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SINDICATO
DOSFARMACÊUTICOS
NOESTADO
DOPARANÁ
CONVENCÃO
COLETIVADETRABALHO
2005 - 2006

Poresteinstrumento
particulardeConvenção
ColetivadeTrabalho,celebrado
comfundamento
noArt.611
da CLT,o SINDICATO
DOSFARMACÊUTICOS
NOESTADODOPARANÁ,
estabelecido
à RuaMarechal
Deodoro,
252,3°andar,nestaCapitale o SINDICATO
DOCOMÉRCIO
VAREJISTA
DESANTOANTONIO
DAPLATINA,
estabelecido
à RuaRuiBarbosa,799- 1° andar,na cidadede SantoAntonioda Platin~Estadodo Paraná,representando
respectivamente
a categoriaprofissionale a econômica,por seus
respectivos
presidentes,
abaixonominados,
firmame estipulam
asseguintes
cláusulas
e condições:
01.VIGÊNCIA
A presenteConvençãoColetivade Trabalhoentraem vigorem 1°de marçode 2005e terá vigênciaaté 28 de
fevereirode 2006,e serádepositadanostermosda Lei.
02. DATABASE
A presenteConvençãoColetivade Trabalhoconfirmaa data baseda categoriapara1°de março.

03.DIREITOS
E DEVERES
Todosos trabalhadores
e empresasabrangidas
porestaConvenção
Coletivade Trabalhodeverãoacatare
aplicaras normasnelacontidas,na formada legislaçãoem vigor,na seguinteáreade abrangência:
Abatia,
Carlópolis,
Conselheiro
Mayrink,Guapirama,
Ibaiti,Jaboti,Japira,JoaquimTávora,JundiaídoSul,Pinhalão,
Quatiguá,RibeirãodoPinhal,Saltodo Itararé,Santanado Itararé,SantoAntonioda Platina,SãoJoséda Boa
Vista,SiqueiraCampos,
Tomazina
e Wenceslau
Braz.

..

04.SALÁRIONORMA
TIVO
O pisoda categoriavigenteem 1°de marçode 2004,no valor de R$ 1.300,00(ummil e trezentosreais)será
acrescidode 5,91%(cincovírgulanoventae um porcento),o qual correspondeao índicedo INPCdos últimos
12 (doze)mesese o novovalordo pisoda categoriapassaa serde R$ 1.376,00(hummil trezentose setentae
seisreais).
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. Maio/2004

..

-

4,90%
4,41%
3,92%
3,43%

-

2,94%

Outubro/2004

-

2,45%

Novembro/2004

-

1,96%

Junho/2004
Julho/2004

. Agosto/2004
. Setembro/2004

..
..
.

'"J.

Dezembro/2004

Janeiro/2005
Fevereiro/2005

-

1,47%
0,98%
0,49%

Paráarafoseaundo:O reajustesalarialhavidoem marçode 2005,deveráser pagojunto à folhade pagamento
do mêsde abrildo presenteano.

05.SALÁRIO
DEINGRESSO
Faceao dispostona cláusulaanterior,o saláriode ingressoa partirde 1°de marçode 2005seráde R$
1.376,00(ummiltrezentos
e setentae seisreais).Visandoa inserçãodosfarmacêuticos
recémformadosno
mercadodetrabalho,paraestesficaestabelecido
o saláriode ingressode R$ 1.300,00(ummil e trezentos
reais),desdequese tratede primeiroemprego,
nos 6 (seis)primeirosmesesda vigênciado contratode
trabalho.
06.COMPROVANTES
DEPAGAMENTO
Os empregadoresfornecerãoaos seus empregados,comprovantesde pagamento(envelopesou recibos)
especificandoo nomeda firma,o nomedo empregado,função,as parcelaspagasdiscriminadamentee, 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
J
à refeiçãofomecidqpeloempregadorou a um pagamentoequivalentea 0,5%(zerovírgulacincopor cento)do
valordo salárionormativode ingressona empres~,pordia.
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09.COMISSIONADOS
Aosêmpregados
comissionados
seráfornecidomensalmente,
o valorde suasvendase a basede cálculo
correspondente
aopagamento
dascomissões
edorepousosemanalremunerado.
ParáQrafoúnico: As comissões,paraefeitode cálculode 13° salário,fériase inclusiveproporcionais,
indenizações
portempodeserviçoe avisoprévioindenizado,
serãocorrigidascombasenoINPCouqualquer
outroíndicequevenhaa substituí-Ia
pordeterminação
dogoverno.Paracálculodo 13°salário,adotar-se-á
a
médiacorrigidadascomissões
pagasnoano,a contardejaneiro;nocasodefériasproporcionais,
indenizações
e avisoprévioindenizado,
adotar-se-á
a médiamensaldascomissões,
corrigidas,
pagas,nos12(doze)meses
anterioresao mêsda rescisão;e no casode fériasintegraisseráconsiderada
a médiadas comissões,
corrigidasnosdozemesesanteriores
aoperíododegozo.
10.BANCODEHORAS
10.1- OBJETO
As horasextrastrabalhadasserãocompensadasatravésdo sistemaBANCODE HORAS,conformepermissivo
do parágrafo2°,do artigo5°da CLT, coma novaredaçãoquelhefoi dadapelaLei nO9.601/98e MP 1779-6/99
e suasreedições.
Assim,a compensaçãopodeocorrerno prazode vigênciado presenteinstrumentonormativo,ou seja,entre 1°
de marçode 2005a 28 de fevereirode 2006.

