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PelapresenteConvençãoColetivadeTrabalhoqueentresi fazemSINDICATODOSFARMACÊUTICOS

NOESTADODOPARANÁ- SINDIFAR,comsedenaRuaMarechalDeodoro,252,3°andar,nacidade

deCuritiba,EstadodoParanáe SINDICATODOSHOSPITAISEESTABELECIMENTOSDESERViÇOS

DESAÚDEDOPARANÁ- SINDIPAR,comsedenaRuaAugustoStresser,600,nacidadedeCuritiba,

EstadodoParaná,infra-assinados,porseuspresidentes,ficamestabelecidasasseguintescláusulas:

ABRANGÊNCIA:

O presenteInstrumentoNormativoestabeleceas normase condiçõesde trabalhoquese aplicamaos

Estabelecimentosde Serviçosde Saúdedo Paranáe dossindicatosobreirossignatáriosquaissejam:

Curitiba,CerroAzul,Pontaldo Sul,AlmiranteTamandaré,Pinhais,QuatroBarras,CampinaGrande

do Sul, Colombo,Rio Brancodo Sul, Bocaiúvado Sul, São José dos Pinhais,CampoLargo,

Araucária,Mandirituba,Tijucas do Sul, Agudosdo Sul, Piên,Paranaguá,Guaratuba,Matinhos,

Campodo Tenente,Lapa,BalsaNova,Quitandinha,Adrianópolis,Piraquara,Contenda,RioNegro,

Morretes,Antonina,Guaraqueçaba,PontaI do Paraná,FazendaRioGrande,Assis Chateaubriand,

OuroVerdedo Oeste,São José da Palmeira,TerraRoxa,Tupassi,MarechalCandidoRondon,

NovaSantaRosa,Palotina,SantaHelena,Toledo,Jesuítas,Formosado Oeste,Guaira,VeraCruz

doOeste,SãoPedrodo Iguaçu,Fozdo Iguaçu,Matelândia,Medianeira,Missal,SantaTerezinhado

Itaipu,SãoMigueldo Iguaçu,Ramilândia,Diamantedo Oeste,Mercedes,TerraRoxa,Ortigueira,

(;)I
,

Reserva,TelêmacoBorba, Tibagi. ~
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01- RECONHECIMENTODAAUTONOMIAPRIVADACOLETIVA ~OR1..PR~.

O Sindicatopatronaireronhecenosindicatoobreiro,competêncianãosóparafirmaro presente,mas~u d&
também para atuar na qualidadede substitutoprocessual,em favor dos empregadospelo -"

inadimplementode qualquercláusulaprevistanopresenteinstrumentonormativo.

02-VIGÊNCIA

Esteinstrumentoterávigênciaporumano,contadosa partirdeprimeirodemaiode2006e comtérmino j
previstoem30deabrilde2007. ~

RuaMarechalDeodoro,525-3°andar- Centro- Curitiba- Pr- CEP80020-908 1 ,-
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03- CORREÇÃOSALARIAL

A partirde primeirode maiode 2006os saláriosserãocorrigidosaplicando-seo percentualde 4,0%

(quatroporcento)sobreo saláriopraticadoemtrintade abrilde 2005,compensando-seos reajustes

espontâneosconcedidosnesteperiodo,respeitadaa proporcionalidade.

ParágrafoPrimeiro- Aosadmitidosapósmaiode 2006serágarantidoo percentualproporcionaldo

índiceemrelaçãoaosmesestrabalhados.

ParágrafoSegundo- Poderãoser compensadostodosos reajustesespontâneosou compulsórios

concedidosnoperíododemaiode2005aabrilde2006.

ParágrafoTerceiro- Coma aplicaçãodosreajustesprevistosnestacláusulaficamzeradastodase

quaisquerdiferençassalariaisexistentesnoperíododemaio/05a abril/06.

ParágrafoQuarto- As diferençassalariaisretroativasa maiopoderãoser pagasjuntamentecomos

saláriosdo mêsde novembro/06,do mêsde dezembro/06e do mêsde janeiro/07,inclusiveo auxílio

alimentaçãoe adicionaldeinsalubridade.

