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Poresteinstrumento
particularde Convenção
ColetivadeTrabalho,
celebrado
comfundamento
noArt.611
da CLT,o SINDICATO
DOSFARMACÊUTICOS
NOESTADODOPARANÁ,estabelecido
à RuaMarechal
Deodoro,252, 3° andar,nestaCapitale o SINDICATO
DO COMÉRCIO
VAREJISTADE PRODUTOS
FARMACÊUTICOS
DO ESTADODO PARANÁ,estabelecido
à AvenidaVicenteMachado,320,conjs.
101/102,nestaCapital,representando
respectivamente
a categoriaprofissional
e a econômica,
porseus
respectivos
presidentes,
abaixonominados,
firmameestipulam
asseguintes
cláusulas
e condições:

01.VIGÊNCIA
A presenteConvenção
ColetivadeTrabalhoentraemvigorem1°demarçode 2007e terávigênciaaté29de
fevereirode2008,e serádepositada
nostermosdaLei.
02.DATABASE
A presente
Convenção
ColetivadeTrabalhoconfirmaa databasedacategoriapara1°demarço.
03. DIREITOSE DEVERES
Todosos trabalhadorese empresasabrangidaspor esta ConvençãoColetivade Trabalhodeverãoacatare
aplicaras normasnelacontidas,na formada legislaçãoemvigor.
04. SALÁRIONORMATIVO
O piso da categoriavigente em 1° de março de 2006, no valor de R$ 1.452,00(um mil, quatrocentose
cinqüentae dois reais)seráacrescidode 4,0%(quatroporcento),sendoqueo novovalordo pisodacategoria
passaa serde R$ 1.510,00(um mil,quinhentose dez reais).

Paráqrafoprimeiro:Aos empregados
admitidosno períodocompreendido
entre1° marçode 2006a 28 de
fevereirode 2007,comsaláriosuperiorà R$ 1.510,00(hummil,quinhentos
e dez reais),a correçãoserá
aplicadaproporcionalmente
emfunçãodaalternativa
doreajuste
ocorrido,conforme
a seguintetabela:
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Março/2006

-

4,00%

Abrill2006
Maio/2006

-

3,67%
3,34%

Junho/2006

-

3,01%

Julho/2006

-

2,68%
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Agosto/2006
Setembro/2006

-

,-

Janeiro/2007

-

Fevereiro/2007

-

Outubro/2006
Novembro/2006
Dezembro/2006

2,35%
2,02%
1,69%
1,36%
1,03%
0,70%
0,37%

Paráqrafosequndo:O reajustesalarialhavidoemmarçode 2007,serápagojuntoà folhade pagamento
do
mêsdemaiodopresente
anocomosdevidosretroativos.
05. SALÁRIODEINGRESSO
Face ao dispostona cláusulaanterior,o salário de ingressoa partir de 1° de março de 2007 será de R$
1.510,00(um mil, quinhentose dez reais).Visandoa inserçãodos farmacêuticosrecémformadosno mercado
de trabalho,paraestesfica estabelecidoo saláriode ingressode R$ 1.431,00(um mil, quatrocentose trintae
um reais),desdeque se tratede primeiro emprego,nos 6 (seis)primeiros meses da vigênciado contrato
de trabalho.

06. COMPROVANTESDEPAGAMENTO
Os empregadoresfornecerãoaos seus empregados,comprovantesde pagamento(envelopesou recibos)
especificandoo nomeda firma, o nomedo empregado,função,as parcelaspagas discriminadamente
e, de
igualmodo,os descontosefetuados,inclusiveo valordo recolhimentodo FGTS.
07. UNIFORMES
Exigidosou necessárioso uso de uniforme,o custo será de responsabilidadedos empregadores,vedada
qualquerformade descontoaoempregado,diretaou indiretamente.

08. REFEiÇÃO
Os empregadosque, em regimede trabalhoextraordinário,operaremapósas 20 horas(vintehoras),farãojus
à refeiçãofomecidapeloempregadorou a umpagamentoequivalentea 0,5%(zerovírgulacincoporcento)do
valordo salárionormativode ingressona empresa,pordia.

