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CONVENCÃOCOLETIVADETRABALHO

2006- 2007

Poreste instrumentoparticularde ConvençãoColetivade Trabalho,celebradocomfundamentono Art. 611

daCLT, o SINDICATODOSFARMACÊUTICOSNOESTADODOPARANÁ,estabelecidoà RuaMarechal

Deodoro,252, 3° andar,nestaCapitale o SINDICATODO COMÉRCIOVAREJISTADE PRODUTOS

FARMACÊUTICOSDO ESTADODO PARANÁ,estabelecidoà AvenidaVicenteMachado,320,conjs.

101/102,nestaCapital,representandorespectivamentea categoriaprofissionale a econômica,porseus

respectivospresidentes,abaixonominados,firmame estipulamasseguintescláusulasecondições:

01.VIGÊNCIA

A presenteConvençãoColetivadeTrabalhoentraemvigorem1°demarçode2006e terávigênciaaté28de

fevereirode2007,e serádepositadanostermosdaLei.

02.DATABASE

A presenteConvençãoColetivadeTrabalhoconfirmaadatabasedacategoriapara1°demarço.

03. DIREITOSE DEVERES

Todos os trabalhadorese empresasabrangidaspor esta ConvençãoColetivade Trabalhodeverãoacatare

aplicaras normasnelacontidas,naformada legislaçãoem vigor.

04. SALÁRIONORMATIVO

O pisoda categoriavigenteem 1°de marçode 2005,novalorde R$ 1.376,00(um mil e trezentose setentae

seis reais)seráacrescidode 5,5%(cincovírgulacincoporcento),sendoqueo novovalordo pisoda categoria

passaa serde R$ 1.452,00(hummil,quatrocentose cinqüentae dois reais).

;~ParáQrafo primeiro:Aosempregadosadmitidosno períodocompreendidoentre1°marçode 2005a 28 de\

fevereirode 2006,comsaláriosuperiorà R$ 1.452,00(hummil,quatrocentose cinqüentae doisreais),a

correçãoseráaplicadaproporcionalmenteemfunçãodaalternativadoreajusteocorrido,conformea seguinte
tabela:

. Março/2005. Abril/2005. Maio/2005. Junho/2005

5,50%

5,04%

4,56%

4,08%
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Paráarafoseaundo:O reajustesalarialhavidoemmarçode 2006serápagojuntoà folhade pagamentodo

mêsdeagostodopresenteanocomosdevidosretroativos.

Paráarafoterceiro:Os pisos a quese referema presentecláusulasão parajornada de 44 (quarentae quatro)

horassemanaise 220(duzentose vintehoras)horasmensais.

05.SALÁRIODEINGRESSO

Faceao dispostona cláusulaanterior,o saláriode ingressoa partirde 10de marçode 2005seráde R$

1.452,00(hummil, quatrocentose cinqüentae dois reais).Visandoa inserçãodos farmacêuticosrecém

formadosnomercadodetrabalho,paraestesficaestabelecidoo saláriodeingressodeR$1.376,00(hummil,

trezentose setentae seisreais),desdequesetratede primeiroemprego,nos 6 (seis)primeirosmesesda

vigênciado contratode trabalho.

06. COMPROVANTESDEPAGAMENTO

Os empregadoresfornecerãoaos seus empregados,comprovantesde pagamento(envelopesou recibos)

especificandoo nomeda firma, o nomedo empregado,função,as parcelaspagasdiscriminadamentee, de

igualmodo,os descontosefetuados,inclusiveo valordo recolhimentodo FGTS.

07. UNIFORMES

Exigidosou necessárioso uso de uniforme,o custo será de responsabilidadedos empregadores,vedada

qualquerformade descontoaoempregado,diretaou indiretamente.