04- AuxíLiOALIMENTAÇÃO

Seráconcedidoa todososempregadosumauxíliomensalnovalordeR$71,00(setentae umreais).Tal

auxiliopoderáreceberas denominaçõesde valealimentação,vale refeição,cestabásicaou auxílio

alimentaçãoe seráconcedidoemvales/tickets.Talbenefíciojamaisseráconsideradocomosalárioin

naturae nãointegrarásalárioemhipótesealguma.Recomenda-sea todasas empresasobrigadasao

cumprimentodestaCCTqueprocedamimediatamenteaoseuregistrono ProgramadeAlimentaçãodo

Trabalhador-PAT.

ParágrafoPrimeiro- As empresasque já concediambenefíciosimilar,anteriormentea 01/05/98,

concederãotambémeste,destacadamente,semqualquercompensaçãocomo anteriormentepraticado.

ParágrafoSegundo- A presentecláusulasomentepoderáser alteradaou excluídacomanuência

expressadasentidadesoraconvenentes,bemcomosuamajoraçãodeveráserobjetode negociação

específica,nãoseaplicandoautomaticamenteeventuaiscorreçõessalariaisfuturas.

ParágrafoTerceiro- O auxílio-alimentaçãoserápago12vezesao ano,inclusivequandoem licença

previdenciária,limitadoem12vezesapóso afastamentodotrabalhador.

cÁ
05- SALÁRIODEINGRESSO

O pisosalarialdacategoria,a partirde primeirodemaiode2006,ficafixadoemR$1.014,20(ummile

quatorzereaise vintecentavos)paraumajornadade44horassemanais.

RuaMarechalDeodoro,525- 3°andar- Centro- Curitiba-Pr - CEP80020-908 br 2iR
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06- ADICIONALPORTEMPODESERViÇO

Fica mantido o adicional por tempo de serviço, incidentesobre o salário base do empregado,na

proporçãode 3% (três porcento) no terceiroanotrabalhadona mesmaempresa,e, a partirdo iniciode

primeirode maiode 1993de 1%(um porcento)ao anoa partirdo quartoanode duraçãodo contratode

trabalho,computadocada períodoa partirde 1976,quandofoi concedidopela primeiravez o beneficio,

limitadoaomáximode 15%(quinzeporcento),respeitandoo direitojá adquirido.

07- ADICIONALDEHORASEXTRAS

Oadicionaldehorasextraordináriasprestadasalémde44ahorasemanalseráde 100%(cemporcento)

sobrea horanormal,considerando-seo divisorde220(duzentose vinte)paraasjornadasde44 horas
semanais.

Nashipótesesdejornadareduzida,ouseja,36 horassemanais,o adicionalde horasextras,prestadas

atéa44a,inclusiveseráde50%(cinqüentaporcento),devendoserconsideradoo divisorde180(centoe

oitenta).

08- ADICIONALNOTURNO

Oadicionalnoturnoseráde30%(trintaporcento)sobrea remuneraçãodahoradiurna,compreendidoo

periodonoturnoentre22:00e 05:00horas,já incluídonestepercentualo adicionalprevistonoArtigo73

da CLT, parágrafoúnicoemfacedo adicionalajustado,paraapuraçãodajornadalaboradanoperíodo

noturno,seráconsideradaa horacomosendode 60 (sessenta)minutos,excetoparao pagamentodo

adicionalnoturno.
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09- ADICIONALDEINSALUBRIDADE i~i '!"-1'(i'\
Independentede períciamédicao adicíonalde insalubridadeserápagona formada Portarian° 3214/7 ~ D
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NR15- Anexo14,paraosexercentesdasfunçõesdiscriminadas: ~ 0(. ~~
. ., '" a.;?iIfc!~

A) 20% (vinte por cento) sobre R$ 380,00 (trezentose oItentareais) para os trabalhadoresem '-..:.'

laboratóriose farmácíahospitalar.

B) 40% (quarentaporcento)sobreR$ 380,00(trezentose oitentareais) paraos trabalhadoresem

setoresde isolamentodedoençasinfecto-contagiosase laboratóriosanatomopatológicos.

cÁ
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10- FERIADOS

Todasas horastrabalhadasem feriadosserãopagasem dobro,desdeque não seja dadofolga

compensatória.

ParágrafoÚnico- Assegura-seà integraçãodospagamentosa títulodehorasextrae adicionalnoturno

nocálculodo repousosemanalremuneradoe feriadonãocompensado.Seráutilizadoo divisorde 220

horasparaasjornadasde cargahoráriasemanalde44 horase, de 180horasparaasjornadasde 36
horas.

