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DATA BASE JULHO

Por este instrume.to ê na melhor forma de direito, de nm lado, o SINDICÁTO DOS
PRriTIcos DT FÁRMÀCIA I Dos EMPREGADoS No coMÉRcIo DE DRoGÁ5,
MEDICAMENTO§, PRODUTOS FARMACÊUTICOS E EM FÀRM,ÁCIÁS DE
MANIPUTÁçÂO DOS MUNIcÍPIos DE osAsco, ITAPEVI JANDInÁ, BARUERI,
CAMPICUÍBÁ, EMBU E TABOÃO DÁ SERRÁ . SINDFÁRMÁOR, ENtidAdE siNdiCAI dE
primeiro grâu, coh registrô no MinistéÍio do TÍabalho e Empreso, através do P.ocesso
rq, 000.000,000.26927-1, inscÍito no CNPI/MF sob nq. 10.225.903/0001-24, .om sede
na Rua Tonás Spitaleti, 108 - Cebro, osasco - SP, 06010-140, com Assembleia ceral
.ealiãda na sua sede no dia 07106/2019i neste ato representado por seu Presidente,
SR, PÁULO ROGERIO RODRIGUES, ibscrjto no CPF/MF tr' 087.046.978-98 e asistido
por seu advoSãdo Dr. Emêrson Douglas Eduánro Xaüer dos §antos, insdito na
OAB/SP n'138,648; e de outro lado, o SINCÀMESP - slNDlcÁTo Do coMÉRcIo
ATACADISTA DE DROGAS, MEDICÀMENTO9 CORRELÁTO§, PERFUMARTAS,
COSMÉTICOS E ÂRTIGOS DE TOUCADOR NO ESTADO DE SÂO PAULO ENtidAdE
sindical patronãl dê primeiro grâu, com cartá de .econhecimento sindical assi.ada em
15/05/1941 e alteÉçâo estatutária rêgistráda no Ministério do T.ábálho e Ehprego,
atmvés do Processo ne. 46219.026A03/2009-A6, insfiito no CNPJ/MF sob nq.
52.006.460/0001-05, represehtábte dâ categoria econômica das empresas do comércio
atacadista de d.ogas, medicameDtos, correlatos, pertunârias, coshéticos e artieos de
toucâdor.oh bas€ ie.ritonal estadual e sede nesta Capit,l, na Rua Bârão do Triunfo,
751, Canpo Belo, São Paulo, Capnal, comAssehblela cerál E*raordinária realizada no
dià 10/45/2019, heste ato rep.esentádo por seu Presidente sR- REINALDo
MÁSTELLÂRO, insc.ito no CPF/MF soh nq. 322.101.6aa-04, e âssistido por seus
ãdvogadôs,osé Lázãm dê sá, insoito ná oAB/SP n'305,166 e Suêlên Àlvês Sanchêa
inscrita na oAB/SP sob n'.315.671, celebmm entre si, com basê nos artigôs 611 ê
rêSrrnresoacon5ol dacroda5 rpLdo l-rbJ ho rpre"p1,"co\vENç,4ocoLEIIvÀDf,
TMaALHO, media.te as sesuintes cláusulas que, reciprocamente, estabelecer| aceiram
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SINCAMESP

CLÁUSULÁ PRIMEIRÂ

efeitos desta noma se estenderão até a celebração de nova
o pÍazo limite de dois ános, consoânte o disDosto no â!t. 614,

. VIGÊNCIA E DÂTA BÁ§EI A
de 01[um) ano, a conta. de 1s

p.esente Convenção Coletiva de
de jülho de 2019 até30 dejunho

cúusuúr sEcuNDA . aBMNGÉNala: A p.esente convençãô coleú% sê aplica
ex.lusi€me.te para os enp.egados .as emp.esâs atácâdistâs de drcgas e
mêdirâne.rôs nâ há§e rp.úô.ial dnr §indi.âtô§ .ôhvênêntês

RE.II'USTES E PÁGAMENTO
PISO SALARIÂL

cLÁusulÁ TERCEIIIÁ - Plsos 5ÁLÁRIAIS: Fi.am estabelecidos como pisos sâlarjais os
valo.es me.sais a seguir discriminados, aplicáveis a jornadas ordi.árias de tãbalho
correspondentesa 44 [quarenta e quatro] horas senanais:

1, R$ 1,110,00 (un ntl, cêntô ê dez reáis) para os emp.êgãdos
Êxerce.t€s das funções de ofl.e'Úo, pacoteim ou empacotâdor aunliar
de reposição e faxineiroj
2, R$ 1.373,00 [um mil, trezêntos e setentâ e três rêais) pâra os

3, R$ 1.507,00 [um mil, quinhêntos ê sêtê rêâls] para os ent.egadores

4. R$ 1.578,00 [um mll, qutnhêntôs ê sêténta ê oito rêâis) para os

emp.esados exe.centes da funçâo de confe.ente,
5. R$ 1,922,00 (üm hll, rorecentos ê vlhte ê dois Eats) pa.a os

"np-psados bá1.ôr n(r\ (vendêdoÉs). com. §'on ib. oL oào:
6. RS 3.323!00 (três Dil, t.ezentos e ünte e três .eais) parê os
empresados no caryo de geretrte.

