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SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO EST DO RIO GRANDE DO SUL, CNPJ n. 88.012.919/0001-46, neste ato 
representado(a) por seu Presidente, Sr(a). DEBORA RAYMUNDO MELECCHI; 

E 

SINDICATO DOS HOSPITAIS E CLINICAS DE PORTO ALEGRE, CNPJ n. 92.963.792/0001-18, neste ato 
representado(a) por seu Presidente, Sr(a). ALCEU ALVES DA SILVA; 

celebram a presente CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as condições de trabalho previstas nas 
cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE 

As partes fixam a vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho no período de 1º de agosto de 2009 a 31 de 
julho de 2011 e a data-base da categoria em 1º de agosto. 

CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA 

A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) DOS FARMACÊUTICOS, com abrangência 
territorial em Porto Alegre/RS.  

Salários, Reajustes e Pagamento 
 

Piso Salarial 

CLÁUSULA TERCEIRA - PISO NORMATIVO 

Fica estabelecido um piso normativo para os integrantes da categoria profissional de R$ 2.320,00 (dois mil trezentos e 
vinte reais) para jornada de 220 (duzentos e vinte) horas mensais, podendo ser fixado por hora, respeitada a mesma 
proporção, valor esse que deverá sofrer reajustes nas mesmas datas e nos mesmos Índices dos demais salários. 

Reajustes/Correções Salariais 

CLÁUSULA QUARTA - REAJUSTE SALARIAL 

Os empregados representados pelo Sindicato Profissional terão reajuste salarial da seguinte forma: O percentual de 
4,57% (quatro vírgula cinqüenta e sete por cento) retroativo a 1º de agosto de 2009, relativo ao INPC acumulado 
no período revisando e o percentual de 0,58% (zero vírgula cinqüenta e oito por cento) à título de aumento real 
de salários, em 01 deabril de 2010, completando o percentual total de 5,15% (cinco vírgula quinze por cento), facultada 
a compensação das antecipações espontâneas concedidas no período revisando. 

Parágrafo Primeiro: O total dos salários reajustados em 01 de maio de 2010, aplicado o percentual de 5,15%, servirá 
de base para os reajustes da data base de 1º de agosto de 2010. 

Parágrafo Segundo: As diferenças salariais decorrentes do reajuste disposto nos itens acima serão pagas juntamente 
com os salários de maio de 2010. 

Parágrafo Terceiro: Proporcionalidade – Na hipótese de empregado admitido após a data base, ou em se tratando de 
empresa constituída e em funcionamento depois da data base, o reajustamento será calculado de forma proporcional, 
em relação à data de admissão e com preservação da hierarquia salarial. 



Parágrafo Quarto: Os empregados que tiveram seus contratos rescindidos a partir de 1º de agosto de 2009 farão jus 
ao INPC retroativo ora previsto, observado o disposto no caput e parágrafo terceiro da presente cláusula. 

Parágrafo Quinto: em 01 de agosto de 2010 os salários dos trabalhadores abrangidos pela presente convenção serão 
reajustados pelo percentual igual a variação do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) acumulado entre 
01/08/2009 e 31/07/2010. 

Pagamento de Salário – Formas e Prazos 

CLÁUSULA QUINTA - DATA DE PAGAMENTO 

Os empregadores deverão pagar os salários até o 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente ao trabalho, ou se houver lei 
que modifique o prazo, no último dia por ela fixado, sob pena de multa de 1/30 (um trinta avos) do salário mensal por 
dia de atraso, em favor dos trabalhadores prejudicados, limitado ao principal. 

Parágrafo Primeiro: Se o pagamento do salário for feito em cheque, a empresa dará ao trabalhador o tempo necessário 
para descontá-lo no mesmo dia. 

Parágrafo Segundo: O pagamento de salário em sexta-feira e em véspera de feriado deverá ser realizado em moeda 
corrente, ressalvada a hipótese de depósito em conta bancária. 

CLÁUSULA SEXTA - COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS 

Os empregadores estão obrigados a fornecer a seus empregados comprovantes de pagamento dos salários, contendo 
discriminação de todos os valores pagos. 

