
Que fazem, na forma abaixo, de urn lado, 0 Sf ICATO DAS SANTAS CASAS E
E TIDADES FILANTROPICAS DO ESTADO DA BAffiA - SINDfFIBA, sito a Rua
Belo Horizonte, 64 Centro Empresarial Barra Ma~ er 1° andar, sala 112 - Barra Avenida,
nesta Capital, e, do outro lado, 0 SINDICATO DOS FARMACEUTICOS DO ESTADO
DA BAHIA - SINDIFARMA, sito a Av. Sete de Setembro, n° 88, 6° andar sala 601/604,
nesta Capital, neste ato representados pelos seus respectivos presidentes.

CLA..USULA 1a - ABRAGENCIA
A presente convenyao abrangeni todos os Farrnaceuticos e Farmaceuticos Bioquimicos que
prestem seus serviyos a empregadores representados pelo suscitado.

As empresas integrantes da Categoria Economica representadas pelo SINDIFIBA concederao
aos seus empregados um reaj uste salarial da seguinte forma:

a) Para os ernpregados que ate 30/0412009 receberam salario base mensal inferior a R$
5.000,00 (cinco mjl reais), sera concedido um reajuste de 5,83% (cinco virgula oitenta
e tres por cento) sobre 0 salario de abril/2009, com vigencia a partir de 01 de maio de
2009 aili 31 de julho de 2009;

b) Para os empregados que ate 30/04/2009 receberam salario base mensal inferior a R$
5.000,00 (cinco mil reais), sera concedido um reajuste de 7,00% (sete por cento) sobre
o salario de abril/2009, com vigencia a partir de 01 de agosto de 2009;

c) As ernpresas integrantes da categoria economica comprornetem-se a pagar as
diferenyas salariais devidas e relativas aos rneses de maio, junho, julho e agosto de
2009 ate 0 dia 20 de outubro de 2009.

d) Para os ernpregados que ate 30/04/2009 receberam salario base igual ou superior a R$
5.000,00 (cinco mil reais), ficarn as empresas autorizadas a negociar livremente
qualquer indice de reajuste de salario.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Serao compensadas todas as antecipa<;oes espontaneamente
concedidas pelas empresas a partir de 01 de maio de 2008.

PARAGRAFO SEGUNDO - Sornente nao serao cornpensados os aumentos concedidos por
for<;a de prorno<;ao, transferencia, equiparayao salarial, meritos, pIanos de cargos e acordos
judiciais ou extrajudiciais expressamente concedidos a titulo de aumento real.

CLA..USULA Ja - ANUENIO
Permanece como vantagem pessoaJ sob 0 titulo "anuenio congelado" em R$ (reais), 0 valor
praticado em 30 de abril de 1998.

PARAGRAFO PRIMEIRO - 0 "anuenio congelado" mencionado nesta clausula sera
reajustado com os rnesmos percentuais que forem aplicados aos reajustes gerais de salarios,
negociados nesta conven<;ao coletiva.

PARAGRAFO SEGUNDO - Nao fazern jus a vantagem prevista nesta clay8'1TIf os
empregados que nao a teMam adquirido ate 30/04/1998. ~ ~
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CLA.USULA43-HORAS EXTRAS _
As horas extraordimirias realizadas alem da jomada legal serao remuneradas com 0 adicional
de 75% (setenta e cinco por cento) em relayao ao valor da hora normal trabalhada. As horas
extraordimlrias realizadas nos dias de domingos e feriados serao remuneradas com adicional
de 100% (cem por cento)

PARA.GRAFO PRIMEIRO - Fica ajustado, corn base no artigo 7°, inciso XIII, da
Constituiyao Federal/88, que as horas laboradas em sobre jornada poderao ser pagas ou
compensadas.

PARAGRAF 0 SEGUNDO - Para as Instituiyoes localizadas nas cidades do interior do
Estado da Bahia as horas extras serao remuneradas corn 0 adicional de 50% (cinqiienta por
cento) em relayao ao valor da hora normal trabalhada. Ja as horas extraordinarias realizadas
nos dias destinados ao repouso e nos feriados serao remuneradas com 0 adicional de 75%
(setenta e cinco por cento)

CLA.USULA 53 - SALARIO SI!BSTITUI<:Ao
o empregado substituto recebera desde 0 primeiro dia de substituiyao ,0 salario contratual
do substituido, desconsiderando as vantagens pessoais, enquanto perdurar a substituiyao desde
que esta nao tenha carater meramente eventual.

CLA.USULA 6"_ ADIANTAMENTO SALARIAL
Sera opcional 0 pagamento do adiantamento salarial.

CLAuSULA 7"_ ALIMENTA<:Ao
As empresas, que possuem refeitorio, fornecerao aos seus empregados, que laboram em
regime de plantao, alimentayao gratuita. As empresas que ja praticam 0 beneficia da
alimentayao permanecerao concedendo na forma ora vigente.

