SINDICATODOSFARMACÊUTICOS
NOESTADODOPARANÁ
CONVENCÃOCOLETIVADETRABALHO
2006.2007

PelapresenteConvenção
Coletivade Trabalhoqueentresi fazemSINDICATO
DOSFARMACÊUTICOS
comsedenaRuaMarechalDeodoro,252,3°andar,nacidade
NOESTADODOPARANÁ- SINDIFAR,
deCuritiba,EstadodoParanáe SINDICATO
DOSHOSPITAIS
E ESTABELECIMENTOS
DESERViÇOS
comsedena RuaAugustoStresser,600,nacidadede Curitiba,
DESAÚDEDOPARANÁ- SINDIPAR,
EstadodoParaná,infra-assinados,
porseuspresidentes,
ficamestabelecidas
asseguintescláusulas:
ABRANGÊNCIA:
O presenteInstrumento
Normativoestabeleceas normase condiçõesde trabalhoquese aplicamaos
Estabelecimentos
de Serviçosde Saúdedo Paranáe dossindicatosobreirossignatáriosquaissejam:
Curitiba,CerroAzul,Pontaldo Sul,AlmiranteTamandaré,Pinhais,QuatroBarras,CampinaGrande
do Sul, Colombo,Rio Branco do 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,Rio Negro,
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
do Oeste,SãoPedrodo Iguaçu,Fozdo Iguaçu,Matelândia,Medianeira,Missal,SantaTerezinhado

,

Itaipu,SãoMigueldo Iguaçu,Ramilândia,Diamantedo Oeste,Mercedes,TerraRoxa,Ortigueira,
Reserva,TelêmacoBorba, Tibagi.
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01- RECONHECIMENTO
DAAUTONOMIA
PRIVADA
COLETIVA

~.

O Sindicato
patronai
reronhece
nosindicato
obreiro,
competência
nãosó parafirmaro presente,
mas~u

d&

também para atuar na qualidadede substitutoprocessual,em favor dos empregadospelo

-"

inadimplementode qualquercláusulaprevistano presenteinstrumentonormativo.
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02 VIGÊNCIA

j
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Esteinstrumento
terávigênciaporumano,contadosa partirde primeirode maiode 2006e comtérmino
previstoem30deabrilde 2007.
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SINDICATODOSFARMACÊUTICOS
NOESTADODOPARANÁ
03- CORREÇÃO
SALARIAL
A partirde primeirode maiode 2006os saláriosserãocorrigidosaplicando-se
o percentualde 4,0%
(quatroporcento)sobreo saláriopraticadoemtrintade abrilde 2005,compensando-se
os reajustes
espontâneos
concedidos
nesteperiodo,respeitada
a proporcionalidade.
ParágrafoPrimeiro- Aos admitidosapósmaiode 2006serágarantidoo percentualproporcional
do
índiceemrelaçãoaosmesestrabalhados.
ParágrafoSegundo- Poderãoser compensados
todosos reajustesespontâneosou compulsórios
concedidos
noperíododemaiode2005aabrilde2006.
ParágrafoTerceiro- Coma aplicaçãodosreajustesprevistosnestacláusulaficamzeradastodase
quaisquer
diferenças
salariaisexistentesnoperíododemaio/05a abril/06.
ParágrafoQuarto- As diferençassalariaisretroativasa maiopoderãoser pagasjuntamentecomos
saláriosdo mêsde novembro/06,
do mêsde dezembro/06
e do mêsde janeiro/07,inclusiveo auxílio
alimentação
e adicionaldeinsalubridade.