11- ABONOAPOSENTADORIA

Todoempregadoquecontarcommaisde05(cinco)anosdeserviçonamesmaempresae quenelavier

a se aposentarfará jus ao recebimentode um prêmiocorrespondenteao valor de sua última

remuneração,desdeque,noprazomáximode90 (noventa)dias,comprovea mesmajuntoa empresa.

Nãorealizandoa comprovaçãodentrodesteprazo,o empregadoperdeo direitoa percepçãodo

beneficio.

Preenchendoos requisitosacima,o empregadoquenomesmoprazo,solicitardemissãopormotivode

aposentadoriafarájusaoabononovalorde1Y2(umaveze meia)dasuaúltimaremuneração.

12- GARANTIADEEMPREGO

Ficaa relaçãodeempregogarantidacontraa despedidaarbitráriaousemjustacausa,peloperíodode

30(trinta)diasa contarda datada assinaturadesteinstrumento,salvocomprovaçãodejustacausae

mútuocons:ntimentomanifestadoperanteo sindicato. ~
ParágrafoUnico- Ficagarantidoao empregadoo direitode renunciara estaestabilidadedesdeque

.
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manifesteexpressamentetalvontadee submetaachancelasindical. 11:::! '.
I .DRT..PR.. t, ~ c;.- '. ~

13 - COMPOSIÇAOSALARIAL " ~~~/
Nãoseráadmitida,emnenhumahipótese,a existênciadesaláriocomplessivoe nãoseráconsiderada

paga,nenhumaparcelaqueexpressamentenãofigurardestacadamentenosrecibosmensais.

14- GARANTIADEEMPREGODAGESTANTEELICENÇAPATERNIDADE

A empregadagestanteficaasseguradaa garantianoempregonaformadasdisposiçõesconstitucionais,

cÁ
garantidaemqualquerhipóteseo períodode60(sessenta)diasapóso términodalicençaprevidenciária.

Rua Marechal Deodoro, 525 - 3°andar - Centro - Curitiba -Pr -CEP 80020-908 4
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ParágrafoPrimeiro- Parao atode registroe acompanhamentodo filho recém-nascidoou adotado

legalmente,seráconcedidoaoempregadopai,licençaremuneradade05(cinco)dias.

ParágrafoSegundo- A licençamaternidadeseráde 120(centoe vinte)dias,naformada legislação

previdenciária,e de30(trinta)diasnocasodeadoçãolegal.

15- ESTABILIDADEDEACIDENTADO

Ficaasseguradaa estabilidadeprovisóriaaoempregadoacidentadonotrabalho,peloprazode 12(doze)

mesescontadosdo términoda licençaprevidenciária,desdequeesta tenhasidode no minimo15

(quinze)dias.

16- ESTABILIDADEAOPRÉ.APOSENTADO
Aosempregadosquecomprovaremestaremprazomáximode36(trintae seis)mesesdaaquisiçãodo

direitoa aposentadoriaintegrale especial,excetuando-sea proporcional,e queestiveremtrabalhandona

mesmaempresaporumperíodoininterruptode36(trintae seis)meses,ficarãoasseguradoso emprego

e osalário,à exceçãodaocorrênciadejustacausa,naformadalei,devidamentecomprovada.

ParágrafoPrimeiro- Aosempregadosdemitidosdentrodoperíodode60(sessenta)e 37(trintae sete)

mesesqueantecede,à aposentadoria,garante-seo pagamentode umabonocorrespondentea um

salárioseu.

ParágrafoSegundo- A condiçãode estabílidadeserá comprovadapelo empregadoatravésde

documentooficial.

o Da r~~~~ l'
~ ~

Nacessaçãodo contratode trabalho,o empregadocommenosde 12 (doze)mesesde serviço,ter1~( DH1-PR ~..

direitoafériasproporcionais. \';~\" i
~~/

18- FÉRIASAMPLIADAS
Aquelesempregadosquecontaremcommaisde10(dez)anosdeserviçonamesmaempresa(contados
desdemarçode 1979até30de abrilde 2005)terãoasseguradoso direitoadquiridoaogozodeférias
ampliadaspara45 (quarentae cinco)dias,no primeiroano imediatamenteapós o implementoda
condição.Umavezadquiridoestedireito,apóscada05(cinco)anosdetrabalho,asfériasvoltarãoa ser

ampliadasp,ara45(quarentae cinco)dias.Paraosdemais,o institutodasfériasampliadasestáextinto.

fÁParágrafoUnico.Oempregadoqueretornardo períododefériasgozadas,sejaelade30ou45dias,
teráo empregogarantidopeloprazode30(trinta)dias.