10.2- ABRANGÊNCIA
O BANCODEHORASabrangeos empregados
queassinarem
o termode adesãoao mesmo,quefaráparte
integrante
dopresenteacordo,depositado
noSindicato
dosFarmacêuticos
noEstadodoParaná.
10.3- CRÉDITO
NOBANCODEHORAS
Ashorastrabalhadas
acimadajornadacontratual
dosempre€}ados
serãocreditadas
noBANCODEHORAS.
Ajornadadiáriaestálimitadaaomáximode10(dez)horas'diárias
detrabalhoefetivo.
10.4- DÉBITONOBANCODEHORAS
A diferençaa menorentreajornadacontratual
semanale ashorasefetivamente
trabalhadas
serádebitadano
BANCODEHORAS,
comexceçãodaquelasreferentes
à faltase atrasosnãojustificados.
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10.6- TRABALHOSEMDIASDE DESCANSO
Na hipótesede convocaçãodo empregadoparao trabalhoem diasde descansosemanalou feriados,o crédito
do BANCODE HORASserá consideradoem dobro,desdeque as referidashorasnão sejamcompensadas
atravésde folgano decorrerda semana,ou nosprimeirosdiasda semanaseguinte.
10.7- CONVOCAÇÃO
DOSEMPREGADOSCOMHORASNEGATIVAS
Osempregadoscomhorasnegativas,quandoconvocadosparao trabalho,terãoobrigaçãodo comparecimento
no horárioe datadeterminados,sob penado descontodas referidashoras,se a ausênciafor injustificada,não
gerandoqualquerefeitoparao BANCODEHORAS.

11.REPOUSO
SEMANAL
REMUNERADO

>

É proibidaa inclusãoda parcelasalarialcorrespondenteao repousosemanalremunerado(Lei nO605/49)nos..
percentúaisde comissões;o cálculodo valor do repousosemanalserá feito mediantea divisãodo total das
comissõespercebidasno mêspelonúmerode diasefetivamentetrabalhados,multiplicando-se
o resultadopelo
númerode domingose feriadosdo mêscorrespondente.
Paráarafoúnico: O repousosemanalremuneradoseráfruídoaosdomingos.Nasatividadesque por natureza
determinemtrabalhoaosdomingosserágarantidoaosempregados,repousoem pelomenosdoisdomingosao
mês.
12.EMPREGADOS
EMVIASDEAPOSENTADORIA
Ao empregadoquecontarno mínimo10 (dez)anosde trabalhona empresa,e que na vigênciado contratode
trabalhocomprovarpor escritoque está na condiçãode, no máximo12 (doze)mesesde adquiriro direitoà
aposentadoria,na hipótesede sua despedidaimotivada,por iniciativada empresa,ficará asseguradoo
reembolsodosvaloresporele pagoa títulode contribuiçãoprevidenciária,enquantonãoobtiveroutroemprego
ou até que seja aposentado,semprecom basee limiteno últimosaláriopercebidona empresa.O direito ao
reembolsoseráasseguradoporum períodomáximode 12 (doze)meses,contadosda datada comunicaçãoda
iminênciada aposentadoria,
nãofazendojus ao mesmodireitoo empregadoque se demitir,celebraracordoou
passara perceberauxílioenfermidadeou seaposentarporinvalidez.

