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Poreste instrumentoparticularde ConvençãoColetivade Trabalho,celebradocomfundamentonoArt. 6

da CLT,o SINDICATODOSFARMACÊUTICOSNO ESTADODO PARANÁ,estabelecidoà RuaMarechal

Deodoro,252, 3° andar, nesta Capital e o SINDICATODO COMÉRCIOVAREJISTA DE PRODUTOS

FARMACÊUTICOSDE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA,estabelecidoà Rua Rui Barbosa,nO799 - 1°

andar,nacidadedeSantoAntônioda Platina/PR,representandorespectivamentea categoriaprofissionale a

econômica,por seusrespectivospresidentes,abaixonominados,firmame estipulamas seguintescláusulas

e condições:

01.VIGÊNCIA

A presenteConvençãoColetivadeTrabalhoentraemvigorem1°demarçode2007e terávigênciaaté29de

fevereirode2008,eserádepositadanostermosdaLei.

02.DATABASE

ApresenteConvençãoColetivadeTrabalhoconfirmaadatabasedacategoriapara1°demarço.

03. DIREITOSE DEVERES

Todosos trabalhadorese empresasabrangidaspor esta ConvençãoColetivade Trabalhodeverãoacatare

aplicaras normasnelacontidas,na formada legislaçãoemvigor.

04.SALÁRIONORMATlVO

O piso da categoriavigenteem 1° de março de 2006, no valor de R$ 1.452,00(um mil, quatrocentose

cinqüentae dois reais)seráacrescidode 4,0%(quatroporcento),sendoque o novovalordo pisodacategoria

passaa serde R$ 1.510,00(hummil,quinhentose dezreais).

Paráqrafoprimeiro:Aosempregadosadmitidosno períodocompreendidoentre1° marçode 2006a 28 de

fevereirode 2007,comsaláriosuperiorà R$ 1.510,00(hummil,quinhentose dez reais),a correçãoserá

aplicadaproporcionalmenteemfunçãodaalternativadoreajusteocorrido,conformea seguintetabela:

· Março/2006 - 4,00%

· Abril/2006 - 3,67%

· Maio/2006 - 3,34%

· Junho/2006 - 3,01%
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Paráqrafosequndo:O reajustesalarialhavidoemmarçode2007,serápagojuntoà folhade pagamentodo

mêsdemaiodopresenteanocomosdevidosretroativos.

05. SALÁRIODEINGRESSO

Face ao dispostona cláusulaanterior,o saláriode ingressoa partir de 1° de março de 2007 será de R$

1.510,00(ummil,quinhentose dez reais).Visandoa inserçãodos farmacêuticosrecémformadosno mercado

de trabalho,paraestesfica estabelecidoo saláriode ingressode R$ 1.431,00(um mil,quatrocentose trintae

um reais),desdeque se tratede primeiro emprego,nos 6 (seis)primeiros meses da vigênciado contrato

de trabalho.

06.COMPROVANTESDE PAGAMENTO

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

qualquerformadedescontoaoempregado,diretaou indiretamente.

08. REFEiÇÃO

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

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

valordosalárionormativode ingressonaempresa,pordia.

09.COMISSIONADOS
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. Julho/2006 - 2,68%. Agosto/2006 - 2,35%. Setembro/2006 - 2,02%. Outubro/2006 - 1,69%. Novembro/2006 - 1,36%. Dezembro/2006 - 1,03%. Janeiro/2007 - 0,70%. Fevereiro/2007 - 0,37%
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Aosempregadoscomissionadosseráfornecidomensalmente,o valorde suasvendase a basede cálculo

correspondenteaopagamentodascomissõesedorepousosemanalremunerado.

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

indenizaçõesportempodeserviçoe avisoprévioindenizado,serãocorrigidascombasenoINPCouqualquer

outroindicequevenhaa substituí-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 nocasode fériasintegraisseráconsideradaa médiadas

comissões,corrigidasnosdozemesesanterioresaoperíododegozo.

10.BANCODEHORAS

10.1- OBJETO

As horasextrastrabalhadasserãocompensadasatravésdosistemaBANCODE HORAS,conformepermissivo

do parágrafo2°,do artigo59 da CLT, com a novaredaçãoque lhe foi dadapela Lei nO9.601/98e MP2.164-

41/01e suasreedições,semque referidobancodehorasintervenhaouabonefaltasjuntoaoCRF/PR.

