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SINDICATODOSFARMACÊUTICOS
NOESTADODOPARANÁ

ICONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHOI

Queentresi ajustam,de umladoo SindicatodasIndústriasQuímicase Farmacêuticas
do Estadodo
Paraná,sito a Av. JoãoGualberto,623 - 6° andarsalas605/607-Curitiba/Pr,fone (041)254-8774
eo
Sindicatodos Farmacêuticos
no Estadodo Paraná,sito a Rua MarechalDeodoro,252 - 3° andar
Curitiba/PR,
fone(041)223-3472;porseusrepresentantes
infra-assinados,
medianteas seguintescláusulas
e condições:
CláusulaPrimeira.PRAZODEVIGÊNCIA
A presenteConvenção
ColetivadeTrabalhotemvigênciaa partirde 01de setembrode2004parafindar-se
em31deagostode2005.
CláusulaSegunda.PROCESSO
DEPRORROGAÇÃO
E REVISÃO
OSentendimentos
comvistasà efetivação
denovaConvenção
ColetivadeTrabalho,parao períodode 1°de
setembrode2005a 31deagostode2006,deverãoseriniciados60(sessenta)
diasantesdotérminodesta.
Cláusula
Terceira.CATEGORIAS
ABRANGIDAS
A presenteConvenção
Coletivade Trabalhoabrangeas categoriaseconômica
e profissional
dasindústrias
deprodutosquímicosparafinsindustriais,
deprodutosfarmacêuticos,
desabãoe velas,detintase vernizes,
de colas,de preparaçãode óleosvegetaise animais,de perfumariae artigosde toucador,de resinas
sintéticas,de explosivos,de defensivosagrícolas,de matérias-primas
parainseticidase fertilizantes,de
abrasivose lápis,canetas,tintasde escrevere similares,estabelecidas
no Estadodo Paraná,nos
seguintes
municípios:
Altônia
AltoParaná
Arapongas
BomSucesso
Araruna
AssisChateaubriand
Cianorte
CampoMourão
Cascavel
Cruzeirod"Oeste
CidadeGaúcha
Colorado
FozdoIguaçu
Engenheiro
Beltrão Floresta
Goioerê
Guairá
Iguaracú
Ivatuba
Iporã
Itambé
Jesuítas
Jaguapitã
JandaiadoSul
Jussara
Loanda
Mandaguari
Mal.CândidoRondon MariaHelena
Maringá
MoreiraSales
Marialva
Medianeira
NovaLondrina
NovaAliançado Ivaí NovaAurora
Paranavaí
Palotina
ParaísodoNorte
Rondon
Peabiru
Pérola
Sarandi
SãoCarlosdoIvaí
SãoPedrodoIvaí
TerraBoa
Sertanópolis
Tamboara
Tuneirasd'Oeste
TerraRica
TerraRoxa
Umuarama
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Cláusula Quarta SALÁRIONORMA
TIVO
O pisosalarialvigenteem 10de setembrode 2003,de R$ 1.193,50(Hummil centoe noventae três reaise
cinqüentacentavos)será acrescidode 7% (seteporcento),a partirde 10de setembrode 2004,passandoao
valor de R$ 1.277,00(Hummil duzentose setentae sete reais),mensaispara a jornadade trabalhode 44
(quarentae quatro) horas semanaise o valor de R$ 638,50 (Seiscentose trinta e oito reais e cinqüenta
centavos),mensaisparaa jornadade 22 horassemanais.
ParágrafoPrimeiro. Aos empregadosadmitidosno períodocompreendidoentreSetembrode 2003a Agosto
de 2004a correçãoa quese refereestacláusulapoderáser aplicadaproporcionalmente
conformea seguinte
tabela:
- Setembro/2003
7%;
- Outubro/2003
6,417%;
- Novembro/2003
5,834%;
- Dezembro/2003
5,251%;
- Janeiro/2004
4,668%;
- Fevereiro/2004
4,085%;
- Março/2004
3,502%;
- Abril/2004
2,919%;
- Maio/2004
2,336%;
- Junho/2004
1,753%;
- Julho/2004
1,170%;
- Agosto/2004
0,587%
ParágrafoSegundo- A aplicaçãodo quetrataa presentecláusulaé retroativaa 10de Setembrode 2004e a
diferençadeverá ser paga juntamentecom os salários de Dezembrode 2004, de maneiradestacada,
identificandocadaverba.
Parágrafo Terceiro - A aplicaçãodo reajustede 7% (setepor cento)aplica-sea todosos saláriosvigentes
em 10de setembrode 2003.

CláusulaQuinta- SALÁRIODEINGRESSO
Visandoa inserçãodosfarmacêuticos
recémformadosnomercadodetrabalho,paraestesficaestabelecido
o saláriode ingressode R$ 1.060,00(Hummile sessentareais),mensaisparaumajornadade 44 horas
semanaisou R$530,00(quinhentos
e trintareais),mensaisparaumajornadade22 horassemanais;
desde
quesetratedeprimeiroemprego,nos6 (seis)primeiros
mesesdavigênciadocontratodetrabalho,apóseste
período,o(a)farmacêutico(a)
passaa receber,nomínimo,o pisodacategoria.
CláusulaSexta. PLR(PARTICIPAÇÃO
NOSLUCROSOURESULTADOS
DAEMPRESA).
Asempresas
pagarãoo valordeR$123,00( centoe vintee trêsreais), podendoserpagoemduasparcelas
sendoquea primeirametadeserápagaatéo dia05de outubrode 2004,e o saldoem05de abrilde2005;
podendotambémserpago,em umaúnicaparcela,até05de abrilde 2005a todosos seusempregados
a
títulode PLR(participação
noslucrose resultados),
relativosao períodode setembrode 2003a agostode
2004.
ParágrafoPrimeiro:os empregados
admitidosapóssetembrode 2003receberãoproporcionalmente
aos
mesestrabalhados.
ParágrafoSegundo:asempresas
quenãotemo planodeverãoimplantá-Ias
atéo dia30deabrilde2005.
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Parágrafo
Terceiro:asempresasquejá possuemplanode Participação
nosLucrose Resultados
naforma
dalei10.101de19dedezembro
de2.000,estãoisentasdaaplicação
dapresentecláusula.
CláusulaSétima. ADICIONALDE HORAEXTRA
O trabalhosuplementar,assimconsideradoaqueleque se realizaralémdo limitelegal,ou do horárioprevisto
em eventualacordode compensação,será pagocomacréscimode 55%(cinqüentae cinco porcento)sobre
6 valorda horanormalse o aumentoda jornadaocorrerde Segunda-feiraa sábado,e com um acréscimode
105%(centoe cincoporcento),se o aumentoda jornadaocorrerno DSR(descansosemanalremunerado)ou
feriado.