-

04 AuxíLiOALIMENTAÇÃO

Seráconcedido
a todososempregados
umauxíliomensalnovalorde R$71,00(setentae umreais).Tal
auxiliopoderáreceberas denominações
de valealimentação,
vale refeição,cestabásicaou auxílio
alimentação
e seráconcedidoemvales/tickets.
Tal benefíciojamaisseráconsiderado
comosalárioin
naturae nãointegrarásalárioem hipótesealguma.Recomenda-se
a todasas empresasobrigadasao
cumprimento
destaCCTqueprocedamimediatamente
ao seuregistrono ProgramadeAlimentação
do
Trabalhador-PAT.
ParágrafoPrimeiro- As empresasque já concediambenefíciosimilar,anteriormente
a 01/05/98,
concederão
tambémeste,destacadamente,
semqualquercompensação
como anteriormente
praticado.
ParágrafoSegundo- A presentecláusulasomentepoderáser alteradaou excluídacom anuência
expressadasentidadesora convenentes,
bemcomosuamajoraçãodeveráser objetode negociação
específica,
nãoseaplicandoautomaticamente
eventuais
correções
salariaisfuturas.
ParágrafoTerceiro- O auxílio-alimentação
serápago12vezesao ano,inclusivequandoem licença
previdenciária,
limitadoem12vezesapóso afastamento
dotrabalhador.
05- SALÁRIODEINGRESSO

cÁ

O pisosalarialda categoria,a partirde primeirode maiode 2006,ficafixadoemR$ 1.014,20(ummile
quatorzereaise vintecentavos)paraumajornadade44horassemanais.

Rua MarechalDeodoro,525- 3°andar- Centro- Curitiba- Pr - CEP80020-908

br 2

iR

Fooe (41 3223-3472 Fax (41) 3324-3784 - www.s;odif,,-o,.o'g.br
E-mai!iOfO@S;OM,,-PLO,g'f

.

SINDIJ>AR

SINDICATODOSFARMACÊUTICOS
NOESTADODOPARANÁ
06 - ADICIONALPORTEMPODESERViÇO
Fica mantido o adicional por tempo de serviço, incidente sobre o salário base do empregado,na
proporçãode 3% (três por cento) no terceiroano trabalhadona mesmaempresa,e, a partir do inicio de
primeirode maiode 1993de 1% (um porcento)ao ano a partirdo quartoano de duraçãodo contratode
trabalho,computadocada períodoa partirde 1976,quandofoi concedidopela primeiravez o beneficio,
limitadoao máximode 15%(quinzeporcento),respeitandoo direitojá adquirido.

07- ADICIONAL
DEHORASEXTRAS
Oadicionalde horasextraordinárias
prestadas
alémde44ahorasemanalseráde 100%(cemporcento)
sobrea horanormal,considerando-se
o divisorde 220(duzentose vinte)paraasjornadasde 44 horas
semanais.
Nashipótesesdejornadareduzida,ou seja,36 horassemanais,o adicionalde horasextras,prestadas
atéa44a,inclusiveseráde50%(cinqüenta
porcento),devendoserconsiderado
o divisorde 180(centoe
oitenta).
08- ADICIONAL
NOTURNO
O adicionalnoturnoseráde 30%(trintaporcento)sobrea remuneração
da horadiurna,compreendido
o
periodonoturnoentre22:00e 05:00horas,já incluídonestepercentual
o adicionalprevistonoArtigo73
da CLT, parágrafoúnicoemfacedo adicionalajustado,paraapuraçãoda jornadalaboradano período
noturno,seráconsiderada
a horacomosendode 60 (sessenta)minutos,excetoparao pagamento
do
adicionalnoturno.
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09- ADICIONAL
DEINSALUBRIDADE
Independentede períciamédicao adicíonalde insalubridadeserá pagona formada Portarian° 3214/7

NR15- Anexo14,paraosexercentes
dasfunçõesdiscriminadas:
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laboratóriose farmácíahospitalar.
B) 40% (quarentapor cento) sobreR$ 380,00(trezentose oitentareais) para os trabalhadoresem
setoresde isolamentode doençasinfecto-contagiosas
e laboratóriosanatomopatológicos.

cÁ

3

#

Fone(41 3223-3472 Fax (41) 3324-3784-www.sindifae-pe.oe..br
E-mai!info@sindifac_pc.oeg.ber

\

'~

COi).
.