09. COMISSIONADOS
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Aos empregados
comissionados
seráfornecidomensalmente,
o valorde suasvendase a basede cálculo
correspondente
aopagamento
dascomissões
edorepousosemanalremunerado.
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Parágrafoúnico: As comissões,paraefeitode cálculode 13° salário,fériase inclusiveproporcionais,
f

indenizaçõespor tempode serviçoe aviso prévioindenizado,serãocorrigidascom baseno INPCou qualquer
outro índiceque venha a substitui-Iopor determinaçãodo governo.Paracálculodo 13°salário,adotar-se-áa
média corrigida das comissões pagas no ano, a contar de janeiro; no caso de férias proporcionais,
indenizaçõese avisoprévioindenizado,adotar-se-áa médiamensaldas comissões,corrigidas,pagas,nos 12
(doze) mesesanterioresao mês da rescisão;e no caso de férias integraisserá consideradaa médiadas
comissões,corrigidasnosdozemesesanterioresao períododegozo.
10.BANCODEHORAS
10.1- OBJETO
As horasextrastrabalhadasserãocompensadasatravésdo sistemaBANCODE HORAS,conformepermissivo
do parágrafo2°, do artigo59 da CLT, com a novaredaçãoque lhe foi dada pela Lei nO9.601/98e MP 2.16441/01e suasreedições,semque referidobancode horasintervenhaou abonefaltasjuntoao CRF/PR.
Assim,a compensaçãopodeocorrerno prazode vigênciado presenteinstrumentonormativo,ou seja,entre1°
de marçode 2007a 29 de fevereirode 2008.

10.2- ABRANGÊNCIA
O BANCODEHORASabrangeos empregados
queassinarem
o termode adesãoaomesmo,quefaráparte
integrante
dopresente
acordo,depositado
noSindicato
dosFarmacêuticos
noEstadodoParaná.
10.3- CRÉDITO
NOBANCODEHORAS
Ashorastrabalhadas
acimadajornadacontratual
dosempregados
serãocreditadas
noBANCODEHORAS.
Ajornadadiáriaestálimitadaaomáximode 10(dez)horasdiáriasdetrabalhoefetivo.
10.4- DÉBITONOBANCODEHORAS
A diferençaa menorentreajornadacontratual
semanale ashorasefetivamente
trabalhadas
serádebitadano
BANCODEHORAS,
comexceçãodaquelasreferentes
àfaltase atrasosnãojustificados.
10.5- RESCISÃOCONTRATUAL
Na hipótesede rescisãodo contratode trabalho,qualquerquesejaa causa,o saldocredordo empregadoserá
pago como hora extra, com os adicionaislegais.Se, ao contrário,o saldo for devedor,o empregadoserá
remido,nãosendodescontadasas horasnãocompensadas.

10.6- TRABALHOS
EMDIASDEDESCANSO
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Na hipótesede convocaçãodo empregadoparao trabalhoemdiasde descansosemanalou feFiados,o crédito

,

do BANCODEHORASseráconsiderado
emdobro,desdequeas referidashorasnãosejamcompensadas
atravésdefolganodecorrerdasemana,ounosprimeiros
diasdasemanaseguinte.
10.7- CONVOCAÇÃO
DOSEMPREGADOS
COMHORASNEGATIVAS
Os empregadoscom horas negativas,quando convocadospara o trabalho,terão obrigaçãodo
comparecimento
nohorárioe datadeterminados,
sobpenadodescontodasreferidashoras,sea ausência
for
injustificada,
nãogerandoqualquerefeitoparao BANCODEHORAS.
11.REPOUSOSEMANALREMUNERADO
É proibidaa inclusãoda parcelasalarialcorrespondenteao repousosemanalremunerado(Lei nO605/49)nos
percentuaisde comissões;o cálculodo valordo repousosemanalserá feito mediantea divisãodo total das
comissõespercebidasno mêspelo númerode diasefetivamentetrabalhados,multiplicando-seo resultadopelo
númerode domingose feriadosdo mêscorrespondente.
Paráarafo único: O repousosemanalremuneradoseráfruídoaos domingos.Nasatividadesque por natureza
determinemtrabalhoaos domingosserágarantidoaos empregados,repousoem pelomenosdoisdomingosao
mês.

