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Pela presente ConvençãoColetiva de Trabalho,que entre si fazem SINDICATODOS HOSPITAISE
ESTABELECIMENTOS
DE SERViÇOSDE SAÚDEDO PARANÁe SINDICATODOS FARMACEUTlCOS
NO
ESTADODOPARANÁ,infra-assinados,
porseuspresidentes,
ficamestabelecidas
asseguintes
cláusulas:
ABRANGÊNCIA:
O presenteInstrumento
Normativo
estabelece
asnormase condiçõesdetrabalhoquese aplicaramaostrabalhadores
nos estabelecimentos
de serviçosde saúde localizadosna Base Territorialdo Sindicatodos Hospitaise
Estabelecimentos
de Serviçosde Saúdedo Paranáe dossindicatos
obreirossignatários
quaissejam:Curitiba,Cerro
Azul, Pontaldo Sul,Caiobá,AlmiranteTamandaré,Pinhais,QuatroBarras,CampinaGrandedo Sul, Colombo,
Rio Brancodo Sul, Bocaiúvado Sul, SãoJosé dos Pinhais,CampoLargo,Araucária,Mandirituba,Tijucasdo
Sul,Agudosdo Sul,Piên,Paranaguá,
Guaratuba,Matinhos,Campodo Tenente,Lapa,BalsaNova,Quitandinha,
Adrianópolis,Piraquara,Contenda,RioNegro,Morretes,Antonina,Guaraqueçaba,
Alexandra,Pontaldo Paraná,
FazendaRioGrande,Ilhado Mel,AssisChateaubriand,
OuroVerdedo Oeste,SãoJoséda Palmeira,TerraRoxa,
Tupassi,MarechalCandidoRondon,NovaSantaRosa,Palotina,SantaHelena,Toledo,Jesuítas,Formosado
Oeste,Guairá,VeraCruzdo Oeste,SãoPedrodo Iguaçu,Fozdo Iguaçu,Matelândia,Medianeira,Missal,Santa
Terezinhado Itaipu,SãoMigueldo Iguaçu,Ramilândia,Diamantedo Oeste,Mercedes,TerraRoxa,Ortigueira,
Reserva,TelêmacoBorba,Tibagie Guaira.
01)RECONHECIMENTO
DAAUTONOMIA
PRIVADA
COLETIVA
O SINDIPAR
reconhecenosindicatoobreiro,competência
nãosó parafirmaro presente,mastambémparaatuarna
qualidadede substitutoprocessual,
emfavordosempregados
peloinadimplemento
de qualquercláusulaprevistano
presenteinstrumento
normativo.
02)VIGÊNCIA
Esteinstrumento
terávigênciaporumano,contadosa partirde primeirode maiode2004e comtérminoprevistopara
30deAbrilde2005.
3) CORREÇÃOSALARIAL
A partirde primeirode maiode 2004os saláriosserãocorrigidosaplicando-seo percentualde 5,6% (cincovirgulaseis
por cento)sobreos saláriospraticadosem 30 de abrilde 2003,compensando-seos reajustesespontâneosconcedidos
nesteperíodo,respeitadaa proporcionalidade.

Parágrafo1°:Aosadmitidosapósmaio/2003
serágarantidoo percentual
proporcional
do índiceemrelaçãoaosmeses
trabalhados.
Parágrafo2°: Poderãosercompensados
todosos reajustesespontâneos
ou compulsóríos
concedidos
no períodode
maio/03a abrill04.
Parágrafo3°: Coma aplicaçãodos reajustesprevistosnest9~ula
salariaisexistentes
noperíodode maio/03a abril/2004. /
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04)PISOINICIAL
O salárioinicialparaa categoria,a partirde primeirode maiode 2004,ficafixadoemR$920,00(novecentos
e vinte
reais)duranteostrêsprimeirosmesesdecontrato.
05)AuxíLiO ALIMENTAÇÃO
Seráconcedidoa todosos empregadosumauxílioalimentaçãomensalno valor mínimode R$ 59,20(Cinqüentae nove
reaise vintecentavos).Tal auxíliopoderáreceberas denominaçõesde valealimentação,vale refeição,cestabásicaou
auxílio alimentaçãoe deverá ser concedidoem vales/tickets.Tal benefíciojamais será consideradocomo salário in
naturae não integrarásalárioem hipótesealguma. Todasas empresasobrigadasao cumprimentodestaCCTdeverão
procederimediatamenteao seu registrono Programade Alimentaçãodo Trabalhador- PAT.
Parágrafo 1° - As empresasque já concediambenefíciosimilar,anteriormentea 01/05/98,concederãotambémeste,
destacadamente,semqualquercompensaçãocomo anteriormentepraticado.
Parágrafo2°- A presentecláusulasomentepoderáser alteradaou excluídacom anuênciaexpressadas entidadesora
convenentes,bemcomosua majoraçãodeveráser objetode negociaçãoespecífica,nãose aplicandoautomaticamente
eventuaiscorreçõessalariaisfuturas.
Parágrafo3°. O Auxilio-Alimentaçãoserá pago12vezesao ano inclusivequandoem licençaprevidenciária.

