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CONVENCÃOCOLETIVADETRABALHO

2005 - 2006

PoresteinstrumentoparticulardeConvençãoColetivadeTrabalho,celebradocomfundamentonoArt.611

daCLT,o SINDICATODOSFARMACÊUTICOSNOESTADODOPARANÁ,estabelecidoà RuaMarechal

Deodoro,252,3°andar,nestaCapitale o SINDICATODOCOMÉRCIOVAREJISTADESANTOANTONIO

DAPLATINA,estabelecidoà RuaRuiBarbosa,799- 1°andar,nacidadedeSantoAntonioda Platin~-

Estadodo Paraná,representandorespectivamentea categoriaprofissionale a econômica,por seus

respectivospresidentes,abaixonominados,firmameestipulamasseguintescláusulase condições:

01.VIGÊNCIA

A presenteConvençãoColetivade Trabalhoentraemvigorem 1°de marçode 2005e terá vigênciaaté 28 de

fevereirode 2006,e serádepositadanostermosda Lei.

02.DATABASE

A presenteConvençãoColetivadeTrabalhoconfirmaa databaseda categoriapara1°de março.

03.DIREITOSEDEVERES

Todosos trabalhadorese empresasabrangidasporestaConvençãoColetivade Trabalhodeverãoacatare

aplicaras normasnelacontidas,na formada legislaçãoemvigor,naseguinteáreade abrangência:Abatia,

Carlópolis,ConselheiroMayrink,Guapirama,Ibaiti,Jaboti,Japira,JoaquimTávora,JundiaídoSul,Pinhalão,

Quatiguá,RibeirãodoPinhal,Saltodo Itararé,Santanado Itararé,SantoAntoniodaPlatina,SãoJoséda Boa

Vista,SiqueiraCampos,TomazinaeWenceslauBraz. ..

04.SALÁRIONORMATIVO

O pisoda categoriavigenteem 1°de marçode 2004,no valorde R$ 1.300,00(ummil e trezentosreais)será

acrescidode 5,91%(cincovírgulanoventae umporcento),o qualcorrespondeao índicedo INPCdos últimos

12(doze)mesese o novovalordo pisodacategoriapassaa serde R$ 1.376,00(hummil trezentose setentae

seisreais).
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Paráarafoseaundo:O reajustesalarialhavidoemmarçode 2005,deveráser pagojunto à folhade pagamento

do mêsde abrildopresenteano.

05.SALÁRIODEINGRESSO

Faceaodispostona cláusulaanterior,o saláriode ingressoa partirde 1°de marçode 2005seráde R$

1.376,00(ummiltrezentose setentae seisreais).Visandoa inserçãodosfarmacêuticosrecémformadosno

mercadodetrabalho,paraestesficaestabelecidoo saláriode ingressodeR$1.300,00(ummil e trezentos

reais),desdequese tratede 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,osdescontosefetuados,inclusiveo valordo recolhimentodo FGTS.

07.UNIFORMES

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

qualquerformadedescontoaoempregado,diretaou indiretamente.

08.REFEiÇÃO

Osempregadosque,em regimede trabalhoextraordinário,operaremapósas 20 horas(vintehoras),farãojus
J

à refeiçãofomecidqpeloempregadorou a umpagamentoequivalentea 0,5%(zerovírgulacincoporcento)do

valordo salárionormativodeingressonaempres~,pordia.
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. Maio/2004 - 4,90%. Junho/2004 - 4,41%

. Julho/2004 - 3,92%

. Agosto/2004 - 3,43%

. Setembro/2004 - 2,94%. Outubro/2004 - 2,45%

. Novembro/2004 - 1,96%. Dezembro/2004 - 1,47%

. Janeiro/2005 - 0,98%. Fevereiro/2005 - 0,49%
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09.COMISSIONADOS

Aosêmpregadoscomissionadosseráfornecidomensalmente,o valorde suasvendase a basede cálculo

correspondenteaopagamentodascomissõesedorepousosemanalremunerado.

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

indenizaçõesportempodeserviçoe avisoprévioindenizado,serãocorrigidascombasenoINPCouqualquer

outroíndicequevenhaa substituí-Iapordeterminaçãodogoverno.Paracálculodo 13°salário,adotar-se-áa

médiacorrigidadascomissõespagasnoano,acontardejaneiro;nocasodefériasproporcionais,indenizações
e avisoprévioindenizado,adotar-se-áa médiamensaldascomissões,corrigidas,pagas,nos12(doze)meses

anterioresao mêsda rescisão;e no casode fériasintegraisseráconsideradaa médiadas comissões,

corrigidasnosdozemesesanterioresaoperíododegozo.

