
ICONVENCAO COlETIVA DE TRABAlHOI

CONVENCAO COlETIVA DE TRABAlHO que fazem, na forma abaixo, de

um lado, 0 SINDICATO DOS HOSPITAlS E ESTABElECIMENTOS DE SERVICOS

DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA . SINDHOSBA e, do outro lado, 0

SINDICATO DOS FARMACEUTICOS DO ESTADO DA BAHIA· SINDIFARMA,

neste ato representados por seus respectivos Presidentes, 0 Sindicato

Patronal pelo Dr. Raimundo Carlos de Souza Correia, maior, brasileiro,

casado, medico, residente e domiciliado a Prac;a Dois de Julho, n.O08 -

Ediffcio Solar, Apto 222, Campo Grande, CEP 40.080.121 - Salvador -

Bahia, RG n. 261.592-44 - SSP/BA, CPF n. 006.507.575-72, e 0 Sindicato

Profissional, pela Dra. Eliane de Araujo Simoes, maior, brasileira, solteira,

farmaceutica, CI n. 360.10138 - SSP/BA. CPF n. 020.888.605/25, residente

e domiciliada na Avenida sete de Setembro, 88, Ed. Barao do rio

Branco, SI. 602, Rel6gio de Sao Pedro, Salvador-Bahia, nos termos a

seguir explicitados:

IClAuSUlA PRIMEIRA . ABRANGENCIAI.: A presente Convenc;ao abrange

os empregados integrantes da Categoria Profissional representada pelo

SINDICATO DOS FARMACEUTICOS DO ESTADO DA BAHIA· SINDIFARMA, e

pelas empresas integrantes da Categoria Economica representada pelo

SINDHOSBA - SINDICATO DOS HOSPITAlS E ESTABElECIMENTOS DE

SERVICOS DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA.

IClAuSUlA SEGUNDA - SINDHOSBA E SINDIFARMAI nomeiam uma

comissao parit6ria de 08 membros, composta de 04(quatro)

representantes dos trabalhadores (Eliane de Araujo Simoes, Edenia

Socorro, Ligia Barbosa e Magno Teixeira) e igual numero de

representantes das empresas integrantes da categoria economica

(Grac;a Seixas, Ricardo Neves, Edmundo Carvalho Junior e Cesar Filho),

com a finalidade especifica de discutir e determinar a viabilidade de

implementa<;:aoda remunera<;:aode sobreaviso, regulamenta<;:aode~



ferias, exames medicos peri6dicos, jornada de trabalho, homologayao

de rescisoes,garantia no emprego e piso salarial). EstaComissao tera 0

prazo de 180dias a contar do assinatura desta Convenyao, para emitir

parecer sobre a possibilidade ou nao de aditamento a presente

Convenyao Coletiva de Trabalho com a inseryao de c1ausulas cujo

conteudo seja 0 resultado dos estudos desenvolvidos pela Comissao.

!CL.AUSULA TERCEIRA . REAJUSTE SALARIALI- As empresas integrantes do

Categoria Econ6mica representada pelo SINDHOSBA concederao aos

seus empregados um reajuste salarial de 5% (cinco por cento),

incidentes sobre os salarios praticados em 01 de maio de 2008 e devidos

nos meses de maio e junho de 2009 e 7% (sete par cento) tambem

incidentes sobre os salarios praticados em 01/05/2008, devido a partir

de 01/07/2009.

Paragrafo primeiro: As empresas poderao compensar os aumentos

legais ou espontaneos concedidos no perfodo de 01 de maio de 2008

ate 30 de junho de 2009, com exceyao daqueles decorrentes de

promoyao, transferencia, equiparayao salarial, implemento de idade,

merito, termino de contrato de aprendizagem, expressamente

concedidos a essest1tulos.

Paragrafo segundo: 0 pagamento do solorio referente a agosto/2009

sera efetuado ja com 0 reajuste ora pactuado e as diferenyas relativas

aos meses de maio e junho serao quitadas nos meses de setembro e

outubro/2009, respectivamente.



transcritas fossem todas, integral mente, para este instrumento, com

excec;co:

a) do adiantamento quinzenal;
b) do anuenio, como inicialmente ajustado.