Assim,a compensaçãopodeocorrerno prazode vigênciado presenteinstrumentonormativo,ou seja,entre1°
de marçode2007a 29de fevereirode 2008.

10.2- ABRANGÊNCIA

O BANCODEHORASabrangeosempregadosqueassinaremo termode adesãoaomesmo,quefaráparte

integrantedopresenteacordo,depositadonoSindicatodosFarmacêuticosnoEstadodoParaná.

10.3- CRÉDITONOBANCODEHORAS

As horastrabalhadasacimadajornadacontratualdosempregadosserãocreditadasno BANCODEHORAS.

A jornadadiáriaestálimitadaao máximode 10(dez)horasdiáriasde trabalhoefetivo.

10.4- DÉBITONOBANCODEHORAS

A diferençaa menorentrea jornadacontratualsemanale ashorasefetivamentetrabalhadasserádebitadano

BANCODEHORAS,comexceçãodaquelasreferentesàfaltase atrasosnãojustificados.

10.5- RESCISÃOCONTRATUAL

Nahipótesederescisãodocontratodetrabalho,qualquerquesejaa causa,o saldocredordoempregadoserá

pagocomohoraextra,comos adicionaislegais.Se,ao contrário,o saldofor devedor,o empregadoserá ~
.

./

remido,nãosendodescontadasashorasnãocompensadas. ff' h
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10.6 - TRABALHOSEMDIASDEDESCANSO

Nahipótesedeconvocaçãodoempregadoparao trabalhoemdiasdedescansosemanalouferiados,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 nO605/49)nos

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

comissõespercebidasno mêspelonúmerodediasefetivamentetrabalhados,multiplicando-seo resultadopelo

númerodedomingose feriadosdo mêscorrespondente.

Paráarafoúnico: O repousosemanalremuneradoseráfruídoaosdomingos.Nasatividadesquepor natureza

determinemtrabalhoaosdomingosserágarantidoaosempregados,repousoem pelomenosdoisdomingosao

mês.

12.EMPREGADOSEMVIASDEAPOSENTADORIA

Aoempregadoquecontarnomínimo10(dez)anosdetrabalhonaempresa,e quenavigênciadocontratode

trabalhocomprovarporescritoqueestánacondiçãode,nomáximo12(doze)mesesde adquiriro direitoà

aposentadoria,na hipótesede sua despedidaimotivada,por iniciativada empresa,ficaráasseguradoo

reembolsodosvaloresporelepagoatítulodecontribuiçãoprevidenciária,enquantonãoobtiveroutroemprego

ouatéquesejaaposentado,semprecombasee limitenoúltimosaláriopercebidonaempresa.Odireitoao

reembolsoseráasseguradoporumperíodomáximode12(doze)meses,contadosdadatadacomunicaçãoda

iminênciadaaposentadoria,nãofazendojusaomesmodireitoo empregadoquesedemitir,celebraracordoou

passara perceberauxílioenfermidadeouseaposentarporinvalidez.

13.SALÁRIOSUBSTITUiÇÃO

O empregadoadmitidoparaa funçãode outrodispensadosemjustacausa,terádireitoa igualsaláriodo

empregadodemenorsalárionafunção,nãoconsideradasasvantagenspessoais.

14.LANCHES

.
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Osintervalosdequinzeminutospara lanche,nasempresasqueobservamtal critério,serãocomputadoscomo

tempodeserviçodoempregado.

15.FÉRIAS

O pagamentodas férias,a qualquertítulo,inclusiveproporcionais,será sempreacrescidocom o terço

constitucional,aplicávelodispostonoArt.144daCLT.

Paráarafoúnico: O iniciodasférias,coletivasou individuais,nãopoderácoincidircomsábados,domingo,

feriadosoudiadecompensaçãoderepousosemanal.

16.ATESTADOS

Serão aceitosatestadosmédicose odontológicosfornecidospelos profissionaisda PrevidênciaSocial,do

Sindicatodos Empregados,das empresasou organizaçõespor ela contratadas;os atestadosde profissionais

particularesserãosujeitosà apreciaçãodosmédicosdaempresa.