12.EMPREGADOS
EMVIASDEAPOSENTADORIA
Aoempregado
quecontarnominimo10(dez)anosdetrabalhonaempresa,e quenavigênciadocontratode
trabalhocomprovarporescritoqueestána condiçãode,no máximo12(doze)mesesde adquiriro direitoà
aposentadoria,
na hipótesede sua despedidaimotivada,por iniciativada empresa,ficaráassegurado
o
reembolso
dosvaloresporelepagoa títulodecontribuição
previdenciária,
enquantonãoobtiveroutroemprego
ou atéquesejaaposentado,
semprecombasee limitenoúltimosaláriopercebidonaempresa.O direitoao
reembolso
seráassegurado
porumperíodomáximode12(doze)meses,contadosdadatadacomunicação
da
iminênciadaaposentadoria,
nãofazendojusaomesmodireitoo empregado
quesedemitir,celebraracordoou
passara perceberauxílioenfermidade
ouseaposentar
porinvalidez.
13.SALÁRIOSUBSTITUiÇÃO
O empregadoadmitidoparaa funçãode outrodispensado
semjustacausa,terádireitoa igualsaláriodo
empregado
demenorsalárionafunção,nãoconsideradas
asvantagens
pessoais.
14.LANCHES
Osintervalosdequinzeminutosparalanche,nasempresas
queobservam
talcritério,serãocomputados
como
tempode serviçodo empregado.
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15.FÉRIAS
O pagamentodas férias,a qualquertítulo,inclusiveproporcionais,
será sempreacrescidocomo terço
constitucional,
aplicável
o dispostonoArt.144daCLT.
ParáQrafoúnico:O iníciodasférias,coletivasou individuais,
nãopoderácoincidircomsábados,domingo,
feriadosoudiadecompensação
derepousosemanal.
16.ATESTADOS
Serão aceitosatestadosmédicose odontológicosfornecidospelos profissionaisda PrevidênciaSocial,do
Sindicatodos Empregados,das empresasou organizaçõesporela contratadas;os atestadosde profissionais
particularesserãosujeitosà apreciaçãodos médicosda empresa.

17.CONTRIBUiÇÃOSINDICAL
As empresasficam obrigadasa descontar na forma dos artigos nO578 e seguintesda CLT, da folha de
pagamentodo mêsde marçode cada ano, a ContribuiçãoSindical,no valor estipuladoem AssembléiaGeral
Extraordinária,realizadaem data de 06 de fevereirodo correnteano, no valor de R$ 95,00(noventae cinco
reais)do saláriode seus empregados,e recolhê-Iasna formada lei, atravésde guias próprias,em nomedo
sindicatoprofissional.

18.GARANTIAS
GERAIS
Dentrodosprincipiosqueorientamo Direitodo Trabalho,
ficamasseguradas
ascondições
maisfavoráveis
já
existentes
emcadaempresa,
comrelaçãoa qualquerdascláusulas
aquipactuadas.
19.NEGOCIAÇÃOPERMANENTE
Fica instituídoum canal permanentede negociaçõese entendimentosentre os sindicatosora acordantes,
durantea vigênciadesta ConvençãoColetiva,objetivandoatenderas necessidadese anseiosdos mesmos,
especialmenteno quese refereà formaçãode umaComissãode ConciliaçãoPrévia.
20.MULTACONVENCIONAL