Com relac,::ao00 anuenio, fica mantido 0 seu congelamento, no forma

explicitada no Convenc,::aoColetiva de Trabalho firmada em 20.07.98 e

ratificada pelas CCTssubsequentes, inclusive a presente norma coletiva.

PAR.A.GRAFO UNICO. Nao fazem jus 00 anuenio previsto nesta c1ausula

os empregados que nao a tenham adquirido 0 direito ate 30.04.1998.

ICLAuSULA QUINTA - HORAS EXTRASI - As horas extras serao pagas de

segundo a sexta feira, no adicional de 75%(setenta e cinco por cento),

e, nos sabados, domingos e feriados, no adicional de 100% (cem por

cento).

ICLAUSULA SEXTA - BANCO DE HORASI - Os empregadores poderao

adotar 0 sistema de banco de horas, atraves do qual 0 excesso de

horas trabalhadas em um dia podera ser compensado pela

correspondente diminuic,::aoem outro dia, de maneira que nao exceda,

no periodo maximo de 6(seis) meses, a referida compensac,::ao. 0

empregador podera optar pela compensac,::aono periodo destinado a
concessao de ferias, adicionando-se aos dias de ferias, os

correspondentes a compensac,::aoprevista nesta c1ausula.

No hip6tese de rescisao do contrato de trabalho, ou ap6s 0 decurso do

prazo supra estabelecido, sem que tenha havido a compensac,::ao

integral do jornada extraordinaria, 0 trabalhador faro jus 00 pagamento

das horas extras nao compensadas, calculadas sobre 0 valor do

remunerac,::ao no data do rescisao, ou do efetivo pogo mento,

observando-se 0 adicional estabelecido no presente norma coletiva. 0~~._'/i9
/' ~



As empresas integrantes do categoria econ6mica representada pelo

SINDHOSBA ficam autorizadas a funcionarem em domingos e feriados,

devendo, entretanto estabelecerem escalas de folgas compensatorias

ou no impossibilidade de concessoo de folgas remunerarem 0 trabalho

realizado nesses dias no forma do legisla\=oo que regula a materia.

!cLAuSULA SEliMA - INSALUBRIDADEI- As empresas pagaroo 0 adicional

de insalubridade, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre 0 solorio

base.

ICLAuSULA OITAVA - PERICULOSIDADEI- As empresas pagaroo adicional

de periculosidade aos empregados que laborarem em condi\=oes

permanentes de periculosidade, nos areas do Polo Petroqufmico de

Como\=ari e Refinaria de Petroleo, no percentual de 30% (trinta por

cento) sobre 0 solorio base, no forma do legisla\=oo vigente.

Paragrafo Unico - A percep\=oo do adicional de periculosidade exclui 0

de insalubridade, assim como este exclui aquele.

ICLAuSULA NONA - AuxfLiO CRECHEI- Para coda filho menor de 6 (seis)

anos, inclusive adotivos, os empregados teroo direito 00 auxflio creche,

no valor de R$ 30,00 (trinta reais), mensalmente, a partir de maio/2009.

Paragrafo Unico - As empresas que concedem bolsas de estudos ficam

desobrigadas do cumprimento desta c1ausula, desde que 0 valor do

bolsa noo seja inferior 00 do auxflio creche aqui estabelecido.



beneficiarios e sem obriga<;oo de amplia<;oo dos respectivos servi<;os

para tal fim.

PARAGRAFO UNICO - As empresas que implantarem seguro ou plano de

saude ficam desobrigadas de prestar assistencia medico-hospitalar em

suas unidades. Fica tambem permitido 0 desconto em folha de

pagamento, referente 00 custeio do segura ou plano de saude, desde

que seja autorizado pelo empregado beneficiario.

