
SINDICATODOSFARMACÊUTICOSNOESTADODOPARANÁ

CONVENÇÃOCOLETIVADETRABALHO
2004. 2005

CATEGORIAECONÔMICA:SINDICATODOS HOSPITAISE ESTABELECIMENTOSDE SERViÇOSDE
SAÚDEDOVALEDOIVAí.

CATEGORIAPROFISSIONAL:SINDICATODOSFARMACÊUTICOSNOESTADODOPARANÁ.

01- ABRANGÊNCIA

O presente instrumentonormativo prevê normas aplicáveis aos trabalhadoresdos Hospitais, Clínicas,
Consultóriose demaisEstabelecimentosde Serviçosde Saúdelocalizadosna baseterritorialde:APUCARANA,
ARAPONGAS,BORRAZÓPOLlS,BOM SUCESSO,CALlFÓRNIA,CAMBIRA,FAXINAl, GRANDESRIOS,
ITAMBÉ,IVAIPORÃ,JAGUAPITÃ,JARDIMALEGRE,JANDAIADO SUL,KALORÉ,LUNARDELLI,MARUMBI,
MARILÂNDIADO SUL,PITANGA,RIO BOM,ROLÂNDIA,SABÁUDIA,SÃOJOÃODO IVAí,SÃOPEDRODO
IVAí.

02- VIGÊNCIA

Esteinstrumentoterávigênciade dozemeses,contadosa partirde 1°de maiode 2004e comtérminoprevisto
para30deabrilde 2005.

03 . CORREÇÃOSALARIAL

A partirde primeirode maiode 2004os saláriosserãocorrigidosaplicando-seo percentualde 5,6%(cincovírgulaseispor

cento)sobreos saláriospraticadosem 30 de abrilde 2003,compensando-seos reajustesespontâneosconcedidosneste

período,respeitadaa proporcionalidade.

Parágrafo1°:Aosadmitidosapósmaio/2003serágarantidoo percentualproporcionaldo índiceemrelaçãoaos
mesestrabalhados.

Parágrafo2°: Poderãoser compensadostodos os reajustesespontâneosou compulsóriosconcedidosno
períodode maio/03a abril/04.

Parágrafo3°: Com a aplicaçãodos reajustesprevistosnesta cláusulaficam zeradas todas e quaisquer
diferençassalariaisexistentesnoperíodode maio/03a abril/2004.
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05- SALÁRIONORMATIVO

O salárioinicialparaa categoria,a partirde primeirode maiode 2004,ficafixadoem R$ 920,00(novecentose
vintereais)duranteos trêsprimeirosmesesdecontrato,parajornadadetrabalhode 44 (quarentae quatro)horas
semanais.

06. ANUÊNIO

Fica estabelecidoo adicionalde 1% (um por cento) por ano de serviçoprestadopara a mesmaempresa,
incidentesobre o salário base do empregado,computadosos períodoscompletadosou que vierem a se
completarna vigênciadestaeeT, e a ser pagodestacadamente.O anuêniofica limitadoao máximode 15%
(quinzeporcento).

ParágrafoÚnico:Ficaexpressamentevedadaa reduçãodo percentualde anuêniopercebidopelosempregados
quejá recebamvaloressuperioresa 15%(quinzeporcento).

07 . ADICIONALDEHORASEXTRAS

Oadicionalde horasextrasseráde 50%(cinqüentaporcento)sobreo valordosalário/horanormalatéo limitede
30horasextrasmensais,e de 100%(cemporcento)paraaquelasqueexcederemestenúmero.

08. ADICIONALNOTURNO

As horasde trabalhoentreas 22 horasde um dia e às 5 horasdo dia seguinteserão remuneradascom o
adicionalde40%(quarentaporcento)dovalordosalário/horanormal.

ParágrafoÚnico: Fica asseguradoo direito dos Empregadosque, eventualmente,nesta data, recebam
percentualmaiordoqueo fixadono"caput".

09. DOMINGOSE FERIADOS

Todasas horastrabalhadasem feriadose domingosserãopagasem dobro,desdeque não seja dadafolga
compensatória,garantidasemprea folgasemanalnormal.

10. ADICIONALDEINSALUBRIDADE
Ficafixadoumadicionalde insalubridadede:

a) 10% (dez por cento) sobre o salário mínimopara os recepcionistasde hospitais,lotadosno setor de
internamento,queatendamdiretamenteospacientes;
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c) 40%(quarentaporcento)sobreo saláriomínimoparaos empregadosque,permanentemente,trabalhamcom
doentesportadoresde moléstiasinfecto-contagiosas.