06)ADICIONAL
PORTEMPODESERViÇO
Ficamantidoo adicionalportempode serviço,incidentesobreo saláriobasedo empregado,
na proporçãode 3%no
terceiroanotrabalhadona mesmaempresa,e, a partirdo iníciode 01.05.93,de 1% ao anoa partirdo quartoanode
duraçãodo contratodetrabalho,computado
cadaperíodoa partirde 1976,quandofoi concedidopelaprimeiravezo
beneficio,
limitadoaomáximode 15%(quinzeporcento),respeitando
o direitojá adquirido.
07)ADICIONAL
DEHORASEXTRAS
O adicionalde horasextraordinárias
prestadas
alémda44ahorasemanalseráde 100%(cemporcento)sobrea hora
normal,considerando-se
o divisorde220(duzentos
e vinte)paraasjornadasde44 horassemanaís.
Nashipótesesde jornadareduzida,ou seja,36 horassemanais,o adicionalde horasextras,prestadasaté a 44a,
inclusiveseráde50%(cinqüenta
porcento),devendoserconsiderado
o divisorde180(centoe oitenta).
08)ADICIONALNOTURNO
O adicionalnoturnoserá de 30% sobre a remuneraçãoda hora diurna,compreendidoo períodonoturnoentre 22:00e
05:00horas.

09)ADICIONAL
DEINSALUBRIDADE
Independente
de períciamédicao adicionalde insalubridade
serápagonaformada PortariaNo.3214/78- NR 15Anexo14,paraosexercentes
dasfunçõesdiscriminadas:
a) 20%(vintepor cento)sobreR$ 285,00paraos trabalhadores
em enfermagem
geral,manutenção,
lavanderia,
serventes
e empregados
emlaboratórios.
b) 40%(quarentaporcento)sobreR$285,00paraos trabalhadqres
emsetoresde isolamentode doençasinfectocontagiosas
e laboratórios
anatomopatológicos.
./
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10)CONTRATAÇÃO PROPORCIONAL
As empresasquetiverematé 05 (cinco)funcionários,poderãocontratartrabalhadorescom pisoproporcionalao número
de horas trabalhadas, respeitando-seo salário minimo vigente no País. Em empresas com seis a cinqüenta
funcionários,o númerode contrataçõesproporcionaisnão poderáexcederao percentualde 20% (vinte por cento)do
quadrode funcionáriosda empresa.De cinqüentae um a quinhentosfuncionários,o percentualmáximoé de 10%(dez
porcento)e, empresasacimade quinhentose umfuncionários,o percentualmáximoé de 5% (cincoporcento).
Parágrafo Único - Respeitadasas normas acima e a norma coletiva, as contrataçõesserão homologadaspelo
SINDESC.
11) FERIADOS
Todasas horastrabalhadasem feriadosserão pagasem dobro,desdeque não seja dadofolga compensatóriadentro
do mesmomês.
Parágrafo Único. Assegura-seà integraçãodos pagamentosa título de horasextra e adicionalnoturnono cálculodo
repousosemanalremuneradoe feriado não compensado.Será utilizadoo divisor de 220 horas para as jornadasde
cargahoráriasemanalde 44 horase, de 180paraas de 36 horas.