ICLAuSULA DECIMA PRIMEIRA . ALiMENTA<:;AOI - As empresas que

possuem refeit6rio forneceroo 005 seus empregados, que laboram em

regime de plantoo de 12 horas, alimentac;:oo gratuita, desde que seja

do interesse patronal 0 cumprimento desta jornada par parte do

obreiro.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Quando esta jornada for cumprida par interesse

do empregado, que devera manifestar par escrito a sua opc;:oo, as

empresas farneceroo alimenta<;oo com 0 desconto autarizado pelo

PAT/MTE.

PARAGRAFO SEGUNDO - os empregados que trabalham no harario

administrativo com jornada de 8 horas e cargo hararia de 44 horas

semanais tambem autorizam 0 desconto de refeic;:oo pela tabela

utilizada no PAT/MTE.

PARAGRAFO TERCEIRO - Fica pactuado que a alimentac;:oo e

concedida para a execu<;oo do trabalho, noo se integrando tal

vantagem 00 solorio, para qualquer efeito de lei.



ano, quando exigido 0 seu usa, os quais deverao ser devolvidos, no

epoca de reposi<;ao ou termina<;ao do contrato de trabalho, bem

como, os equipamentos necessarios a sua protec;ao, no desempenho

de suastarefas.

ICLAuSULA DECIMA TERCEIRA - AUXILIO FUNERALI- A empresa pagara a

familia do empregado falecido, sob 0 titulo de auxflio funeral, dentra de

10 (dez) dias a contar do comunicaC;ao do 6bito, a importOncia de

R$ 642,00. (seiscentose quarenta e dois reais).

PARAGRAFO UNICO - As empresas que implantarem segura de vida

com vantagens comprovadamente superiores as estabelecidas nesta

c1ausulaficarao desobrigadas do seu cumprimento.

ICLAuSULA DECIMA QUARTA - RECIBO SALARIOI- 0 pagamento do salario

sera feito mediante recibo, fornecendo-se c6pia 00 empregado com

identificaC;ao do empresa, e do qual constarao as remunerac;6es com a

discriminaC;ao das parcelas, inclusive os descontos efetuados para a

Previdencia Social e do valor recolhido 00 FGTS.

ICLAuSUlA DECIMA QUINTA . GESTANTEI As empresas garantirao a

estabilidade do gestante no emprego, desde a comunicaC;ao do

gravidez, com a apresentac;ao do atestado medico oficial, ate 60 dias

do termino do licenc;a-gestante.



ICLAuSULA DECIMA SETIMA . FALTAS JUSTIFICADASI - Considera-se falta

justificada, alem daquelas previstas em lei, a ausencia do empregado,

ate cinco dias uteis por ano, alternados ou continuos, quando do

participac;ao em eventos que tenham por objetivo 0 seu

aperfeic;oamento profissional, mediante comprovac;ao.

Serao abonadas as faltas dos farmaceuticos que frequentem

regularmente cursos de extensao ou p6s-graduac;ao, para prestac;ao

de provas e arguic;6es, desde que as empresas sejam pre-avisadas com

antecedencia de 05(cinco) dias e posterior comprovac;ao.

Coso os cursos, congressos e seminarios coincidam com os horarios de

trabalho as empresas poderao dispensar os participantes desde que

sejam pre-avisadas com antecedencia de 30(trinta) dias.

ICLAuSULA DECIMA OITAVA - DIRIGENTE SINDICAL/L1BERACAO -I Sem
prejuizo do sua remunerac;ao, sera liberado, um por empresa, os

integrantes do Diretoria Executiva do Sindicato profissional, que ficarao

a disposic;ao do 6rgao de dasse, pelo periodo de ate dois anos.

ICLAuSULA DECIMA NONA . ACESSO DE DIRIGENTES SINDICAISI - As

~

i -- empresas assegurarao 0 acesso dos Dirigentes Sindicais, nos intervalos

/ '- destinados a alimentac;ao e descanso, para 0 desempenho de suasJ fun<;6es, em local naa privafiva, vedada a divulga<;:ao de maferio

politico-partidaria ou ofensiva 00 empregador.



estes definidos pela assembleia geral do Categoria realizada em

27/04/2009.

Paragrafo primeiro - Os trabalhadores que nao concordarem com 0

referido desconto deverao comparecer 00 Sindicato Profissional,nos 10

(dez) dias subsequentes, para formalizar e assinar carta de oposic;:ao.

