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DOSFARMACÊUTICOS
NOESTADODOPARANÁ

CONVENÇÃO
COLETIVA
DETRABALHO
- 2004/2005

Que entre si ajustam,de um lado o Sindicatodas IndústriasQuímicase Farmacêuticasdo Estadodo Paraná,sito a

Av.JoãoGualberto,
623- 6°andarsalas605/607-Curitiba/Pr,
fone(041)254-8774e o Sindicato
dosFarmacêuticos
no
Estadodo Paraná,sito a Rua MarechalDeodoro,252 - 3° andar Curitiba/Pr,fone (041) 223-3472;por seus
representantes
infra-assinados,
medianteasseguintescláusulas
e condições:
1 . PRAZODEVIGÊNCIA
A presenteConvençãoColetivade Trabalhotem vigênciaa partirde 01 de setembrode 2004 parafindar-seem 31
de agostode 2005.
2 - PROCESSODE PRORROGAÇÃOE REVISÃO
OS entendimentoscom vistas à efetivaçãode nova ConvençãoColetiva de Trabalho,para o periodo de 1° de
setembrode 2005a 31 de agostode 2006,deverãoser iniciados60 (sessenta)dias antesdo términodesta.
3. CATEGORIASABRANGIDAS

A presenteConvençãoColetivade Trabalhoabrangeas categoriaseconômicae profissional
das indústriasde
produtosquímicosparafins industriais,
de produtosfarmacêuticos,
de sabãoe velas,de tintase vernizes,de colas,de
preparação
de óleosvegetaise animais,de perfumaria
e artigosde toucador,de resinassintéticas,de explosivos,de
defensivos
agrícolas,de matérias-primas
parainseticidas
e fertilizantes,
deabrasivose lápis,canetas,tintasdeescrevere
similares,estabelecidas
noEstadodoParaná,excetonosmunicípios
de:
Arapongas
BomSucesso

Altônia

AltoParaná

Apucarana

Araruna

AssisChateaubriand

Astorga

CampoMourão
CidadeGaúcha

Cascavel
Colorado

Centenário
doSul
Corbélia

Cianorte

Engenheiro
Beltrão
Goioerê

Floresta
Guairá

Florestópolis
Icaraíma

FozdoIguaçu

Iporã

Itambé

Ivaiporã

Iguaracú
Ivatuba

Jaguapitã
Jussara

JandaiadoSul

Japura

Jesuítas

Loanda

Mandaguari

Mal.CândidoRondon

MariaHelena

Mandaguaçú
Mariluz

Marialva

Medianeira

Mirador

Maringá
MoreiraSales

NovaAliançado Ivaí
Palotina

NovaAurora

NovaEsperança

NovaLondrina

ParaísodoNorte

Paranavaí

Peabiru

Pérola

Paranacity
Rolândia

Rondon

SãoCarlosdo Ivai

SãoPedrodo Ivai

SãoTomé

Sarandi

RuaMarechal
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Tamboara
TerraRoxa

TerraBoa

Tapejara
Toledo

Tuneirasd'Oeste

Umuarama
NORMA
TlVO
4 - SALÁRIO
O pisosalarialvigenteem 1° de setembrode 2003,de R$ 1.193,50(Hummil centoe noventae três reaise
cinqüentacentavos)seráacrescidode7%(seteporcento),a partirde 1°de setembrode 2004,passandoaovalorde R$
1.277,00(Hummilduzentose setentae setereais),parajornadadetrabalhode44 (quarentae quatro)horassemanaise
o valorde R$638,50(Seiscentos
e trintae oitoreaise cinqüenta
centavos),
parajornadade22horassemanais.
Parágrafo
Primeiro.Aosempregados
admitidosno períodocompreendido
entreSetembrode 2003a Agostode 2004a
correçãoa queserefereestacláusulapoderáseraplicadaproporcionalmente
conformea seguintetabela:
- 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
- Abril/2004

-

3,502%;
2,919%;

- Maio/2004

-

2,336%;

- Junho/2004

-

1,753%;

- Julho/2004

-

1,170%;

- Agosto/2004

-

0,587%

ParágrafoSegundo- A aplicaçãodo que trata a presentecláusulaé retroativaa 1° de Setembrode 2004 e a diferença

deveráserpagajuntamente
comossaláriosdeDezembro
de2004,de maneiradestacada,
identificando
cadaverba.
Parágrafo
Terceiro- A aplicaçãodo reajustede 7% (seteporcento)aplica-sea todosos saláriosvigentesem 1°de
setembrode2003.
5 - RECONHECIMENTO
DEACORDOSCOLETIVOSDETRABALHO
As partes convenentes,reconhecemos acordoscoletivosde trabalho,firmadosentre a entidadeprofissionale a
empresafiliadaou associadaa entidadepatronal,cujoteor tratamde assuntosespecíficos.Os acordosterão a assistência
e anuênciado sindicatopatronal.
6. P.L.R.(PARTICIPAÇÃONOSLUCROSOU RESULTADOSDA EMPRESA)
As empresas pagarão aos empregadoscom contrato de trabalho vigente em 01/09/2003,a título de P.L.R.
(Participaçãonos Lucros ou Resultados), no percentualde 30% (trinta por cento) sobrea remuneraçãomensal(salário

~
-

base+ adicionais
deinsalubridade
ou periculosidade,
deturnoe detransferência),
doempregado,
já corrigidanostermos. .'
dacláusula3, limitadosos valoresde no mínimoR$150,00(centoe cinqüentareais)e no máximoR$300,00(trezentos f!
2
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reais)que poderáser pagonas seguintesdatas:
a)

Se no valormínimode R$ 150,00em umaúnicaparcelaa ser pagaaté 10/12/2004;

b)

Se em valorsuperior,faculta-seo pagamentoda diferençaaté 10/04/2005.