CláusulaOitava.ADICIONAL
NOTURNO
O Trabalhoexercidono períodocompreendido
entre22 horasde umdia e 05 horasdo dia seguinteserá
remunerado
com o adicionalde 23% (vintee três por cento)sobrea hora normal,salvoalteraçãona
legislação
vigenteparamaior.
CláusulaNona.ADICIONAL
DEINSALUBRIDADE
O adicionalde insalubridade,
quandodevido,teráseu respectivopercentualaplicadosobreo maiorvalor
vigentea títulodesalárionormativo
dacategoriaprofissional.
CláusulaDécima. ADICIONALDE PERICULOSIDADE
Quandodevido,ficamas empresasautorizadas,a pagaro adicionalde periculosidadeproporcionalao tempo
efetivamentedespendidopeloempregado,na execuçãode atividadesem condiçõesde risco,devendofazer
registrodestasatividadescom anuênciado empregado.
ParágrafoPrimeiro:o tempode exposiçãoao risco,apuradona formado caput,será pagono percentualde
30%e a basede cálculoseráo salárionominaldo empregado.
ParágrafoSegundo:para a aplicaçãodo que trata a presentecláusula,a empresadeverá apresentarao
Sindicatoprofissionalo instrumentoou modelo de registrodas atividades,de forma a ter a anuênciado
mesmo.
CláusulaDécimaPrimeira.ADIANTAMENTOE PAGAMENTODOSSALÁRIOS
Salvomanifestaçãoexpressado empregadoem sentidocontrário,as empresasconcederãoadiantamentode
pelomenos40%(quarentaporcento)do salárionominalde cadaempregadoatéo dia 20 (vinte)de cadamês
e pagamentodos saláriosaté o dia 05 (cinco)do mês subseqüenteao mês em que o trabalhotenha sido
realizado,desde que o empregadonão esteja em férias ou tenha apresentadosaldo negativo no mês
anterior.
Parágrafoprimeiro:quando o pagamentofor efetuadoatravés de cheque, as empresasprovidenciarão
condiçõese meios para que o empregadopossa descontaro cheque no mesmodia do pagamento,sem
prejuízono seuhoráriode refeiçãoe descanso,excetono casode chequesalário.
Parágrafosegundo: as empresas efetuarão pagamentoou adiantamento(vale) aos empregadosque
prestemserviço no horárionoturno,na noite imediatamenteanteriorao dia normalde pagamento,exceto
quandodepositadoem contacorrentedo empregado.
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CláusulaDécimaSegunda
- REFLEXOS
DOSSALÁRIOS
VARIÁVEIS
A médiadashorasextrashabituais,adicionaisnoturnos,adicionaisde insalubridade
ou de periculosidade,
prêmiosde produçãoe outrasverbasde naturezasalarialhabitualmente,
pagaspelaempresa,terãoseus
reflexosnosDescansos
SemanaisRemunerados
(DSR),130.Salário,Férias,AvisoPrévioIndenizado
e no
FGTS.
CláusulaDécimaTerceira- CONVOCAÇÃO
EMERGENCIAL
Na hipótesede convocaçãodo empregadoduranteo seu períodode repouso,para prestarserviços
emergenciais,
fica-lhegarantidoo pagamento
mínimode3 (três)horasextraordinárias,
quandoa atividadede
trabalhoocorreremperímetro
urbano,e,emcasocontrário,5(cinco)horasextraordinárias.
CláusulaDécimaQuarta- ADIANTAMENTO
DO13° SALÁRIO
Asempresas
colocarãoà disposição
dosempregados,
nomêsdejaneirodecadaano,formulário,
noqualos
mesmosfirmarãoopçãopara recebera antecipação
da primeiraparcelado décimoterceirosaláriopor
ocasiãodasférias,ouaté30deoutubrodecadaano.
Parágrafoúnico- Nãohavendoopçãoou manifestação
emcontrário,porpartedo empregado,
a primeira
parcelaserápagaaté30deoutubrodecadaano.
CláusulaDécimaQuinta- CESTABÁSICAOUVALE-MERCADO
Atéo décimodiade cadamês,as empresasfornecerão
aosseusempregados
quepercebamaté5 (cinco)
vezeso maiorSalárioNormativo
dacategoria,umacestabásicaouvale-mercado
emvalornuncainferiora
R$ 60,00(sessentareais),dos quaispoderãoser descontados
até R$ 5,00(cincoreais)do saláriodos
empregados.
Parágrafo
primeiro:as empresasquefornecemcestabásicaou vale-mercado,
comvaloressuperioresao
estipuladocaputficamautorizadas
a procederao descontodo funcionárioaté o limitede 20%(vintepor
cento),desde
queo valorsubsidiado
nopelaempresanãofiqueinferiora R$55,00(cinqüenta
e cincoreais).
Parágrafo
segundo:recomenda-se
àsempresascommaiordisponibilidade
derecursos,que,namedidado
possível,amplieessebenefícioe estendam
suaconcessão
aosdemaisempregados.
Parágrafo
terceiro:todoe qualquervalordecusteioe subsídiodespendido
pelaempresa,aindaqueintegral
para a concessãoda cestabásicaou vale-mercado,
não integraráa remuneração
do empregado,sob
qualquerhipótese,nãopodendoserconsiderado
valorutilidadesalarialparaos efeitoslegais,mesmoque
sejapagoemfolhadepagamento
desalários.
Parágrafo
quarto:a empresaficadesobrigada
defornecera cestabásicaou vale-mercado
aoempregado
quetivermaisque3 (três)faltasinjustificadas
aoserviçoduranteo mêsanterior.
Parágrafoquinto:as disposições
contidasnestacláusulasão compreendidas
apenasdurantea vigência
destaconvenção,
nãoassegurando
quaisquer
direitosfuturos,individuais
oucoletivosa qualquertítulo.
CláusulaDécimaSexta- AuxíLiOALIMENTAÇÃO
As empresas
fornecerãoaosseusempregados
e subsidiarão
no mínimo80%(oitentaporcento)o custoda
alimentação
fornecidaaosseusempregados,
e quandonãopuderemmanterserviçosde alimentação
em
suasdependências,
fornecerão
vale-alimentação
coma mesmasubvenção.
Parágrafo
primeiro:
o descontopoderáserdiferenciado,
porém,namédiaseránomáximode20%,deforma
~ o DO
quebeneficieaquelesempregados
comsaláriosmenores.
~~\~,~'
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Parágrafosegundo: é recomendadoàs empresascom maioresdisponibilidadesde recursos,que subsidiem
em maiorespercentuaisestebenefício.
Parágrafo terceiro: a concessãoobjeto destacláusulanão terá naturezasalarial,bem como,não implicará
na incidênciade tributose encargostrabalhistas,incluindo-sedentre eles, o FGTS (fundode garantiapor
tempode serviço),a ContribuiçãoPrevidenciáriae o Impostode Renda.
Cláusula DécimaSétima. PREENCHIMENTO
DEVAGAS
Noscasosde aberturade processoseletivo,dar-se-ápreferênciaao recrutamentointernocom extensãodo
direitoa todoempregado,semdistinçãode cargoou áreade atuação.
Parágrafo primeiro: a realizaçãode testes, práticos,teóricosou operacionaispara fins de admissão,não
poderãoultrapassardoisdias,excetonoscasosde examemédicopré-admissional.
Parágrafosegundo: recomenda-seque as empresas,na medidado possível,ofereçamempregoàs pessoas
comdeficiênciasfísicas,reservando-Ihes
atribuiçõescompatíveis.