~~

.
.,
'" a.;?iIf
~.. c!~
A) 20% (vinte por cento) sobre R$ 380,00 (trezentose oItenta reais) para os trabalhadoresem '-..:.'
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SINDICATODOSFARMACÊUTICOS
NOESTADODOPARANÁ
10- FERIADOS
Todasas horastrabalhadasem feriadosserãopagasem dobro,desdeque não seja dadofolga
compensatória.
ParágrafoÚnico- Assegura-se
à integração
dospagamentos
a títulode horasextrae adicionalnoturno
nocálculodo repousosemanalremunerado
e feriadonãocompensado.
Seráutilizadoo divisorde 220
horasparaasjornadasde cargahoráriasemanalde 44 horase, de 180horasparaasjornadasde 36
horas.
11- ABONOAPOSENTADORIA
Todoempregado
quecontarcommaisde05(cinco)anosdeserviçonamesmaempresae quenelavier
a se aposentarfará jus ao recebimentode um prêmiocorrespondente
ao valor de sua última
remuneração,
desdeque,no prazomáximode 90 (noventa)dias,comprovea mesmajuntoa empresa.
Não realizandoa comprovação
dentrodesteprazo,o empregadoperdeo direitoa percepçãodo
beneficio.
Preenchendo
os requisitosacima,o empregado
queno mesmoprazo,solicitardemissãopormotivode
aposentadoria
farájusaoabononovalorde1Y2(umaveze meia)dasuaúltimaremuneração.
12- GARANTIA
DEEMPREGO
Ficaa relaçãode empregogarantidacontraa despedida
arbitráriaou semjustacausa,peloperíodode
30 (trinta)diasa contarda datada assinaturadesteinstrumento,
salvocomprovação
de justacausae
mútuocons:ntimento
manifestado
peranteo sindicato.
ParágrafoUnico- Ficagarantidoao empregado
o direitode renunciara estaestabilidade
desdeque
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manifeste
expressamente
talvontadee submetaachancelasindical.
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- COMPOSIÇAO
SALARIAL
" ~~~/
Nãoseráadmitida,emnenhumahipótese,a existênciade saláriocomplessivo
e nãoseráconsiderada

13

paga,nenhuma
parcelaqueexpressamente
nãofigurardestacadamente
nosrecibosmensais.
14- GARANTIA
DEEMPREGO
DAGESTANTE
E LICENÇAPATERNIDADE
A empregada
gestanteficaassegurada
a garantianoempregonaformadasdisposições
constitucionais,
garantida
emqualquerhipóteseo períodode60(sessenta)
diasapóso términodalicençaprevidenciária.
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SINDICATODOSFARMACÊUTICOS
NOESTADODOPARANÁ
ParágrafoPrimeiro- Parao ato de registroe acompanhamento
do filho recém-nascido
ou adotado
legalmente,
seráconcedido
aoempregado
pai,licençaremunerada
de05(cinco)dias.
ParágrafoSegundo- A licençamaternidade
seráde 120(centoe vinte)dias,na formada legislação
previdenciária,
e de30(trinta)diasnocasodeadoçãolegal.
15- ESTABILIDADE
DEACIDENTADO
Ficaassegurada
a estabilidade
provisóriaaoempregado
acidentado
notrabalho,peloprazode 12(doze)
mesescontadosdo términoda licençaprevidenciária,
desdeque esta tenhasido de no minimo15
(quinze)dias.
16- ESTABILIDADE
AOPRÉ.APOSENTADO
Aosempregados
quecomprovarem
estaremprazomáximode 36 (trintae seis)mesesda aquisiçãodo
direitoa aposentadoria
integrale especial,excetuando-se
a proporcional,
e queestiveremtrabalhando
na
mesmaempresaporumperíodoininterrupto
de 36(trintae seis)meses,ficarãoassegurados
o emprego
e osalário,à exceçãodaocorrência
dejustacausa,naformada lei,devidamente
comprovada.
ParágrafoPrimeiro- Aosempregados
demitidos
dentrodo períodode60 (sessenta)
e 37 (trintae sete)
mesesque antecede,à aposentadoria,
garante-seo pagamento
de um abonocorrespondente
a um
salárioseu.
ParágrafoSegundo- A condiçãode estabílidadeserá comprovadapelo empregadoatravésde
documento
oficial.
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17 FÉRIASPROPORCIONAIS