Fica consignadocomometa para obtençãodo PLRque o empregadonão poderáter maisque cinco faltas injustificadas
no períodode 01/09/2004a 30/11/04e nemoito faltasacumuladasno períodode 01/09/2004a 31/03/2005.
As quantias devidas a este título poderão ser pagas proporcionalmenteaos meses trabalhados no período entre
Setembro/2003a Agosto/2004,bem como, ser compensadascom eventuaisAcordosde Participaçãonos Resultadosjá
existentesnasempresasnostermosda legislaçãovigente,desdeque sejammaisvantajososaos empregados.

.

7 ADICIONALDEHORAEXTRA

O trabalhosuplementar,assim consideradoaqueleque se realizaralém do limite legal, ou do horárioprevistoem
eventualacordode compensação,será pagocom acréscimode 60% (sessentapor cento)sobreo valorda horanormalse
o aumentoda jornada ocorrerde Segunda-feiraa sábado,e com um acréscimode 110% (cento e dez por cento),se o
aumentodajornadaocorrerem domingoou feriado.

8 . ADICIONAL
NOTURNO
O Trabalhoexercidono períodocompreendido
entre22:00horasde umdia e 05:00horasdo dia seguinteserá
remunerado
como adicionalde 25%(vintee cincoporcento)sobrea horanormal,salvoalteraçãonalegislaçãovigente
paramaior.
9. ADICIONALDE INSALUBRIDADE
O adicionalde insalubridade,quandodevido,terá seu respectivopercentualaplicadosobreo maiorvalorvigentea
títulode salárionormativoda categoriaprofissional.
10. ADIANTAMENTOE PAGAMENTODOSSALÁRIOS
Salvo manifestaçãoexpressado empregadoem sentidocontrário,as empresasconcederãoadiantamentode pelo
menos40% (quarentapor cento) do salárionominalde cada empregadoaté o dia 20 (vinte) de cada mês e pagamento
dos salários até o dia 05 (cinco) do mês subseqüenteao mês em que o trabalho tenha sido realizado,desde que o
empregadonão estejaemfériasou tenhaapresentadosaldo negativono mêsanterior.
Quandoo pagamentofor efetuadoatravésde cheque,as empresasprovidenciarãocondiçõese meios paraque o
empregadopossadescontaro chequeno mesmodia do pagamento,sem prejuízono seu horáriode refeiçãoe descanso,
excetono casode chequesalário.
As empresas efetuarão pagamentoou adiantamento(vale) aos empregadosque prestem serviço no horário
noturno,na noite imediatamenteanteriorao dia normalde pagamento,excetoquandodepositadoem conta correntedo

empregado.

\

(\1;'

11- REFLEXOS
DOSSALÁRIOS
VARIÁVEIS
3
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de produçãoe outrasverbasde naturezasalarialhabitualmente
pagopelaempresa,terãoseusreflexosnosDescansos
Semanais
Remunerados
(DSR's), 13°Salário,Férias,AvisoPrévioIndenizado
e noFGTS.
12. CONVOCAÇÃOEXTRAORDINÁRIA
Na hipótesede convocaçãodo empregadoduranteo seu períodode repouso,para prestarserviçosemergenciais,
fica-lhe garantido o pagamentomínimo de 3 (três) horas extraordinárias,quando a atividade de trabalho ocorrer em
perímetrourbano,e, emcasocontrário,5(cinco)horasextraordinárias.
13 . ADIANTAMENTODO 13°SALÁRIO
As empresascolocarãoà disposiçãodos empregados,no mês de janeiro de cada ano, formulário no qual os
mesmosfirmarãoopção para recebera antecipaçãoda primeiraparcelado décimoterceirosaláriopor ocasiãodas férias,
ou até30 de outubrode cadaano.
Parágrafoúnico- Não havendoopçãoou manifestaçãoem contrário,por partedo empregado,a primeiraparcela
será pagaaté 30 de outubrode cadaano.

14.CESTABÁSICAOUVALE.MERCADO
Atéo décimodiadecadamês,asempresasfornecerão
a seusempregados
quepercebam
até 5 (cinco)vezeso
maiorSalárioNormativoda categoria,umacestabásicaouvale.mercado
emvalornuncainferiora R$70,00(setenta
reais),dosquais,poderãoserdescontados
atéR$5,00(cincoreais)dossaláriosdosempregados.
Recomenda-se
às empresascom maiordisponibilidade
de recursos,que, na medidado possível,amplieesse
benefícioe estendam
suaconcessãoaosdemaisempregados.
Todoe qualquervalorde custeioe subsídiodispendidopelaempresa,aindaque integral,paraa concessão
da
cestabásicaou vale-mercado,
nãointegraráa remuneração
do empregado,
sob qualquerhipótese,nãopodendoser
considerado
valorutilidadesalarialparaosefeitoslegais,mesmoquesejapagoem Folhade Pagamentos
deSalários.
A empresaficadesobrigada
defornecera cestabásicaouvale-mercado
aoempregado
quetivermaisque3 (três)
faltasinjustificadas
aoserviçoduranteo mêsanterior.
As disposiçõescontidasnestacláusulasão compreendidas
apenasdurantea vigênciadestaconvenção,não
assegurando
quaisquer
direitosfuturos,individuais
oucoletivos,aqualquertítulo.
15. AuxíLiOALIMENTAÇÃO
As empresasfornecerãoaos seusempregados
e subsidiarãono mínimo80% (oitentapor cento)o custoda
alimentaçãofornecidaa seus empregados,e quando não puderemmanterserviçosde alimentaçãoem suas
dependências,
fornecerão
vale-alimentação
coma mesmasubvenção.
O descontopoderáserdiferenciado,
porém,na médiaseráno máximode 20%,de formaquebeneficieaqueles
empregados
comsaláriosmenores.
Recomenda-se
para as empresascom maioresdisponibilidades
de recursos,que subsidiemem maiores
percentuais
estebenefício.
ParágrafoÚnico- A concessãoobjetodestacláusulanãoterá naturezasalarial,bemcomo,nãoimplicarána
4
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incidênciade tributose encargostrabalhistas,incluindo-sedentreeles,o FGTS(Fundode Garantiapor Tempode
Serviço),a Contribuição
Previdenciária
eo Impostode Renda.
16- PREENCHIMENTO
DEVAGAS
Noscasos de aberturade processoseletivo,dar-se-ápreferênciaao recrutamentointernocom extensãodo direito
a todoempregado,semdistinçãode cargoou áreade atuação.
A realizaçãode testes práticos,teóricosou operacionaispara fins de admissão,não poderáultrapassardois dias,
excetonoscasosde examemédicopré-admissional.
Recomenda-seque as empresas,na medidado possível,ofereçamempregoà pessoascom deficiênciasfísicas,
reservando-Ihesatribuiçõescompatíveis.
17 . EXAMESMÉDICOS
As empresasse obrigama realizarexamesmédicosadmissionais,periódicose em razãoda rescisãocontratual,
ficandoa seu critériolocal e tipos de exames,em conformidadecom o respectivoProgramade ControleMédicoe Saúde
Ocupacional.Os resultadosserãoentregues ao empregadomedianterecibo.
Parágrafoúnico. A concessãoobjeto desta cláusula não terá naturezasalarial, bem como, não implicarána
incidência de tributos e encargos trabalhistas,incluindo-sedentre eles, o FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço),a ContribuiçãoPrevidenciáriae o Impostode Renda.
18 . PRIMEIROSSOCORROS
As empresasque não possuamambulatóriomédicomanterãoem seus estabelecimentosmateriaisnecessários
paraa prestaçãode primeirossocorros.
As empresasda categoriaeconômicaoferecerãocondiçõesde remoção,em caso de acidentedo trabalhoe ou
doença,quandonecessárioatendimentomédicohospitalarem caráteremergencial.
19. CONTRATODEEXPERIÊNCIA
I