CláusulaDécimaOitava. EXAMESMÉDICOS
As empresasse obrigama realizarexamesmédicosadmissionais,
periódicose em razãoda rescisão
contratual,
ficandoa seucritériolocale tiposde exames,emconformidade
como respectivoProgramade
ControleMédicoe SaúdeOcupacional.
Osresultados
serãoentregues
aoempregado
medianterecibo.
Parágrafoúnico- A concessão
objetodestacláusulanãoteránaturezasalarialbemcomonãoimplicarána
incidênciade tributose encargostrabalhistas,incluindo-se
dentreeles,o FGTS(Fundode Garantiapor
TempodeServiço),a Contribuição
Previdenciária
e o ImpostodeRenda.
CláusulaDécimaNona. PRIMEIROS
SOCORROS
As empresasque não possuamambulatóriomédicomanterãoem seus estabelecimentos
materiais
necessários
paraa prestação
deprimeiros
socorros.
Parágrafoúnico: as empresasda categoriaeconômicaoferecerãocondiçõesde remoção,em casode
acidentedotrabalhoe oudoença,quandonecessário
atendimento
médicohospitalar
emcaráteremergencial.
CláusulaVigésima. UNIFORME
As empresasfornecerãogratuitamenteuniformesaos seus empregados,quandoobrigaremo seu uso, bem
comocalçadosse porelaspadronizadosquantoà marca,desenhoe tipo.
Parágrafo único - Os empregadosserão responsáveispelo bom uso e conservaçãodos uniformese
calçadosrecebidos,podendoas empresas,em casode abuso,cobraro valordos que fornecerema partirdo
terceiro,inclusive,em 01 (um)ano,contávelda entregado primeiro.