RÉAIÜSTES/CORREÇÔES S T,,ARIAIS

cLÁüsUl,A QUÂRIA - REAITJSTAMENIo saLAtuÀL: os salários rixos ou a parte ffxa
dos sâlários mistos serão reêjustados a partirde 01dêjulho de 2019, da seguinte aorna:

)



SINCAMESP

a) Até o limite dê R$ 12.000,00 (doze mil reais) mediante ãplicação do percentual de
3,41% (três vírgulã ottenta ê um por cênto) incidente sohre os salá.iosjá reájustados
êvigentes em 0l dejulho de 2018.

b) Acima de R$ 12.000,00 (dozê mil reais) mediante livre negociação, garantida a

párcela ns ninina de R$ 457,00 [quatrocentos ê cinqüênta ê sête rêais), pârâ os
empregados âdmitidos até 01 de julho de 2018.

Pa.ágrãfo PÍihêtro - Excepcionalmentà as empresas con.ederão â todos os
come.ctários que intêgÉren seu quadro de emp.egâdos em 30 de junho de 2019, um
abono de o,31 % (zero úrgulâ hintá ê um por .ênto), incide.te sobre os pisos
sâlariais correspondentês ao da função exercidâ, compreeDdendo os neses de julho de
2018 até junho de 2019, â ser pago juntamente com o salário do mês de conpetência
SETEMBRO de 2019.

PãÉe.afo se8ündo - os reajNtes espontâóeos ou compulsórios concedidos de 1' de
julho de 2010 até a data da assinatura dã presente Convenção Coleti% de Trabalho,
poderão ser cômpehsados, sâlvo os decoÍentes de pronoção, tra.sfe.ência,
equipáráção sàlârial, implemenro de idade etérmino de aprendizagên.

Pârágrâfo TêNêiÍo - coh a áplicáção da atuálização salariál pr.vista nesta cláüsulâ,
assin como na cláusula noninada "Atualizaçâo dos SaÉnos Mistos", conside.am se
,ntegralment€ satisfeitâs todas as obrigaÇôes legâis .onstantes dá Lei n'. 8,000/94,
ohrigando-se as pa.tes convenentes a dar por quitadas, con a aplicaçâo da presente
Convençâo Coletiva de trabalho, todás e quáisquêr evêntuais diferênçassâlâriais.

Pârágâfo Qúrto - Áos %lores fixados nessa cláüsda e na cláusula noninada "Pisos
Salârias", não serão incorpoÉdos âhonos, nos temôs do parágafo 2s do artigo 457 da
Lei 13.46712017, oudecorrentes de eventuâ I legislação süperueniente.

ParágEío Qutnto - Ás diferênças sãlâriais gêrados pêlâ âpli.âçâo da presênte
Convênção Col€tiv.s de Trâbalho, peninentes áos h€ses de IULHo e AGOSTO de 2019,
poderâo ser pâgas juntamente coh a folha de pagamento do mês de competêlcia
SETEMBRO de2019,

Pa.áCrafo Sexto - Nas rescisôes de cohthtô de t.abalho, tanto as que ocorrerem â
partir da data de assinatura dâ presehte Convehção, quanto aquelas já processadas a
partir de 01 de julho de 2019, considerando{e, ibclusive, á hipótese de projeção do
aüso préüo as evêntuais difêrÊnçâs salariais a que se refere o parás.afo quinto deverâo
ser pasas de uma única vez, compondo a bâse dê cálculo dâs verbâs rêscisóriâ' Aôvendô
a emDresa comunicar o emDresado no pnzo nâimo de 10 fdez) dias, côntãdôs da
assinatura destá no.ma pam comparecer na êmprêsa a Íim de recebêr ãs diferênças
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SINCAMESPffi

PaÉgrafo Sétimo - 0s encargos de nâturezá prevjdenciária e t.ibutá.iã se.ào
recolhidos nâ mesmâ épocá do pagamento das dife.enças sala.iais acima rele.idas,
.espêitáhdô-sê ôs p.ãzos previstos.m lci.