- Não será celebradoo contrato de experiênciano caso de empregadoscontratadospara a mesma função

anteriormenteexercida na empresa,desde que esteja no máximo a 6 (seis) meses sem vinculo com a empresa,bem
como para os casos de admissãode empregadosque estejamprestandoserviçona mesmafunção,como mão de obra
temporária.
11- O contratode experiêncianão terá prazoinferiora 30 (trinta)dias e deveráconter a assinaturado empregado,
devendoa esteser entreguea 2a(segunda)via do documento.
111
- Noscasosde rescisãoantecipadaou términodo Contratode Experiência,as empresasanotarão no campo23
(causado afastamento)no Termode Rescisãodo Contratode Trabalho,quemtomou a iniciativado desligamento, se a
empresaou o empregado.
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empregadode menorsaláriona mesmafunção,semconsiderarvantagenspessoais.

21 . UNIFORME
As empresasfornecerão
gratuitamente
uniformesaosseusempregados,
quandoobrigaremo seuuso,bemcomo
.calçados
seporelaspadronizados
quantoà marca,desenhoetipo.
Parágrafoúnico. Osempregados
serãoresponsáveis
pelobomusoe conservação
dosuniformes
e calçadosrecebidos,
podendoas empresas,emcasode abuso,cobraro valordosquefornecerem
a partirdo terceiro,inclusive,em01 (um)
ano,contáveldaentregadoprimeiro.
22. MEDIDAS
PREVENTIVAS
As empresasadotarãoas medidasde prevençãode acidentese doençasprofissionaisem carátercoletivo,
fornecendogratuitamente
o EPI(Equipamento
de ProteçãoIndividual),em perfeitoestadode conservação,
conforme
Portaria3214/78e suasNormasRegulamentadoras.
Recomenda-se
que as empresasadotemparaseus empregados,
programade GINÁSTICALABORAL,atravésde
profissionais
habilitados,
paraprevenire melhorara qualidade
devida profissional
oupessoal.
O SindicatoProfissional
poderáa seucritério,acompanhar
asdiligências
defiscalizaçãodascondições
desaúde,higiene
e segurança
dotrabalho,inclusiveporintermédio
detécnicodesuaescolha.
NACARTEIRA
DETRABALHO
23 . ANOTAÇÕES
As empresasobrigam-sea registrarna Carteirade Trabalhoa funçãoque o empregadoestiverexercendo,
anotandoasdevidasalterações
de cargose salários,excetonoscasosdesubstituição
temporária
e todapromoção
será
acompanhada
deaumentosalarialnãocompensável.
No prazo de 48 (quarentae oito) horas, a contar da rescisãodo contratode trabalho,a CTPSserá
obrigatoriamente
apresentada
contrarecibo,peloempregado
à empresa,paraqueesta,emigualprazo,anotenelaa data
desaída,restituindo-a,
após,aoseutitular.
24 . JORNADADETRABALHO
I - Quandonão houvernecessidade
do empregadodeixar,a seu critério,o recintoda empresano horário
estabelecido
paradescansoou refeição,a empresa,igualmente
a seucritério,poderádispensaro registrode pontono
inícioe términodoreferidointervalo,desdequeconcedao períodonormaldedescansoouderefeiçãodiário.
II - Nassituaçõesemquea empregadora
fornecerrefeiçãoe lancheaosseusempregados
emrefeitóriopróprio,
gratuitosou não,o tempodispendidono trajeto de idase vindasao refeitório,ou aguardandoser servido,nãoserá
considerado
comoàdisposição
daempresae/ouparaefeitodeapuraçãodajornadadetrabalho.
111
- As empresaspoderãodispensaros empregados
queexerçamcargosde supervisão/chefia
da anotaçãodo
horáriode trabalho,semque issoimpliquena imposiçãode qualquerpenalidadede ordemadministrativa
ou judicial,
desdequeesteprocedimento
tenhaa concordância
expressadosmesmos.
IV- Tendoemvistaaspectosdesegurançapúblicae dificuldades
detransporte,
asempresasquenãooferecerem
transporteda residênciado empregadoaté o localde trabalhoe vice-versa,evitarãoi ,. ou términode turnosde
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revezamento,no períododas 23:30às 05:00horas.
V - As empresasque adotam sistema de turnos de trabalho,para composiçãoda jornada diária de trabalhoe
desdeque os respectivosempregadoscumpramjornadaefetivade trabalhoaté 7:30 (setehorase trinta minutos)poderão
concederintervalo para refeiçãoe descansode 30 (trinta) minutos,como tempo mínimo,desde que não ultrapassea
jornadalegalde 44 horassemanais.