~

Nacessaçãodo contratode trabalho,o empregadocommenosde 12 (doze)mesesde serviço,ter1~( DH1-PR
direitoafériasproporcionais.
\';~\"
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18- FÉRIASAMPLIADAS
Aquelesempregados
quecontaremcommaisde 10(dez)anosdeserviçonamesmaempresa(contados
desdemarçode 1979até30 de abrilde 2005)terãoassegurados
o direitoadquiridoao gozode férias
ampliadaspara45 (quarentae cinco)dias, no primeiroano imediatamente
após o implementoda
condição.Umavezadquiridoestedireito,apóscada05 (cinco)anosdetrabalho,asfériasvoltarãoa ser
ampliadas
p,ara45(quarentae cinco)dias.Paraosdemais,o institutodasfériasampliadasestáextinto.
ParágrafoUnico O empregado
queretornardo períodode fériasgozadas,sejaela de 30 ou 45 dias,
teráo empregogarantidopeloprazode30(trinta)dias.
Rua Marechal Deodoro, 525 - 3°andar - Centro - Curitiba - Pr - CEP 80020-908
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SINDICATODOSFARMACÊUTICOS
NOESTADODOPARANÁ
19- PAGAMENTO
ANTECIPADO
DEFÉRIAS
OSempregadores
efetuarãoo pagamento
dasférias02(dois)diasantesdoiníciodasmesmas.
20- GRATIFICAÇÃO
DEFÉRIAS
Ficaassegurada
a gratificação
defériasnostermosdodispositivo
constitucional
a razãode 1/3(umterço)
dosalárionormal,a serpaganaconcessão
dasfériase/ounarescisãocontratual.
21- FÉRIASEMDOBRO
Sempreque as fériasforemconcedidasapóso períodolegala empresadeverápagá-Iasem dobro,
conforme
o artigo137daCLT.
22- RESCISÃO
DECONTRATO
Narescisãocontratual
serãoobedecidas
asnormasconstantes
daInstruçãoNormativan°03de 17/03/02
daSecretaria
NacionaldoTrabalho.
ParágrafoÚnico- Emocorrendoatrasono pagamento
dasverbasrescisórias
porculpada empresa,a
mesmapagarámultadiáriano valorde 1/30avospor dia de atraso.Alémda multalegal,excluida
expressamente
a multaadministrativa.
23- DISPENSA
PORJUSTACAUSA
No caso de dispensapor justa causa,fica o empregadorobrigadoa comunicá-Ia,por escrito,ao
empregado,
narrandoos motivosda dispensa,delerecolhendo
o respectivoreciboe encaminhando
uma
viaparao sindicatoobreiro.
24- AVISOPRÉVIO
Oavisopréviodeverásempreserde:
A)30(trínta)diasparatodosostrabalhadores;
ParágrafoPrimeiro- Noscasosderescisãosemjustacausa,o AvisoPrévioserámetadeindenizado.
ParágrafoSegundo- Os empregadores
que concederema seus empregados,além do auxílio
alimentação
previstona cláusulaquarta,vale refeiçãoou vale alimentação
ou cestabásicano valor
mínimomensalde R$ 71,00(setentae um reais),poderãooptarpelocumprimentointegraldo aviso
prévioqueserá,emsuatotalidade,
trabalhado.

ci
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SINDICATODOSFARMACÊUTICOS
NOESTADODOPARANÁ
25- ALTERAÇÃODECONTRATODURANTEO AVISO
Duranteo prazode aviso prévioporquaisquerdas partes,ficamvedadasas alteraçõesnascondiçõesde
trabalho,sob penade rescisãoimediatado contratorespondendoa empresapelo pagamentodo restante
do avisoe demaisverbasrescisórias.

26- SALÁRIO
SUBSTITUiÇÃO
Serágarantidaa todoempregadosubstitutoqueexerceras mesmasfunções,a percepçãode salário
idênticoao do substituídoou equiparando,
excluídasas vantagensde caráterpessoal.A substituição
superiora 60(sessenta)
diasdeixarádesereventual,passando
o substitutoa serefetivadonafunçãodo
substituído,
excetoquandoo substituído
estiversobamparodaPrevidência
Social.
27 - ALTERAÇÃODO CONTRATODETRABALHO
Nostermosdo art. 468 da CLT, nos contratosindividuaisde trabalho,qualqueralteraçãodo contratode
trabalho,inclusiveno tocantea jornadae turno de trabalho,somenteserá licita com a concordânciado
empregado,e aindaassimdesdeque não resultediretaou 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
que sejapré-requisitoparasua especialização.