12)ABONOAPOSENTADORIA
Todoempregado
quecontarcommaisde05(cinco)anosdeserviçonamesmaempresae quenelaviera seaposentar
farájus ao recebimento
de um prêmiocorrespondente
ao valorde sua últimaremuneração,
desdeque, no prazo
máximode noventadias,comprovea mesmajuntoà empresa.Nãorealizando
a comprovação
dentrodesteprazo,o
empregado
perdeo direitoa percepção
dobenefício.
13)GARANTIADEEMPREGO
Ficaa relaçãode empregogarantidacontraa despedidaarbitráriaou semjustacausa,peloperíodode 30 (trinta)diasa
contarda datada assinaturadesteinstrumento,salvocomprovaçãode justa causae mútuoconsentimentomanifestado
peranteo sindicato.
Parágrafo Único. Fica garantido ao empregadoo direito de renunciara esta estabilidadedesde que manifeste
expressamentetal vontadee submetaa chancelasindical.

14)COMPOSiÇÃO
SALARIAL
Nãoseráadmitida,emnenhuma
hipótese,a existência
desaláriocomplessivos
e nãoseráconsiderada
paga,nenhuma
parcelaqueexpressamente
nãofigurardestacadamente
nosrecibosmensais.
15)GARANTIADEEMPREGODA GESTANTEE LICENÇAPATERNIDADE
A empregadagestantefica asseguradaa garantiano empregona formadas disposiçõesconstitucionais,garantidaem
qualquerhipóteseo períodode 60 (sessenta)diasapóso términoda licençaprevidenciária.
Parágrafo Primeiro. Parao ato de registroe acompanhamentodo filho recém-nascidoou adotadolegalmente,será
concedidoao empregadopai, licençaremuneradade 05 (cinco)dias.
Parágrafo Segundo. A licençamaternidadeserá de 120 (cenJo--<v
vinte)dias, na formada legislaçãoprevidenciária,e
de 30 (trinta)diasno casode adoçãolegal.

RuaMarechalDeodoro,
252- 3°andar- 80020-908
- Fone:(41)223-3472
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16)BOLSAS
DEESTUDO
Asempresasabrangidas
porestaconvenção,
na medidadesuaspossibilidades
e interesse,utilizar-se-ão
dasopções
previstasno DecretoN° 87043/82(salárioeducação),no sentidode ofereceraos seusempregadosinteressados,
bolsasde estudode 1° grausupletivo,comvistasa proporcionar-Ihes
condiçãolegalparao cursode auxiliarde
enfermagem.
17) ESTABILIDADEDEACIDENTADO
Fica asseguradaa estabilidadeprovisóriaao empregadoacidentadono trabalho, pelo prazo de 12 (doze) meses
contadosdo términoda licençaprevidenciária,desdequeestatenhasidode no mínimo15(quinze)dias.
18) ESTABILIDADEPARAO CONVOCADOAO SERViÇOMILITAR
Fica asseguradaa estabilidadede emprego ao convocado para o serviço militar, sem vencimentos,durante o
afastamento,comoprevêa lei, ou seja,até 30 (trinta)dias apósa baixa.
19) ESTABILIDADE
AO PRÉ.APOSENTADO
Aos empregadosque comprovaremestar em um prazomáximode 36 (trintae seis) mesesda aquisiçãodo direito a
aposentadoriaintegrale especial,excetuando-sea aposentadoriaproporcional,e que estiveremtrabalhandona mesma
empresapor um períodoininterruptode 36 (trintae seis)meses,ficarãoasseguradoso empregoe o salário,à exceção
da ocorrênciadejusta causa,na formada lei, devidamentecomprovada.
ParágrafoPrimeiro. Aos empregadosque, em 01.05.97,encontravam-seestáveisem conformidadecom a antiga
redaçãoda cláusula,fica garantidoo direitoanteriormenteassegurado.
ParágrafoSegundo. Aos empregadosdemitidosdentrodo períodode sessentaa trintae sete mesesque antecedem
à aposentadoria,garante-seo pagamentode umabonocorrespondentea umsalárioseu.