VI - As empresas poderão adotar outras formas a seu critério de marcação de ponto através de sistema
informatizadode apontamentos.
25 . COMPENSAÇÃODAJORNADADETRABALHO
As empresasque optarempelo regimede compensaçãoda jornadade trabalhopoderãofirmaracordosindividuais
ou coletivosdevidamentehomologadospelo SindicatoProfissional,estabelecendoos seguinteshoráriosde trabalho:
a) extinçãodo trabalhoaos sábados:as horas de trabalhocorrespondenteaos sábadosserão compensadasno
decursoda semana,de segundaa sexta-feira,com o acréscimode até, no máximoduas horasdiárias,de maneiraque
nessesdiassejacompletadaa cargahoráriasemanal,respeitadosos intervalosda Lei.
b) a realizaçãode horasextras,consideradascomotais, as excedentesdos horáriosestipuladosem acordosde
compensação,ou o trabalhoem dias de sábadospara atendernecessidadeseventuais,não acarretaráa invalidadeou
nulidadedestesacordos.
c) Os Acordos Coletivos,quando aprovadospela maioriados empregadosabrangidos,serão homologadospelo
SindicatoProfissional.Os empregadosadmitidosdurantea vigênciado acordo,poderãoa ele expressamenteaderir,sem
a necessidadede homologaçãodo Sindicato.
d) É facultadoàs empresasnegociarcom seusempregados,devidamenteassistidospelo SindicatoProfissional,de
preferênciaanualmente,jornadas especiaisde trabalhovisando a concessãode folgas em dias úteis intercaladospor
feriados,domingosou sábadoscompensados,bem como, Bancode Horasprevistosno Artigo 59 parágrafo2°. da CLT e
Lei no.9601/95, respeitadosos preceitoslegais/constitucionais.
e) Os 10 minutosque antecederemou sucederem as jornadasde trabalhossão destinadosa trocas de roupase
marcaçãodo ponto, não sendo portanto,consideradoselastecimentodo horário de trabalho e conseqüentementenão
acarretaráa invalidadeou nulidadedo acordode compensaçãoe tampoucohorasextras.
26 . TEMPOGASTONOTRANSPORTEPARAO TRABALHO
Noscasosem que as empresasvierema fornecer,financiarou subsidiartransportepara o trabalho,o tempogasto
nos períodose trajetosentre a residência do empregado e o local de trabalhoe vice-versae/ ou seu valor, inclusiveo
financiadoou subsidiado,nãoserãoconsíderadosparafins salariaisou quaisqueroutrosefeitostrabalhistas.
27 . AUSÊNCIASLEGAIS
As ausênciaslegaisa que se referemos incisosI, 11,III do art. 473 da CLT, ficamampliadasda seguinteforma:
a) 03 (três)dias consecutivosem casode falecimentodo cônjuge,ascendente,descendente,irmãoou pessoaque
comprovadamentevivasob a dependênciaeconômicado empregado;
b) 03 (três)dias úteisem casode casamentodo empregado;
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c) Serãoabonadasas ausênciasparaexamesou internamentos
do cônjuge,ascendente
ou descendente,
desde
quedevidamente
comprovadas.
Ficagarantidoo pagamento
do Descanso
SemanalRemunerado
aoempregado
queseapresentar
aotrabalhocom
atraso,desdequepermitido
seuingressoparacumprimento
dajornadadetrabalho.
As empresasquandopossível,promoverão
o pagamento
do PISe do AuxíLiO NATALIDADE
no própriolocalde
trabalho,casocontrário,oferecerãocondiçõesparaqueo empregado
possaausentar-se
duranteo horáriode trabalho,
semprejuízodesuaremuneração.
ParágrafoÚnico. Os empregados
quese atrasaremou faltaremao trabalhopormotivoslegaisdeverãoprovidenciar
imediatacomunicação
à empresa,pessoalmente
ou porintermédiode familiares,e, entregaremno RH,contrarecibo,o
devidocomprovante
parajustificaro atrasoouausêncianoprazomáximode48horasa contardeseuretornoaotrabalho.
A faltada comprovação
nesteprazodesobrigará
a empresaa ressarcireventuaisdescontosdashorasde ausêncianão
comprovadas
noprazo.
28 . ATESTADOMÉDICO
Parao devidoabonode ausênciaao serviçomotivadapor doençae tratamentosodontológicos,terão validadesos
atestadosfornecidospelomédicoou cirurgiãodentistado INSS,do Planode Saúdeoferecidopelaempresae do3indicato
dos Trabalhadores.
29 . EXAMESLABORATORIAIS
As empresas abonarão a ausência do empregado quando necessário submeter-se a exames laboratoriais,
solicitadospormédicosda empresa,do SindicatoProfissionalou da previdênciasocial.