29- LICENÇA
GALAE LICENÇA
LUTO
O 00'.7;;;-"
Osempregadores
concederão
ao empregado,
03 (três)diasúteisde licençaremunerada
noscasosde ";"~{$:
casamentoe 02 (dois)dias úteis nos casosde falecimentode pais, irmãos,cônjugeou companheiro(a

i( OR1.PR li

filhos,inclusiveadotivose dependentes
legaisdevidamente
comprovados.
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30- LIBERAÇÃODE REPRESENTANTES
SINDICAIS
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
sua participaçãono evento.

Rua Marechal Deodoro, 525 - 3°andar - Centro - Curitiba - Pr - CEP 80020-908
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SINDICATODOSFARMACÊUTICOS
NOESTADODOPARANÁ
31- DOAÇÃODESANGUE
Asempresas
concederão
aoempregado
quesolicitar,licençade umdiaa cada12meses,paradoação
voluntáriade sangue,devidamentecomprovada,
ou toda vez que o empregadorsolicitara doação
voluntária.
32)PLANTÃOEMSOBREAVISO
Aosempregados
sujeitosaoregimedetrabalhoemsobreaviso,
entendidocomotalo tempoa disposição
apóscumprirsuaescalanormalde trabalho,pordeterminação
expressado empregador
ou do superior
hierárquico,
fica assegurado
o pagamento
dashorasde sobreavisoà razãode 1/3(umterço)da hora
normal,garantindo
o pagamento
dashorasefetivamente
trabalhadas,
comacréscimode 50%(cinqüenta
porcento)sobreo valorda horanormal.As horastrabalhadas
e assimremuneradas
serãoexcluídasda
contagem
dashorassobreaviso.

33)PLANTÃO
A DISTÂNCIA
Aosempregados
sujeitosao plantãoà distância,
entendido
comotalo temponormaldeserviço,conforme
escala,foradolocaldetrabalho,ficaassegurado
o pagamento
normaldashorasde plantão,garantindo
o
pagamento,
comoextrascom adicionalconvencional,
das horaslaboradasfora do horárionormal,
quandoconvocado
pelachefiaimediata.
34- CONTRATO
DEEXPERIÊNCIA
o contratode experiênciaserá de 60 (sessenta)dias,podendoserfirmadopor períodoinferior,
admitindo-seumaúnicaprorrogação,desdeque observadoo limitemáximoora ajustado.

35- EXAMESMÉDICOS
OSexamesmédicospré-admissionais,
periódicose demissionais
serãoobrigatóriosnostermosda NR
07,da Portarian° 3214/78.A recusado empregado
em atendera convocaçãoparaa realizaçãodos
examesfigurajustacausa.Semprequesolicitadopeloempregado,
o médicofornecerálaudomédicode
suacondiçãodesaúde.
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SINDICATODOSFARMACÊUTICOS
NOESTADODOPARANÁ
36 - ATESTADOSMÉDICOSE ODONTOLÓGICOS
OSatestadosmédicose odontológicosde profissionaisque prestamserviços ao sindicatoservirãode
documentohábilpara a justificaçãode faltas ao trabalho,garantidasemprea preferêncialegal nos casos
de empresasque mantenhamserviçospróprios,semprejuizodas disposiçõeslegaispertinentes.

37- FISCALIZAÇÃO
E PERíCIA
Noscasosde períciajudicialou administrativa
atravésda DRT,a empresaa ser periciadapermitiráa
presença
deassistentes
técnicosdesignados
pelosSindicatos
signatários.
38- CARTÕESPONTO
Os cartõespontoe 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 mesmocontroleque registrara jornadade trabalho.
Parágrafo Único - Para apuração e pagamentodas horas deverão ser respeitados critérios de
fechamentode cartãopontoadotadoporcadaempresa.