Rua Marechal Deodoro, 525 - 3°andar - Centro - Curitiba - Pr - CEP 80020-908 5
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19- PAGAMENTOANTECIPADODEFÉRIAS

OSempregadoresefetuarãoo pagamentodasférias02(dois)diasantesdoiníciodasmesmas.

20- GRATIFICAÇÃODEFÉRIAS

Ficaasseguradaa gratificaçãodefériasnostermosdodispositivoconstitucionala razãode1/3(umterço)

dosalárionormal,a serpaganaconcessãodasfériase/ounarescisãocontratual.

21- FÉRIASEMDOBRO

Semprequeas fériasforemconcedidasapóso períodolegala empresadeverápagá-Iasemdobro,

conformeo artigo137daCLT.

22- RESCISÃODECONTRATO

NarescisãocontratualserãoobedecidasasnormasconstantesdaInstruçãoNormativan°03de17/03/02

daSecretariaNacionaldoTrabalho.

ParágrafoÚnico- Emocorrendoatrasonopagamentodasverbasrescisóriasporculpadaempresa,a

mesmapagarámultadiáriano valorde 1/30avospor dia de atraso.Alémda multalegal,excluida

expressamentea multaadministrativa.

23- DISPENSAPORJUSTACAUSA

No casode dispensapor justa causa,fica o empregadorobrigadoa comunicá-Ia,por escrito,ao

empregado,narrandoosmotivosdadispensa,delerecolhendoo respectivoreciboe encaminhandouma

viaparao sindicatoobreiro.

24- AVISOPRÉVIO

Oavisopréviodeverásempreserde:

A)30(trínta)diasparatodosostrabalhadores;

ParágrafoPrimeiro- Noscasosderescisãosemjustacausa,oAvisoPrévioserámetadeindenizado.

ParágrafoSegundo- Os empregadoresque concederema seus empregados,além do auxílio

alimentaçãoprevistona cláusulaquarta,vale refeiçãoou valealimentaçãoou cestabásicano valor

mínimomensalde R$71,00(setentae umreais),poderãooptarpelocumprimentointegraldo aviso

prévioqueserá,emsuatotalidade,trabalhado.

Rua Marechal Deodoro, 525 - 3°andar - Centro - Curitiba - Pr - CEP 80020-908
Fone (413223-3472 Fax (41) 3324-3784 - www.sindifar-pr.org.br E-mail info@sindifar-pr.org.br
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25- ALTERAÇÃODECONTRATODURANTEO AVISO

Duranteo prazode avisoprévioporquaisquerdas partes,ficamvedadasas alteraçõesnascondiçõesde

trabalho,sobpenade rescisãoimediatadocontratorespondendoa empresapelopagamentodo restante

do avisoe demaisverbasrescisórias.

26- SALÁRIOSUBSTITUiÇÃO

Serágarantidaa todoempregadosubstitutoqueexerceras mesmasfunções,a percepçãode salário

idênticoao do substituídoou equiparando,excluídasas vantagensde caráterpessoal.A substituição

superiora 60(sessenta)diasdeixarádesereventual,passandoo substitutoa serefetivadonafunçãodo

substituído,excetoquandoo substituídoestiversobamparodaPrevidênciaSocial.

27 - ALTERAÇÃODOCONTRATODETRABALHO

Nostermosdo art. 468 da CLT, nos contratosindividuaisde trabalho,qualqueralteraçãodo contratode

trabalho,inclusiveno tocantea jornadae turnode trabalho,somenteserá licita com a concordânciado

empregado,e aindaassimdesdeque nãoresultediretaou indiretamenteem prejuízoparao mesmo.

28- CURSODEESPECIALIZAÇÃO

O empregadopoderá receber facilidade da empresa,dentro das possibilidadesda empresa, para a

adequaçãode seu horáriode trabalho,quandose matricularem cursoatinenteà sua profissãoou curso

quesejapré-requisitoparasuaespecialização.