Estipula-se
a cláusulapenalno valorde 20%(vinteporcento)do saláriomensal,emfavordo empregado,
sempreque houverdescumprimento
por partedo empregador,
de quaisquerdascláusulascontidasnesta
Convenção
ColetivadeTrabalho,
porinstrumento
normativo
violado.
21.ANOTAÇÕES
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Serãoanotadasna Carteirade Trabalhoas funçõesexercidas,alteraçõesde salárioe .percentuais
de
comissões,
durantea vigênciadestaConvénção,
bemcomoo contratodeexperiência
e respectivo
períodode
duração.
22.FÉRIASPROPORCIONAIS
Nacessação
docontratodetrabalhoporpedidodedemissão,
osempregados
quedetiverem
maisde06(seis)
mesese menosde 12 (doze)mesesde serviço,perceberão
fériasproporcionais
à basede 1/12(umdoze
avos)pormêsoufraçãosuperiora 14(quatorze)
dias,semcomputar
o avisoprévio.
23.CONTROLEDE FREQUÊNCIAE HORÁRIO
Nasempresascom maisde 10(dez)empregados,seráutilizadoobrigatoriamentelivroou cartãoponto.

24.RESCISÃO
CONTRA
TUALPORJUSTACAUSA
No casode denúnciado contratode trabalho,porjustacausa,o empregador
indicará,porescrito,a falta
cometidapeloempregado.
25. LICENÇAREMUNERADA
As empresasconcederãolicença remuneradaaos dirigentessindicaiseleitose no exercíciode seu mandato
paraparticipaçãode reuniões,conferências,congressose simpósios,licençaque será solicitadapelaentidade
sindical,comantecedênciamínimade 10(dez)diase porprazonãosuperiora 10(dez)diasdo ano.

26. HOMOLOGAÇÃOPORRESCISÃODECONTRATODETRABALHO
Por ocasiãodas homologaçõesrescisóriasde contratode trabalho,efetuadasjunto à EntidadeSindicaldos
Empregados,a mesmadeveráexigircertidãonegativada EntidadeSindicalpatronal.

27.TAXADEREVERSÃO
SALARIAL
Asempresas
descontarão
diretamente
dossaláriosreferente
aomêsdejunhode2007,a quantiade5%(cinco
porcento)do pisodacategoria,destinando-o
aoSindicato
dosFarmacêuticos
no Estadodo Paraná,mediante
repassequeseráfeitoatéo 5°(quinto)diaposterior
aodesconto.
Pará~rafoprimeiro:Osempregados
admitidosapósa dataprevistanacláusulaacimae quenãosofreramo
descontoprevistonestacláusula,o sofrerãonoprimeiromêsdecontratação.
Pará~rafose~undo:Emcasode atrasono descontoou no repassedosvaloresdescontados,
a empresa

pagarâ
umamulta
de10%(dezporcento)
aomês,
calculada
sobre
osvalores
devidos.
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Parágrafoterceiro:As empresasficamobrigadasa colherdosempregados
da categoria,manifestação
por

,

escrito,se os mesmosopõem-seao desconto,comantecedência
mínimade 10 (dez)diasda dataprevista
parao desconto.
28.HORASEXTRAS
Ashorasextrasserãopagascomaplicação
deadicionalde50%(cinqüenta
porcento)sobrea horanormal.
29. ADICIONALNOTURNO
O empregadorpagaráadicionalnoturnoa seusempregadosà razãode 20% (vintepor cento)a incidirsobreo
salárioda horanormal.

30.AVISOPRÉVIO
O avisoprévio.que poderásertrabalhoou indenizado,seráde:
a) 30 diasparaos trabalhadoresque contaremcomo tempode serviçoinferiora 5 anosna mesmaempresa;
b) 45 diasparatodosos trabalhadoresque contaremcom maisde 5 anose menosde 10 anosde serviçona
mesmaempresa;
c) 60 dias paratodosos trabalhadoresquecontaremcommaisde dez anosde serviçona mesmaempresa.

A presenteConvenção
Coletivaé extraídaemcincoviasde igualteore data,assinadapelospresidentes
dos
sindicatos
dascategorias
profissional
eeconômica.
Curitiba,14dejunhode 2007.
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