17.CONTRIBUiÇÃOSINDICAL

As empresasficam obrigadasa descontarna forma dos artigos nO578 e seguintesda CLT, da folha de

pagamentodo mêsde marçode cadaano, a ContribuiçãoSindical,no valorestipuladoem AssembléiaGeral

Extraordinária,realizadaem data de 06 de fevereirodo correnteano, no valor de R$ 95,00 (noventae cinco

reais)do saláriode seus empregados,e recolhê-Iasna formada lei, atravésde guias próprias,em nomedo

sindicatoprofissional.

18.GARANTIASGERAIS

Dentrodosprincípiosqueorientamo DireitodoTrabalho,ficamasseguradasascondiçõesmaisfavoráveisjá

existentesemcadaempresa,comrelaçãoaqualquerdascláusulasaquipactuadas.

19.NEGOCIAÇÃOPERMANENTE

Fica instituidoum canal permanentede negociaçõese entendimentosentre os sindicatosora acordantes,

durantea vigênciadesta ConvençãoColetiva,objetivandoatenderas necessidadese anseiosdos mesmos,

especialmentenoquese refereà formaçãode umaComissãode ConciliaçãoPrévia.

20.MULTACONVENCIONAL

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

semprequehouverdescumprimentoporpartedo empregador,de quaisquerdascláusulascontidasnesta

ConvençãoColetivadeTrabalho,porinstrumentonormativoviolado. ff
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21.ANOTAÇÕES

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

comissões,durantea vigênciadestaConvenção,bemcomoo contratode experiênciae respectivoperiodode

duração.

22. FÉRIASPROPORCIONAIS

Nacessaçãodo contratode trabalhoporpedidode demissão,os empregadosquedetiveremmaisde 06 (seis)

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

avos)pormêsou fraçãosuperiora 14 (quatorze)dias,semcomputaro avisoprévio.

23.CONTROLEDEFREQUÊNCIAE HORÁRIO

Nasempresascommaisde 10(dez)empregados,seráutilizadoobrigatoriamentelivrooucartãoponto.

24. RESCISÃOCONTRATUAL PORJUSTACAUSA

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

cometidapeloempregado.

25. LICENÇAREMUNERADA

As empresasconcederãolicençaremuneradaaos dirigentessindicaiseleitose no exercíciode 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.TAXADEREVERSÃOSALARIAL

As empresasdescontarãodiretamentedossaláriosreferenteao mêsde agostode 2007,a quantiade 5%

(cincoporcento)do pisoda categoria,destinando-oao SindicatodosFarmacêuticosno Estadodo Paraná,

medianterepassequeseráfeitoatéo 5°(quinto)diaposterioraodesconto.

Paráarafoprimeiro:Osempregadosadmitidosapósa dataprevistanacláusulaacimae quenãosofreramo

descontoprevistonestacláusula,o sofrerãonoprimeiromêsdecontratação.

Paráarafoseaundo:Emcasode atrasono descontoou no repassedosvaloresdescontados,a empresa

pagaráumamultade10%(dezporcento)aomês,calculadasobreosvaloresdevidos. 4
ff'h
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Paráarafoterceiro: As empresasficam obrigadasa colherdos empregadosda categoria,manifestaçãopor

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

parao desconto.

28. HORASEXTRAS

As horasextrasserãopagascomaplicaçãodeadicionalde50%(cinqüentaporcento)sobrea horanormal.

29.ADICIONALNOTURNO

O empregadorpagaráadicionalnoturnoa seusempregadosà razãode 20%(vinteporcento)a incidirsobreo

saláriodahoranormal.

30.AVISOPRÉVIO

O avisoprévio,que poderásertrabalhoou indenizado,seráde:

a) 30diasparaos trabalhadoresquecontaremcomo tempodeserviçoinferiora 5 anosnamesmaempresa;

b) 45 diasparatodosos trabalhadoresquecontaremcommaisde 5 anose menosde 10anosde serviçona

mesmaempresa;

c) 60diasparatodosos trabalhadoresquecontaremcommaisdedez anosde serviçonamesmaempresa.

A presenteConvençãoColetivaé extraídaemcincoviasdeigualteore data,assinadapelospresidentesdos

sindicatosdascategoriasprofissionaleeconômica. O
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