29- LICENÇAGALAELICENÇALUTO O 00'.7;;;-"

Osempregadoresconcederãoaoempregado,03 (três)diasúteisde licençaremuneradanoscasosde ";"~{$:

casamentoe 02 (dois)dias úteis nos casosde falecimentode pais, irmãos,cônjugeou companheiro(ai( OR1.PRli
filhos,inclusiveadotivose dependenteslegaisdevidamentecomprovados. ~~~""~~.,-,$ .:HI'! <a ..../'. lh1JJ~.

~ /

''',~

30- LIBERAÇÃODE REPRESENTANTESSINDICAIS

Pararepresentaçãoda EntidadeSindicale participaçãoem palestrase reuniõesafins poderáser indicado

pelo Sindicato Profissional,mediante ofício, com anuência da empresa, 01 (um) farmacêuticopor

empresa,o qualterá licençaremuneradapeloempregador,cabendoao indicado,no regresso,a provade

suaparticipaçãonoevento. ~
Rua Marechal Deodoro, 525 -3°andar -Centro -Curitiba - Pr - CEP 80020-908 7 /
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31- DOAÇÃODESANGUE

Asempresasconcederãoaoempregadoquesolicitar,licençadeumdiaa cada12meses,paradoação

voluntáriade sangue,devidamentecomprovada,ou toda vez que o empregadorsolicitara doação
voluntária.

32)PLANTÃOEMSOBREAVISO

Aosempregadossujeitosaoregimedetrabalhoemsobreaviso,entendidocomotalo tempoa disposição

apóscumprirsuaescalanormaldetrabalho,pordeterminaçãoexpressado empregadoroudosuperior

hierárquico,ficaasseguradoo pagamentodashorasde sobreavisoà razãode 1/3(umterço)da hora

normal,garantindoo pagamentodashorasefetivamentetrabalhadas,comacréscimode50%(cinqüenta

porcento)sobreo valorda horanormal.As horastrabalhadase assimremuneradasserãoexcluídasda

contagemdashorassobreaviso.

33)PLANTÃOA DISTÂNCIA

Aosempregadossujeitosaoplantãoà distância,entendidocomotalo temponormaldeserviço,conforme

escala,foradolocaldetrabalho,ficaasseguradoo pagamentonormaldashorasdeplantão,garantindoo

pagamento,comoextrascom adicionalconvencional,das horaslaboradasfora do horárionormal,

quandoconvocadopelachefiaimediata.

34- CONTRATODEEXPERIÊNCIA

o contratode experiênciaseráde 60 (sessenta)dias,podendoserfirmadoporperíodoinferior,

admitindo-seumaúnicaprorrogação,desdequeobservadoo limitemáximooraajustado.

35- EXAMESMÉDICOS

OSexamesmédicospré-admissionais,periódicose demissionaisserãoobrigatóriosnostermosda NR

07,da Portarian°3214/78.A recusado empregadoematendera convocaçãoparaa realizaçãodos

examesfigurajustacausa.Semprequesolicitadopeloempregado,o médicofornecerálaudomédicode

suacondiçãodesaúde.

Rua Marechal Deodoro, 525 - 3°andar - Centro - Curitiba - Pr - CEP 80020-908 r 8 ,
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36- ATESTADOSMÉDICOSE ODONTOLÓGICOS

OSatestadosmédicose odontológicosde profissionaisque prestamserviçosao sindicatoservirãode

documentohábilparaa justificaçãode faltasao trabalho,garantidasemprea preferêncialegal noscasos

deempresasquemantenhamserviçospróprios,semprejuizodasdisposiçõeslegaispertinentes.

37- FISCALIZAÇÃOEPERíCIA

Noscasosde períciajudicialou administrativaatravésda DRT,a empresaa ser periciadapermitiráa

presençadeassistentestécnicosdesignadospelosSindicatossignatários.

38- CARTÕESPONTO

Oscartõespontoe outroscontrolesdevemrefletirasjornadasefetivamentetrabalhadaspeloempregado,

ficandovedadaà retiradados mesmosantesdo registroda hora em que encerraro trabalhodiário bem

como o registro por outra pessoa que não seja titular do cartão. As horas extras deverão,

obrigatoriamente,ser registradasno mesmocontrolequeregistrara jornadade trabalho.