14.LANCHES
Os intervalosde quinzeminutosparalanche,nasempresasque observamtal critério,serãoco
tempode serviçodo empregado.
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15.FÉRIAS
O pagamentodas férias,a qualquertítulo,inclusiveproporcionais,
será sempreacrescidocom o terço
constitucional,
aplicávelo dispostonoArt.144daCLT.
ParáQrafoúnico: O iníciodasférias,coletivasou individuais,
nãopoderácoincidircomsábados,domingo,
feriadosoudiadecompensação
derepousosemanal.
16.ATESTADOS
Serãoaceitosatestadosmédicose odontológicos
fornecidospelosprofissionais
da PrevidênciaSocial,do
SindicatodosEmpregados
dasempresasouorganizações
porelacontratadas;
os atestadosde profissionais
particulares
serãosujeitosà apreciação
dosmédicos
daempresa.
17.CONTRIBUiÇÃO
SINDICAL
As empresasficamobrigadasa descontarna formados artigosnO578 e seguintesda CLT, da folhade'
pagamentodo mês de marçode cada ano, a Contribuição
Sindical,no valor estipuladopela CNPLConfederação
NacionaldasProfissões
Liberais,dosaláriodeseusempregados,
e recolhê-Ias
naformadalei,
atravésdeguiaspróprias,
emnomedosindicato
profissional.
18.GARANTIAS
GERAIS
Dentrodosprincípios
queorientamo DireitodoTrabalho,ficamasseguradas
ascondiçõesmaisfavoráveis
já
existentes
emcadaempresa,
comrelaçãoaqualquer
dascláusulas
aquipactuadas.
19.NEGOCIAÇÃO
PERMANENTE
Ficainstituídoum canalpermanente
de negociações
e entendimentos
entreos sindicatosora acordantes,
durantea vigênciadestaConvenção
Coletiva,objetivando
~tenderas necessidades
e anseiosdos mesmos,
~

especialmenteno quese refereà formaçãode umaComissãode ConciliaçãoPrévia.

20.MULTACONVENCIONAL
Estipula-se
a cláusulapenalno valorde 20%(vinteporcento)do saláriomensal,em favordo empregado,
sempreque houverdescumprimento
por partedo empregador,
de quaisquerdas cláusulascontidasnesta
Convenção
ColetivadeTrabalho,
porinstrumento
normativo
violado.
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22.FÉRIASPROPORCIONAIS
Nacessaçãodo contratode trabalhopor pedidode demissão,os empregadosque detiveremmaisde 06 (seis)
mesese menosde 12(doze)mesesde serviço,perceberãofériasproporcionaisà base de 1/12(umdoze avos)
pormêsou fraçãosuperiora 14 (quatorze)dias,semcomputaro avisoprévio.

23.CONTROLE
DEFREQUÊNCIA
EHORÁRIO
Nasempresas
commaisde10(dez)empregados,
seráutilizadoobrigatoriamente
livrooucartãoponto.
24.RESCISÃO
CONTRA
TUALPORJUSTACAUSA
No casode denúnciado contratode trabalho,porjustacausa,o empregador
indicará,por escrito,a falta
cometida
peloempregado.
25.LICENÇAREMUNERADA
As empresasconcederãolicençaremuneradaaos dirigentessindicaiseleitose no exercíciode seu mandato
paraparticipaçãode reuniões,conferências,congressose simpósios,licençaque será solicitadapela entidade
sindical,comantecedênciamínimade 10 (dez)diase porprazonãosuperiora 10(dez)diasdo ano.

26.HOMOLOGAÇÃO
PORRESCISÃO
DECONTRATO
DETRABALHO
Porocasiãodashomologações
rescisórias
de contratode trabalho,efetuadas
juntoà EntidadeSindicaldos
Empregados,
a mesmadeveráexigircertidãonegativa
daEntidadeSindicalpatronal.

.

27 TAXADEREVERSÃOSALARIAL
As empresasdescontarãodiretamentedossaláriosreferenteao mêsde junhode 2005,a quantiade 5% (cinco
por cento)do pisoda categoria,destinando-oao SindicatodÓ'sFarmacêuticosno Estadodo Paraná,mediante
repassequeseráfeitoatéo 50(quinto)dia posterioraodesconto.
ParáQrafoprimeiro: Os empregadosadmitidosapósa data previstana cláusulaacimae que não sofreramo
descontoprevistonestacláusula,o sofrerãono primeiromêsde contratação.
ParáQrafoseQundo:Em caso de atrasono descontoou no repassedos valoresdescontados,a empresa
pagaráumamultade 10%(dezporcento)ao mês,calculadasobreos valoresdevidos.
ParáQrafoterceiro: As empresasficamobrigadasa colher dos empregadosda categoria,manifestaçãopor
escrito,se os mesmosopõem-seao desconto,comantecedência'11ínima
de 10(dez)diasda data previstapara
o desconto.

-
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29.ADICIONAL
NOTURNO
O empregador
pagaráadicionalnoturnoa seusempregados
à razãode20%(vinteporcento)a incidirsobreo
salariodahoranormal.
A presenteConvençãoColetivaé extraídaem cincovias de igual teor e data,assinadapelospresidentesdos
sindicatosdascategoriasprofissionale econômica.
Curitiba,28 de marçode 2005.
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