CláusulaVigésimaPrimeira. MEDIDAS
PREVENTIVAS
As empresasadotarãoas medidasde prevenção
de acidentese doençasprofissionais
emcarátercoletivo,
fornecendo
gratuitamente
o EPI(Equipamento
de ProteçãoIndividual),
emperfeitoestadode conservação,
conformePortaria3214/78e suasnormasregulamentadoras.
Parágrafoprimeiro: recomenda-seque as empresasadotempara seus empregados,programade
GINÁSTICA
LABORAL,atravésde profissionais
habilitados,paraprevenire melhorara qualidadede vida
profissional
oupessoal.
Parágrafosegundo:o SindicatoProfissional
poderáa seucritério,acompanhar
asdiligências
defiscalização
dascondições
desaúde,higienee segurança
dotrabalho,inclusiveporinte[/~Ne técnicodesuaescolha.
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CláusulaVigésimaSegunda. ANOTAÇÕES
NACARTEIRA
DETRABALHO
As empresasobrigam-se
a registrarna Carteirade Trabalhoa funçãoqueo empregado
estiverexercendo,
anotandoas devidasalteraçõesde cargose salários,excetonoscasosde substituição
temporáriae toda
promoção
seráacompanhada
deaumentosalarialnãocompensável.
Parágrafoúnico:no prazode 48 (quarentae oito)horas,a contarda rescisãodo contratode trabalho,a
CTPSseráobrigatoriamente
apresentada
contrarecibo,peloempregado
à empresa,paraqueesta,emigual
prazo,anotenelaa datadesaída,restituindo-a,
após,aoseutitular.
CláusulaVigésima Terceira. JORNADADETRABALHO
Quando não houver necessidadedo empregadodeixar, a seu critério, o recinto da empresano horário
estabelecidoparadescansoou refeição,a empresa,igualmentea seucritério,poderádispensaro registrode
ponto no início e término do referido intervalo,desde que concedao períodonormal de descansoou de
refeiçãodiário.
Parágrafo primeiro: nas situaçõesem que a empregadorafornecerrefeiçãoe lancheaos seusempregados
em refeitóriopróprio, gratuita ou não, o tempo despendidono trajeto de idas e vindas ao refeitório,ou
aguardandoser servido,assimcomoo tempodespendidoparaa alimentação,nãoserá consideradocomoà
disposiçãoda empresae/ou paraefeitode apuraçãodajornadade trabalho.
Parágrafo segundo: as empresas poderão dispensar os empregados que exerçam cargos de
supervisão/chefiada anotaçãodo horário de trabalho,sem que isso impliquena imposiçãode qualquer
penalidadede ordemadministrativaou judicial,desdeque este procedimentotenha a concordânciaexpressa
dos mesmos.
Parágrafoterceiro: tendoem vista aspectosde segurançapúblicae dificuldadesde transporte,as empresas
que não ofereceremtransporteda residênciado empregadoaté o local de trabalhoe vice-versa,evitarão
inícioou términode turnosde revezamento,no períododas 23h30minàs 05h.
Parágrafo quarto: as empresasque adotamsistemade turnos de trabalho,para composiçãoda jornada
diáriade trabalhoe desdeque os respectivosempregadoscumpramjornadaefetivade trabalhoaté 7h30min
(sete horas e trinta minutos)poderãoconcederintervalopara refeiçãoe descansode 30 (trinta) minutos,
comoo tempomínimo,desdeque nãoultrapasseajornadalegalde 44 horassemanais.
Parágrafoquinto: as empresaspoderãoadotaroutrasformasa seucritériode marcaçãode pontoatravésde
sistemainformatizadode apontamentos.

CláusulaVigésimaQuarta.COMPENSAÇÃO
DAJORNADADETRABALHO
As empresasque optarempeloregimede compensação
da jornadade trabalhopoderãofirmaracordos
individuaisou coletivos,devidamente
assistidospelo SindicatoProfissional,estabelecendo
os seguintes
horáriosdetrabalho:
Parágrafoprimeiro:extinçãocompletado trabalhoaossábados:as horasde trabalhocorrespondente
aos
sábadosserãocompensadas
nodecursodasemana,de segundaa sexta-feira,
como acréscimo
de até,no
máximoduas horasdiárias,de maneiraque nessesdias seja completadaa carga horáriasemanal,
respeitados
osintervalos
daLei.
Parágrafosegundo:extinçãoparcialdo trabalhoaos sábados:as horascorrespondentes
à duraçãodo
trabalhoaossábados,serãoda mesmaformacompensadas
pelaprorrogação
da jornadade trabalhode
segundaasexta-feira,
observadas
ascondições
básicasreferidasnoitemanterior.
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Parágrafoterceiro:a realizaçãode horas extras, consideradascomo tais, as excedentesdos horários
estipuladosem acordosde compensação,ou o trabalhoem dias de sábadospara atendernecessidades
eventuais,nãoacarretaráa invalidadeou nulidadedestesacordos.
Parágrafoquarto:os AcordosColetivos,quandoaprovadospelamaioriados empregadosabrangidos,serão
homologadospeloSindicatoProfissional.Osempregadosadmitidosdurantea vigênciado acordo,poderãoa
ele expressamenteaderir,sema necessidadede homologaçãodo Sindicato.
Parágrafoquinto:é facultadoàs empresasnegociarcom seus empregados,devidamenteassistidospelo
SindicatoProfissional,de preferênciaanualmente,jornadasespeciaisde trabalhovisandoà concessãode
folgas em dias úteis intercaladospor feriados,domingosou sábadoscompensados,bem como, Bancode
Horas previstosno Artigo 59 parágrafo20. da CLT e Lei no. 9601/95, respeitadosos preceitoslegais1
constitucionais.
Parágrafosexto:os 10 minutosque antecederemou sucederemas jornadasde trabalhossão destinadosa
trocas de roupas e marcaçãodo ponto, não sendo, portanto,consideradoselastecimentodo horário de
trabalho e conseqüentementenão acarretará a invalidadeou nulidade do acordo de compensaçãoe
tampoucohorasextras.

Cláusula
Vigésima
Quinta.TEMPOGASTONOTRANSPORTE
PARAO TRABALHO
Noscasosemqueasempresas
vierema fornecer,financiarousubsidiartransporteparao trabalho,o tempo
gastonosperíodose trajetosentrea residência
do empregado
e o localde trabalhoe vice-versael ou seu
valor,inclusiveo financiadoou subsidiado,nãoserãoconsiderados
parafins salariaisou quaisqueroutros
efeitostrabalhistas.

.