30. ABONODEFALTASAOEMPREGADO
ESTUDANTE
Ficarãoabonadasas faltasao serviçodo empregadoestudante,quandoda prestaçãode examesem escolas
oficiaisou reconhecidas,
desdequefeitasascomunicações
àsempresas
com72(setentae duas)horasde antecedência
e posteriorcomprovação
dentrodo prazode umasemana,no casodo horáriode provascoincidircomo horáriode
trabalho.
31. ASSISTÊNCIA
MÉDICAEODONTOLÓGICA
Recomenda-se
às empresasque mantenham
convênioscomterceiros,paraprestaçãode assistênciamédicae
odontológica,
paraseusempregados
e respectivos
dependentes
e queconcedamsubsídiomáximopossível,emrelação
aocustodobenefícioe cujaadesãoseráfacultativapeloempregado.
A concessão
objetodestacláusulanãoteránaturezasalarial,bemcomo,nãoimplicarána incidênciadetributose
encargostrabalhistas,incluindo-sedentreeles,o FGTS(Fundode Garantiapor Tempode Serviço),a Contribuição
Previdenciária
e o ImpostodeRenda.
32. CONVÊNIOFARMÁCIA
As empresas com mais de 10 empregados manterão convênios com farmácias, exclusivamente
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empregados
comprarem
medicamentos,
medianteautorização
domédicodaempresaoudepessoasporeladesignadas.
Os medicamentos
a seremutilizadospeloempregadoduranteo seu afastamentopor motivosde Acidentede
Trabalho,serãoadquiridos
medianteautorização
daempresa,a qualsubsidiaráempelomenos60%(sessentaporcento)
doscustos.
Parágrafoúnico - A concessãoobjetodestacláusulanãoterá naturezasalarial,bemcomo,nãoimplicarána
incidênciade tributose encargostrabalhistas,incluindo-sedentreeles,o FGTS(Fundode Garantiapor Tempode
Serviço),a Contribuição
Previdenciária
e o ImpostodeRenda.
33. AuxíLiOCRECHE
Às empresasobrigadasa manutenção
de creches,na formadosparágrafos10.e 20.do artigo399da CLT, e,
conformeregulamentação
da PortariaMTB3296,de 03/09/86,fica facultadoprovertal obrigaçãomediantereembolso
diretoà empregada
beneficiária
dovalordasdespesasqueporelaforemefetuadasparaa guarda,vigilânciae assistência
dofilhonoperíododeamamentação,
atéaolimitede50%(cinqüenta
porcento)dovalordo maiorSalárioNormativo.
Dadoseucarátersubstitutivo
dopreceitolegal(Arts.389e 396daCLT),porserliberale nãoremuneratório,
o valor
reembolsado
nãointegraráa remuneração
daempregada
beneficiária
paratodose quaisquer
efeitoslegais.
O reembolso
seráindependente
dotempodeserviçonaempresae cessaráno mêsemqueo filhocompletar
seis
mesesde idadeou cesseo contratode trabalho,sendoválidoo prazode seismesesapenasparaas empregadas
que
optarempeloreembolso.
Parágrafoúnico. A concessãoobjetodestacláusulanãoterá naturezasalarial,bemcomo,nãoimplicarána
incidênciade tributose encargostrabalhistas,incluindo-sedentreeles, o FGTS(Fundode Garantiapor Tempode
Serviço),a Contribuição
Previdenciária
e o ImpostodeRenda.
34- AuxíLiOEDUCAÇÃO
As empresasse comprometema administraradequadamente
o SalárioEducaçãoinstituídopor legislação
específica,recomendando-se
aquelascom disponibilidade
de recursos,que promovama aquisiçãode materiaise
uniformes
escolarese, nãosendopossível,queconcedamempréstimos
a taltítuloaosempregados,
parcelando
empelo
menos4 (quatro)vezeso desconto.
Parágrafoúnico. Asempresasquemantémprogramade incentivoeducacional
a seusempregados,
desdeque
subvencione
totalou parcialmente
os custospertinentes
ao benefício,nãoincorrerão
emcustosadicionaisdecorrentes
de
tributose encargostrabalhistas,
incluindo-se
dentreeles,o FGTS(FundodeGarantiaporTempodeServiço),Contribuição
Previdenciária
e o ImpostodeRenda,aindamais,referidobenefícionãoteránaturezasalarial.
35. SEGURODEVIDAEMGRUPO
Recomenda-se
às empresas,avaliarempossibilidade
de manterapólicedesegurodevidaemgrupo,comprêmio
compatível
aocapitalsegurado.
Parágrafoúnico. A concessãoobjetodestacláusulanãoterá naturezasalarial,bemcomo,não implicarána
incidênciade tributose encargostrabalhistas,incluindo-sedentreeles,o FGTS(Fundode Garantiapor Tempode
Serviço),a Contribuição
Previdenciária
e o Impostode Renda.
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36 - MUDANÇADE MUNiCíPIO
No caso de mudançade estabelecimentoempresarialpara distância superior a 40 km, recomenda-seque as
empresasanalisema situaçãode cada empregadoque não a possa acompanharem razãodo aumentode distância,e
que proponhaacordopararescisãodo contratode trabalho,desdeque assistidopeloSindicatoProfissional.
37 . FÉRIAS
As empresasobservarãoas seguintesnormas,no que diz respeitoas férias:
I - Quandopossível,ao elaborarseu planode férias, recomenda-sepermitirao empregadooptar pelo períodoque
desejagozá-Ias.
11- Salvomanifestaçãoem contráriopeloempregado,o iníciodas férias se dará sempreno primeirodia útil apóso
DescansoSemanalRemunerado.
III - Na hipótesede fériascoletivasde final de ano,os dias 25 de dezembroe 01 de janeiro não serãoconsiderados
paraefeitode descontonasfériasvencidasou vincendas.
Ao empregadocom direitoa fériasvencidas,recomenda-sepermitirporoptargozá-Iasintegralmentenessaocasião.
IV - Farájus ao recebimentode férias proporcionaiso empregadoque pedira rescisãodo seu contratode trabalho,
independentemente
de seu tempode serviço.
V - A ocorrênciade antecipaçãoe/ou reajustesalarialcoletivona empresa,enquantoo empregadoestiverem gozo
de férias,implicaránacomplementaçãode remuneraçãoporocasiãodo pagamentodo saláriomensal.
VI - Quandoas empresasconcederemlicençasremuneradasinferioresa 10 (dez) dias consecutivos,estas não
serãocontadaspara efeitode perdado direitoàs férias. Noscasosem que o empregadopercao direitoàs fériaspor ter
usufruído licençaremuneradapormaisde 30 dias, não perderáo direitoao recebimentodo terço adicionalde férias.