39- PAGAMENTOS
Os empregadores
que não efetuaremo pagamentodas remunerações
em moedacorrentedeverão
deixaro chequeà disposiçãodosempregados
atéas 13:30horasdo quintodia útile proporcionar
aos
empregados,
tempohábilpararecebimento
juntoao Bancodepositário,
dentroda jornadade trabalho,
desdeque coincidentecom o horáriobancário,excluindo-se
os horáriosde descansoe refeição,
podendo,também,as empresasefetuaremos pagamentos
portransferência
eletrônica,desdeque o
depósitoestejadisponívelnacontabancáriadofuncionário
atéo quintodiaútil.
40- UNIFORMES
E MATERIAIS
NECESSÁRIOS
PARAOTRABALHO
É obrigatório
o fornecimento
deuniformeparatodososempregados
emestabelecimentos
deserviçosde
saúde,fornecendogratuitamentedois uniformespor ano, nos padrõesestabelecidospor cada
estabelecimento.
Aquelesestabelecimentos
que exigiremo uso de blusasde frio e sapatosem
determinada
padronagem
oucordeverãotambémfornecê-Ios
graciosamente.
ParágrafoPrimeiro- A lavagemdo uniformeé de responsabilidade
doempregado,
devendoa empresa
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ParágrafoSegundo- É obrigatórioo fornecimento
de aventaisde proteçãoao uniformee aocontágio,
sendoqueestavestimenta
deverápermanecer
nohospitalparalavageme desinfecção.
41- VESTIÁRIOS
As empresasconcederãovestiárioscompletos(armáriose banheiroscom chuveiro)femininose
masculinos
parautilização
dosempregados.
42- COMPROVANTE
DEPAGAMENTO
Ficamobrigadosos empregadores
a forneceros comprovantes
de pagamento
coma identificação
do
mesmoe contendoa discriminação
de todasas parcelaspagase respectivosdescontosefetuados,
inclusiveo FGTS.

43- ANOTAÇÕES
DACTPS
É obrigatóriaa anotação,na carteirade trabalhoe previdência
social,da efetivafunçãoexercidapelo
trabalhador,
bemcomodasparcelasquecompõem
suaremuneração.

44- CIPA
Tendoem vista que ambosos Sindicatosatribuemgrandeimportânciaas ComissõesInternasde
Prevenção
deAcidentes(CIPA),resolvemosconvenentes
pactuarasseguintesnormascomplementares.. ~ry
à legislação
emvigor:
~~

\

Parágrafo
Primeiro
- ELEIÇOES.
OprocessodasCIPAsseguiráasseguintesnormas:

o~ ~

8

~RT .PR.~

a) Comantecedência
de 60 (sessenta)
diaso estabelecimento
de serviçosde saúdepublicaráemlocal ~$]~
visívelaosseusempregados
o editaldeconvocação
daseleições;
""'~

~i

b) Publicadoo edital de convocação,a empresacomunicaráao sindicato,tanto patronalcomo
profissional;
c) Nosestabelecimentos
de serviçosde saúdeque aindanão estabeleceram
CIPAs,nostermosda
legislaçãovigente,deverãofazê-Iono prazode 90 (noventa)diasa contarda assinaturada presente
Convenção
ColetivadeTrabalho.
ParágrafoSegundo- CURSOSE REUNiÕES
- Comvistasa prevençõesde acidentese infecções
hospitalares,todosos integrantesda CIPA participarãode cursospromovidospelo sindicatoprofissional,
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apósentendimentos
coma empresaquantoà oportunidade
e local,em horàriode expedientenormal.
Havendointeresseda empresae do sindicatoprofissional,
fica instituídaa possibilidade
de criaçãode
cursosde aprimoramento
profissionaldos trabalhadores
nas dependências
da empresaem horário
normaldetrabalho.