cúUsULÁ qUINTÁ . REA,USTÁMENTo Dos EMPn!GADo5 ÁDMITIDoS DE
Ol/07/§ ,jlÉ,30/06/191O .eajustê salarial se.á prcpo.cionãl ê incidirá sohre o
salário de adúissão,coníorme tabelaasesuir:

12.000,00 12.000,00
somârnãÍ.êlâ ffYâ dê:

3,41o/o R$457,00
R$4r9,00

3,74o/o R$ 3a2,00
R$343,00

2,54ô/d R$ 3O5,00

2,22o/o

R$229,00
RÍ 191,00
R$152,00

0,9íVn Rt114,00
R$ 77,00
R$ 3a,00

C[ÁUSULÀ SÉTIMÁ COMISSIONISTÁS - CÁI,CIII,O DÁ

Pará8râfo Úni.o - o salário reajustado não podêrá serinrerioràos salários de adhissão
previstos ra cláusula nohinada 'Pi&s sdlandis".

cúusuur sExla - ÁTUALtzAçÃo Dos sÁLÁRIos MIsTos: Em se trâtando de
salários mistos, a atualização pr€üsta na dáusuh nominadâ "Atuolizaçãa Saloriol
incidirá apenas sobre a parte Íixa do salário, ncando claro, contudo/ que á remuneráção
linal,lsto â nxo mâkvar,ável, não poderá ser Ínferlor aos plsos salâ.iais previstos nesta
convenção Col etiva d e lmb alho.
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REMUNERATóRIÂ: A remune.ação dos comissionistas para efeito de
sâlários ê verbâs rês.isóriâs, s.rá âpurâdâ .on bas. nâ médiâ dôs últimôs
meses .ohDletos trâbâlhâdos, anteriores ao pagámento.

MÉDIA
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Panág.fo Primêho - Eve.túál difere.ça, a eaior oú a neÍor, n. apuração da segund.
parela do úq slário, podêrá er pase ou ompensada junránêntê @n o $tário de
reíerênclá do bês dejaneiro de 2020.

PâÍágrálo Sêgüído - Para os ehpregãdos com remuneração histâ (6xo + variávetl, a
pre*nte cláuula aplior-se-á $mente sobre a pa.te vaüável.

P.rágrãÍo Têrceiro . Ás empresas se obrisam a denonstrar, quando da r.scisâo
conratual, o .Ílculo da hédia supra rêferida.

PAGAMENTO DE SAúNIO. FORMÂS 
' 

PnÁZOS

cúusULA oITÀvA . ÁDIÁNÍÁMENTo Dl sÁúRtO (var-E): As emprêsãs conced€.âo,
á rodos os empreSados que o solicitarem, ê até o diá 20 (üntê), ãdiant mento nào
infêriora 40% ÍqDã.enta porcento) do sáláno nominal.

CúUSULA NoNA. ATMso No PAGÂMENTo Do 13I sAúRIo, FÉRIÀS E sAI,ÀÂIo:
O,ntencionâl desdmp.inento dos pÉ@s legais paÉ Pagânêhto de fériâs ou 13"
salário implicaú naobrigaçâo do empre8ador inadirplênte de Págar multa equivalente
a 10% (dez porcento) do salário do enpre8ado, que Íeverterá em favor desle.

PaÉeÉío Primelre - O saláno não pago ãté o 5' (quintol dia útrl subseqúentê ao
vcncido obrigâÉ o cmpregador fattoso ao pagamento de mültâ diá.iã de 1% [um por
cento), calculáda a partir dô 6' Gextol dla útil ê sohre o sâláíio noninal âtrásado, até o

liúita de 10% (dez por centol, salvo âcordo êntre as partes, com assistê.cia dos

sindimros reprerentantes dâ Ldtêgo.ia prcnss'onal e eonómid.

PãrágrãÍo S.gundo ^ os valôrês co.respondentes às multas previstas nêstâ cláusulâ

serão atualizados na lornâ preconizada pelá lei pârá co.reção dos débitos rabalhisias.

cúusulÁ DÉctMÁ - col,tPRovANTEs DE PÁGAMEmor serão fo.necidos

obrigatoriàment€,.omprovant* dê pâgamentos, com ã discrlminação das lmPoriânclás
pugu,_. " d*-mc €f€tuádos, contendo a identiícação da êmpresa € o válor dos N

b
J

clÁusulÁ DÉctMÂ PIUMETRÀ - coNvENlo MÉDlco _ DEscoNTo _ vEDAÇÀo: Fica

DESCONTOSSALÁRIÀIS

de contribuição para convêlio médico, sâlvo exp.ê$â ooncordáncia
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OUTRÀS NORMÁs REFERENTES Â SÀúRIOS, REÁJUSTES, PAGÁMENTOS E

CRITÉRIO PARÁ úLCULO

cúusulÁ DÉclúA sEcuNDA - sALÁRlo ADMISSÃo: Ao enpregado admitido para
exe.cera funçào de out.o, ílca âssegurâdaâ per.epçãô do meDorsaláriona tunção, sem
considerârvántágens pessoais.

