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CONVENCÃOCOLETIVADETRABALHO

-

2006 2007

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
DESANTOANTONIODAPLATINA,
estabelecido
à RuaRuiBarbosa,
799,1°andar,na
cidadede SantoAntonioda Platina/PR,representando
respectivamente
a categoriaprofissionale a
econômica,
porseusrespectivos
presidentes,
abaixonominados,
firmame estipulamasseguintes
cláusulas
e condições:

01.VIGÊNCIA
A presenteConvenção
Coletivade Trabalhoentraemvigorem1°demarçode 2006e terávigênciaaté28de
fevereirode2007,e serádepositada
nostermosdaLei.
02.DATABASE
A presenteConvenção
ColetivadeTrabalhoconfirmaadatabasedacategoriapara1°demarço.
03. DIREITOSE DEVERES
Todos os trabalhadorese empresasabrangidaspor esta ConvençãoColetivade Trabalhodeverãoacatare
aplicaras normasnelacontidas,na formada legislaçãoemvigor.

04.SALÁRIONORMA
TIVO
O pisoda categoriavigenteem 1° de marçode 2005,no valorde R$ 1.376,00(um mil e trezentose setentae

seisreais)seráacrescidode5,5%(cincovírgulacincoporcento),sendoqueo novovalordo pisodacategoria
passaa ser de R$ 1.452,00(hum mil, quatrocentos
e cinqüentae dois reais),por 44 horassemanais
trabalhadas.
Paráqrafoprimeiro:Aos empregadosadmitidosno períodocompreendidoentre 1° março de 2005 a 28 de

fevereirode 2006,comsaláriosuperiorà R$ 1.452,00(hummil,quatrocentos
e cinqüentae doisreais),a
correçãoseráaplicadaproporcionalmente
emfunçãodaalternativa
do reajusteocorrido,conformea seguinte
tabela:
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Junho/2005
Julho/2005

-

Agosto/2005

-

Setembro/2005

-

Outubro/2005

-

2,64%
2,16%

Novembro/2005

-

1,68%

Dezembro/2005

Janeiro/2006

-

0,72%

Fevereiro/2006

-

0,24%

-

4,08%
3,60%
3,12%

1,20%

Paráqrafo
sequndo:O reajustesalarialhavidoemmarçode 2006,serápagojuntoà folhade pagamento
do
mêsdeagostodopresenteanocomosdevidosretroativos.
05.SALÁRIO
DEINGRESSO
Faceao dispostona cláusulaanterior,o saláriode ingressoa partirde 1°de marçode 2005seráde R$
1.452,00(hummil, quatrocentos
e cinqüentae dois reais).Visandoa inserçãodos farmacêuticos
recém
formadosnomercadodetrabalho,paraestesficaestabelecido
o saláriode ingressode R$1.376,00(hummil,
trezentose setentae seisreais),desdequesetratede primeiroemprego,nos 6 (seis)primeirosmesesda
vigênciado contratode trabalho.
06.COMPROVANTES
DE PAGAMENTO
Os empregadoresfornecerãoaos seus empregados,comprovantesde pagamento(envelopesou recibos)
especificandoo nome da firma, o nome do empregado,função,as parcelaspagas discriminadamentee, de
igualmodo,os descontosefetuados,inclusiveo valordo recolhimentodo FGTS.
07. UNIFORMES
Exigidosou necessárioso uso de uniforme,o custo será de responsabilidadedos empregadores,vedada
qualquerformade descontoao empregado,diretaou indiretamente.

08. REFEiÇÃO
Os empregadosque, em regimede trabalhoextraordinário,operaremapósas 20 horas(vintehoras),farãojus
à refeiçãofornecidapeloempregadorou a umpagamentoequivalentea 0,5%(zerovírgulacincoporcento)do
valordo salárionormativode ingressonaempresa,por dia.
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09.COMISSIONADOS