ParágrafoPrimeiro:O dispostonas letras"a" e "b"estendem-sea todosos estabelecimentosde serviçosde
saúde,inclusivehospitaispsiquiátricos.

ParágrafoSegundo:Fica asseguradoo direito dos empregadosque até esta data recebampercentuais
superioresaosprevistosnestacláusula.

ParágrafoTerceiro:Os hospitaisque não possuíremlocal apropriadopara o internamentode pacientes
portadoresde doençasinfecto-contagiosas,ficarãoobrigadosao pagamentodo adicionalde 40%(quarentapor
cento)paratodososempregadosdo setor,quandodo internamentode algumpacienteportadorde taisdoenças,
devidamentecomprovada.

11. ABONOAPOSENTADORIA

Todoempregadoquecontarcommaisde 5 (cinco)anosde serviçoda mesmaempresae queviera seaposentar
farájus ao recebimentodeumprêmiocorrespondenteaovalorde suaúltimaremuneração.Esteprêmiosomente
é devidoquandodopagamentodarescisãodocontratodetrabalho.

12- ESTABILIDADEDAGESTANTE

A empregadagestanteteráestabilidadedeempregodesdea confirmaçãodagravidezaté05 (cinco)mesesapós
o parto.

12. ESTABILIDADEDOACIDENTADO

Ficagarantidoo empregoaoempregadovítimade acidentedetrabalhoaté 12(doze)mesesapósa altamédica,
desdequeo afastamentodaídecorrentetenhaseestendidoportempoigualousuperiora 16(dezesseis)dias.

13. ESTABILIDADEDOENFERMO

Ficagarantidoo empregoao empregadoqueestejaem gozode auxílio-doençaprevidenciária,peloperíodode
30 (trinta)diasapósa altamédica.

14. ESTABILIDADEPARAO CONVOCADOAOSERViÇOMILITAR
Ficaasseguradaa estabilidadeno empregoao empregadoconvocadoparao serviçomilitar,a partirda efetiva
convocação,comprovadadocumentalmente,até30(trinta)diasapóso términodolicenciamento.

15. ESTABILIDADEDOAPOSENTADO

Ao empregadoquecomprovarestara 24 (vintee quatro)mesesda aquisiçãodo direitoà aposentadoriaintegral
voluntáriaficagarantidoo emprego,desdequetenhatrabalhadonosúltimo05(cinco)anosna Empresa.Umavez
atingidoo tempo necessárioao requerimentodo benefício,optandoo empregadopor continuartrabalhando,
cessaa garantiadeempregoaquiprevista. ~ o DO,~~~~'~R d)

CIJ .,.
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16. FÉRIASPROPORCIONAIS

Nacessaçãodocontratodetrabalho,o empregadocommaisde6 (seis)mesesdeserviçoe menosde 12(doze)
meses,terádireitoàsfériasproporcionais,desdequenãosejadispensadoporjustacausa.

17. PAGAMENTOANTECIPADODEFÉRIAS

OSempregadoresefetuarãoo pagamentodasférias2 (dois)diasantesdo inícioda mesma.

18. FÉRIASEMDOBRO

Semprequeas fériasforemconcedidasapóso períodolegal,a empresadeverápagá-Iasemdobro,conformeo
artigo137,daCLT.

19. GRATIFICAÇÃODEFÉRIAS
Ficaasseguradaa gratificaçãode férias,nostermosdo dispositivoconstitucional,a razãode 1/3 (umterço)do
salárionormal,a serpaganaconcessãodasférias.

20 . RESCISÃODECONTRATO
Na rescisãocontratual,ficamos empregadoresobrigadosa dar baixana Carteirade Trabalhoaté o 10dia útil
imediatoao términodo contratoou até o 100dia contadosda notificaçãode demissão,quandoda ausênciade
aviso prévio, indenizaçãodo mesmoou dispensado seu cumprimento,e, no mesmoprazo, procederao
pagamentodoshaveresdevidosna quitação,sob penade ficarobrigadoao pagamentodosdias transcorridos,
comosetrabalhadostivessemsido.Nahipóteseda morasermotivadapelaausênciado empregado,a empresa
comunicará,porescritoe contra- recibo,aoSindicatoProfissional,queterá5 (cinco)diasparasuamanifestação.
Persistindoa ausência,ficaráa empresadesobrigadadequalquersanção.

21 . AVISOPRÉVIO

O avisoprévioserásemprede30dias.

22 . JUSTACAUSA

O empregadoquefor dispensadoporjustacausadeveráreceberda empresadocumentoescrito,especificandoe
detalhandoo motivododespedimento.