38 - COMPLEMENT
AÇÃODO 13°SALÁRIO
As empresascomplementarãoo 130. Saláriodo empregadoque esteveou esteja afastadodo trabalhoem regime
de benefício,na hipótesede ausênciade coberturapela PrevidênciaSocial a tal título, até o valor do salário que esse
percebiana datado afastamento,devidamentereajustado,cessandoos benefíciosse o empregadonão retomardentrodo
prazode umano.
A concessãoobjetodestacláusulanão terá naturezasalarial,bem como, não implicarána incidênciade tributose
encargos trabalhistas,incluindo-sedentre eles, o FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), a Contribuição
Previdenciáriae o Impostode Renda.
39 - CONVÊNIOCOMI.N.S.S.
Recomenda-seas empresasque façamconvêniosdiretamentecom o INSS,no sentidode anteciparemo beneficio,
pagando-ona data de quitaçãodos salários dos demaisempregados,compensando-seposteriormentequandoo INSS
liberaro benefício.
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40 . ABONOPORAPOSENTADORIA
Ao empregadocom mais 05 (cinco)anos de vínculoempregatício,a empresapagarájuntamentecom a rescisão
contratualumAbononuncainferiorao seu salárionominal.
A empresa fica dispensadadessa obrigaçãose na rescisão indenizar o Aviso Prévio, como previsto nessa
ConvençãoColetivade Trabalho,ou em situaçãomaisvantajosaao empregado.
A concessãoobjetodestacláusulanão terá naturezasalarial,bemcomo, não implicarána incidênciade tributose
encargos trabalhistas,incluindo-sedentre eles, o FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), a Contribuição
Previdenciáriae o Impostode Renda.

41. AuxíLiOFUNERAL
As empresaspagarãoaosdependentes
do empregado
queviera falecer,umauxíliofuneralde valoridênticoao
salárionominaldofalecido,nomáximoaté24(vintee quatro)horasapósa apresentação
dacertidãodeóbito.
Casoo empregado
sejaseguradopelaempresa,atravésde Apólicede Vidaem Grupo,porela mantida,referido
auxíliocorresponderá
aomenorvalorvigentea títulodesalárionormativo
dacategoriaprofissional.
Paraosefeitosdestacláusula,a empresapagaráo benefícioa umsódependente
conformea seguinteordem:1)
cônjuge,2)filho(a),3) paioumãe,4) irmão(ã).
A concessão
objetodestacláusulanãoteránaturezasalarial,bemcomo,nãoimplicarána incidênciadetributose
encargostrabalhistas,incluindo-sedentreeles,o FGTS(Fundode Garantiapor Tempode Serviço),a Contribuição
Previdenciária
e o ImpostodeRenda.
Casoo empregado
venhaa faleceremdecorrência
deAcidentedeTrabalho,independente
de quem sejaa culpa
do acidente,a empresapor liberalidadepagaráos direitosdo empregado
equivalenteà dispensasemjustacausa,
incluindo-se
na rescisãodo contratode trabalho o AvisoPrévioIndenizado
nostermosda cláusula47 destaCCTe a
multaequivalentea 40% do saldodo FGTS.

42. GARANTIA
DEEMPREGO
À GESTANTE
Ficagarantidoo empregoà empregada
gestantedesdea confirmação
dagravidezaté60 (sessenta)diasapóso
términoda licençamaternidade
de 120(centoe vinte)dias,excetuados
os casosde dispensaporjustacausa,pedidode
demissãoouacordoentreaspartes.
No pedidode demissãoou acordo,a empregada
deveráser assistidapelosindicatoprofissional,
sob penade
nulidade.
43- ABORTOLEGAL
Noscasosde abortolegal,a empregadaterá garantiade empregoou saláriode 30 (trinta)dias,a partirda
ocorrênciado aborto,semprejuízodo avisopréviolegal,excetonoscasosde contratoporprazodeterminado,
dispensa
porjustacausa,pedidode demissãoe acordoentreas partes.Nosdoisúltimoscasos,as rescisõesserãofeitascoma
assistência
doSindicato.
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44. GARANTIASAO EMPREGADOACIDENTADONOTRABALHO
Ocorrendoacidente do trabalho, as empresasdeverão emitir o formulário CAT (Comunicaçãode Acidentede
Trabalho),enviá-Ioà PrevidênciaSocial no primeirodia útil seguinteao da ocorrência,e, em casode morte,de imediatoà
autoridadecompetente.As empresasdeverãoremetercópiado CAT ao SindicatoProfissionalno prazode 10(dez)diasa
contarda datada ocorrência.

ParaosefeitosdodispostonoArt.118,dalei no.8.213,de24.07.91,
o empregado
quesofreuacidentedotrabalho
tem garantido,pelo prazomínimode 12 (doze)meses,a manutençãodo seu contratode trabalhona empresa,
ressalvando-se
as hipótesesdedispensaporjustacausa,contratoporprazodeterminado,
pedidodedemissãoouacordo
entreaspartes.
Nopedidode demissãoe no acordo,o empregado
deveráserassistidopeloseuSindicatoProfissional,sobpena
denulidade.
45. GARANTIA
DEEMPREGO
AOS ELEITOSPARAA C.l.P.A.
Aosempregados
eleitoscomomembros
da ComissãoInternade Prevenção
deAcidentedoTrabalho(CIPA),ficam
vedadosà dispensasemjustacausa,desdeo registrodacandidatura
até01(um)anoapóso finaldoseumandato,
salvo
pedidodedemissãoe/ouacordo,e comassistência
doSindicatodosTrabalhadores.
Nostermosdo Enunciado339do TST:"O Suplentede CIPAgozade garantiade empregoprevístano art. 10,
inciso11,
alíneaa,doADCTdaConstituição
daRepública
de 1988(Res.n.39,14.12.1994
- DJ20,21,22/12/1994)".
46- PREVENÇÃO
DEACIDENTES
NOTRABALHO
Quandoa maioriadosmembrosda CIPA,no exercíciode suasfunções,constatarem
quea vidaou integridade
físicase encontramem risco,pelafalta de medidasadequadasde proteçãono postode trabalho,poderãode forma
individualou coletiva,suspendera realizaçãoda respectivaoperação,comunicando
imediatamente
tal fatoao setorde
segurança,
higienee medicina
dotrabalhodaempresa,
cabendoaesteinvestigar
eventuaiscondiçõesinseguras.
47. GARANTIADE EMPREGOAO EMPREGADOPRESTESA APOSENTAR.SE
Ao empregadocom mais de 06 (seis) anosde vínculoempregatícioe que esteja comprovadamentea no máximo
12 (doze)mesesde sua aposentadoriavoluntária,ou seja,aposentadoriade 35 anosde serviçoou 65anosde idadepara
pessoado sexo masculino, e/ou decorrentede 30 anosde serviço ou 60 anosde idadeparapessoasdo sexo feminino,
fica garantidoo empregoou salário até o cumprimentodo referidotempo, ressalvando-seas hipótesesde pedido de
demissãoe/ouacordoentreas partes,desdeque com assistênciado sindicatoprofissional.
Casoo empregadosejadispensado,qualquerque seja o motivo,deverácomunicarà empresasobreo seu direitoà
aposentadoria,se for o caso,para beneficiar-sedestaconcessão.
48 . DISPENSACOLETIVA
Sendo inevitávela dispensacoletiva,recomenda-seque as empresas,antes de efetuar as demissões,busquem
umadas soluçõesalternativas:

~~,
.

A - Antecipação
defériasoufériascoletivas;
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B - Reduçãodajornadade trabalho;

C - Remanejamento
dopessoalabrangido
paraoutrossetoresdaempresa.
D - Os quetenhaminteressesemse desligarda empresa(voluntariado).
49 . AVISOPRÉVIO
As empresasobservarãoas seguintesdisposições,relativamentea concessãode avisoprévio:
I - Aos empregadosdispensadossem justa causa, exceto aqueles que estejam em cumprimentode contrato
experimental,seráobedecidoo seguintecritério:
a) até 36 (trintae seis) mesesde vínculoempregatício= 30 (trinta)dias;
b) maisde 36 (trintae seis)e menosde 60 (sessenta)mesesde vínculoempregatício= 45 (quarentae cinco)dias;
c) maisde 60 (sessenta)mesesde vínculoempregatício= 60 (sessenta)dias;
d) Quandoda aplicaçãodas letras"b" e "c",os diasque excederema 30 (trinta),serãopagosa títulode indenizaçãoe
não serãocomputadoscomotempode serviço.
11- As reduçõesde horário a que alude o Artigo 488 da CLT, serão utilizadasa critério único do empregado,
devendo a empresa no ato da comunicaçãodo aviso prévio, permitir ao empregadooptar: -se utilizará a redução
diariamente,no inícioou final da jornada,ou se deixaráde trabalharnos últimos07 (sete)dias, em ambosos casos sem
prejuízoda remuneração.
111
- No caso do empregadooptar pela reduçãode duas horas ao término da jornada de trabalho,quando os
sábadossejamtotalmentecompensados,a duraçãodo trabalhonão poderáexcederde 6:24 (seis horase vinte e quatro
minutospordia).

IV - A empresapoderádispensarexpressamente
o empregado
de prestar serviçosduranteo AvisoPréviosem
prejuízoda remuneração,de modoa conceder-lhemaistempo paraprocurarnovoemprego,devendopagar-lheas verbas
rescisórias no primeirodia útil apóso términodo prazorespectivo.
V - Caso o empregado,quandodesobrigadode comparecerao trabalho,consiga um novo emprego,a empresa
concederáa imediatarescisãocontratual,indenizando-lhe,no prazode 10(dez)dias,o restantedo tempojuntamentecom
as demaisverbastrabalhistasdevidas.
VI - Do empregadoque pedirdispensae préavisarcom antecedênciade no mínimo10(dez)dias úteis,não poderá
ser cobradoo avisoprévio.
50 . DISPENSAPORJUSTACAUSA
Quandoda dispensade empregadosob alegaçãode justa causa, a empresadeverá indicar ao empregado,por
escrito,a(s)falta(s)cometida(s),sob penade não poderargüi-Ia(s)posteriormenteemjuízo.
Se as alegadasfaltasgravesnãoforemprovadasem Juízo,e/ouse foremjulgadasinsuficientesparacaracterizara
dispensa por justa causa, a empresa deverá pagar ao empregadoreclamantetodos os direitos inerentesà dispensa
injusta,maisuma indenizaçãonuncainferiorao valordo seu saláriomensal.
51 . DESCONTOSEM FOLHADEPAGAMENTODESALÁRIOS
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ConstituiçãoFederal,as empresasficam autorizadasa efetuaremos descontosem folha de pagamentode salários,dos
valoresreferentesàs rubricasprevistasnestacláusulaconvencional,sem que isto importeem infringênciado dispostoao
Art. 462,da CLT, ou em prejuízode ordemsalarialao trabalhador:
a) - do valor da mensalidadedevidapeloempregadoao seu SindicatoProfissional,a qualserá recolhidanos prazose
condiçõesestipuladosnestaConvençãoColetivade Trabalho.
b) - dos valores de ContribuiçõesAssistenciais,de Taxa de ReversãoSalarial ou Fundo de AssistênciaSocial e
FormaçãoProfissional,eventualmenteprevistaem ConvençãoColetivade Trabalho,as quais serão recolhidas
nos prazose condiçõesestipuladosno referidoinstrumento.
c) - dos valoresda ContribuiçãoSindicalprevistaem Lei;
d) - Dosvaloresde Apólicede Segurode Vida;

e) - DosvaloresdeMensalidades
deAssociações
defuncionários

0 - Dosvaloresde Planosde Saúde
g) - Dosvaloresna participaçãoem Programasde Ações(participaçãoacionária).
ParágrafoPrimeiro. É facultadoàs empresasparticipantesda categoriaeconômica,mediantepréviaautorização
do empregado,efetuaro descontoque corresponderà sua participaçãono custeiomensaldos benefíciosde sua opçãoe
subsidiadospelaempresa,ou ainda,benefíciosparaos quaisas empresasmantenhama intermediaçãona contrataçãode
administraçãodos mesmos,inclusive os benefíciosorigináriosdesta ConvençãoColetiva de Trabalho.Os descontos
devidosserãoprocessadospor ocasiãodo pagamentomensalde saláriose delesdeduzidos.
ParágrafoSegundo- As empresas poderão reajustar os descontos correspondentesà co-participaçãodos
empregadosnas despesascom alimentaçãoe transportefornecidospela empresa,somente a partir do mês em que
ocorrero reajustepeladata-baseconvencionada,no percentualcorrespondente.