Parágrafo Único - Para apuração e pagamentodas horas deverão ser respeitados critérios de

fechamentodecartãopontoadotadoporcadaempresa.

39- PAGAMENTOS

Os empregadoresque nãoefetuaremo pagamentodas remuneraçõesem moedacorrentedeverão

deixaro chequeà disposiçãodosempregadosatéas 13:30horasdoquintodia útile proporcionaraos

empregados,tempohábilpararecebimentojuntoao Bancodepositário,dentrodajornadade trabalho,

desdeque coincidentecom o horáriobancário,excluindo-seos horáriosde descansoe refeição,

podendo,também,as empresasefetuaremos pagamentosportransferênciaeletrônica,desdequeo

depósitoestejadisponívelnacontabancáriadofuncionárioatéo quintodiaútil.

40- UNIFORMESEMATERIAISNECESSÁRIOSPARAOTRABALHO

Éobrigatórioo fornecimentodeuniformeparatodososempregadosemestabelecimentosdeserviçosde

saúde,fornecendogratuitamentedois uniformespor ano, nos padrõesestabelecidospor cada

estabelecimento.Aquelesestabelecimentosque exigiremo uso de blusasde frio e sapatosem

determinadapadronagemoucordeverãotambémfornecê-Iosgraciosamente.

ParágrafoPrimeiro- A lavagemdo uniformeé deresponsabilidadedoempregado,devendoa empresa

fornecermeiosparaqueeleo façanopróprioestabelecimento.
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ParágrafoSegundo- Éobrigatórioo fornecimentodeaventaisdeproteçãoao uniformee aocontágio,

sendoqueestavestimentadeverápermanecernohospitalparalavageme desinfecção.

41- VESTIÁRIOS

As empresasconcederãovestiárioscompletos(armáriose banheiroscom chuveiro)femininose

masculinosparautilizaçãodosempregados.

42- COMPROVANTEDEPAGAMENTO

Ficamobrigadosos empregadoresa forneceros comprovantesde pagamentocoma identificaçãodo

mesmoe contendoa discriminaçãode todasas parcelaspagase respectivosdescontosefetuados,
inclusiveo FGTS.

43- ANOTAÇÕESDACTPS

É obrigatóriaa anotação,nacarteirade trabalhoe previdênciasocial,da efetivafunçãoexercidapelo

trabalhador,bemcomodasparcelasquecompõemsuaremuneração.

44- CIPA

Tendoem vistaque ambosos Sindicatosatribuemgrandeimportânciaas ComissõesInternasde

PrevençãodeAcidentes(CIPA),resolvemosconvenentespactuarasseguintesnormascomplementares..~ry o~
à legislaçãoemvigor: ~~8 ~
ParágrafoPrimeiro- ELEIÇOES.OprocessodasCIPAsseguiráasseguintesnormas: \~RT .PR.~
a) Comantecedênciade 60 (sessenta)diaso estabelecimentodeserviçosde saúdepublicaráemlocal ~$]~ ~i
visívelaosseusempregadoso editaldeconvocaçãodaseleições; ""'~

b) Publicadoo edital de convocação,a empresacomunicaráao sindicato,tanto patronalcomo

profissional;

c) Nosestabelecimentosde serviçosde saúdequeaindanãoestabeleceramCIPAs,nostermosda

legislaçãovigente,deverãofazê-Iono prazode 90 (noventa)diasa contarda assinaturada presente

ConvençãoColetivadeTrabalho.

cÁParágrafoSegundo- CURSOSE REUNiÕES- Comvistasa prevençõesde acidentese infecções

hospitalares,todosos integrantesda CIPAparticiparãodecursospromovidospelosindicatoprofissional,
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apósentendimentoscoma empresaquantoà oportunidadee local,emhoràriode expedientenormal.

Havendointeresseda empresae do sindicatoprofissional,ficainstituídaa possibilidadede criaçãode

cursosde aprimoramentoprofissionaldos trabalhadoresnas dependênciasda empresaem horário
normaldetrabalho.

45- DANIFICAÇÕESDEMATERIAIS

Ficavedadoo desconto,nossalários,dosvaloresatribuídosaosdanoscausadosnosequipamentosde

trabalhousadosno exercíciodas funções,bemcomomaterialperdido,salvocomprovaçãode dolo,

negligênciaouimprudênciaporpartedoempregado.