08. REFEiÇÃO

Os empregadosque,em regimede trabalhoextraordinário,operaremapósas 20 horas(vintehoras),farãojus

à refeiçãofornecidapeloempregadorou a um pagamentoequivalentea 0,5%(zerovírgulacincoporcento)do

valordo salárionormativode ingressonaempresa,pordia.
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. Julho/2005 - 3,60%. Agosto/2005 - 3,12%. Setembro/2005 - 2,64%. Outubro/2005 - 2,16%. Novembro/2005 - 1,68%. Dezembro/2005 - 1,20%. Janeiro/2006 - 0,72%. Fevereiro/2006 - 0,24%
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09. COMISSIONADOS

Aosempregadoscomissionadosseráfornecidomensalmente,o valorde suasvendase a basede cálculo

correspondenteaopagamentodascomissõesedorepousosemanalremunerado.

Paráarafoúnico:As comissões,paraefeitode cálculode 13°salário,fériase inclusiveproporcionais,

indenizaçõesportempodeserviçoe avisoprévioindenizado,serãocorrigidascombasenoINPCouqualquer

outroindicequevenhaa substitui-Iopordeterminaçãodogoverno.Paracálculodo 13°salário,adotar-se-áa

médiacorrigidadas comissõespagasno ano, a contarde janeiro;no caso de férias proporcionais,

indenizaçõese avisoprévioindenizado,adotar-se-áa médiamensaldascomissões,corrigidas,pagas,nos12

(doze)mesesanterioresao mêsda rescisão;e no casode fériasintegraisseráconsideradaa médiadas

comissões,corrigidasnosdozemesesanterioresaoperíododegozo.

10. BANCODEHORAS

10.1- OBJETO

As horasextrastrabalhadasserãocompensadasatravésdo sistemaBANCODE HORAS,conformepermissivo

do parágrafo2°, do artigo5° da CLT,coma nova redaçãoque lhe foi dadapela Lei n° 9.601/98e MP 1779-

6/99e suasreedições.

Assim,a compensaçãopodeocorrerno prazodevigênciado presenteinstrumentonormativo,ou seja,entre1°

de marçode 2006a 28de fevereirode2007.

10.2- ABRANGÊNCIA

O BANCODE HORASabrangeos empregadosque assinaremo termode adesãoao mesmo,que fará parte

integrantedo presenteacordo,depositadonoSindicatodos FarmacêuticosnoEstadodo Paraná.

10.3- CRÉDITONOBANCODEHORAS

As horastrabalhadasacimadajornadacontratualdosempregadosserãocreditadasno BANCODEHORAS.

A jornadadiáriaestálimitadaao máximode 10(dez)horasdiáriasde trabalhoefetivo.

10.4- DÉBITONOBANCODEHORAS

A diferençaa menorentrea jornadacontratualsemanale as horasefetivamentetrabalhadasserádebitadano

BANCODEHORAS,comexceçãodaquelasreferentesà faltase atrasosnãojustificados.

10.5- RESCISÃOCONTRATUAL

Nahipótesede rescisãodo contratode trabalho,qualquerque sejaa causa,o saldocredordo empregadoserá

pago como hora extra, com os adicionaislegais. Se, ao contrário,o saldo for devedor,o empregadoserá

remido,nãosendodescontadasas horasnãocompensadas.
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10.6- TRABALHOSEMDIASDEDESCANSO

Nahipótesedeconvocaçãodoempregadoparaotrabalhoemdiasdedescansosemanalouferiados,o crédito

do BANCODEHORASseráconsideradoemdobro,desdequeas referidashorasnãosejamcompensadas

atravésdefolganodecorrerdasemana,ounosprimeirosdiasdasemanaseguinte.

10.7- CONVOCAÇÃODOSEMPREGADOSCOMHORASNEGATIVAS

Os empregadoscom horas negativas,quando convocadospara o trabalho,terão obrigaçãodo

comparecimentonohorárioe datadeterminados,sobpenadodescontodasreferidashoras,sea ausênciafor

injustificada,nãogerandoqualquerefeitoparao BANCODEHORAS.