23. ALTERAÇÃODOCONTRATODETRABALHO
Duranteo cumprimentodo aviso prévio, dado por qualquerdas partes, ficam vedadasas alteraçõesnas
condiçõesde trabalho,inclusivetransferênciasde local, horárioou qualqueroutra alteração,sob pena de
rescisãoimediatado contratode trabalho,respondendoo empregadorpelo pagamentodos dias restantese
verbasrescisóriascorrespondentes.
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25- LOCAÇÃODEMÃO-DE-OBRA
Excetuando-seoscasosprevistosnaLei6.019/74,ficavedadaa contrataçãode empresaslocadorasde mão-de-
obraparaprestarserviçosnoâmbitodasempresasabrangidasporestaConvenção.

26- LICENÇAGALAE LICENÇALUTO
Os empregadoresconcederãoao empregado3 (três)diasde licençaremuneradanoscasosde casamentoe 5
(cinco)diasnoscasosdefalecimentodepais,irmãos,cônjugeoucompanheiroe filhosadotivos.

27- LICENÇAPRÊMIO
Aos empregadosque, na vigênciadestaconvenção,completarem15 (quinze),20 (vinte)ou 25 (vintee cinco)
anosde serviçona mesmaempresaseráconcedidaumalicençaremuneradade 10(dez)dias,a qual- a critério
daempresa- poderátambémserindenizada.

28 - LICENÇAPATERNIDADE
A empresaconcederáaos seus empregadosdo sexo masculinoo abonode 5 (cinco)dias, em funçãode
nascimentoe adoçãodefilho.

29- CARTÕESPONTO

Os cartõespontoou outroscontrolesde horáriodeverãorefletiras jornadasefetivamentetrabalhadaspelo
empregado,ficandovedadaa retiradados mesmosantesdo registroda horaem que esteencerraro trabalho
diário,bemcomoo registroporoutrapessoaquenãosejao titulardocartão.

30-PAGAMENTOS

Os empregadoresque não efetuaremo pagamentoem moedacorrentedo país, deverãoproporcionaraos
empregados,tempohábilparao recebimentojunto ao Bancodepositário,dentroda jornadade trabalho,desde
quecoincidentecomo horáriobancário,excluindo-seos horáriosdedescansoe refeição.

31- UNIFORMESE MATERIAISNECESSÁRIOSPARAOTRABALHO

Emcasode exigênciapelaempresa,ou porforçada lei,os uniformese materiaisnecessáriosaotrabalhoserão
fornecidosgratuitamentepeloempregador,limitando-seemduasunidadesporano.

32- VESTIÁRIOS

As empresasconcederãovestiárioscompletos(armáriose banheiroscomchuveiro)femininoe masculinopara
utilizaçãodosempregados.

33- COMPROVANTEDEPAGAMENTO

É obrigatórioo fornecimentode comprovantede pagamentoao empregado,com a discriminaçãode valores,
verbase códigodasverbaspagase descontadas,inclusivediscriminandoo valordo depósitode FGTS.
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R", M,,,,,,,,O"dom,252- 3' ,"d" - 80020-908- Fm" (41)223-3472-F", (41)324-3784- E-m,";"fO~':C",~

34-VALETRANSPORTE

As empresasfornecerãovale- transportenostermosda legislaçãoemvigor.
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35. AuxíLIO-CRECHE

Osestabelecimentosquetenhamemseuquadro30 (trinta)ou maismulheres,commaisde 16(dezesseis)anos
de idade,propiciarãolocalou manterãoconvêniocomcrechesparaguardae assistênciadosfilhosem idadede
amamentação.

36.ATIVIDADESSINDICAIS

As empresaspermitirãoque o SindicatoProfissional,após préviacomunicaçãoà chefia da mesma,afixe
cartazes,editaise distribuiçãode boletinsinformativosda categoria,vedadaa publicaçãode matériapolítico-
partidáriaouofensiva.

37. HORÁRIOESTUDANTE

Ficavedadaa prorrogaçãodo horáriode trabalhodosempregadosestudantes,quecomprovarema suasituação
escolar.

38. ABONODEFALTADOEMPREGADOESTUDANTE

É garantidoao empregadoestudanteo abonode suas faltas ao trabalho,quandoda prestaçãode provas,
examesescolares,profissionalizantese vestibulares,desdequeo empregadorsejacomunicadocom72 (setenta
e duas)horasdeantecedência,excetonoscasosemqueo examesejamarcadocomprazoinferior.

