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COMERCIÁRIOS:  
 DIREITOS ACORDADOS 

Clausula Decima Oitava, PLANO ODONTOLOGICO 
Ficou definido que  as empresas farão adesão e assumirão integralmente o pagamento de 
plano odontológico para todos os seus funcionários, conforme proposta apresentada pelo 
SINECOM/FETRACOM-PBRN, em caráter de livre escolha da operadora pelo empregador, no 
valor de até R$ 13,00 (treze reais), mensalmente, por empregado, ficando assegurado as 
coberturas mínimas como segue: Rol da Lei 9656/98 - Diagnostico, Urgência / Emergência 24 
horas, Radiologia, Dentística, Periodontia, Endodontia, Prevenção, Cirurgia, Odontopediatria, 
Prótese e Ortodontia com colocação do aparelho fixo gratuito. 
A escolha do PLANO ODONTOLOGICO deverá compreender os seguintes requisitos: 

 O plano odontológico deverá possuir cobertura em todos os municípios da base 
territorial do Sindicato dos Empregados no Comércio de João Pessoa e com 
abrangência nacional. 

 parágrafos tem que ser obrigatoriamente registrado na ANS – Agência Nacional de 
Saúde 

Ainda há um prazo de sessenta dias para a entrada em vigor, neste período haverá uma 
reunião com os representantes do sindicato para maiores considerações. 
Clausula Vigesima, SEGURO DE VIDA, direito esse que vem sendo acordado algum 
tempo e faz parte de outras negociações. 
Cabe as empresas o devido pagamento. O valor do seguro é R$ 4,70 (quatro reais e 
setenta centavos) mensal, porém, as empresas que possuem até 05 (cinco) empregados 
registrados em seu quadro funcional, deverão promover pagamento do seguro constante no 
caput desta clausula em uma única vez pelo período de vigência desta Convenção Coletiva de 
Trabalho.  
Ficou convencionado também que, , no caso de ocorrência de algum sinistro em empregados 
lotados nas empresas com até 10(dez) empregados, em que estas não tenham contratado o 
seguro constante no caput desta cláusula, ficarão exclusivamente sujeitas ao pagamento da 
multa correspondente a 20% (vinte por cento) do maior capital segurado ao empregado ou a 
seus beneficiários, condicionado a adesão imediata ao seguro supra citado. 
 