Cláusula Vigésima Sexta ATESTADOS MÉDICOS

Parao devidoabonode ausênciaao serviço,motivadapor doençae tratamentosodontológicos;
terão
validadesos atestadosfornecidospelomédicoou cirurgiãodentistado INSS,do Planode Saúdeoferecido
pelaempresae doSindicato
dosTrabalhadores.
Cláusula
Vigésima
Sétima.EXAMESLABORA
TORIAIS
As empresasabonarãoa ausênciado empregado
quandonecessário
submeter-se
a exameslaboratoriais,
solicitados
pormédicosdaempresa,doSindicatoProfissional
oudaprevidência
social.
Cláusula
Vigésima
Oitava.ABONODEFALTAS
AOEMPREGADO
ESTUDANTE
Ficarãoabonadas
asfaltasaoserviçodoempregado
estudante
quandodaprestação
deexamesemescolas
oficiaisoureconhecidas,
desdequefeitasas comunicações
às empresascom72 (setentae duas)horasde
antecedência
e posteriorcomprovação
dentrodo prazode umasemana,no casodo horáriode provas
coincidircomo horáriodetrabalho.
Cláusula
VigésimaNona.ASSISTÊNCIA
MÉDICAEODONTOLÓGICA
Recomenda-se
àsempresas
quemantenham
convênios
comterceiros,paraprestação
deassistência
médica
e odontológica,
para seus empregadose respectivosdependentes
e que concedamsubsídiomáximo
possível,
emrelaçãoaocustodobenefícioe cujaadesãoseráfacultativa
peloempregado.
Parágrafo
único:a concessão
objetodestacláusulanãoteránaturezasalarial,bemcomo,nãoimplicarána
incidência
detributose encargostrabalhistas,
incluindo-se
entreeles,o FGTS(FundodeGarantiaporTempo
deServiço),a Contribuição
Previdenciária
e o ImpostodeRenda.
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CláusulaTrigésima. CONVÊNIO
FARMÁCIA
As empresascom maisde 10 empregados
manterãoconvênioscom farmácias,exclusivamente
paraos
empregados
comprarem
medicamentos,
medianteautorização
do médicodaempresaoudepessoasporela
designadas.
Parágrafoprimeiro:os medicamentos
a seremutilizadospeloempregadoduranteo seu afastamento
por
motivosdeAcidentede Trabalho,serãoadquiridos
medianteautorização
daempresa,a qualsubsidiaráem
pelomenos60%(sessenta
porcento).
Parágrafosegundo:a concessão
objetodestacláusulanãoteránaturezasalarial,bemcomo,nãoimplicará
na incidênciade tributose encargostrabalhistas,
incluindo-se
dentreeles,o FGTS(Fundode Garantiapor
TempodeServiço),a Contribuição
Previdenciária
e o ImpostodeRenda.
Parágrafoterceiro:a concessãodo benefícioestabelecido
no caput,assimcomoo subsídioporparteda
empresa,nãoseaplicaaoscasoscomprovados
deafastamento,
resultante
deatoinseguro(registrado
naata
daCIPA),provocado
pelofuncionário.
CláusulaTrigésima Primeira. AuxíLiO CRECHE
Às empresasobrigadasa manutençãode creches,na formados parágrafos10.e 20. do artigo389 da CLT,
e, conformeregulamentaçãoda PortariaMTB3296,de 03/09/86,fica facultadoprovertal obrigaçãomediante
reembolsodiretoà empregadabeneficiáriado valordasdespesasque porela foremefetuadasparaa guarda,
vigilânciae assistênciado filho no períodode amamentação,até ao limitede 50% (cinqüentapor cento)do
valordo maiorSalárioNormativo.
Parágrafo primeiro: dadoseu carátersubstitutivodo preceitolegal(arts.389 e 396 da CLT), porser liberale
não remuneratório,o valorreembolsadonãointegraráa remuneraçãoda empregadabeneficiáriaparatodose
quaisquerefeitoslegais.
Parágrafosegundo: o reembolsoserá independentedo tempode serviçona empresae cessaráno mêsem
que o filho completarseis mesesde idadeou cesseo contratode trabalho,sendo válido o prazo de seis
mesesapenasparaas empregadasqueoptarempeloreembolso.

Parágrafoterceiro:a concessão
objetodestacláusulanãoteránaturezasalarial,bemcomo,nãoimplicará
na incidênciade tributose encargostrabalhistas,
incluindo-se
dentreeles,o FGTS(Fundode Garantiapor
TempodeServiço),a Contribuição
Previdenciária
e o ImpostodeRenda.
CláusulaTrigésimaSegunda.AuxíLiOEDUCAÇÃO
As empresasse comprometem
a administraradequadamente
o SalárioEducaçãoinstituídopor legislação
específica,recomendando-se
aquelascom disponibilidade
de recursos,que promovama aquisiçãode
materiaise uniformesescolarese, não sendopossível,que concedamempréstimosa tal título aos
empregados,
parcelando
empelomenos4 (quatro)vezeso desconto.
Parágrafoúnico - As empresasque mantémprogramade incentivoeducacionalaos seusempregados,
desdequesubvencione
totalou parcialmente
os custospertinentes
ao benefício,nãoincorrerão
emcustos
adicionaisdecorrentesde tributose encargostrabalhistas,incluindo-sedentreeles,o FGTS(Fundode
GarantiaporTempode Serviço),Contribuição
Previdenciária
e o Impostode Renda,aindamais,referido
benefícionãoteránaturezasalarial.