39- PROMOÇÃODOATENDENTE
O atendentede enfermagemserápromovidoautomaticamenteparaauxiliar,técnicoou enfermeiro,mediantea
apresentaçãodo protocoloprovisórioounão,de inscriçãonoCOREN.

40. CURSOSPROFISSIONALlZANTES

Oempregadoestudantereceberáfacilidadesdaempresaparaadequaçãode seuhoráriode trabalho,quandose
matricularemcursosatinentesà suaprofissão,e queeleveo seugraudeescolaridade.

41. EQUIPAMENTOSDESEGURANÇA
OSequipamentose materiaisnecessáriosparaa segurançado empregadoserãofornecidosgratuitamentepelo
empregador.

42 . LANCHES

Seráfornecidograciosamente,lanchecompadrãoalimentarmínimo,consistentede pão,caféou chá,margarina
ou outrocomplemento,aosempregadosquetrabalharememjornadade 6x12ou 12x36horas,cujobenefícionão
integraa remuneraçãodoempregado.

43- TUTELADOSDIRIGENTESDEREPRESENTAÇÃOSINDICAL
Para representaçãoda entidadee participaçãoem encontros,palestras,reuniões,assembléias,congressos,
cursose outraspromoçõessindicais,ou deorganismosoficiais,poderãoser indicadospelaentidadeprofissional
e com anuênciada empresa,até dois empregadospor estabelecimento,com licença remuneradapelo
empregador,no limitemáximode 15(quinze)dias/ano,nãoultrapassandotambémo limitede 02 (dois)dias/mês.
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44 . DOAÇÃODESANGUE
As empresasconcederãoao empregadoque solicitarlicençade um dia,a cadaseis mesesde trabalho,para
doaçãode sangue,cabendoaoempregado,a comprovaçãodadoação,nodiaseguinte.

45 . PLANTÃOÀ DISTÂNCIA

Aos empregadosque fiquem a disposiçãoda empresaou com uso de BIP, fica asseguradaa gratificação
correspondenteà 1/3(umterço)do saláriobase,sema necessidadedo pagamentode qualquerverbaa títulode
horasextras.

46 . DOSATESTADOSMÉDICOS

OS atestadosmédicos, psicológicose odontológicos,fornecidospor profissionais,serão bastantespara
justificarema ausêncianotrabalho,desdequeo atestadosejaentreguenodepartamentopessoaldaempresano
prazode48 (quarentae oito)horasapóso atendimento.

47 . DOEMPREGADOENFERMO

O empregadoque trabalhaem hospitais,quandoenfermo,receberádestehospital,assistênciahospitalarpelo
SUS.A assistênciahospitalarlimita-sea internaçãoemquartosimples.

48. CONTRIBUiÇÃOASSISTENCIALPROFISSIONAL
As empresasdescontarãodiretamentedos saláriosreferenteao mêsde dezembrode 2004,a quantiade 5%
(cincopor cento)do piso da categoria,destinando-oao Sindicatodos Farmacêuticosno Estadodo Paraná,
medianterepassequeseráfeitoatéo 5° (quinto)dia posteriorao desconto.O recolhimentoserádevidoa todos
os trabalhadoresfarmacêuticosabrangidospela presenteConvençãoColetivade Trabalho,sindicalizadosou
não,associadosounão.
Estevalorse refereà taxadecontribuiçãoassistencialaprovadaemAssembléiaGeraldacategoriaprofissional.
ParágrafoPrimeiro- Osempregadosadmitidosapósa dataprevistanacláusulaanteriore quenãosofreramo
descontoprevistonestacláusula,o sofrerãonoprimeiromêsdecontratação.
ParágrafoSegundo- Em caso de atrasono descontoou no repassedos valoresdescontados,a empresa
pagaráumamultade 10%(dezporcento)ao mês,calculadasobreosvaloresdevidos.

49. AFIXAÇÃODOINSTRUMENTONORMATIVO
As partescomprometem-sea divulgaros termosda presenteConvençãoa seusrepresentadose empregados.

50. GARANTIADEEXERCíCIODAFUNÇÃO
Fica garantidona contrataçãoo exercícioda respectivafunção,bem comoda remuneraçãoa ela atribuída,
inclusiveaosdetentoresda denominaçãolegalde atendentede enfermagem,auxiliarde enfermageme técnico
deenfermagem.

51. FISCALIZAÇÃOE PERíCIA
Nos casosde períciaadministrativa,a empresaa ser periciadapermitiráa presençado assistentetécnico
designadopelossindicatos.
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52. AUTENTICAÇÃODOCUMENTAL
Sob penade invalidade,nos contratosde experiênciae nas rescisõesde contratode trabalhocom duração
inferiora um ano,qualquerque sejaa natureza,as assinaturasdosempregadosdeverãoser apostassobrea
datadatilografada.