10.BANCODEHORAS

10.1- OBJETO

As horasextrastrabalhadasserãocompensadasatravésdo sistemaBANCODEHORAS,conformepermissivo

do parágrafo2°,do artigo5°da CLT, coma novaredaçãoquelhefoidadapelaLeinO9.601/98e MP 1779-6/99

e suasreedições.

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

de marçode 2005a 28 defevereirode 2006.

10.2- ABRANGÊNCIA

O BANCODEHORASabrangeos empregadosqueassinaremo termodeadesãoaomesmo,quefaráparte
integrantedopresenteacordo,depositadonoSindicatodosFarmacêuticosnoEstadodoParaná.

10.3- CRÉDITONOBANCODEHORAS

Ashorastrabalhadasacimadajornadacontratualdosempre€}adosserãocreditadasnoBANCODEHORAS.

Ajornadadiáriaestálimitadaaomáximode10(dez)horas'diáriasdetrabalhoefetivo.

10.4- DÉBITONOBANCODEHORAS

A diferençaa menorentreajornadacontratualsemanale ashorasefetivamentetrabalhadasserádebitadano

BANCODEHORAS,comexceçãodaquelasreferentesàfaltaseatrasosnãojustificados.
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10.6- TRABALHOSEMDIASDEDESCANSO

Nahipótesedeconvocaçãodo empregadoparao trabalhoemdiasde descansosemanalou feriados,o crédito

do BANCODE HORASserá consideradoem dobro,desdeque as referidashorasnão sejamcompensadas

atravésdefolganodecorrerda semana,ou nosprimeirosdiasda semanaseguinte.

10.7- CONVOCAÇÃODOSEMPREGADOSCOMHORASNEGATIVAS

Osempregadoscomhorasnegativas,quandoconvocadosparao trabalho,terãoobrigaçãodocomparecimento

no horárioe datadeterminados,sob penado descontodas referidashoras,se a ausênciafor injustificada,não

gerandoqualquerefeitoparao BANCODEHORAS.

11.REPOUSOSEMANALREMUNERADO >

É proibidaa inclusãoda parcelasalarialcorrespondenteao repousosemanalremunerado(LeinO605/49)nos..

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

comissõespercebidasno mêspelonúmerode diasefetivamentetrabalhados,multiplicando-seo resultadopelo

númerodedomingose feriadosdo mêscorrespondente.

Paráarafoúnico: O repousosemanalremuneradoseráfruídoaosdomingos.Nasatividadesquepor natureza

determinemtrabalhoaosdomingosserágarantidoaosempregados,repousoem pelomenosdoisdomingosao
mês.

12.EMPREGADOSEMVIASDEAPOSENTADORIA

Ao empregadoquecontarno mínimo10(dez)anosde trabalhona empresa,e que na vigênciado contratode

trabalhocomprovarporescritoque está na condiçãode, no máximo12 (doze)mesesde adquiriro direitoà

aposentadoria,na hipótesede sua despedidaimotivada,por iniciativada empresa,ficará asseguradoo

reembolsodosvaloresporele pagoa títulode contribuiçãoprevidenciária,enquantonãoobtiveroutroemprego

ou atéquesejaaposentado,semprecombasee limiteno últimosaláriopercebidona empresa.O direitoao

reembolsoseráasseguradoporumperíodomáximode 12(doze)meses,contadosda datada comunicaçãoda

iminênciada aposentadoria,nãofazendojus ao mesmodireitoo empregadoquesedemitir,celebraracordoou

passara perceberauxílioenfermidadeou seaposentarporinvalidez.

14.LANCHES

Os intervalosdequinzeminutosparalanche,nasempresasqueobservamtal critério,serãoco

tempodeserviçodoempregado.

RuaMarechalDeodoro,252- 3°andar- Centro- Fone:(41)223-3472- Fax(41)324-3784- Curiliba- Paraná- E-mail:info@sindifar-pr.org.br
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15.FÉRIAS

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

constitucional,aplicávelodispostonoArt.144daCLT.

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

feriadosoudiadecompensaçãoderepousosemanal.

16.ATESTADOS

Serãoaceitosatestadosmédicose odontológicosfornecidospelosprofissionaisda PrevidênciaSocial,do

SindicatodosEmpregadosdasempresasouorganizaçõesporelacontratadas;os atestadosdeprofissionais

particularesserãosujeitosàapreciaçãodosmédicosdaempresa.

