
ACORDO COLETIVO DE TRABALHO QUE ENTRE 51
CELEBRAM, DE UM LADO, 0 SINDICATO DOS
FARMACEUTICOS DO ESTADO DA BAHIA - SINDIFARMA E,
DO OUTRO LADO, PROMEDICA - PROTEc;AO MEDICA A
EMPRESAS S.A. E A PROMEDICA PATRIMONIAL S. A -
PROPAT, COM A INTERVENIENCIA - ANUENCIA DO
SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS DE MEDICINA DE
GRUPO - SINAMGE, COM SEDE NA AVENIDA PAULISTA, N°
171 -11° ANDAR, SAO PAULO - SP, INSCRITO NO CNPJ SOB
o N° 45.794.567/0001-45, MEDIANTE AS CLAuSULAS E
CONDlc;OES SEGUINTES:

o presente acordo coletivo de trabalho abrange todos os Farmaceuticos representados pelo Sindicato
dos Farmaceuticos do Estado da Bahia - SINDIFARMA e que laboram para as empresas Promedica -
Prote~ao Medica a Empresas S.A. e Promedica Patrimonial S. A - PROPAT, a seguir denominadas
simplesmente empresas.

As empresas concederao, a todos os seus empregados, reajuste salarial de 5,83% (cinco virgula
oitenta e tres por cento) nos meses de maio, junho e julho de 2009 e 7% (sete por cento), a partir 01 de
agosto de 2009.

Paragrafo Primeiro - 0 pagamento da diferenga que vier a ser apurada nos meses de maio a
setembro de 2009 para cada empregado sera efetuado pelas empresas em 03 (tres) parcelas iguais
nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2009.

Paragrafo Segundo - As empresas deduzirao os aumentos legais e espontaneos praticados no
periodo, com excegao daqueles decorrentes de promogao, transferencias, acordos, equiparagao
salarial, implemento de idade, merito, termino de contrato de aprendizagem, expressamente concedidos
a esses titulos.

Aos empregados que trabalham em centro obstetrico, centro cirurgico, esterilizagao, emergencia, UTI e
bergario, fica assegurada a gratificagao mensal de 20% (vinte por cento) sobre 0 salario base ou
profissional.

Por cada filho de todos os empregados, inclusive os adotivos, ate a idade de 06 (seis) anos, fica
assegurado 0 auxilio creche de R$ 23,11 (vinte e tres reais e onze centavos).

As horas extras serao remuneradas com 0 adicional de 75%(setenta e cinco por cento), de segunda a
sexta-feira e de 100% (cem por cento) aos sabados, domingos e feriados.



As empresas concederao a todos os seus empregados, ate 0 dia 15 (quinze) de cada mes, um
adiantamento correspondente a 30% (trinta por cento) do salario base.

o empregado substituto tera direito ao mesmo salario e as mesmas vantagens do substituido, caso a
substituil;ao perdure por mais de 29 (vinte e nove) dias.

Aos empregados com mais de 03 (tres) anos de servil;o, que forem demitidos sem justa causa, fica
assegurada uma indenizal;ao no valor equivalente a 15 (quinze) dias de salario, alem do aviso previa
previsto na lei.

Aos empregados que durante 0 ana nao tiverem mais de 4 (quatro) faltas ao servil;o, justificadas ou
nao, fica assegurado 0 premio assiduidade de 1 (um) salario minima, que devera ser pago no retorno
das ferias.

CLAuSULAS SOCIAlS

CLAuSULA DECIMA - ABONO DE FALTAS

Serao abonadas as faltas dos Farmaceuticos que frequentem regulamente cursos de extensao
universitaria ou p6s-gradual;ao, para prestal;ao das provas e arguil;oes, desde que feita a devida
comunical;ao com 72 (setenta e duas) horas de antecedencia e comprovadas posteriormente.

Fica assegurado 0 fornecimento gratuito de 2 (dois) uniformes, por ano, desde que eXigido 0 seu usa
pelas empresas.

Em caso de falecimento do empregado, a empresa pagara a familia do mesmo 0 auxilio funeral
estipulado no Seguro de Vida em Grupo que a empresa fornece a todos os seus empregados, sem
onus, sendo que, em caso de morte natural, 20 (vinte) vezes 0 salario ate 0 limite de R$ 80.000,00
(oitenta mil reais), ou em caso de morte acidental, 40 (quarenta) vezes 0 salario do empregado, ate 0
limite de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais).

o pagamento do salario sera feito mediante recibo, fornecendo-se c6pia ao empregado, com a
identifical;ao da empresa, e do qual constarao a remuneral;ao, com a discriminal;ao das parcelas, a
quantia Iiquida paga, os dias trabalhados, as horas extras, 0 adicional noturno e os descontos
efetuados, inclusive os valores correspondentes ao FGTS.



legais, assistencia medica e hospitalar no PLANO ESSENCIAL, de acordo com os termos previstos no
Contrato de Prestagao de Servigos utilizado pela Promedica - Protegao Medica a Empresas S.A., com a
co-participagao do empregado nas hip6teses ali previstas.

Paragrafo Primeiro - Os empregados que forem admitidos a partir de 01 de julho de 2008 nao terao
direito a assistencia medica e hospitalar durante 0 periodo de experiencia de ate 90 (noventa) dias.

Paragrafo Segundo - Vencido 0 perfodo de experiencia, 0 empregado passara a ter direito a
assistencia medica e hospitalar nos moldes previstos no caput desta clausula, que nao sera extensivo
aos seus dependentes legais.

Fica assegurado a todos os empregados cesta basica no valor de R$90,OO (noventa reais) nos meses
de maio a setembro de 2009 e R$ 96,30 (noventa e seis reais e trinta centavos), a partir de 01 de
outubro de 2009, nao se integrando esta parcela ao salario para qualquer efeito legal.