Descontos Salariais 

CLÁUSULA SÉTIMA - DESCONTOS 

Serão considerados válidos todos os descontos salariais efetuados pelo empregador a título de mensalidade e 
despesas provenientes da Associação de Empregados, bem como despesas referentes a seguro de vida em grupo, 
farmácia, alimentação, planos de saúde e outros que, comprovadamente, forem utilizados pelo empregado, em seu 
benefício, e estejam prévia e expressamente autorizados. 

Parágrafo Primeiro: Fica ressalvado o direito do empregado cancelar, a qualquer tempo, a autorização dos descontos 
citados nesta cláusula, exceto quanto aos débitos já constituídos. 

Parágrafo Segundo: Fica assegurada, em caso de rescisão do contrato de trabalho, a quitação dos débitos já 
convertidos ou comprometidos pelo empregado. 

Outras normas referentes a salários, reajustes, pagamentos e critérios para cálculo 

CLÁUSULA OITAVA - PAGAMENTO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS 

As horas extras prestadas até a data do encerramento da folha de pagamento e não compensadas na forma da 
cláusula BANCO DE HORAS, deverão ser remuneradas com base no salário do mês de competência em que forem 
efetivamente pagas. 

CLÁUSULA NONA - SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO 

Em caso de substituição temporária de um profissional por outro, no desemprenho das mesmas funções, superior a 15 
(quinze) dias, o empregado substituto deverá perceber o mesmo salário do substituído, durante todo o período em que 
perdurar a substituição, salvo vantagens pessoais. 

Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros 

13º Salário 

CLÁUSULA DÉCIMA - ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA 

Os empregadores, mediante requerimento dos empregados, pagarão 50% (cinqüenta por cento) da Gratificação 
Natalina, juntamente com o pagamento das férias, quando gozadas a partir de maio. 



CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - GRATIFICAÇÃO NATALINA – MULTA PELO ATRASO 

Será devida multa diária de 1/30 (um trinta avos) do salário base mensal, em favor do empregado, quando o 
pagamento da gratificação natalina não for efetuado dentro do prazo previsto em lei, limitado ao principal. 

Adicional de Tempo de Serviço 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO 

A cada 5 (cinco) anos de serviço prestado na mesma empresa, perceberá o empregado o adicional mensal de 5% 
(cinco por cento) do seu salário base. 

Adicional Noturno 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - ADICIONAL NOTURNO 

Fica assegurado aos empregados lotados no período da noite, adicional noturno equivalente a 50% (cinqüenta por 
cento) da hora diurna, para o trabalho realizado das 22:00h (vinte e duas horas) de um dia até às 5:00h (cinco horas) 
do dia seguinte. 

Outros Adicionais 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

O profissional farmacêutico, que vier a assumir a responsabilidade técnica, conforme definido em lei, em adição às 
suas atribuições terá acrescido ao seu salário o valor equivalente a 03 (três) salários mínimos, desde que cumpra 
jornada integral de trabalho. 

Auxílio Morte/Funeral 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - AUXÍLIO FUNERAL 

O empregador pagará aos dependentes legalmente habilitados do empregado falecido, auxílio-funeral em quantia 
equivalente a 2,5 (dois e meio) pisos normativos da categoria. No caso de falecimento ter ocorrido em decorrência de 
acidente do trabalho, o auxílio-funeral será em quantia equivalente a 5 (cinco) pisos normativos da categoria. 

Parágrafo Único: Fica o empregador dispensado do pagamento do auxílio-funeral previsto na presente cláusula 
quando for disponibilizado meio indenizatório mais benéfico para o empregado. 

Auxílio Creche 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - CRECHE 

Os estabelecimentos em que trabalharem pelo menos 30 (trinta) mulheres com mais de 16 (dezesseis) anos de idade 
terão local apropriado onde seja permitido às empregadas, ou aqueles trabalhadores que detenham a guarda legal, 
guardar sob vigilância e assistência os seus filhos, com idade de zero a doze meses de vida. 

Parágrafo Primeiro: O número de leitos no berçário obedecerá à proporção de 4 (quatro) leitos para cada grupo de 30 
(trinta) empregadas entre 16 (dezesseis) e 40 (quarenta) anos de idade. 