17.CONTRIBUiÇÃOSINDICAL

As empresasficamobrigadasa descontarna formados artigosnO578e seguintesda CLT, da folhade'

pagamentodo mês de marçode cadaano,a ContribuiçãoSindical,no valor estipuladopela CNPL-

ConfederaçãoNacionaldasProfissõesLiberais,dosaláriodeseusempregados,e recolhê-Iasnaformadalei,

atravésdeguiaspróprias,emnomedosindicatoprofissional.

18.GARANTIASGERAIS

Dentrodosprincípiosqueorientamo DireitodoTrabalho,ficamasseguradasascondiçõesmaisfavoráveisjá

existentesemcadaempresa,comrelaçãoaqualquerdascláusulasaquipactuadas.

19.NEGOCIAÇÃOPERMANENTE

Ficainstituídoumcanalpermanentede negociaçõese entendimentosentreos sindicatosora acordantes,

durantea vigênciadestaConvençãoColetiva,objetivando~tenderas necessidadese anseiosdosmesmos,
~

especialmentenoquese refereà formaçãode umaComissãode ConciliaçãoPrévia.

20.MULTACONVENCIONAL

Estipula-sea cláusulapenalnovalorde 20%(vinteporcento)do saláriomensal,emfavordo empregado,

semprequehouverdescumprimentopor partedo empregador,de quaisquerdas cláusulascontidasnesta

ConvençãoColetivadeTrabalho,porinstrumentonormativoviolado.
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22.FÉRIASPROPORCIONAIS

Nacessaçãodo contratode trabalhoporpedidode demissão,os empregadosquedetiveremmaisde 06 (seis)

mesese menosde 12(doze)mesesdeserviço,perceberãofériasproporcionaisà base de 1/12(umdozeavos)

pormêsoufraçãosuperiora 14(quatorze)dias,semcomputaro avisoprévio.

23.CONTROLEDEFREQUÊNCIAEHORÁRIO

Nasempresascommaisde10(dez)empregados,seráutilizadoobrigatoriamentelivrooucartãoponto.

24.RESCISÃOCONTRATUALPORJUSTACAUSA

Nocasode denúnciado contratode trabalho,porjustacausa,o empregadorindicará,por escrito,a falta
cometidapeloempregado.

25.LICENÇAREMUNERADA

As empresasconcederãolicençaremuneradaaos dirigentessindicaiseleitose no exercíciode seu mandato

paraparticipaçãode reuniões,conferências,congressose simpósios,licençaqueserá solicitadapelaentidade

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

26.HOMOLOGAÇÃOPORRESCISÃODECONTRATODETRABALHO

Porocasiãodashomologaçõesrescisóriasdecontratode trabalho,efetuadasjuntoà EntidadeSindicaldos

Empregados,amesmadeveráexigircertidãonegativadaEntidadeSindicalpatronal.

27.TAXADEREVERSÃOSALARIAL

As empresasdescontarãodiretamentedossaláriosreferenteao mêsdejunhode 2005,a quantiade 5%(cinco

porcento)do pisoda categoria,destinando-oao SindicatodÓ'sFarmacêuticosno Estadodo Paraná,mediante

repassequeseráfeitoatéo 50(quinto)dia posterioraodesconto.

ParáQrafoprimeiro: Os empregadosadmitidosapósa data previstana cláusulaacimae que não sofreramo

descontoprevistonestacláusula,o sofrerãonoprimeiromêsde contratação.

ParáQrafoseQundo:Em caso de atrasono descontoou no repassedos valoresdescontados,a empresa

pagaráumamultade 10%(dezporcento)aomês,calculadasobreos valoresdevidos.

ParáQrafoterceiro: As empresasficamobrigadasa colherdos empregadosda categoria,manifestaçãopor

escrito,seos mesmosopõem-seaodesconto,comantecedência'11ínimade 10(dez)diasda dataprevistapara
o desconto.
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29.ADICIONALNOTURNO

Oempregadorpagaráadicionalnoturnoa seusempregadosà razãode20%(vinteporcento)a incidirsobreo
salariodahoranormal.

A presenteConvençãoColetivaé extraídaem cincovias de igual teore data,assinadapelospresidentesdos

sindicatosdascategoriasprofissionale econômica.

Curitiba,28de marçode 2005.
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