20)FÉRIASPROPORCIONAIS
Nacessaçãodo contratode trabalho,o empregado
commenosde 12 (doze)mesesde serviço,terádireitoa férias
proporcionais.
21) FÉRIASAMPLIADAS
Aquelesempregadosque contaremcom maisde 10 (dez)anosde serviçona mesmaempresa(contadosdesdemarço
de 1979até 30 de abril de 2005)terão asseguradoo direitoadquiridoao gozode fériasampliadaspara45 (quarentae
cinco)dias,no primeiroano imediatamenteapóso implementoda condição.Umavez adquiridoeste direito,apóscada
05 (cinco) anos de trabalho,as férias voltarãoa ser ampliadaspara 45 (quarentae cinco) dias. Para os demaiso
institutodas fériasampliadasestáextinto.
ParágrafoÚnico. O empregadoque retornardo períodode fériasgozadas, sejaela de 30 ou 45 dias,terá o emprego
garantidopeloprazode 30 (trinta)dias.

22) PAGAMENTOANTECIPADODEFÉRIAS
OSempregadoresefetuarãoo pagamentodas férias 02 (dois)pr~ ãntesdo iníciodas mesmas.
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23)GRATIFICAÇÃO
DEFÉRIAS
Ficaassegurada
a gratificação
de fériasnostermosdo dispositivo
constitucional,
a razãode 1/3(umterço)do salário
normal,a serpaganaconcessão
dasfériase/ounarescisãocontratual.
24) FÉRIASEM DOBRO
Sempreque as fériasforemconcedidasapóso periodolegala empresadeverápagá-Iasem dobro,conformeo artigo
137daCLT.

25)RESCISÃO
DECONTRATO
Na rescisãocontratualserãoobedecidasas normasconstantesda InstruçãoNormativaN° 02 de 17.03.92,da
Secretaria
NacionaldoTrabalho.
PARÁGRAFO
ÚNICO.Emocorrendoatrasono pagamento
dasverbasrescisórias
porculpada empresa,a mesma
pagarámultadiáriano valorde 2/30avospordia de atraso.Alémda multalegal,excluídaexpressamente
a multa
administrativa.
26)DISPENSA
PORJUSTACAUSA
Nocasode dispensaporjustacausa,ficao empregador
obrigadoa comunicá-Ia,
porescrito,aoempregado,
narrando
osmotivosdadispensa,
delerecolhendo
o respectivo
reciboe encaminhando
umaviaparao sindicatoobreiro.
27)AVISOPRÉVIO
Oavisopréviodeverásempreserde:
a)30(trinta)diasparatodosostrabalhadores.
ParágrafoPrimeiro.Noscasosderescisãosemjustacausa,o AvisoPrévioserámetadeindenizado.
ParágrafoSegundo.Osempregadores
queconcederem
a seusempregados,
alémdo auxílioalimentação
previstona
cláusulaterceira,valerefeiçãoou valealimentação
oucestabásicanovalormínimomensalde R$68,70(Sessenta
e
oitoreaise setentacentavos),poderãooptarpelocumprimento
integraldo avisoprévioqueserá,emsuatotalidade,
trabalhado.
28)ALTERAÇÃO
DECONTRATO
DURANTE
O AVISO
Duranteo prazodeavisoprévioporquaisquer
daspartes,ficamvedadasasalterações
nascondiçõesdetrabalho,sob
penade rescisãoimediatado contrato,respondendo
a empresapelopagamento
do restantedo avisoprévioe demais
verbasrescisórias.
29)SALÁRIOSUBSTITUiÇÃO
Serágarantidaa todoempregado
substitutoqueexerceras mesmasfunções,a percepçãode salárioidênticoao do
substituído
ouequiparando,
excluídasasvantagens
decaráterpessoal.
30)GARANTIA
DEEXERCíCIO
DAFUNÇÃO
Ficagarantidonacontratação
o exercícioda respectivafunção,bemcomoda remuneração
a ela atribuída,inclusive
aosdetentores
dadenominação
legalde atendente
deenfermaJ.en1)
auxiliardeenfermagem
e técnicodeenfermagem,