~

SINDICATO
DOSFARMACÊUTICOS
NOESTADODOPARANÁ

CláusulaTrigésimaTerceira.SEGURODEVIDAEMGRUPO
Recomenda-se
às empresas,avaliarempossibilidade
de manterapólicede segurode vidaemgrupo,com
prêmiocompatível
aocapitalsegurado.
Parágrafoúnico- A concessão
objetodestacláusulanãoteránaturezasalarial,bemcomo,nãoimplicarána
incidênciade tributose encargostrabalhistas,incluindo-se
dentreeles,o FGTS(Fundode Garantiapor
TempodeServiço),a Contribuição
Previdenciária
e o ImpostodeRenda.
CláusulaTrigésimaQuarta.MUDANÇA
DEMUNiCíPIO
Nocasodemudançadeestabelecimento
empresarial
paradistânciasuperiora 40 km,recomenda-se
queas
empresasanalisema situaçãode cadaempregado
quenãoa possaacompanhar
emrazãodo aumentode
distância,e queproponhaacordopararescisãodo contratodetrabalho,desdequeassistidopeloSindicato
Profissional.
CláusulaTrigésima Quinta. FÉRIAS
As empresasobservarãoas seguintesnormas,no quediz respeitoàsférias:
Parágrafo primeiro: quandopossível,ao elaborarseu planode férias,recomenda-sepermitirao empregado
optarpeloperíodoquedesejagozá-Ias.
Parágrafo segundo: salvo manifestaçãoem contrário pelo empregado, o início das férias se dará,
preferencialmente,
no primeirodia útilda semana,apóso descansosemanal.
Parágrafoterceiro: farájus ao recebimentode fériasproporcionaiso empregadoque pedira rescisãodo seu
contratode trabalho,após6 (seis)mesesde tempode serviço.
Parágrafo quarto: a ocorrênciade antecipaçãoe/ou reajuste salarial coletivo na empresa, enquantoo
empregadoestiver em gozo de férias, implicará na complementaçãode remuneraçãopor ocasião do
pagamentodo saláriomensal.
Parágrafo quinto: quando as empresas concederemlicenças remuneradasinferiores a 10 (dez) dias
consecutivos,estas não serão contadaspara efeito de perda do direito às férias. Nos casos em que o
empregadopercao direitoàs fériasporter usufruído licençaremuneradapor maisde 30 dias, nãoperderáo
direitoao recebimentodo terçoadicionalde férias.

CláusulaTrigésimaSexta.CONVÊNIO
COMINSS
Recomenda-se
às empresasquefaçamconvêniosdiretamente
como INSS,no sentidode anteciparem
o
benefício,pagando-ona data de quitaçãodos saláriosdos demaisempregados,compensando-se
posteriormente
quandoo INSSliberaro benefício.
CláusulaTrigésimaSétima.ABONOPORAPOSENTADORIA
Ao empregadocom mais 06 (seis)anos de vínculoempregatício,na mesmaempresa;esta pagará
juntamente
coma rescisãocontratual
umAbononuncainferioraoseusalárionominal.
Parágrafoprimeiro:a empresafica dispensada
dessaobrigaçãose, na rescisão,houverindenização
de
AvisoPrévio,comoprevistonessaConvençãoColetivade Trabalho,ou em situaçãomaisvantajosaao
empregado.
Parágrafosegundo:a concessão
objetodestacláusulanãoteránaturezasalarial,bemcomo,nãoimplicará
na incidênciade tributose encargostrabalhistas,
incluindo-se
dentreeles,o FGTS(Fundode Garantiapor
TempodeServiço),a Contribuição
Previdenciária
e o ImpostodeRenda.
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CláusulaTrigésimaOitava.AuxíLiOFUNERAL
As empresaspagarãoaosherdeiroslegaisdotrabalhador
falecido,devidamente
habilitado,
alémdasverbas
rescisórias,
umauxíliofinanceirocorrespondente
aovalordoúltimosaláriorecebidopeloempregado,
limitado
a 06(seis)vezeso salárionormativo
dacategoria
vigentenomêsdaocorrência.
Parágrafoprimeiro:nasempresasquepossuírem
umplanode segurode vidaemgrupo,nãose aplicará
essaexigência.
Parágrafosegundo:a concessão
objetodestacláusulanãoteránaturezasalarial,bemcomo,nãoimplicará
na incidênciade tributose encargostrabalhistas,
incluindo-se
dentreeles,o FGTS(Fundode Garantiapor
TempodeServiço),a Contribuição
Previdenciária
e o ImpostodeRenda.
CláusulaTrigésimaNona.GARANTIA
DEEMPREGO
À GESTANTE
Ficagarantidoo empregoà empregada
gestantedesdea confirmação
da gravidez,até60 (sessenta)
dias
apóso términoda licençamaternidade
de 120(centoe vinte)dias,excetuados
os casosde dispensapor
justacausa,pedidodedemissão
ouacordoentreaspartes.
Parágrafoprimeiro:no pedidode demissãoou acordo,a empregadadeveráser assistidapelosindicato
profissional,
sobpenadenulidade.
Parágrafosegundo:noscasosde abortolegal,a empregadaterágarantiade empregoou saláriode 30
(trinta)dias,a partirdaocorrência
doaborto,semprejuízodoavisopréviolegal,excetonoscasosdecontrato
por prazodeterminado,
dispensaporjustacausa,pedidode demissãoe acordoentreas partes.Nosdois
últimoscasos,asrescisões
serãofeitascoma assistência
doSindicato.
Cláusula Quadragésima. GARANTIASAO EMPREGADOACIDENTADONOTRABALHO
Ocorrendoacidentedo trabalho,as empresasdeverãoemitiro formulárioCAT (Comunicaçãode Acidentede
Trabalho),enviá-Ioà PrevidênciaSocialno primeirodia útil seguinteao da ocorrência,e, em caso de morte,
de imediatoà autoridadecompetente.As empresasdeverãoremetercópiado CAT ao SindicatoProfissional
no prazode 10 (dez)diasa contarda datada ocorrência.
Parágrafo primeiro: paraos efeitosdo dispostono Art. 118,da Lei no.8.213,de 24.07.91,o empregadoque
sofreu acidentedo trabalhotem garantida,pelo prazo mínimode 12 (doze) meses,a manutençãodo seu
contratode trabalhona empresa,ressalvando-seas hipótesesde dispensapor justa causa, contratopor
prazodeterminado,pedidode demissãoou acordoentreas partes.
Parágrafo segundo: no pedido de demissãoe no acordo, o empregadodeverá ser assistido pelo seu
SindicatoProfissional,sobpenade nulidade.