46- LANCHESEREFEiÇÕES

Seráfornecidograciosamente,lanchecompadrãoalimentarmínimoconsistentede pão,caféou chá,

margarinaououtrocomplemento,aosempregadosquetrabalhememplantõesdefinaldesemanaouem

jornadanoturna.

ParágrafoÚnico - Em hipótesenenhumahaverá integraçãodos valores pagos a título de

alimentação/refeiçãoaossalários.

48- VALETRANSPORTE

Asempresasfornecerãovaletransportenostermosdalegislaçãoemvigor.

49- AuxíLiOCRECHE

Os estabelecimentosque tenhamem seu quadro30 (trinta)ou mais mulherescom mais de 16

(dezesseis)anosdeidadefornecerãoauxíliocrechenaformadalegislaçãovigente.

50- PAGAMENTOANTECIPADODO13°SALÁRIO

Seráconcedidaa antecipaçãoda primeiraparcelado 13°salário,semprequeo interessadoa requerer

dentrodoprazolegal,podendoo empregadooptarpelorecebimentoantesoudepoisdogozodeférias.

51- MULTAPORATRASODE PAGAMENTO

Emcasodeatrasodesalárioa empresapagaráaoempregado,multaequivalentea 1/30avosdosalário,

por dia de atraso,salvoquando,comprovadamente,o trabalhadorder causaa mora.Ficaexcluída
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expressamente,a multaadministrativa.Talmultaaplica-sesomenteaoscasosdeatrasodo pagamento
mensal.

52- LlSTAGEMDEEMPREGADOS

A empresaforneceráao Sindicato,listagemdos empregados,no iníciode cada semestre,onde conste

nome,cargooufunção,formaçãoprofissionale endereçoresidencial.

53)CONTRIBUiÇÃOASSISTENCIAL
Asempresasdescontarãodiretamentedossaláriosreferenteaomêsdejaneirode2007,aquantiade5%

(cincoporcento)dopisodacategoria,destinando-oaoSindicatodosFarmacêuticosnoEstadodo

Paraná,medianterepasseque será feito até o 5° (quinto)dia posteriorao desconto.O recolhimentoserá

devidoa todosos empregadosfarmacêuticosabrangidospelapresenteConvençãoColetivadeTrabalho,

sindicalizadosou não,associadosou não.

Este valor se refere à taxa de contribuiçãoassistencialaprovadaem AssembléiaGeral da categoria

profissional.

Parágrafo Primeiro - Os empregadosadmitidosapós a data prevista na cláusula anteriore que não

sofreramo descontoprevistonestacláusula,o sofrerãonoprimeiromêsdecontratação.

Parágrafo Segundo - Em caso de atraso no descontoou no repassedos valores descontados,a

empresapagaráumamultade 10%(dezporcento)ao mês,calculadasobreos valoresdevidos.

Parágrafo terceiro: As empresas poderão colher dos empregadosda categoria, manifestaçãopor

escrito, se os mesmosopõem-seao desconto,com antecedênciaminima de 10 (dez) dias da data

previstaparao desconto.

54- ATIVIDADESSINDICAIS

As empresaspermitirãoque o sindicatoprofissional,apóscomunicaçãoa chefiada empresa,afixe

cartazes,editaise distribuao boletiminformativodacategoria.

55- AUTENTICAÇÃODOCUMENTAL

Ficamas empresasobrigadasa tomaremas assinaturasdosempregadossobrea datadatilografada,nos

termosde rescisãodocontratode trabalho,pedidosdedemissãoe contratode experiência,sobas penas

de seremos mesmosinvalidadosjuridicamente.
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56 - DO BANCO DE HORAS

As horasextrasdevemsercoibidas.Nocasodehorasextras,asempresaspoderãoinstituir,mediante

AcordoColetivode Trabalho,a compensaçãodo excessode horasde trabalhoem um dia pela

diminuiçãoemoutro.A apuraçãodeveráser feitano finaldo períodode 180(centoe oitenta)dias,

iniciandoacontagemsemprenoprimeirodiaútildomêsnoqualdecidirutilizaro instituto.

ParágrafoPrimeiro- O acordoseráhomologadopeloSINDIFAR-PRdesdequeobservadasasnormas
convencionais.