45- DANIFICAÇÕES
DEMATERIAIS
Ficavedadoo desconto,nossalários,dosvaloresatribuídosaosdanoscausadosnosequipamentos
de
trabalhousadosno exercíciodas funções,bemcomomaterialperdido,salvocomprovação
de dolo,
negligência
ouimprudência
porpartedoempregado.
46- LANCHES
E REFEiÇÕES
Seráfornecidograciosamente,
lanchecompadrãoalimentarmínimoconsistentede pão,caféou chá,
margarina
ououtrocomplemento,
aosempregados
quetrabalhem
emplantõesdefinaldesemanaouem
jornadanoturna.
Parágrafo Único - Em hipótesenenhumahaverá integraçãodos valores pagos a título de
alimentação/refeição
aossalários.
48- VALETRANSPORTE
Asempresas
fornecerão
valetransportenostermosdalegislação
emvigor.
49- AuxíLiOCRECHE
Os estabelecimentos
que tenhamem seu quadro30 (trinta)ou mais mulherescom mais de 16
(dezesseis)
anosdeidadefornecerão
auxíliocrechenaformadalegislação
vigente.
50- PAGAMENTO
ANTECIPADO
DO13°SALÁRIO
Seráconcedidaa antecipação
da primeiraparcelado 13°salário,semprequeo interessado
a requerer
dentrodoprazolegal,podendoo empregado
optarpelorecebimento
antesoudepoisdogozodeférias.
51 - MULTAPORATRASODE PAGAMENTO

Emcasodeatrasode salárioa empresapagaráaoempregado,
multaequivalente
a 1/30avosdosalário,
por dia de atraso,salvoquando,comprovadamente,
o trabalhadorder causaa mora.Ficaexcluída
Rua Marechal Deodoro, 525 - 3°andar - Centro - Curitiba - Pr - CEP 80020-908
Fone (413223-3472
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expressamente,
a multaadministrativa.
Talmultaaplica-sesomenteaoscasosde atrasodo pagamento
mensal.
52- LlSTAGEM DEEMPREGADOS
A empresaforneceráao Sindicato,listagemdos empregados,no início de cada semestre,onde conste
nome,cargooufunção,formaçãoprofissionale endereçoresidencial.

53)CONTRIBUiÇÃO
ASSISTENCIAL
Asempresas
descontarão
diretamente
dossaláriosreferente
aomêsdejaneirode2007,aquantiade5%
(cincoporcento)dopisodacategoria,destinando-o
aoSindicato
dosFarmacêuticos
noEstadodo
Paraná,medianterepasseque será feito até o 5° (quinto)dia posteriorao desconto.O recolhimentoserá
devidoa todosos empregadosfarmacêuticosabrangidospelapresenteConvençãoColetivade Trabalho,
sindicalizadosou não, associadosou não.
Este valor se refere à taxa de contribuiçãoassistencialaprovada em Assembléia Geral da categoria
profissional.
Parágrafo Primeiro - Os empregadosadmitidosapós a data prevista na cláusula anterior e que não
sofreramo descontoprevistonestacláusula,o sofrerãono primeiromêsde contratação.
Parágrafo Segundo - Em caso de atraso no desconto ou no repasse dos valores descontados,a
empresapagaráumamultade 10%(dezporcento)ao mês,calculadasobreos valoresdevidos.
Parágrafo terceiro: As empresas poderão colher dos empregadosda categoria, manifestaçãopor
escrito, se os mesmos opõem-se ao desconto,com antecedênciaminima de 10 (dez) dias da data
previstaparao desconto.

54- ATIVIDADES
SINDICAIS
As empresaspermitirãoque o sindicatoprofissional,
apóscomunicação
a chefiada empresa,afixe
cartazes,editaise distribuao boletiminformativo
dacategoria.