noemprego
atual
ouemprego
anterior.
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31)ALTERAÇÃO
DOCONTRATO
DETRABALHO
Nostermosdo art. 468 da CLT, noscontratosindividuaisde trabalho,qualqueralteraçãodo contratode trabalho,
inclusiveno tocantea jornadae turnode trabalho,somenteserálícitacoma concordância
do empregado,
e ainda
assimdesdequenãoresultediretaouindiretamente
emprejuízoparao mesmo.
32)ABONODEFALTADOEMPREGADO
ESTUDANTE
É garantidoaoempregado
estudante
o abonodesuasfaltasaoserviçoquandodaprestação
deexamesescolaresem
horário diverso das atividadesescolaresnormais,inclusivevestibularesao ensino superiore em cursos
profissionalizantes,
desdeque sejao empregador
comunicado
comantecedência
de 72 (setentae duas)horase
comprovação
posterior,
excetonoscasosemqueoexamesejamarcadocomprazoinferior.
ParágrafoÚnico. Desdequecomprovada
a situaçãoescolar,ficavedadaa prorrogação
do horáriode trabalhodos
empregados
estudantes.
33)CURSOPROFISSIONALlZANTE
O empregadoestudantereceberáfacilidadeda empresa,para a adequaçãode seu horário de trabalho,quando se
matricularemcursoatinenteà sua profissãoou cursoque seja pré-requisitoparasua profissionalização.
34) PROMOÇÃOPROFISSIONAL
A) Todo trabalhadorque comprovadamenteconcluircurso profissionalizante,terá preferência,às vagas que surgirem
no quadrofuncional.

35)LICENÇAGALAE LICENÇALUTO
Osempregadores
concederão
aoempregado,
03(três)diasúteisdelicençaremunerada
noscasosdecasamento
e 02
(dois)dias úteisnos casosde falecimentode pais,irmãos,cônjugeou companheiro,
filhos,inclusiveadotivose
dependentes
legaisdevidamente
comprovados.
36)LIBERAÇÃO
DEREPRESENTANTES
SINDICAIS
Pararepresentação
da EntidadeSindicale participação
em palestrase reuniõesafinspoderãoser indicadospelo
SindicatoProfissional,
mediante
ofício,comanuênciadaEmpresa:
01(um)empregado
porempresaquandoestácontar
comaté50 empregados,
02 (dois)empregados
porempresaquandoestácontarcommaisde 50 (cinqüenta)
até199
(centoe noventae nove)empregados,
03(três)empregadospor empresaquandoesta contarcom maisde 200
(duzentos)empregados,04 (quatro)empregadospor empresaque contar com mais de 400 (quatrocentos)
empregados,
os quaisterãolicençaremunerada
peloempregador
deaté07 (sete)diasporano,consecutivos
ou não,
cabendoaoindicado,noregresso,
a provadesuaparticipação
noevento.
37)DOAÇÃODESANGUE
As empresasconcederão
ao empregado
quesolicitar,licençade umdia porano,paradoaçãovoluntáriade sangue,
devidamente
comprovada,
outodavezqueo empregador
solicitara doaçãovoluntária.
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dashorasefetivamente
trabalhadas,
comacréscimode 50%(cinqüentaporcento)sobreo valorda horanormal.As
horastrabalhadas
e assimremuneradas
serãoexcluídas
dacontagem
dashorasdeplantãoà distância.
39)LOCAÇÃODEMÃODEOBRA
Ficaproibidaa locaçãode mãode obra.Noslocaise setoresondehajaatividade-meio,
serápermitidaa terceirização.
O contratode terceirização
será homologado
peloSINDIFARdesdeque observadasas normasconvencionais
e
garantindo-se
a representatividade
sindicaldosindicatoobreiro
40) CONTRATODE EXPERIÊNCIA
O contratode experiênciaseráde trintadias podendoser prorrogadopormaistrintadias.
41) EXAMESMÉDICOS
OSexamesmédicospré-admissionais,periódicose demissionaisserãoobrigatóriosnos termosda NR. 07, da Portaria
No. 3214/78.A recusado empregadoem atendera convocaçãopara a realizaçãodos examesconfigurajusta causa.
Sempreque solicitadopeloempregadoo médicofornecerálaudomédicode sua condiçãode saúde.
42)ATESTADOSMÉDICOSE ODONTOLOGICOS
Os atestadosmédicose odontológicosde profissionaisque prestamserviçosao sindicatoservirãode documentohábil
para a justificaçãode faltas ao trabalho,garantidasemprea preferêncialegalnos casosde empresasque mantenham
serviçospróprios,semprejuízodas disposiçõeslegaispertinentes.