53. CIPA

As empresasseobrigama constituir,durantea vigênciadestaConvenção,ComissõesInternasde Prevençãode
Acidentes- CIPA,naformada lei.

54. ELEiÇÃODACIPA
As empresasse comprometema orientaros responsáveispeloprocessoeleitoralda CIPA,paraque afixemo
editaldeconvocaçãodaseleiçõesnoprazoprevistoem lei.

55. MULTACONVENCIONAL

Ficaestabelecidoqueo nãocumprimentoda presenteConvençãoColetivade Trabalhoimportaráem umamulta
de 30%(trintaporcento)do saláriomínimo,porcláusulainfringida,emfavordo EMPREGADO,pagaporquem
descumpri-Ia.

56- DACOMUNICAÇÃODEACIDENTESDOTRABALHO- CAT
Sempreque solicitadopelo SindicatoProfissional,as empresasencaminharãoao mesmocópiasdas CAT -
Comunicaçãode Acidentesdo Trabalhoemitidas,parafins estatísticos.Ficatambémestabelecidoque as CAT
deverãoserabertase encaminhadasaosórgãosprevistosemlei.

57- DOSCONVÊNIOS

Ficagarantidoo descontoemfolhade pagamentodeconvêniosfirmadospeloSindicatoProfissional,desdeque
devidamenteassinadoe autorizadopeloassociadoe encaminhadoà empresa.

Parágrafo1°:Osdescontosserãolimitadosaomáximode 20%(vinteporcento)da remuneraçãodoempregado.

Parágrafo2°: PoderãoparticipardosconvêniosfirmadospeloSindicatoProfissionaltodosos empregadoscuja
empresanãoconcedaqualquerbenefício,não sendocumulativosos convêniosfirmadospelaempresae pelo
SindicatoProfissional.Osempregadospoderão,em assembléiadesignadapeloSindicatoProfissionaloptarem
permanecercomosconvêniosfirmadospelaempresaou peloSindicato.

58- DADATADEPAGAMENTODOSSALÁRIOS

Considerandoos constantesatrasosnos repassesfeitos pelo SUS- SistemaÚnicode Saúde(Ministérioda
Saúde/ConselhoMunicipalde Saúde)aos hospitaise demaisestabelecimentosde saúde;considerandoque a
gravecrisefinanceirana áreade saúdeé fato públicoe notório,queatingeprincipalmenteos estabelecimentos
quepromovemo atendimentoao SUS;considerandoa funçãosocialexercidapelosestabelecimentosde saúde,
em especialos que atendemo SUS,onde a maiorpartedos atendimentosse destinaà populaçãocarente;
considerandoa autonomiaconcedidapelaConstituiçãoFederalaossindicatosde classesemsuasnegociações,
emespecialo artigo7.°,incisoXXVI;os Sindicatosconvenentesacordamo seguinte:
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Especificamenteaos estabelecimentosque atendampacientesdo SUS,sempreque a verbadecorrentedeste
convêniofor creditadana contacorrentedos estabelecimentosde saúdeapóso 5.° (quinto) dia útil do mês
subseqüenteao da prestaçãode serviços,os estabelecimentosde serviçosde saúde poderãoefetuaro
pagamentodossaláriose demaisparcelasremuneratóriasnoprazomáximode48 (quarentae oito)horasapóso
respectivocréditonacontabancáriadasempresas.

Osestabelecimentosdesaúdequevierema utilizaro prazoprevistonestacláusula,ou seja,queefetuaro
pagamentodafolhaapósorepassedoSUS,deverãocomunicarporescritooSindicatodosEmpregadosatéo 3°
(terceiro)diaútildomêssubseqüenteaodaprestaçãodeserviços.

59)DIVERGÊNCIAS

As divergênciasdecorrentesdestaConvençãoColetivade Trabalhoserãosolucionadasem primeirainstância
pelas Diretoriasdas Entidadesconvenentes.Na impossibilidadede soluçãode modo pactuado,as partes
poderãorecorreraosórgãoscompetentes.

60- FORO

Ficanomeadoo forodeAPUCARANAcomoo competenteparadirimiras dúvidascoma implantaçãodesta
CONVENÇÃO.

Porestaremde acordocomtodasas cláusulasacima,assinameste instrumentode CONVENÇÃOCOLETIVA
em5 (cinco)vias,de igualteor,asquaisserãoregistradasna Delegaciado Ministériodo Trabalhodo Estadodo
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