CLA.USULA 83
- AuxiLIO CRECHE

sera concedido para cada filho menor de 06 (seis) anos, inclusive os adotados legalmente,
auxilio creche correspondente a R$26,30 (vinte e seis reais e trinta centavos). As empresas
que oferecem vagas em creche estarao desobrigadas de efetuar 0 pagamento do referido
beneficio.

CLA.USULA 93
- ASSISTENCIA MEDICAlODONTOLOGICA

As empresas garantirao aos seus empregados e dependentes legais, dentro dos serviyos
medicos hospitalares que efetivamente dispuserem, no ambito do seu proprio estabelecimento,
assistencia medica / odontologica, sem onus para 0 beneficiario e sem a obrigayao de
ampliayao dos respectivos serviyos para tal fim, desde que sejam utilizadas as dependencias
dos proprios hospitais. p
PARAGRAFO UNICO - As empresas que possuem seguro saude ou plano de saude ficam
desobrigadas a pres tar assistencia medica nas suas unidades, independentemente de comol

venha oconer 0 custeio.

CLA.USULA 103
- GARANTIA DE EMPREGO PARA GESTANTES

Fica concedido a garantia de emprego a gestante, ate 05 (cinco) meses apos 0 paIio.

CLA.USULA 113
- FALTAS

Considera-se falta justificada, alem daquelas previstas em Lei, a ausencia do empregado ate
05 dias uteis ao ano, para participayao em congressos, reunioes, simposios, conclave(J
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encontros e outras promoyoes que tenham por objetivo assuntos relacionados a atividade
profissional dos empregados e do empregador. Desde que/previamente avisando e acordando
com 0 empregador, apresentando posteriormente comprova<;ao de ter participado do evento.

CLAlJSULA 12a_ UNIFORME
As empresas fomecerao aos seus farmaceuticos 02 (dois) uniformes completos por ano, desde
que seja exigido pela empresa a utiliza<;ao do mesmo.

CLAuSULA 13a - ACESSO DE DIRIGENTE SINDICAL
Os dirigentes sindicais, mediante identifica<;ao, terao acesso a locais e honlrios previamente
determinados pela diretoria da empresa para comunicar-se diretamente com os funciomirios.

CLA..USULA 14a
- LTBERA(:AO DE DIRIGENTE SINDICAL

Serao liberados, na proporyao de 1 (um) por empresa, para que fiquem a disposiyao do
Sindicato profissional, os diretores ern pleno exercicio, sem prejuizo da remunerayao, desde
que fa<;amparte da diretoria executiva.

PARAGRAFO UNrCO - Na hipotese do Presidente e Vice-Presidente pertencerem a mesma
empresa; 0 seglmdo so sent liberado durante 0 periodo de afastamento do Presidente do cargo.

CLAlJSULA 15a - QUADRO DE AVISOS
As empresas colocarao a disposiyao do Sindicato, quadros de avisos nos locais de trabalho,
para fixayao de comunicados oficiais, de interesse da categoria, vedada a divulga<;ao de
materia politico partidaria, bem assim ofensas morais e divulga<;oes que atinjam a intimidade
do empregado e dos dirigentes sindicais e empresariais.

CLAUSULA 163
- TAXA ASSISTENCIAL

As empresas descontarao de todos os seus empregados, na folha de pagamento do mes
outubro de 2009, a contribui<;ao assistencial prevista na Constitui<;ao Federal, no art. 8° inc.
IV, para manuten<;ao das atividades sindicais, no valor de 2% (dois por cento).

PARAGRAFO PRIMEIRO - Os trabalhadores que nao concordarem com 0 referido
desconto, poderao fazer oposi<;ao ao mesmo ate 0 dia 19 de outubro de 2009, em carta
encaminhada ao Sindicato da Categoria, obter "de acordo" do referido Sindicato e entrega-la
no Setor Pessoal da Empresa ate 0 dia 23 de outubro de 2009.

PARAGRAFO SEGUNDO - As empresas deverao repassar para a secretaria do sindicato, a
rela<;ao nominal da importancia descontada, bem como efetuar deposito bancario respectivo,
no prazo maximo de 10 dias uteis, apos 0 desconto respectivo.

CLAuSULA 173
- RELA(:AO DOS EMPREGADOS

As empresas encarninharao ao Sindicato profissional uma vez por ano, a rela<;ao dos
empregados pertencentes a categoria profissional, bem como no prazo de trinta dias (30) apos
o desconto, copia das guias de deposito do desconto assistencial, com re1a<;aonominal dos
empregados.