CláusulaQuadragésima
Primeira.PREVENÇÃO
DEACIDENTES
NOTRABALHO
Quandoa maioriados membrosda CIPA,no exercíciode suasfunções,constatarem
que a vidaou a
integridade
físicase encontraemrisco,pelafaltade medidasadequadas
de proteçãonopostodetrabalho,
poderão,de formaindividualou coletiva,suspendera realizaçãoda respectivaoperação,comunicando
imediatamente
tal fatoao setorde segurança,
higienee medicinado trabalhoda empresa,cabendoa este
investigar
eventuais
condições
inseguras.
DE EMPREGOAO EMPREGADOPRESTESA
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35 anosde serviçoou 65 anosde idadeparapessoado sexomasculino,e/oudecorrentede 30 anosde
serviçoou 60 anosde idadeparapessoasdo sexofeminino,ficamgarantidoo empregoou salárioatéo
cumprimento
do referidotempo,ressalvando-se
as hipótesesde pedidode demissãoe/ouacordoentreas
partes,desdequecomassistência
dosindicatoprofissional.
Parágrafoúnico: casoo empregadosejadispensado,
qualquerque seja o motivo,deverácomunicarà
empresasobreo seudireitoà aposentadoria,
seforo caso,parabeneficiar-se
destaconcessão,
mediantea
comprovação
deentrarnoperíododepré-aposentadoria.
CláusulaQuadragésima
Terceira.DISPENSA
COLETIVA
Sendoinevitávela dispensacoletiva,recomenda-se
que as empresas,antesde efetuaras demissões,
busquemumadassoluçõesalternativas:
a) Antecipação
defériasoufériascoletivas;
b) Reduçãodajornadadetrabalho;
c)
Remanejamento
dopessoalabrangido
paraoutrossetoresdaempresa.
d)
Osquetenhaminteresses
emsedesligardaempresa(voluntariado).
CláusulaQuadragésima
Quarta. AVISOPRÉVIO
Asempresas
observarão
asseguintes
disposições,
relativamente
àconcessão
deavisoprévio:
Parágrafoprimeiro: aos empregadosdispensadossem justa causa,excetoaquelesque estejamem
cumprimento
decontratoexperimental,
seráobedecido
o seguintecritério:
a) Até36(trintae seis)mesesdevínculoempregatício
=30(trinta)dias;
b)
Maisde 36 (trintae seis)e menosde 60 (sessenta)
mesesde vínculoempregatício
= 45 (quarentae
cinco)dias;
c)
Maisde60(sessenta)
mesesdevínculoempregatício
=60(sessenta)
dias;
d)
Quandodaaplicaçãodasletras"b"e "c",os diasqueexcederem
a 30(trinta),serãopagosa títulode
indenização
e nãoserãocomputados
comotempodeserviço.
Parágrafosegundo:asreduçõesdehorárioa quealudeo Artigo488daCLT, serãoutilizadasa critérioúnico
doempregado,
devendoa empresanoatodacomunicação
doavisoprévio,permitiraoempregado
optar:se
utilizaráa reduçãodiariamente,
noiníciooufinaldajornada,ousedeixarádetrabalharnosúltimos07(sete)
dias,emambososcasossemprejuízodaremuneração.
Parágrafoterceiro:no casodo empregadooptarpelareduçãode duashorasao términoda jornadade
trabalho,quandoos sábadossejamtotalmente
compensados,
a duraçãodotrabalhonãopoderáexcederde
6h24min(seishorase vintee quatrominutospordia).
Parágrafoquarto:a empresapoderádispensarexpressamente
o empregado
de prestarserviçosduranteo
Aviso Préviosem prejuízoda remuneração,
de modoa conceder-lhemaistempopara procurarnovo
emprego,
devendopagar-lhe
asverbasrescisórias
noprimeirodiaútilapóso términodoprazorespectivo.
Parágrafoquinto:casoo empregado,
quandodesobrigado
de comparecer
ao trabalho,consigaumnovo
emprego,a empresaconcederá
a imediatarescisãocontratual,
indenizando-lhe,
noprazode 10(dez)dias,o
restantedotempojuntamente
comasdemaisverbastrabalhistas
devidas.
Parágrafosexto:do empregado
quepedirdispensae pré-avisarcomantecedência
de no mínimo10(dez)
diasúteis,nãopoderásercobradoo avisoprévio.

.
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CláusulaQuadragésimaQuinta. RESCISÃOPORJUSTACAUSA
Nocasode rescisãodo contratode trabalho,sob a alegaçãodejusta causa,as empresasdeverãoindicarpor
escritoe contrarecibo,a falta graveque teria sido cometidapeloempregadosob penade não poderargui-Ia
posteriormenteemjuízo.