55- AUTENTICAÇÃODOCUMENTAL
Ficamas empresasobrigadasa tomaremas assinaturasdos empregadossobrea data datilografada,nos
termosde rescisãodo contratode trabalho,pedidosde demissãoe contratode experiência,sob as penas
de seremos mesmosinvalidadosjuridicamente.
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56

- DO BANCO DE HORAS

As horasextrasdevemsercoibidas.Nocasode horasextras,as empresaspoderãoinstituir,mediante
AcordoColetivode Trabalho,a compensação
do excessode horasde trabalhoem um dia pela
diminuiçãoem outro.A apuraçãodeveráser feita no finaldo períodode 180 (centoe oitenta)dias,
iniciandoa contagem
semprenoprimeirodiaútildomêsnoqualdecidirutilizaro instituto.
ParágrafoPrimeiro- O acordoseráhomologado
peloSINDIFAR-PR
desdequeobservadas
asnormas
convencionais.
Parágrafo Segundo

- Decorridosos 180 (cento e oitenta)dias sem que as horas extras tenhamsido

totalmentecompensadasa empresadeverápagá-Iasao empregadocom o adicionalde 100%(cem por
cento).
Parágrafo Terceiro - Na hipótese de rescisão de contrato de trabalho sem que tenha havido a
compensaçãointegralda jornada extraordinária,fará o trabalhadorjus ao pagamentodas horas extras
nãocompensadas,acrescidodos adicionaisprevistosna CCT.
Parágrafo Quarto - A empresamanteráregistrode freqüência,bem comocontrolede créditode horas,
quedeveráser informadoao empregadosempreque porele solicitado.
Parágrafo Quinto - Somentepodemutilizar-sedo institutodo banco de horas as empresasassociadas
ao sindicatopatronalcom suasobrigaçõessindicaisem dia e tambémem dia com suasobrigaçõesjunto
ao SINDIFAR-PR.
ParágrafoSexto - Paraefeitode compensaçãono bancode Horasnão serãoconsideradosos feriados,
devendo as horas trabalhadas, em tais dias, serem remuneradas em dobro.

Parágrafo
Sétimo- O bancodehorasseráaplicadoretroativamente
a 1°demaiode2006.

,O 00

w.t

~r::í
'"o...:

~

,..,tJ.1"

Além daspenalidades
previstasemleificainstituídaa multacorrespondente
a Y2(meio)pisosalarialda
funçãodo trabalhador,pelo descumprimentode qualquercláusulada presentenormacoletiva,excetode
cláusulaquetiver previsãode multaprópria.

- NEGOCIAÇÃO

PERMANENTE

Sempre
quenecessário,
aspartessereunirão
parareverascláusulas
fixadasnestaConvenção
Coletiva
deTrabalho.
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59 - CONTRIBUiÇÃOSINDICAL
Nos termosdo artigo 578 e seguintesda Consolidaçãodas Leis do Trabalhoe segundoentendimento
manifesto do Supremo Tribunal Federal, sempre que forem notificadas pelo sindicato obreiro, as
empresasdescontarãodos saláriosde seusempregadosos valoresque foremfixadosporassembléia.

.

60 LOCAÇÃODE MÃO DEOBRA
Fica proibidaa locaçãode mãode obra. Noslocaise setoresonde haja atividade-meio,será permitidaa
terceirização. O contratode terceirizaçãoserá homologadopelo SINDIFARdesde que observadasas
normasconvencionaise garantindo-sea representatividade
sindicaldo sindicatoobreiro.
61)CONTRATAÇÃOPROPORCIONAL
As empresaspoderãocontratartrabalhadorescom piso proporcionalao númerode horas trabalhadas,
respeitando-seo saláriomínimo/horavigenteno País.

ParágrafoÚnico- Respeitadas
a normaacimae a normacoletiva,ascontratações
proporcionais
serão
homologadas
peloSINDIFAR.

CONTRIBUiÇÃO
NEGOCIAL
PATRONAL
Durantea vigênciada presenteConvençãoColetivade Trabalhopoderáo SINDIPARinstituira
Contribuição
Negocialparamanutenção
do sistemasindical,dentrodo princípioda razoabilidade,
para
tanto,ficandodesdelogoaprovadatal cobrança,nopercentual
de 5%(cincoporcento)a sercalculado
sobreototaldossaláriosdosfarmacêuticos
contratados,
tãosomente,referenteaosmesesdedezembro
e maio,que deveráser pagapelo empregador,
em caso de 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 foroda sededo sindicatoobreiro,paradirimirquaisquerdúvidasoriundasda aplicaçãoou
cumprimento
dapresenteConvenção
ColetivadeTrabalho.
Curitiba,11de setembrode 2006.
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