52. PAGAMENTO
DEVERBASRESCISÓRIAS
O pagamento
dasverbasrescisórias
deveráserfeitoatéo décimodiacontadoda datadodesligamento
noscasos
de: avisoprévioindenizado,dispensaporjusta-causae pedidode demissãocomdispensado cumprimento
de aviso
prévio. Nos términosde contratoou de avisopréviotrabalhado,
a quitaçãodeveráocorrerno primeirodia útilapóso
desligamento.
Parágrafo
primeiro.Oatrasonaquitaçãodasverbasrescisórias
ounahomologação,
acarretará
à empresamulta
de 0,1%(umdécimoporcento)pordia de atraso,incidentesobreo valorliquidodevido,semprejuízodo estatuídono
Parágrafo
8' doArtigo477daCLT, revertidas
a favordoempregado
prejudicado.
Parágrafo
segundo.Nocomunicado
dedispensa,a empresacomunicará
porescritoaoempregado,
o dia,a hora
e o localemqueseráefetivadaa quitação,a qualsedarásempreatéàs 15:00horasnocasode pagamento
emcheque
visado,ou até às 18:00horasno casode pagamento
em dinheiroou depósitoem contacorrentedo empregado.
A
empresaestaráisentada multaprevistano parágrafoanterior,quandoo empregado,mesmoexpressamente
avisado,
deixarde comparecer,devendo o sindicatoprofissionalatestar o comparecimento
da empresae a ausênciado
empregado.
,
Parágrafo
terceiro.A multade40%sobreo FGTSserácalculadacombasenototaldosdepósitosefetuadospela
empresanacontavinculadado empregado,devidamentecorrigidospelosíndicesaplicáveisà
~-''''. sua atualização.
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Recomenda-se
ao Sindicatodos Trabalhadores,
antesde ajuizarqualquerreclamaçãotrabalhista,consultara
empresareclamadae/ouo Sindicatoda categoriaeconômicasobrea possibilidade
de suasoluçãoconciliatória
paraa
controvérsia,
tendoemvistaqueo processohomologatório
somentequitaosvaloresespecificados
narespectivarescisão
contratual
detrabalho.
53 . SINDICALlZAÇÃODOSEMPREGADOS
Recomenda-seàs empresasfavorecera sindicalizaçãode seus empregados,promovendoa sua associaçãoao
Sindicatoquandoda sua admissão.
54 . RELAÇÃODEASSOCIADOS
As empresasremeterãomensalmenteao SindicatoProfissionalrelaçãodos empregadosassociadosadmitidose
demitidos,cujoobjetivoé manteratualizadoo cadastrode seussócios.

55. QUADRO
DEAVISOS
Asempresasreservarão
localdefácilvisibilidade
detodososempregados
paraafixaçãodeConvenção
Coletivade
Trabalho,Avisos,Notícias,Comunicados
ou Editaisdo SindicatoProfissional,
ficandovedadocomunicados
contendo
matériapolíticapartidária,religiosaou de cunhoofensivo,os quaisdeverãoser afixadosapóso vistoda direção da
empresa.
56 . PENALIDADES
O atraso no pagamentodos salários,na quitaçãoda últimaparcelado 130. Salário,ou no pagamentodas férias,
acarretarámultaequivalentea 0,1% (um décimoporcento)sobreo valordevido,por dia, até à datada quitação, revertida
diretamenteemfavordo empregadoprejudicado.
Excetuadasas cláusulasquejá determinampenalidades,o nãocumprimentode quaisqueroutras,acarretarámulta
de 25% (vintee cinco por cento)aplicadasobremaiorvalor vigentea título de salário normativoda categoriaprofissional,
revertidaa favordo empregadoprejudicado.
57 - DIVERGÊNCIAS
As divergênciasdecorrentesdestaConvençãoColetivade Trabalhoserãosolucionadasem primeirainstânciapelas
Diretoriasdas Entidadesconvenentes.Na impossibilidadede soluçãode modopactuado,as partes poderãorecorreraos
órgãoscompetentes.
58 - CONTRIBUIÇAOASSISTENCIAL
As empresasdescontarãodiretamentedos salários referentesao mês de dezembrode 2004, a quantia de 5%
(cinco por cento) do piso da categoria,destinando-oao Sindicatodos Farmacêuticosno Estado do Paraná,mediante
repasseque seráfeito atéo 5°dia posteriorao desconto.
Estevalorse refereà taxade contribuiçãoassistencialaprovadaemAssembléiaGeralda categoriaprofissional.
ParágrafoPrimeiro- Os empregadosadmitidosapós a data previstana c~!?:fntet;ior
..,
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descontoprevistonestacláusula,o sofrerãono primeiromêsde contratação.
ParágrafoSegundo- Em casode atrasono descontoou no repassedos valoresdescontados,a empresapagará
umamultade 10 (dezpor cento)ao mês,calculadasobreos valoresdevidos.

59. FORO
Fica eleitocomoforo paradirimirdúvidasoriundasdestaconvenção,qualquerdas Juntasde Conciliaçãoe
Julgamentode Curitiba,comopreferencialsobrequalqueroutra,por maisespecialque seja, podendoo Sindicato
Profissional
ajuizarAçãodeCumprimento
emnomedeseusrepresentantes
emcasodenãocumprimento
dequaisquer
de
suascláusulas.
Curitiba,30 de Novembrode 2004.
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Di~ei LausNetto
CPF/MFn°299545849-00
Presidente
doSindicatodasIndústriasQuímicase Farmacêuticas
do EstadodoParaná
CNPJ/MFn°76695667/0001-18

LiaMellodeAlmeida
CPF/MFn° 405.058.479-49
Presidentedo Sindicatodos Farmacêuticosno Estadodo Paraná
CNPJ/MFn°77.636.363/0001-42
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