11. REPOUSOSEMANALREMUNERADO

É proibidaa inclusãoda parcelasalarialcorrespondenteao repousosemanalremunerado(Lei n° 605/49)nos

percentuaisde comissões;o cálculodo valordo repousosemanalserá feito mediantea divisãodo total das

comissõespercebidasnomêspelonúmerodediasefetivamentetrabalhados,multiplicando-seo resultadopelo

númerodedomingose feriadosdomêscorrespondente.

Paráarafoúnico: O repousosemanalremuneradoserá fruídoaosdomingos.Nasatividadesque pornatureza

determinemtrabalhoaosdomingosserágarantidoaosempregados,repousoem pelomenosdoisdomingosao

mês.

12.EMPREGADOSEMVIASDEAPOSENTADORIA

Aoempregadoquecontarnominimo10(dez)anosdetrabalhonaempresa,e quenavigênciadocontratode

trabalhocomprovarporescritoqueestánacondiçãode,nomáximo12(doze)mesesde adquiriro direitoà

aposentadoria,na hipótesede suadespedidaimotivada,por iniciativada empresa,ficaráasseguradoo

reembolsodosvaloresporelepagoa titulodecontribuiçãoprevidenciária,enquantonãoobtiveroutroemprego

ou atéquesejaaposentado,semprecombasee limiteno últimosaláriopercebidonaempresa.O direitoao

reembolsoseráasseguradoporumperíodomáximode12(doze)meses,contadosdadatadacomunicaçãoda

iminênciadaaposentadoria,nãofazendojusaomesmodireitoo empregadoquesedemitir,celebraracordoou

passara perceberauxílioenfermidadeouseaposentarporinvalidez.

13.SALÁRIOSUBSTITUiÇÃO

O empregadoadmitidoparaa funçãode outrodispensadosemjustacausa,terádireitoa igualsaláriodo

empregadodemenorsalárionafunção,nãoconsideradasasvantagenspessoais.
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14. LANCHES

Os intervalosde quinzeminutosparalanche,nasempresasqueobservamtal critério,serãocomputadoscomo

tempode serviçodoempregado.

15.FÉRIAS

O pagamentodas férias,a qualquertitulo, inclusiveproporcionais,serásempreacrescidocom o terço

constitucional,aplicávelodispostonoArt.144daCLT.

Parágrafoúnico:O iníciodasférias,coletivasou individuais,nãopoderácoincidircomsábados,domingo,

feriadosoudiadecompensaçãoderepousosemanal.

16.ATESTADOS

Serão aceitos atestadosmédicose odontológicosfornecidospelos profissionaisda PrevidênciaSocial, do

Sindicatodos Empregadosdas empresasou organizaçõesporela contratadas;os atestadosde profissionais

particularesserãosujeitosà apreciaçãodosmédicosda empresa.

17.CONTRIBUiÇÃOSINDICAL

As empresasficam obrigadasa descontarna forma dos artigos n° 578 e seguintesda CLT, da folha de

pagamentodo mês de março de cada ano, a ContribuiçãoSindical, no valor estipulado pela CNPL -

ConfederaçãoNacionaldas ProfissõesLiberais,do saláriode seusempregados,e recolhê-Iasna formada lei,

atravésde guiaspróprias,em nomedosindicatoprofissional.

18.GARANTIASGERAIS

Dentrodos princípiosque orientamo Direitodo Trabalho,ficamasseguradasas condiçõesmais favoráveisjá

existentesem cadaempresa,comrelaçãoa qualquerdascláusulasaquipactuadas.

19. NEGOCIAÇÃOPERMANENTE

Fica instituídoum canal permanentede negociaçõese entendimentosentre os sindicatosora acordantes,

~ durantea vigênciadesta ConvençãoColetiva,objetivandoatenderas necessidadese anseiosdos mesmos,
especialmentenoquese refereà formaçãode umaComissãodeConciliaçãoPrévia.