GRÁTIFICAçõES, ADICIONAIS, ÁUXÍLIOS E OUTROS 13S SÀúRIO

cúUsULq DÉCIMA TERCEIRÂ. ÂUxLIo,DoENçÁ. 13q SÀúRIo ANTECIPÁçÃo:
Áo ênpregãdo em gozo de auxíl,o doença ou acidente por mais de 30 [t.inta] diâs será
pâgo o 13, salário proporcional, independenterente de solicitação do emprêgado,
sêndo ná épocaoportuDa feito o respe ctivo des co nto.

OUTRÁS GRATIIICAçõE5

cúusulA DÉctMA QUARTÁ - DtA Do coMERct,4Âto: En homena8em ao Dia do
cômerciário, 30 de outubro, será concedidâ aos enpregados, pelas empresas, una
grâtificaçâo correspondente a 1/30 {um trinta avo, dê sua remunerâçâo mensl
pertinente ao mês de outubro de 2019,a serpagáluntáhentecoh o salário do referido

ADICIONÀL DE HOMS EXTRÀs

cúusulÁ DÉCIMÀ QUINTÁ - HoRÁ ExTRÀ-ÁDIctoNÂL: as horâs ertÍas presrâdâs
hâsenana,dê segubdâ â sáhádo,se.ão renune.adas com o acrés.imo de 60% (sessenta
porcentol e ãs prestãdás áos donjngos e Íeriâdos, obedecerâo ao dlsposto no ârdeo 9q

ÂDICIONAL NOTURNO

CLÁUSULÁ DÉCIMA SEXTA . TRÁBALHo NoTURNo . ADICIoNÁL: o tTabáIho
p.estado pelo enpregado em hoário noiurno, assim deÍinido nà legislação 1âbo.á1, seú
acrescido de 30% (trinta por centol sobre o válor do salário-hora contratual.

ÂUXÍ[IO TRANSPORTE

cúusulA DÉctM,a SÉTIMA - vÀLÉ-TRÀNspoRTE: As empresas des.ontârão
êmprêgâdos, â titulo dê vale-$anspone, apenas 03% [três por cento] do salário,
termos do Decreto n", 95,243187, cujô adiabtábento ficaú a critério da emp.esa,
de.ermrna-; d per.odi, id"de e " Íor nd (pprJ.iá \J," ra bponp ou p{j,te, or Jn)

\
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ParáBÍafo Primêiro - Caso haja reajuste de tarifâ de transporte no curso do mês, as

emp.esas se obrigam á complementãra diierençâ qu€ severiÊ.a.

Parágrâto segundo - 0 heneffcio concedido no capua desta.láusula não é considemdo
verha saláriâl não podendo se. i.corporado aossalárior Dárá todos os ôns e êfeitôs-

AUXII,IO MORTE/FUNERÁL

cLÁusuL4 DÉ(tMA otTAvÁ. |NDE\tzÁçÀo PoR MoRT[r ocorerdô .a'e.'ren'o de
empregado que conre con mâis dê 01 [um) ano de contrato de trabalho na mesmá
empresa, ên vütrde de acidente ou de caúsas baturais, esta pagêrá, na forma do
disposto nâ Lei 6,858/00, ou seja, àqueles habilitados pera.te o INSS ou, na sua
ausência, aos indicados en alva.ájüdicial, indenização equivâlênte a 05 (cincol vezes a

AUXÍLIOCRECHE

cúusulÁ DÉclMÀ NoNÁ - auxluo cREcHE: Âs enp.esas se ob.igâh á efetuar un
pagahento mensál novalorde R$ 239,00 (duzentoset nta e nove .eais), a partir do
retorno do auxilio-maternidade e até os 12 (dozel mess subs€qüentes, por fflho
côncebido no decorrer do contÍato,à empregada-hâe,lihitando-se essebeneficioà 1i e

Pârágráfo Único - Havendo dispensa semjusta causa a emp.esa indeniza.á as pa.celas
vincendas relativãs ao periodo faliante.