Parágrafo Segundo: Ficam os empregadores autorizados a adotar os sistemas de reembolso e/ou creche própria e/ou 
convênio com creche, de acordo com as condições previstas no caput da presente cláusula. 

Seguro de Vida 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO 

Fica facultada às empresas a concessão de seguro de vida aos seus empregados, através da co-participação do 
empregado em até 50% (cinqüenta por cento) do custo mensal referente ao benefício, com as seguintes coberturas: a) 
morte do empregado por qualquer causa, independentemente do local ocorrido; b) invalidez permanente (total ou 
parcial) do empregado, causada por acidente, independentemente do local ocorrido; c) invalidez por doença (provisória 
ou definitiva), não podendo o empregado, enquanto gozar do benefício, exercer qualquer atividade remunerada; d) 
morte do cônjuge do empregado, por qualquer causa, com cobertura de 50% do capital do titular; e) assistência funeral 
familiar (mortes). 



Parágrafo Primeiro: As indenizações, independentemente da cobertura, deverão ser processadas e pagas aos 
beneficiários do seguro, no prazo não superior a 48 (quarenta e oito) horas, após a entrega da documentação completa 
exigida pela seguradora. 

Parágrafo Segundo: Aplica-se o disposto nesta cláusula a todos os representados pelas entidades ora convenentes 
que vierem a optar expressamente pelo seguro de vida. 

Parágrafo Terceiro: O valor do prêmio e vantagens decorrentes desta cláusula, por estarem disponíveis a todos os 
integrantes da categoria profissional, não integram o salário para quaisquer efeitos, inclusive para o salário de 
contribuição. 

Parágrafo Quarto: Os empregadores não serão responsabilizados sob qualquer forma, solidária ou subsidiariamente, 
na eventualidade da seguradora contratada não cumprir com as condições mínimas aqui estabelecidas, salvo quando 
houver prova de culpa ou dolo. 

Parágrafo Quinto: Aos trabalhadores que estiverem afastados por auxílio-doença previdenciário assegura-se a 
manutenção do seguro de vida durante o período de seis meses, contados da data de afastamento. Após este período, 
e até seu retorno, deverá arcar com o valor integral do seguro para manutenção do benefício ou solicitar sua 
suspensão. 

Parágrafo Sexto: Nos afastamentos por licença não remunerada, o empregado deverá arcar com o valor integral do 
seguro para manutenção do benefício ou solicitar sua suspensão. 

Aposentadoria 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - APOSENTANDO - REEMBOLSO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 

Aos empregados com, no mínimo, 5 (cinco) anos de trabalho prestados ao mesmo empregador, contando com 36 
(trinta e seis) meses ou menos para aquisição do direito à aposentadoria integral ou por idade, e que venham a ser 
despedidos sem justa causa, fica assegurado o reembolso das contribuições restantes devidas à Previdência Social, 
com base no último salário. 

Parágrafo Primeiro: O período faltante para a aposentadoria deverá ser comprovado através da certidão ou extrato de 
tempo de serviço fornecido pelo INSS, no prazo de até 30 (trinta) dias após o término da contratualidade. 

Parágrafo Segundo: O reembolso será realizado pelo empregador mediante apresentação da GRPS (Guia de 
Recolhimento da Previdência Social), na condição de contribuinte individual. 

Parágrafo Terceiro: O benefício será suspenso quando da obtenção de novo emprego, excetuada a hipótese de 
vínculo empregatício já existente no momento da rescisão contratual. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 

Fica assegurado ao empregado que obtiver a concessão de aposentadoria por invalidez, independentemente da data 
da concessão, a quitação em folha de pagamento das férias vencidas e proporcionais com terço legal correspondente, 
assim como da Gratificação Natalina a que fizer jus, num prazo máximo de 60 (sessenta) dias após a solicitação do 
empregado, juntamente com o comprovante da referida concessão da aposentadoria, junto ao INSS. 

Parágrafo Único: Dos valores a pagar autoriza-se a empresa a quitar débitos decorrentes de antecipações recebidas 
e não reembolsadas. 

 