20. MULTACONVENCIONAL

Estipula-sea cláusulapenal no valorde 20% (vinte por cento)do saláriomensal,em favor do empregado,

sempreque houverdescumprimentopor parte do empregador,de quaisquerdas cláusulascontidas nesta

ConvençãoColetivadeTrabalho,porinstrumentonormativoviolado.
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21.ANOTAÇÕES

Serão anotadas na Carteira de Trabalhoas funções exercidas, alteraçõesde salário e percentuaisde

comissões,durantea vigênciadestaConvenção,bemcomoo contratode experiênciae respectivoperiodode

duração.

22. FÉRIASPROPORCIONAIS

Nacessaçãodo contratode trabalhoporpedidodedemissão,os empregadosque detiveremmaisde 06 (seis)

mesese menosde 12 (doze) mesesde serviço,perceberãoférias proporcionaisà basede 1/12 (um doze

avos)por mêsou fraçãosuperiora 14(quatorze)dias,semcomputaro avisoprévio.

23. CONTROLEDE FREQUÊNCIAE HORÁRIO

Nasempresascommaisde 10(dez)empregados,seráutilizadoobrigatoriamentelivrooucartãoponto.

24. RESCISÃOCONTRATUALPORJUSTACAUSA

No caso de denúnciado contratode trabalho,por justa causa,o empregadorindicará,por escrito, a falta

cometidapeloempregado.

25. LICENÇAREMUNERADA

As empresasconcederãolicençaremuneradaaos dirigentessindicaiseleitose no exerciciode seu mandato

paraparticipaçãode reuniões,conferências,congressose simpósios,licençaque serásolicitadapelaentidade

sindical,comantecedênciamínimade 10 (dez)diase porprazonãosuperiora 10(dez)diasdo ano.

26. HOMOLOGAÇÃOPORRESCISÃODECONTRATODETRABALHO

Por ocasiãodas homologaçõesrescisóriasde contratode trabalho,efetuadasjunto à EntidadeSindicaldos

Empregados,a mesmadeveráexigircertidãonegativada EntidadeSindicalpatronal.

27.TAXADE REVERSÃOSALARIAL

As empresasdescontarãodiretamentedossaláriosreferenteao mêsde junhode 2006,a quantiade 5%(cinco

porcento)do pisoda categoria,destinando-oao Sindicatodos Farmacêuticosno Estadodo Paraná,mediante

repassequeseráfeitoatéo 5° (quinto)dia posterioraodesconto.

Paráarafoprimeiro:Os empregadosadmitidosapósa data previstanacláusulaacimae que não sofreramo

descontoprevistonestacláusula,o sofrerãonoprimeiromêsdecontratação.

Paráarafoseaundo:Em caso de atraso no descontoou no repassedos valoresdescontados,a empresa

pagaráumamultade 10%(dezporcento)aomês,calculadasobreos valoresdevidos.
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Pará~rafo terceiro: As empresasficamobrigadasa colherdos empregadosda categoria,manifestaçãopor

escrito,se os mesmosopõem-seao desconto,com antecedênciamínimade 10 (dez) dias da data prevista

parao desconto.

28.HORASEXTRAS

Ashorasextrasserãopagascomaplicaçãodeadicionalde50%(cinqüentaporcento)sobrea horanormal.

29.ADICIONALNOTURNO

O empregadorpagaráadicionalnotumoa seusempregadosà razãode 20%(vinteporcento)a incidirsobreo

salárioda horanormal.

30.AVISOPRÉVIO

O avisoprévioquedeverásempreser indenizadoseráde:

a) 30diasparaos trabalhadoresquecontaremcomo tempodeserviçoinferiora 5 anosna mesmaempresa;

b) 45 diasparatodosos trabalhadoresquecontaremcommaisde 5 anose menosde 10anosde serviçona

mesmaempresa;

c) 60diasparatodosos trabalhadoresquecontaremcommaisdedezanosdeserviçonamesmaempresa.

A presenteConvençãoColetivaé extraídaemcincoviasdeigualteore data,assinadapelospresidentesdos

sindicatosdascategoriasprofissionaleeconômica.