CláusulaQuadragésima
Sexta. DESCONTOS
EMFOLHADEPAGAMENTO
DESALÁRIOS
Porforçade disposição
normativaoraajustada,emconformidade
como dispostono IncisoXXVI,doArt.7°
da Constituição
Federal,asempresasficamautorizadas
a efetuaremos descontosemfolhade pagamento
de salários,dosvaloresreferentesàs rubricasprevistasnestacláusulaconvencional,
semqueistoimporte
eminfringência
dodispostoaoArt.462,daCLT,ouemprejuízodeordemsalarialaotrabalhador:
a)
Dovalorda mensalidade
devidapeloempregado
aoseuSindicatoProfissional,
a qualserárecolhida
nosprazose condições
estipulados
nestaConvenção
ColetivadeTrabalho.
b)
Dosvaloresde Contribuições
Assistenciais,
de Taxade ReversãoSalarialou Fundode Assistência
Sociale Formação
Profissional,
eventualmente
previstaemConvenção
ColetivadeTrabalho,asquaisserão
recolhidas
nosprazose condições
estipulados
noreferidoinstrumento.
c)
DosvaloresdaContribuição
SindicalprevistaemLei;
d)
DosvaloresdeApólicedeSegurodeVida;
e)
DosvaloresdeMensalidades
deAssociações
defuncionários
f)
DosvaloresdePlanosdeSaúde
g)
Dosvaloresnaparticipação
emProgramas
deAções(participação
acionária).
Parágrafoprimeiro: é facultadoàs empresasparticipantesda categoriaeconômica,medianteprévia
autorização
do empregado,
efetuaro descontoquecorresponder
à suaparticipação
no custeiomensaldos
benefíciosde sua opçãoe subsidiadospelaempresa,ou ainda,benefíciosparaos quaisas empresas
mantenham
a intermediação
nacontratação
deadministração
dasmesmas,inclusiveos benefícios
originários
destaConvenção
ColetivadeTrabalho.Osdescontos
devidosserãoprocessados
porocasiãodopagamento
mensaldesaláriose delesdeduzidos.
Parágrafosegundo:as empresaspoderãoreajustaros descontoscorrespondentes
à co-participação
dos
empregados
nasdespesascomalimentação
e transporte
fornecidospelaempresa,somentea partirdo mês
emqueocorrero reajustepeladata-base
convencionada,
nopercentual
correspondente.
CláusulaQuadragésima
Sétima.HOMOLOGAÇÃO
DERESCISÕES
Noatoda homologação
de rescisõescontratuais,
asempresasapresentarão
obrigatoriamente
a relaçãodas
verbasfixas e variáveis,que compõema maiorremuneraçãopara efeito de apuraçãodas parcelas
componentes
dareferidarescisão,bemcomoo saldobancáriodacontavinculadadoFGTSparaa apuração
damultade40%.
CláusulaQuadragésima
Oitava. QUADRODEAVISOS
As empresasreservarãolocalde fácil visibilidadede todosos empregados
paraafixaçãode Convenção
Coletivade Trabalho,Avisos,Notícias,Comunicados
ou Editaisdo SindicatoProfissional,
ficandovedados
comunicados
contendomatériapolíticapartidária,religiosaou de cunhoofensivo,os quaisdeverãoser
afixadosapóso vistodadireçãoda empresa.
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CláusulaQuadragésimaNona- RECONHECIMENTO
DEACORDOSCOLETIVOSDETRABALHO
As partesconvenentes,reconhecemos acordoscoletivosde trabalho,firmadosentrea entidadeprofissionale
a empresafiliada ou associadaa entidadepatronal,cujo teor tratam de assuntosespecíficos.Os acordos
terãoa assistênciae anuênciado sindicatopatronal.
CláusulaQüinquagésima- AUSÊNCIASLEGAIS
As ausênciaslegais a que se referemos incisos I, 11,111
do art. 473 da CLT, ficam ampliadasda seguinte
forma:
a) 03 (três) dias consecutivosem caso de falecimentodo cônjuge, ascendente,descendente,irmão ou
pessoaque comprovadamente
vivasob a dependênciaeconômicado empregado;
b) 03 (três)diasúteisemcasode casamentodo empregado;
c) serão abonadasas ausênciaspara examesou internamentodo cônjuge,ascendenteou descendente,
desdequedevidamentecomprovada.
Ficagarantidoo pagamentodo descansosemanalremuneradoao empregadoque se apresentarao trabalho
com atraso,desdeque permitidoseu ingressoparacumprimentodajornadade trabalho.
As empresasquandopossível,promoverãoo pagamentodo PIS e do auxilionatalidadeno própriolocalde
trabalho,casocontrario,oferecerãocondiçõesparaque o empregadopossaausentar-seduranteo horáriode
trabalho,semprejuízode suaremuneração.
ParágrafoÚnico- Os empregadosque se atrasaremou faltaremao trabalhopor motivoslegais,deverão
providenciarimediatacomunicaçãoà empresa,pessoalmenteou por intermédiode familiares,e, entregarno
RH,contrarecibo,o devidocomprovanteparajustificaro atrasoou ausênciano prazomáximode 48 horasa
contar de seu retornoao trabalho.A falta da comprovaçãoneste prazodesobrigaráa empresa,a ressarcir
eventuaisdescontosdas horasde ausêncianãocomprovadasno prazo.
CláusulaQüinquagésimaPrimeira- RELAÇÃODEASSOCIADOS
As empresas remeterão mensalmenteao sindicato profissional, relação dos empregados associados
admitidose demitidos,cujoobjetivoé manteratualizadoso quadrode seussócios.
CláusulaQüinquagésima
Segunda- PENALIDADES
O descumprimentode quaisquerobrigaçõesou condiçõesestabelecidasna presenteconvençãocoletiva,
implicaráno pagamentopelaparteinfringenteo correspondentea 5%(cincopor cento)do maiorvalorvigente
a título de salário normativoda categoriaprofissionalao empregado,em caso de condiçõesespecíficaao
empregadoe á entidaderepresentativada categoriaemcasode infraçãoás cláusulascoletivas.

CláusulaQüinquagésima
Terceira.CONTRIBUIÇAO
ASSISTENCIAL
Asempresas
descontarão
diretamente
dossaláriosreferentes
aomêsdedezembro
de2004,a quantiade5%
(cincoporcento)do pisoda categoria,destinando-o
ao SindicatodosFarmacêuticos
no Estadodo Paraná,
medianterepassequeseráfeitoatéo 5°diaposterioraodesconto.
Este valor se refereà taxa de contribuiçãoassistencialaprovadaem AssembléiaGeralda categoria
profissional.
ParágrafoPrimeiro- Os empregadosadmitidosapósa data previstana cláusulaanteriore que não
sofreramo descontoprevistonestacláusula,o sofrerãonoprimeiromêsdecontratação.
Parágrafo
Segundo- Emcasode atrasonodescontoou norepassedosvaloresdescontados,
a empresa
pagaráumamultade 10(dezporcento)aomês,calculadasobreosvaloresdevidos.
RuaMarechalDeodoro,252- 3°andar- Fone:(41)223-3472
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Cláusula QüinquagésimaQuarta FORO
Fica eleito como foro para dirimir eventuaisdúvidasoriundasdesta convenção,qualquerdas Juntas de
Conciliaçãoe Julgamentooujuizo de direitoda localidadede prestaçãode serviçosda empresa.

Curitiba,30 de novembrode 2004.

Sindicato das Indüst
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