Paragrafo segundo - As empresas deverao repassar para a secretaria do

Sindicato a relac;:ao nominal do importancia descontada, bem como

efetuar deposito banc6rio respectivo, no prazo de ate 0 dia 15 do mes

subsequente 00 desconto, no conta n.o 7807-7, ago 0346-8 - Banco do

Brasil,em favor do Sindicato dos Farmaceuticos do Estado do Bahia.

empresas pertencentes a Categoria Econ6mica representada pelo

SINDHOSBA e abrangida por esta Convenc;:ao ficam obrigadas 00

pagamento do Contribuic;:ao Assistencial Patronal, em favor do

Sindicato, estipulada em 2% (dois por cento) para associados e 4%

(quatro por cento) para nao associados, sobre a folha de pagamento

de seus empregados, relativas 00 mes de julho de 2009, ate 0 limite de

R$5.000,OO, a ser recolhida ate 0 dia 31 de agosto de 2009, conforme

decisao do Assembleia Geral do Entidade, realizada no dia 04 de maio

de 2009, podendo qualquer associado oferecer oposic;:ao a referida

contribuic;:ao, nos 20 (vinte) dias subsequentes, a assinatura do

Convenc;:ao Coletiva de Trabalho, mediante offcio dirigido 00 Sindicato

Patronal.



!cLAuSULA VIGESIMA SEGUNDA - RELACAO DOS EMPREGADOSI - As

Empresas encaminharao 00 Sindicato Profissional,uma vez por ano, a

relac;ao dos empregados pertencentes a categoria profissional, bem

como, no prazo de 30 (trinta) dias ap6s 0 desconto, c6pia das guias de

dep6sito do desconto assistencial, com a relac;ao nominal dos

empregados.

ICLAuSULA VIGESIMA TERCEIRA - RESPONSAVEL TECNICol - Para toda e

qualquer tentativa do empresa de afastar 0 responsavel tecnico de

suas obrigac;6es com a Saude Publica, cabera denuncia 00 Conselho

Regional de Farmacia.

Desde que nao seja 0 coordenador, 00 profissional farmaceutico que

vier assumir a responsabilidade tecnica de farmacia hospitalar, fica

assegurado a percepc;ao de um adicional mensaI de 10% (dez por

cento) do solorio base.

ICLAuSULA VIGESIMA QUARTA . REUNIOESI - Os sindicatos convenentes

reunir-se-ao, ordinaria mente, a coda semestre, para avaliac;ao do

pacta aqui estabelecido, visando modifica-Io, amplia-Io ou aprimora-Io

e, extraordinariamente, a qualquer tempo, por solicitac;ao de qualquer

das partes.

Paragrafo Unico - As empresas proporcionarao as suas empregadas

gestantes condic;6es de trabalho compatfveis com seu estado de

acordo com orientac;ao medica.



ICLAuSULA VIGESIMA SEXTA - ESTABILIDADE PRE APOSENTADORIAI- Fica

assegurada a garantia de emprego, durante os 24 (vinte e quatro)

meses que antecedem a data em que 0 empregado adquire direito a
aposentadoria previdenci6ria, desde que trabalhe no empresa h6 pelo

menos 5(cinco) anos. Adquirido 0 direito extingue-se a garantia.

ICLAuSULA VIGESIMA SETIMA . HOMOLOGACOESI- As homologa<;oes das

rescisoes dos empregados bioqufmicos e farmaceuticos seroo feitas no

SINDIFARMA,observada a legisla<;oo pertinente.

ICLAuSULA VIGESIMA OITAVA . DATA BASEI- A partir de 2009, a data

CLAuSULA VIGESIMA NONA - VIGENCIA - A presente Conven<;oo

Coletiva de Trabalho tera vigencio de urn ono, com infcio em 01 de

maio de 2009 e final em 30 de abril de 2010.

E par estarem de pleno acordo, as partes assinam a presente

Conven<;oo Coletiva de Trabalho, em 3(tres) vias, para um s6 efeito.
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