43)FISCALIZAÇÃO
E PERíCIA
Noscasosde períciajudicial,ou administrativa
atravésda DRT,a empresaa ser periciadapermitiráa presençade
assistentes
técnicosdesignados
pelosSindicatos
signatários.
44)CARTÕES
PONTO
Os cartõespontoe outroscontrolesdevemrefletiras jornadasefetivamente
trabalhadaspeloempregado,ficando
vedadaà retiradadosmesmosantesdo registroda horaemqueencerraro trabalhodiáriobemcomoo registropor
outrapessoaque nãosejatitulardo cartão.As horasextrasdeverão,obrigatoriamente,
ser registradasno mesmo
controlequeregistrarajornadadetrabalho.
45) PAGAMENTOS
Os empregadoresque não efetuaremo pagamentodas remuneraçõesem moedacorrentedeverãodeixaro chequeà
disposiçãodos empregadosaté as 13:30 horas do quinto dia útil e proporcionaraos empregados,tempo hábil para
recebimentojunto ao Bancodepositário,dentroda jornadade trabalho,desdeque coincidentecom o horáriobancário,
excluindo-seos horáriosde descansoe refeição.

46)UNIFORMES
E MATERIAIS
NECESSÁRIOS
PARAOTRABALHO
É obrigatórioo fornecimento
de uniformeparatodosos empregados
em estabelecimentos
de serviçosde saúde,
fornecendogratuitamente
dois uniformespor ano, nos padrõesestabelecidos
por cadaestabelecimento.
Aqueles
estabelecimentos
queexigiremo usode blusasdefrioe sapatosenydê1éi\ninada
padronagem
oucordeverãotambém
fornecê-Ios
graciosamente.

RuaMarechalDeodoro,
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ParágrafoPrimeiro. A lavagemdo uniformeé de responsabilidade
do empregado,devendoa empresafornecermeios
paraque ele o faça no próprioestabelecimento.
ParágrafoSegundo- É obrigatórioo fornecimentode aventaisde proteçãoao uniformee ao contágio,sendoque esta
vestimentadeverá permanecerno hospitalparalavageme desinfecção.
47) VESTIÁRIOS
As empresasconcederãovestiárioscompletos(armáriose banheiroscom chuveiro) femininos e masculinospara
utilizaçãodos empregados.
48) COMPROVANTEDE PAGAMENTO
Ficam obrigados os empregadoresa fornecer os comprovantesde pagamentocom a identificaçãodo mesmo e
contendoa discriminaçãode todasas parcelaspagase respectivosdescontosefetuados,inclusivedo FGTS.
49) ANOTAÇÕESNACTPS
É obrigatóriaa anotação,na carteirade trabalhoe previdênciasocial,da efetivafunçãoexercidapelotrabalhador,bem
comodas parcelasque compõemsua remuneração.
50) CIPA
Tendo em vista que ambos os Sindicatosatribuem grande importânciaas ComissõesInternas de Prevençãode
Acidentes(CIPA),resolvemos convenentespactuaras seguintesnormascomplementaresà legislaçãoemvigor:
ParágrafoPrimeiro- ELEiÇÕES
O processodas CIPASseguiráas seguintesnormas:
a) Comantecedênciade 60 (sessenta)diaso estabelecimentode serviçosde saúdepublicaráem localvisívelaos seus
empregadoso editalde convocaçãodas eleições;
b) Publicadoo editalde convocação,a empresacomunicaráao sindicato,tanto patronalcomoprofissional;
c) Nosestabelecimentosde serviçosde saúdeque aindanão estabeleceramCIPAS,nos termosda legislaçãovigente,
deverãofazê-Iono prazode 90 (noventa)diasa contarda assinaturada presenteConvençãoColetivade Trabalho.
ParágrafoSegundo. CURSOSE REUNiÕES
Com vistas a prevençõesde acidentese infecçõeshospitalares,todosos integrantesda CIPA participarãode cursos
promovidospelosindicatoprofissional,apósentendimentoscom a empresaquantoà oportunidadee local,em horário
de expedientenormal. Havendointeresseda empresae do sindicato profissional,fica instituídaa possibilidadede
criaçãode cursosde aprimoramentoprofissionaldos trabalhadoresnas dependênciasda empresaem horárionormal
de trabalho.
51) DANIFICAÇÕESDE MATERIAIS
Fica vedado o desconto, nos salários, dos valores atribuídosaos danos causadosnos equipamentosde trabalho
usadosno exercíciodas funções,bem comomaterialperdido,salvocomprovaçãode dolo, negligênciaou imprudência
por partedo empregado.