CLAuSULA 18a - ABONO DE FALTAS
Serao abonadas as faltas dos farmaceuticos, que freqi.ientarem regulamente curso de extensao
universitaria ou pos-gradua<;ao do interesse da institui<;ao, exclusivamente para presta<;ao de
provas e exames: d~sde que sejam feitas cOI~1Unica<;oesa empresa com 48 (quarenta e ~~
horas de antecedencm, e postenor comprova<;ao. ( /)
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CLA.USULA 19"- COMPROVANTE DE PAGAMENrO
Os cOl11provantes de pagamento ou contra-cheques deverao ser fornecidos e/ou
disponibilizados pelas empresas aos sellS empregados sem onus para estes diretal11ente ou por
meios eletronicos, e emitidos de maneira que neles estejal11 discriminadas as parceIas pagas,
inclusive 0 valor correspondente ao recolhimento do FGTS.

PARAGRAFO UNICO - Em caso de necessidade da segunda VIa 0 empregado devera
solicitar diretamente i empresa.

CLAuSULA 20" - AUxILIO FUNERAL
As empresas pagarao a familia do el11pregado, em caso de falecimento, 0 equivalente a R$
261,21 (duzentos e vinte e urn reais e vinte e urn centavos) a titulo de auxilio funeral, no prazo
de 15 (quinze) dias, a contar da comunicayao e apresentayao do atestado de obito. As
empresas que oferecern seguro de vida, estao desobrigadas ao pagamento do referido
beneficio.

CLA.USULA 21"- EXTRATO DO FGTS
Rescindindo 0 contrato de trabalho, qualquer que seja a razao determinante, as el11presas
fornecerao ao el11pregado nos dez dias subsequentes, extrato de sua conta vinculada ao FGTS.

CLA.USULA. 22" - EXAMES MEDICOS
OS trabalhadores que laboram diretamente com produtos qUllTIlCOS,serao submetidos
anuall11ente, i realizayao de exames medicos especiais, sendo do el11pregador a
responsabilidade pelas despesas deste exame e urna copia do resultado devera ser entregue ao
empregado, caso solicitado.

CLA.USULA 23"- JORNADA DE TRABALHO
Ficam estabelecidas as jomadas de trabalho de 4 (quatro) horas diarias, perfazendo um total
de 24 (vinte e quatro) horas semanais, seis horas diarias perfazendo um total de 36 (trinta e
seis horas) semanais ou 8 (oito) horas diarias perfazendo urn total de 44 (quarenta e quatro)
horas sel11anais.

PARAGRAFO PRlMEIRO - Os farmaceuticos poderao Iaborar em plantoes de 12 e 24 horas,
desde que seja de conveniencia do serviyo e respeitada a carga horaria mensaI contratual.

PARAGRAFO SEGUNDO - Nenhum farmaceutico podera ser contratado por salario inferior
iquele praticado para esta funyao quando da sua contratayao, ou percebido por farmaceutico
despedido em data anterior i sua contratayao, observando-se em ambas as hipoteses, a
proporcionalidade da carga horaria, salvo as empresas que possuem plano de cargo de sahirio,
nos quais serao obedecidos os criterios de antiguidade e merecimento de acordo com cada
empresa.

CLA.USULA 24"- INSALUBRIDADE
Fica estabelecido 0 adicional de insalubridade no percentual de 20% sobre 0 salario base.

CLAuSULA 25"- RESPONSA. VEL SUBSTITUTO
No caso da Farmacia Hospitalar de responsabilidade tecnica do farl11aceutico perl11anecer
funcionando mais 4 horas diarias, devera ser mantido um fannaceutico responsavel sub ituto,
em conformidade com a Lei 5991/73 Art. 15 Paragrafo 10 e 2°



PAAAGRAFO PRIMEIRO - Descumprida a Lei acima mencionada, sera 0 profissional
eximido de qualquer responsabilidade, sujeitando-se 0 estabelecimento as sanc;oes legais
cabiveis.

PAAAGRAFO SEGUNDO - A carga horaria semanal, de responsabilidade do farmaceutico
tecnico responsavel titular especificando-se 0 horario diario de trabalho, devera ser registrada
no Conselho Regional de Farmacia.

CLA.USULA 26~ - RESPONSABILIDADE TECNICA
o profissional que vier assumir a responsabilidade tecnica de Laborat6rio de Analise Clfnica e
responsabilidade tecnica hospitalar, conforme definido em Lei, fica assegurada uma
remunerac;ao correspondente a 20% (vinte por cento) superior ados profissionais que nao
possuem tal responsabilidade.

CLA.USULA 27a - AVALIA<;::AO DO ACORDO
A representac;ao patronal e 0 SINDIF ARMA-BA, ordinariamente, reunir-se-ao a cada
semestre para avaliac;ao do pacto aqui estabelecido.

CLA.USULA 28~ - CONDI<;::OES DE TRABALHO
As empresas proporcionarao as suas empregadas gestantes, condic;oes de trabalho compativeis
com 0 seu estado, de acordo com a orientac;ao medica.