Aosempregados
comissionados
seráfornecidomensalmente,
o valorde suasvendase a basede cálculo
correspondente
aopagamento
dascomissões
e dorepousosemanalremunerado.
ParáQrafoúnico: As comissões,paraefeitode cálculode 13° salário,fériase inclusiveproporcionais,
indenizações
portempode serviçoe avisoprévioindenizado,
serãocorrigidascombaseno INPCouqualquer
outroíndicequevenhaa substituí-Io
pordeterminação
dogoverno.Paracálculodo 13°salário,adotar-se-á
a
médiacorrigidadas comissõespagasno ano, a contarde janeiro;no caso de férias proporcionais,
indenizações
e avisoprévioindenizado,
adotar-se-á
a médiamensaldascomissões,
corrigidas,
pagas,nos12
(doze)mesesanterioresao mêsda rescisão;e no casode fériasintegraisseráconsiderada
a médiadas
comissões,
corrigidasnosdozemesesanteriores
aoperíododegozo.
10.BANCODEHORAS
10.1-0BJETO
Ashorasextrastrabalhadas
serãocompensadas
atravésdosistemaBANCODEHORAS,conformepermissivo
do parágrafo
2°,do artigo5°da CLT, coma novaredaçãoquelhefoi dadapelaLein°9.601/98e MP17796/99e suasreedições.
Assim,a compensaçãopodeocorrerno prazode vigênciado presenteinstrumentonormativo,ou seja,entre 1°
de marçode 2006a 28 de fevereirode 2007.

10.2- ABRANGÊNCIA
O BANCODEHORASabrangeos empregados
queassinarem
o termode adesãoao mesmo,quefaráparte
integrante
dopresenteacordo,depositado
noSindicato
dosFarmacêuticos
noEstadodoParaná.
10.3- CRÉDITO
NOBANCODEHORAS
Ashorastrabalhadas
acimadajornadacontratual
dosempregados
serãocreditadas
noBANCODEHORAS.
Ajornadadiáriaestálimitadaaomáximode 10(dez)horasdiáriasdetrabalhoefetivo.
10.4- DÉBITONOBANCODEHORAS
A diferençaa menorentreajornadacontratual
semanale as horasefetivamente
trabalhadas
serádebitadano
BANCODEHORAS,
comexceçãodaquelasreferentes
àfaltase atrasosnãojustificados.
10.5- RESCISÃOCONTRATUAL
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Na hipótesede rescisãodo contratode trabalho,qualquerque sejaa 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
Nahipótesedeconvocação
doempregado
parao trabalhoemdiasdedescansosemanalouferiados,ocrédito
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 n° 605/49)nos
percentuaisde comissões;o cálculo do valordo repousosemanalserá feito mediantea divisão do total das
comissõespercebidasno mês pelonúmerode diasefetivamentetrabalhados,multiplicando-seo resultadopelo
númerode domingose feriadosdo mêscorrespondente.
ParáQrafoúnico: O repousosemanalremuneradoseráfruídoaos domingos.Nasatividadesque por natureza
determinemtrabalhoaosdomingosserágarantidoaosempregados,repousoem pelomenosdoisdomingosao

mês.

12. EMPREGADOSEMVIAS DEAPOSENTADORIA
Ao empregadoque contarno mínimo10 (dez)anosde trabalhona empresa,e que na vigênciado contratode
trabalhocomprovarpor escritoque está na condiçãode, no máximo12 (doze) mesesde adquiriro direito à
aposentadoria,na hipótese de sua despedidaimotivada,por iniciativa da empresa, fícará asseguradoo
reembolsodosvalorespor ele pagoa títulode contribuiçãoprevidenciária,enquantonãoobtiveroutroemprego
ou até que seja aposentado,semprecom basee limiteno últimosalário percebidona empresa.O direitoao
reembolsoseráasseguradoporum períodomáximode 12(doze)meses,contadosda datada comunicaçãoda
iminênciada aposentadoria,nãofazendojus ao mesmodireitoo empregadoque se demitir,celebraracordoou
passara perceberauxílioenfermidadeou se aposentarporinvalidez.

13.SALÁRIOSUBSTITUiÇÃO
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o empregado
admitidoparaa funçãode outrodispensado
semjustacausa,terádireitoa igualsaláriodo
empregado
demenorsalárionafunção,nãoconsideradas
asvantagens
pessoais.

14.LANCHES
Os intervalosde quinzeminutospara lanche,nasempresasque observamtal critério,serãocomputadoscomo
tempode serviçodo empregado.