RuaMarechal
Deodoro,
252- 3°andar- 80020-908
- Fone:(41)223-3472
- Fax(41)324-3784
- E-mail:info@sindifar-pr.ol"Q.br
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52)LANCHES
E REFEiÇÕES
Seráfornecidograciosamente,
lanchecompadrãoalimentarmínimoconsistentede pão,caféou chá,margarinaou
outrocomplemento,
aosempregados
quetrabalhem
emplantõesdefinaldesemanaouemjornadanoturna.
ParágrafoÚnico. Emhipótesenenhumahaveráintegração
dosvalorespagosa títulode alimentação
/refeiçãoaos
salários.
53)VALE TRANSPORTE
As empresasfornecerãovaletransportenostermosda legislaçãoemvigor.

54)AUXILIOCRECHE
Osestabelecimentos
quetenhamem seuquadro30 (trinta)ou maismulherescommaisde 16 (dezesseis)
anosde
idade,fornecerão
auxíliocrechenaformadalegislação
vigente.
55)PAGAMENTO
ANTECIPADO
DO13°SALÁRIO
Seráconcedidaa antecipação
da primeiraparcelado 13°salário,semprequeo interessado
a requererdentrodoprazo
legal,podendoo empregado
optarpelorecebimento
antesoudepoisdogozodeférias.
56) MULTAPORATRASODE PAGAMENTO
Em caso de atraso de salário,empresapagaráao empregado,multaequivalentea 2/30 avos do salário, por dia de
atraso, salvo quando, comprovadamenteo trabalhadorder causa a mora. Fica excluída expressamente,a multa
administrativa. Tal multaaplica-sesomenteaos casosde atrasodo pagamentomensal.
57) LlSTAGEMDE EMPREGADOS
A empresaforneceráao Sindicato,listagemdos empregados,no iníciode cadasemestre,onde consteo nome,o cargo
ou função,formaçãoprofissionale endereçoresidencial.