CLA.USULA 29a - HOMOLOGA<;OES
Toda e qualquer homologac;ao de rescisao de contrato de trabalho desde que prevista em lei,
devera ser feita na Entidade Sindical profissional.

CLA.USULA 30" - LOCAL DE TRABALI-IO
Fica a empresa obrigada a garantir espac;o fisico apropriado ao trabalho administrativo do
farmaceutico e possivel atendimento ao PLlblicopel0 mesmo.

CLA.USULA 31" - VALE TRANSPORTE
o vale transporte sera concedido, quinzenal ou mensalmente, ate 0 3°(terceiro) dia Util
posterior a data de cadastramento de cada empresa no SETPS, de forma integral para
os 15 (quinze) ou 30 (trinta) dias subsequentes, respectivamente de conformidade com
a Legisla<;ao, facultando-se ao empregador a antecipa<;ao do valor correspondente
diretamente em pecunia ou atraves de credito em folha de pagamento, e nao sera
considerado salario utilidade.

PARAGRAFO UNICO - A ado<;ao da concessao do beneficio mediante criterio
alternativo especificado no caput desta Clausula, fica condicionada a realiza<;ao de
plebiscito, com participa<;ao do sindicato profissional, junto aos trabalhadores das
empresas que ate a data de assinatura desta conven<;ao nao tenham adotado este
procedimento.

CLAUSULA 34"_ VIGENCIA
A vigencia da presente Conven9ao Coletiva de Trabalho e de 12 meses, com inicio em lOde
maio de 2009 e termino em 30 de abril de 2009 exceto em rela9ao a clausula 2a (segunda) que
tera validade por 12 (doze) meses e sera objeto de renegociayao em maio de 2008.

As partes declaram por si e pelos seus representantes legais, que adotarao ,toda as
providencias legais para formalizac;ao da presente Convenc;ao.



CLAuSULA 3Sa
- SINDIFIBA E SINDIFARMA (COMISSAO)

Nomeiam a comissao paritaria de 10 (dez) membros, composta de 05 (cinco) representantes
dos trabalhadores e igual numero de representantes das empresas integrantes da categoria
economica com a finalidade especifica de reunir-se trimestralmente visando a discussao a
respeito da possibilidade de implanta9ao de PISO SALARIAL, REGULAMENTA<;Ao
DO PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO, NORMATIZA<;Ao DE
DESCONTO DE TAXA ASSISTENCIAL,IMPLANTA<;Ao DE MULTA
NORMATIV A E MULTA POR INADIMPLENCIA SALARIAL, DETERMINA<;Ao
DA BASE DE CALCULO DE INSALUBRIDADE, e outros Esta Comissao tera 0 prazo de
180 (cento e oitenta) dias a contar da assinatura desta Conven9ao, para emitir parecer sobre a
possibilidade ou nao de aditamento a presente norma coletiva, com a inser9ao de clausulas
cujo conteudo seja 0 resultado dos estudos desenvolvidos pelo grupo de trabalho.

E por estarem de pleno acordo, as partes assinam a presente Conven9ao Coletiva de Trabalho,
em 04 (quatro) vias, para um s6 efeito.

Salvador, 22 de setembro de 2009

~
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'yfesidente do SINDIFtMA
~ Eliane Araujo Simoes
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Que fazem, na forma abaixo, de um lado, 0 SINDICATO DAS SANTAS CASAS E
ENTIDADES FILANTROPICAS DO ESTADO DA BAHIA - SINOIFffiA, CNP J n°
96.777.958/0001-62 sito a Rua Belo Horizonte, 64 Centro Empresarial Barra Master, 1° andar, sala
112 - Barra Avenida, CEP 40.140-540, nesta Capital, e, do outro 1ado 0 SINDICATO DOS
FARMACElJTICOS 00 ESTADO DA BAHIA, sito a Avenida Sete de Setembro, n° 88, 6° andar
salas 601/604, nesta Capital, neste ato representados por seus respectivos Presidentes.

As partes signat:irias do presente Termo Aditivo reconhecem que, por conta de erro material havido,
o texto da Clausula 34° - Vigencia, da Conven<;ao Coletiva de Trabalho que foi firmada em 22 de
setembro de 2009 passa a ter a ter a seguinte reda<;ao:

CLAUSULA 34a - VIGENCIA
A vigencia da presente Conven<;ao Coletiva de Trabalho e de 12 meses, com inicio em 1° de maio
de 2009 e termino em 30 de abril de 2010.

As partes declaram por si e pelos seus representantes legais, que adotarao todas as providencias
legais para formaliza<;ao da presente Conven<;ao.

E por estarem de pleno acordo, as partes assinam 0 presente Tenno Aditivo, em 04 (quatro) vias,
para um so efeito.