15.FÉRIAS
O pagamentodas férias,a qualquertitulo, inclusiveproporcionais,
será sempreacrescidocom o terço
constitucional,
aplicávelo dispostonoArt.144daCLT.
ParáQrafoúnico: O iniciodasférias,coletivasou individuais,
nãopoderácoincidircomsábados,domingo,
feriadosoudiadecompensação
derepousosemanal.
16.ATESTADOS
Serão aceitos atestadosmédicos e odontológicosfornecidospelos profissionaisda PrevidênciaSocial,do
Sindicatodos Empregadosdas empresasou organizaçõespor ela contratadas;os atestadosde profissionais
particularesserãosujeitosà apreciaçãodos médicosda empresa.

17.CONTRIBUiÇÃOSINDICAL
As empresasficam obrigadasa descontarna forma dos artigos n° 578 e seguintesda CLT, da folha de
pagamentodo mês de março de cada ano, a ContribuiçãoSindical, no valor estipulado pela CNPL ConfederaçãoNacionaldas ProfissõesLiberais,do saláriode seusempregados,e recolhê-Iasna formada lei,
atravésde guiaspróprias,em nomedo sindicatoprofissional.

18.GARANTIAS
GERAIS
Dentrodosprincípiosqueorientamo DireitodoTrabalho,ficamasseguradas
ascondiçõesmaisfavoráveis
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 que se refereà formaçãode umaComissãode ConciliaçãoPrévia.
20. MULTACONVENCIONAL
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Estipula-sea cláusulapenal no valor de 20% (vinte por cento) do salário mensal,em favor do empregado,
sempreque houver descumprimentopor parte do empregador,de quaisquerdas cláusulascontidasnesta
ConvençãoColetivade Trabalho,por instrumentonormativoviolado.

21.ANOTAÇÕES
Serão anotadas na Carteira de Trabalho as funções exercidas,alterações de salário e percentuaisde
comissões,durantea vigênciadestaConvenção,bemcomoo contratode experiênciae respectivoperíodode
duração.

22.FÉRIASPROPORCIONAIS
Nacessação
docontratodetrabalhoporpedidodedemissão,
osempregados
quedetiveremmaisde06(seis)
mesese menosde 12 (doze)mesesde serviço,perceberão
fériasproporcionais
à basede 1/12(umdoze
avos)pormêsoufraçãosuperiora 14(quatorze)
dias,semcomputar
o avisoprévio.
23.CONTROLEDEFREQUÊNCIAE HORÁRIO
Nasempresascommaisde 10(dez)empregados,será utilizadoobrigatoriamentelivroou 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,comantecedênciaminimade 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
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ParáQrafoprimeiro: Os empregadosadmitidosapósa data previstana cláusulaacimae que não sofreramo
descontoprevistonestacláusula,o sofrerãono primeiromêsde contratação.
ParáQrafoseQundo: Em caso de atraso no descontoou no repassedos valores descontados,a empresa
pagaráumamultade 10%(dezporcento)ao mês,calculadasobreos valoresdevidos.
ParáQrafoterceiro: As empresasficam obrigadasa colherdos empregadosda categoria,manifestaçãopor
escrito,se os mesmosopõem-seao desconto,com antecedênciaminimade 10 (dez) dias da data prevista
parao desconto.
28. HORASEXTRAS
As horasextrasserãopagascom aplicaçãode adicionalde 50%(cinqüentaporcento)sobrea horanormal.
29.ADICIONALNOTURNO
O empregadorpagaráadicionalnoturnoa seusempregadosà razãode 20% (vintepor cento)a incidirsobreo
salárioda horanormal.

30.AVISOPRÉVIO
O avisoprévioque deverásempreser indenizadoseráde:
a) 30 diasparaos trabalhadoresque contaremcomo tempode serviçoinferiora 5 anosna mesmaempresa;
b) 45 dias paratodosos trabalhadoresque contaremcommaisde 5 anose menosde 10 anosde serviçona
mesmaempresa;
c) 60 diasparatodosos trabalhadoresque contaremcommaisde dez anosde serviçona mesmaempresa.
A presenteConvençãoColetivaé extraídaem cincovias de igualteor e data, assinadapelos presidentesdos
sindicatosdas categoriasprofissionale econômica.
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