58)MENSALIDADES
SINDICAIS
As empresasefetuarãodescontosemfolhade pagamento,
dasmensalidades
sindicaisnaformado art.545da CLT,
devendorecolhê-Ias
01 dia apóso pagamento
dosempregados,
mediantedepósitobancáriona contado sindicato
obreiro,devendoa empresaapresentarnatesourariadosmesmos,a listagemdossóciosacompanhada
dosvalores
dosrespectivos
descontos
e docomprovante
dedepósitobancário.
ParágrafoÚnico. A empresaqueatrasaro recolhimento
pagarámultade 1% ao diaatéo décimodiae a partirdai,
multade 10%aodia,ressalvada
a ocorrência
deforçamaior.
59)ATIVIDADES
SINDICAIS
Asempresaspermitirão
queo sindicatoprofissional,
apóscomunicação
a chefiada empresa,afixecartazes,editaise
distribuao boletiminformativo
dacategoria.
60)COMITÊPERMANENTE
DENEGOCIAÇÃO
SINDICAL.
Ficainstituídaumacomissãopermanente
demediaçãoe ~em,
compostapordoisrepresentantes
indicadospelo
SINDIPAR
e doisrepresentantes
indicados
peloSINDI~'R,para\resolver
problemas
de naturezacoletiva.
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Pararesolveros problemas
de naturezaindividual,
ficacriadoo Comitê Intersindical
de Conciliação
Prévia- CICOP,
queatuaránostermosdeseufuturoRegimento
Interno.
61)AUTENTICAÇÃODOCUMENTAL
Ficamas empresasobrigadasa tomaremas assinaturasdos empregadossobrea data datilografada,nos termosde
rescisãodo contratode trabalho,pedidosde demissãoe contratode experiência,sob as penasde seremos mesmos
invalidadosjuridicamente.
62) DO BANCODEHORAS
As horasextrasdevemser coibidas. No casode horasextras,as empresaspoderãoinstituir,medianteAcordoColetivo
de Trabalho,a compensaçãodo excessode horas de trabalhoem um dia pela diminuiçãoem outro. A apuração
deveráser feita ao final do periodode sessentadias, iniciandoa contagemsempreno primeirodia útil do mêsno qual
decidirutilizaro instituto.
ParágrafoPrimeiro. O acordoserá homologadopeloSINDIFARdesdeque observadasas normasconvencionais.
ParágrafoSegundo- Decorridosos sessentadias sem que as horasextrastenhamsido totalmentecompensadasa
empresadeverápagá-Iasao empregado,como adicionalde 100%(Cemporcento).
ParágrafoTerceiro. Na hipótesede rescisãode contratode trabalhosem que tenha havidoa compensaçãointegral
da jornada extraordinária,fará o trabalhadorjus ao pagamentodas horas extras não compensadas,acrescidodos
adicionaisprevistona CCT.
ParágrafoQuarto- A empresamanteráregistrode freqüência,bemcomocontrolede créditode horas,que deveráser
informadoao empregadosempreque porele solicitado.
ParágrafoQuinto. Somentepodem utilizar-sedo institutodo bancode horasas empresasassociadasao sindicato
patronalcomsuasobrigaçõessindicaisem dia e tambémemdia com suasobrigaçõesjunto ao SINDESC.
ParágrafoSexto- Paraefeitode compensaçãono Bancode Horasnão serãoconsideradosos feriados,devendoas
horastrabalhadas,emtais dias,seremremuneradasemdobro.
63) MULTACONVENCIONAL
Além das penalidadesprevistasem lei fica instituídaa multacorrespondentea li (meio) piso salarialda função do
trabalhador,pelo descumprimentode cada cláusulada presentenormacoletiva,excetode cláusulaque tiver previsão
de multaprópria.

64)NEGOCIAÇÃO
PERMANENTE

.

Sempreque necessárioàs partesse reunirãoparareveras cláusulasfixadasnestaConvençãoColetivade Trabalho.
65) DIVERGÊNCIAS
As divergênciasdecorrentesdesta ConvençãoColetivade Trabalhoserão solucionadasem primeirainstânciapelas
Diretoriasdas Entidadesconvenentes.Na impossibilidadede soluçãode modo pactuado,as partes poderãorecorrer
aos órgãoscompetentes.
66) CONTRIBUiÇÃOASSISTENCIAL
As empresasdescontarãodiretamentedos saláriosrefere~raêJl,ês de janeiro de 2005, a quantiade 5% (cinco por
cento)do pisoda categoria,destinando-oao SindicatodQSFarmac~uticosno Estadodo Paraná,medianterepasseque
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seráfeito até o 5° (quinto)dia posteriorao desconto.O recolhimentoserá devidoa todosos empregadosfarmacêuticos
abrangidospela presenteConvençãoColetivade Trabalho,sindicalizadosou não,associadosou não.
Estevalorse refereà taxade contribuiçãoassistencialaprovadaemAssembléiaGeralda categoriaprofissional.
Parágrafo Primeiro - Os empregadosadmitidosapós a data previstana cláusula anterior e que não sofreramo
descontoprevistonestacláusula,o sofrerãono primeiromêsde contratação.
ParágrafoSegundo - Emcasode atrasono descontoou no repassedos valoresdescontados,a empresapagaráuma
multade 10%(dezporcento)ao mês,calculadasobreos valoresdevidos.

67)FORO
Ficaeleitoo foroda sededo sindicatoobreirorespectivo,paradirimirquaisquerdúvidasoriundasda aplicaçãoou
cumprimento
dapresenteConvenção
ColetivadeTrabalho.
Curitiba,24 de novembrode 2004.
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