Paragrafo Unico - Do valor que trata esta clausula, devera ser descontado 5% (cinco por cento) de
todos os empregados.

As empresas fornecerao aos seus empregados que trabalharem em jornada superior a 06 (seis) horas,
almogo em seu local de trabalho ou ticket refeigao.

Paragrafo Primeiro - as descontos dos salarios dos empregados, a tftulo de alimentagao, serao
efetuados sobre 0 valor facial do ticket refeigao e obedecerao aos seguintes Iimites:

- 10% (dez por cento) para os que recebem ate 3 (tres) salarios mfnimos; 15% (quinze por cento), para
os que recebem de 3 (tres) a 5 (cinco) salarios mfnimos; 20% (vinte por cento) para os que recebem
acima de 5 (cinco) salarios mfnimos.

Paragrafo Segundo - as empregados com jornada de 6 (seis) horas diarias receberao metade do valor
facial do ticket.

Paragrafo Terceiro - Os empregados com jornada inferior a 6 (seis) horas diarias, nao terao direito a
almogo nem a ticket refeigao.

Paragrafo Quarto - Aos empregados em regime de plantao de 12 (doze) horas diurnas, sera fornecido
almogo, gratuitamente.

Paragrafo Quinto - Serao fornecidos, gratuitamente, cafe da manha e ceia para os empregados dos
plant6es noturnos.

as empregados com jornada semanal de 44 (quarenta e quatro), 36 (trinta e seis) ou 24 (vinte e quatro)
horas, poderao, mediante acordo de compensagao de carga horaria junto a empresa, cumpri-Ia em
horarios corridos de 4 (quatro), 6 (seis), 8 (oito), 12 (doze) ou 24 (vinte e quatro) horas, respeitando
sempre 0 limite semanal.

Paragrafo Unico - Fica, entretanto, estabelecido 0 acordo de compensagao de jornada, inclusive de
carga horaria semanal de trabalho, podendo 0 excesso de jornada em uma semana se compensado
com a redugao da jornada na semana subseqOente.



As empresas encaminharao ao sindicato c6pia das guias de recolhimento da contribuic;ao sindical
compuls6ria (antigo imposto sindical) ate dez dias ap6s 0 desconto.

As empresas colocarao no seu interior, em local de acesso a todos os funcionarios, um quadro de
avisos para 0 sindicato divulgar assuntos de interesse da categoria profissional, assegurando que toda
e qualquer correspondencia enviada pela entidade sera recebida pelos funcionarios.

As empresas descontarao do salario de todos os seus empregados, associ ados ou nao, no mes de
novembro de 2009, a contribuic;ao assistencial prevista na Constituic;ao Federal art. ° 8°, inc. IV, para
manutenc;ao das atividades sindicais, nos valores de 2% (dois por cento) para os nao associ ados e 1%
(um por cento) para os associados, percentuais que foram definidos em assembleia geral da categoria
profissional, salvo oposic;ao por escrito.

Paragrafo Unico - As empresas deverao repassar para a secretaria do sindicato a relac;ao nominal das
importancias descontadas, bem como efetuar 0 dep6sito respectivo na tesouraria da entidade, no prazo
maximo de 10 (dez) dias uteis ap6s 0 desconto.

Todos os diretores do Sindicato Profissional, mediante identificac;ao, terao acesso a local pre-
determinado para comunicar-se diretamente com os empregados das empresas, com pre-aviso de 72
(setenta e duas) horas.

A data base da categoria laboral para fins de negociac;ao coletiva e disposic;6es permanecera 1° de
maio.

Fica assegurada a liberac;ao de urn diretor do sindicato profissional, por empresa, sem prejuizo da
remunerac;ao e demais vantagens.

Paragrafo Unico - Na hip6tese do Presidente e 0 Vice-Presidente pertencerem a mesma empresa, 0
segundo s6 sera Iiberado durante 0 periodo de afastamento comprovado do Presidente.

As rescis6es contratuais dos farmaceuticos demitidos com mais de 01 (um) ana de trabalho serao
homologadas no sindicato, na presenc;a do representante do sindicato, do advogado da entidade e
representante da empresa, sendo obrigat6rio 0 pagamento da anuidade do Sindicato e a comprovac;ao
do recolhimento da contribuic;ao sindical.

E vedada a dispensa da empregada gestante desde a data da notificac;ao da gravidez ate 30 (trinta)
dias ap6s 0 termino da licenc;a previdenciaria.

As empresas proporcionarao as suas gestantes, CO:diC5es de t:;:: CO~iveiS geu e~ de



o presente Acordo Coletivo de Trabalho foi firm ado pelas empresas PROMEDICA - PROTECAo
MEDICA A EMPRESAS S.A. e PROMEDICA PATRIMONIAL S.A. - PROPAT, com a interveniencia-
anuencia do Sindicato Nacional das Empresas de Medicina de Grupo - SINAMGE, entidade sindical
representante da sua categoria economica, sendo certo portanto, que aos empregados das Acordantes,
integrantes da categoria profissional representada pelo Sindicato ora Suscitante, somente se aplicarao
as normas e condi<;oes previstas neste Acordo Coletivo de Trabalho, referentes it data-base de 1° de
maio de 2009 a 30 de abril de 2010.

o presente acordo coletivo de trabalho tera vigen cia de 12 (doze) meses, contados de 01 de maio de
2009 a 30 de abril de 2010.

E por estarem de pleno acordo, as partes assinam 0 presente Acordo Coletivo de Trabalho em 04
(quatro) vias, para um s6 efeito legal.

Salvador-BA, 15deoutu~
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