
com a ben, 
sua empresa 
já tem muitos 
benefícios.

com o PAT, 
eles ficam 
ainda 
melhores.

O PAT (Programa de Alimentação do Trabalhador) é uma iniciativa 
do Ministério do Trabalho para contribuir com a saúde dos trabalhadores. 
Ao cadastrar sua empresa no programa, é possível reduzir despesas 
em até 4% do Imposto de Renda devido.

conheça o PAT e como ele pode 
trazer ainda mais benefícios para 
a sua empresa junto com a ben.

tenha em mãos:

ainda tem alguma dúvida?
entre em contato conosco!

Preencha todo o formulário e clique em incluir. 
O sistema gravará as informações da matriz e, em seguida, solicitará as informações 
da filial. Caso a empresa não tenha filiais, finalize a inscriçāo e realize o cadastro
do responsável pela empresa. O sistema irá gerar um comprovante para impressão.

 importante!

se interessou?
veja o passo a passo para 
cadastrar a sua empresa:

quer consultar o número  
de inscrição da sua empresa?

Usando o navegador Internet Explorer, entre no site: 
trabalho.gov.br/pat e clique no botão verde.

Depois de fazer o login no site, clique em Beneficiária – Consultar.

Informe o CNPJ/CEI (matriz) da empresa e clique em pesquisar.

Clique na faixa da razão social da empresa.

Na página “dados da empresa”, você pode encontrar  
o número de inscrição acima do campo “observações”. 
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Clique em “Cadastre-se” e preencha o formulário. 
indique a opção no Grupo de Acesso “Beneficiária”.

Retorne para a página de acesso e faça o login. 
clique em “Beneficiária - Inscrição”. 

importante: a inscrição da empresa beneficiária
é composta por trės páginas:

dados da empresa

cartão de CNPJ (matriz e filiais) ou CEI;  

total de funcionários por CNPJ; 

separe o total dos funcionários por faixa salarial: 
até 5 salários mínimos e acima de 5 salários mínimos.

Mantenha o comprovante de inscrição do PAT
nas dependências da empresa para fins de fiscalização.

Sempre que houver alteração de algum dado da pessoa 
jurídica beneficiária, atualize os dados no sistema.

O número de registro da ben no PAT é 180646391
e a data de registro é 29/08/2018.

execução do programa

responsável pela empresa

PAT Online - Cadastro

Contatos da Central de Atendimento

4004-4474 capitais e regiões metropolitanas 

0800-723-4474 para demais localidades.

         benvisavale

         @benvisavale

         Ben Visa Vale

benvisavale.com.br 

Atente-se: o benefício fiscal é aplicado somente para empresas que recolhem 
o Imposto de Renda com base no Lucro Real. Empresas que contribuem com 
base no Lucro Simples e Lucro Presumido têm os benefícios somente de isenção 
do recolhimento dos encargos sociais INSS e FGTS sobre o valor do benefício. 
 
A ben não se responsabiliza por eventual negativa de redução do Imposto de Renda e/ou perda do benefício fiscal, 
pelo órgão competente.