Parágrafo Segundo - Decorridosos 180 (centoe oitenta)dias sem que as horas extrastenhamsido

totalmentecompensadasa empresadeverápagá-Iasao empregadocom o adicionalde 100%(cempor

cento).

Parágrafo Terceiro - Na hipótese de rescisão de contrato de trabalho sem que tenha havido a

compensaçãointegralda jornadaextraordinária,fará o trabalhadorjus ao pagamentodas horasextras

nãocompensadas,acrescidodos adicionaisprevistosnaCCT.

ParágrafoQuarto - A empresamanteráregistrode freqüência,bemcomocontrolede créditode horas,

quedeveráser informadoaoempregadosemprequeporelesolicitado.

ParágrafoQuinto - Somentepodemutilizar-sedo institutodo bancode horasas empresasassociadas

ao sindicatopatronalcomsuasobrigaçõessindicaisem dia e tambémem dia com suasobrigaçõesjunto

ao SINDIFAR-PR.

ParágrafoSexto- Paraefeitode compensaçãono bancode Horasnãoserãoconsideradosos feriados,

~
,O 00 '.,'w.t

r::í
~

devendo as horas trabalhadas, em tais dias, serem remuneradas em dobro. o...: f!'" '
ParágrafoSétimo- Obancodehorasseráaplicadoretroativamentea 1°demaiode2006. ~ DRT.PR)~ ~

..~~ A~~,
I, O.. ,.~ /,..,tJ.1" ,.. I'

57 - MULTACONVENCIONAL""'"~"-

Além daspenalidadesprevistasemleificainstituídaa multacorrespondentea Y2(meio)pisosalarialda

funçãodo trabalhador,pelodescumprimentode qualquercláusulada presentenormacoletiva,excetode

cláusulaquetiverprevisãode multaprópria.

58- NEGOCIAÇÃO PERMANENTE

Semprequenecessário,aspartessereunirãoparareverascláusulasfixadasnestaConvençãoColetiva
deTrabalho.
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59- CONTRIBUiÇÃOSINDICAL

Nos termosdo artigo 578 e seguintesda Consolidaçãodas Leisdo Trabalhoe segundoentendimento

manifestodo Supremo Tribunal Federal, sempre que forem notificadas pelo sindicato obreiro, as

empresasdescontarãodos saláriosdeseusempregadosos valoresqueforemfixadosporassembléia.

60.LOCAÇÃODE MÃODEOBRA

Ficaproibidaa locaçãode mãode obra. Noslocaise setoresondehajaatividade-meio,será permitidaa

terceirização. O contratode terceirizaçãoserá homologadopelo SINDIFARdesde que observadasas

normasconvencionaise garantindo-sea representatividadesindicaldo sindicatoobreiro.

61)CONTRATAÇÃOPROPORCIONAL

As empresaspoderãocontratartrabalhadorescom piso proporcionalao númerode horas trabalhadas,

respeitando-seo saláriomínimo/horavigentenoPaís.

ParágrafoÚnico- Respeitadasa normaacimae a normacoletiva,ascontrataçõesproporcionaisserão

homologadaspeloSINDIFAR.

CONTRIBUiÇÃONEGOCIALPATRONAL

Durantea vigênciada presenteConvençãoColetivade Trabalhopoderáo SINDIPARinstituira

ContribuiçãoNegocialparamanutençãodosistemasindical,dentrodo princípioda razoabilidade,para

tanto,ficandodesdelogoaprovadatalcobrança,nopercentualde5%(cincoporcento)a sercalculado

sobreototaldossaláriosdosfarmacêuticoscontratados,tãosomente,referenteaosmesesdedezembro

e maio,que deveráser pagapelo empregador,em casode eventualsubstituiçãoda contribuição

confederativa.

62.COMITÊPERMANENTEDENEGOCIAÇÃOSINDICAL.

Fica instituídaumacomissãopermanentede mediaçãoe arbitragem,compostapor dois representantes

indicadospelo SINDIPARe dois representantesindicadospelo SINDIFAR,para resolverproblemasde

naturezacoletiva.
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63- FORO

Ficaeleitoo forodasededosindicatoobreiro,paradirimirquaisquerdúvidasoriundasdaaplicaçãoou

cumprimentodapresenteConvençãoColetivadeTrabalho.

Curitiba,11de setembrode 2006.
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