFASTAMENTO POR 
ACIDENTE 

1.500,00 1 Afastamento do titular por acidente. 
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b) PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR E FAMÍLIA - DOS BENEFÍCIOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE- Saúde Preventiva e Ocupacional, por meio 
de um conjunto de medidas e ações de saúde voltadas para a prevenção de doenças e/ou seu agravamento inclusive no ambiente de trabalho. 
 

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR E FAMILIA- Valor individual e mensal por empregado em um total de R$ 42,00 (Quarenta e dois reais) 
que poderá ser custeado integralmente pelo empregador ou alternativamente compartilhado com os trabalhadores, com no máximo R$20 reais para o 
trabalhador e no mínimo R$22,00 para o empregador conforme quadro descritivo abaixo: 

BENEFÍCIOS PARA AS INSTITUIÇÕES EMREGADORAS A FIM DE COLABORAR COM E-SOCIAL 

BENEFÍCIOS 
VALOR M.O 

R$ 

VALOR 
MENSAL R$ 

 

LIMITE DE 
ATENDIMETO 

MOTIVOS 

ATESTADOS OCUPACIONAIS: 
Admissional, Periódico, Retorno 
ao trabalho, Mudança de função 
Demissional, PCD – mediante 
laudo 

ISENTO * ≥ 22,00* 

SEM LIMITE 

Promoção e preservação da saúde dos trabalhadores, redução do absenteísmo motivado 
por doenças, redução de acidentes potencialmente graves, garantia de empregados aptos 
à função para um melhor desempenho, evitar as implicações legais pela falta de 
atendimento à sua obrigatoriedade. 

HOMOLOGAÇÕES DE ATESTADO SEM LIMITE 
Um valioso instrumento de ajuda na prevenção e controle de faltas ao trabalho por 
motivo de doenças, validar total ou parcialmente o atestado e o número de dias de 
afastamento; ou não validar o atestado apresentado pelo empregado. 

LAUDOS (PPRA, PCMSO) ANUAL 

PPRA- é obrigatório para todos os empregadores, exceto o doméstico, é um documento 
que identifica os riscos ambientais para fins de aposentadoria especial, assegura a 
preservação da saúde dos trabalhadores pela antecipação, reconhecimento, avaliação e 
controle dos riscos ambientais existentes no local de trabalho. 
PCMSO- documento obrigatório para toda empresa que admitir trabalhadores. Ele visa a 
prevenção, o rastreamento e o diagnóstico precoce de acidentes e doenças em função 
dos riscos existentes no trabalho. 
Os documentos serão devidamente elaborados pelo Médico, Técnico de Segurança do 
Trabalho e Engenheiro, com base na Legislação Vigente. 

*- incluso no benefício PATF, considerando a contra partida fixa e mensal do empregador, não inferir a R$ 22,00, para favorecer o acesso à saúde 
preventiva dos trabalhadores da categoria. 

 
 

Desde já agradecemos a contribuição de todos que participaram e ficaremos no aguardo da análise e 

manifestações da entidade sindical patronal, a fim de concluirmos o processo de Negociação Coletiva de 2020/21 

 

 

Atenciosamente,  

 

 

 

 

BENEFÍCIOS PARA OS TRABALHADORES (consultas e outros procedimentos com descontos) 

BENEFÍCIOS 
VALOR DA CONSULTA 
COM DESCONTO R$ 

VALOR 
MENSAL R$ 
(ADESÃO) 

LIMITE DE 
ATENDIMETO 

MOTIVO 

ANGIOLOGISTA, ALERGISTA, 
CARDIOLOGIA, CLINICO GERAL, 
DERMATOLOGIA, ENDOCRINOLOGIA, 
FISIOTERAPIA (primeiro contato), 
FONOAUDIOLOGIA, 
GASTROENTEROLOGIA, GINECOLOGIA, 
MASTOLOGIA, NEUROLOGISTA, 
NUTRIÇÃO, OBSTETRÍCIA, 
OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, 
OTORRINOLARINGOLOGIA, PEDIATRIA, 
PROCTOLOGIA, PSICOLOGIA(consultas) 
PSIQUIATRIA(consultas), UROLOGIA, 
GERIATRIA, PNEUMOLOGIA. 

15,00 a 25,00   ≤ 20,00 * 
03 CONSULTAS 
MÊS ** 

A prevenção é, muitas vezes, o primeiro e grande passo para 
combater uma doença, por isso é importante ter alguém que 
direcione nosso entendimento e ações para atos preventivos. 
Por motivos de cansaço às preocupações do dia-a-dia, é 
comum sentir uma indisposição eventual ou um mal-estar 
passageiro. Entretanto, quando alguns sintomas aparecem do 
nada e insistem em se repetir, o melhor a fazer é consultar 
um médico. Nem que seja só para tirar a dúvida. Devemos 
evitar a automedicação, pois, caso contrário, podemos 
mascarar algo mais sério ou causar novos problemas.  
As consultas devem ser solicitadas tele consultas por meio de 
telefone ou email.  

*- Valor máximo a ser descontado do trabalhador, que poderá ser variável, mediante a contra partida fixa do empregador, a qual não poderá ser menor que R$ 22,00. 
**- A quantidade de consultas fica limitada, podendo sofrer alterações para mais ou menos, mediante o comportamento do uso, ausências e impossibilidades de 
comparecimento, liberação de comparecimento, etc. Foram considerados para tal limitação, os retornos de consultas que deverão acontecer entre 15 e 30 dias após o 
primeiro atendimento, assim não possibilitando a entrega de muitos atestados de comparecimentos. 
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