Parág.afo Único - Às êmpresás que ma.tiverem
sinisrrô seja superior ao bêneficio constante do
6.am dcluídas do cumprinento d€sta cláusula.

segu.o de vida emsrupo, cujo valor do
cd,r!r, sem ônus para os empresados,

OUTROSÁUXÍL'OS N
cúusuLÀ vrcesrMA - coMpLEMENTÁÇao Do auxrlro DoENça E Àuxrlro\ §\
ÀclDrNTf,: Ás .nnr.sr. cônplenentlr;o aré 3000 Ílrint- Dor.ento) do. sàlâr.o. ooj \\
ê np.êCãdo\ qLe p Jf.,tarcm cm Sozo do ruslro-doenrJ ou Jlioenrê p.npbr.o pê.d
Previd;n,i1SoriJl.d".dêoL" renhJm prêsrJdo, no rrnimo,02 (doi) ánú. 'n'nrÊ-rup,os ,Fr:\
dê.êruiçô. qúe será páso somenr. arê o 6. hêro)íe. oe ârc5Lnenru. ílN I
ParáCraÍo único - ObrBay o pnprêgrdo á .omp.ovrr o vJlor peneb'do dd \§t /
Preqdênria Socr"l. fi(cndo acertado que, cJso e5.e benefic.o.omádo ao válor dJ
v"nugên côr.edidá ulrrapásse a IOO00 oo salaro. dev"r; o êmpreÊJdo Íeerbol,aÍ o l/
ex(edente à empr6à -^ J

,--_=.. \ /
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ÀPOSENTADORIÂ

cLÁUsULÁ vIGÉsIMÂ PRIMEIM ' ADONO ÁPOSENTADORIA: RessãIvãdas as

situãções mais favoráveis já existentes na emp.esa, será pago um abonô equivalente a

OS Ginco) vezes á última remuDeraÇão ao empregado com nah de 05 {cincol abos de
tempo dê sewiço na mesna €mprêsa qüe dêla vier a desligaHê, Por notivo de

PâráCrafo Primeiro - Áo €mpregado que permanecer prestando seruiços à enpresa,
fresmo âpós a co.cessão da âposentadoriâ, o beneff.io .onstâhre do .dpur seÉ págo

soner te quan do do alastamento d efi ni tivo.

ParáCrafo Segundô - 0 pâBâhento do abono a que se refe.e apresentê dáusulapode.á
.êrr".ro eTàté05l(ifunl paricl's mP1-ôis rsudrse\ xe srva\

CONTMTO DE TRÀBÁLIIO . ÀDMISSÃO, DEMISSÂO, MODÁLIDÀDES NORMÁS PÁRÁ
ÁDMIS§4O/CONTRATÁçÃO

cúusuLA ucÉsrMA sEcuNDA -
obrisâdas â anotar nã Cêrteirâ de
pelo enpregado, sendo proibida a

FUNçÃo - À.ttoTAçÃo NÁ CTPS: As empresas âcan
Trêbalho, o cargo ou tunçâo eletivanetrte ocupada
anotaÇão de tunÇôes de "auiliar seÉ|" ou "s€wiços

cúusulÀ ttcÉstMÁ TtRctlRÀ . coNTMTo DE ExPERIÊNcta: o contmro de
e&êriência seÉ de no mánnode 60 Ge$ental dias, não se admiti.do prorrosaçâo.

Parág.alo ÚDico - o empregâdo reâdmitido na mesma tunção não poderá ffrmar
contrato de experiência.

cLÁUsuLÁ !T cÊsrMA QUÁRTA - Àvrso PRÉvIo: Na aplicação da LÊi nq 12.506/2011,
em se katando de aviso p.évio superior a 30 {t.intal dias, o empreeado cumpri.á 30
ít.inta) dias, rêcebendo êm pêcúniâ os diâs rêstântes.

cúusulA vlcÉstMA QUINTÁ - Avtso PRÉvIo ESPECIAL: os empregâdos com nais
dê 4s [quarentâ e cinco) anos de idade e com no ní.imo 02 [dois) e no mánmo 10 (dez)
anos de contrato de trahalho namêsmâ emprêsai dispe.sâdos sem justâ causa, fârãojDs
ao áviso préviode 60 [sessenta]dias.

Pârá8rafo Prib€lro - Eh se thta.do de âviso Frévlo
.ümprirá 30 dias, recebêndo êm pêonia os dias rêstantes.

t.âbalhado, o ehpreeadô

F
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Pârágrâfo segundo - 0 acréscimo concêdido nesta cláusula nâo será.uaulativo com a

previsãocôhtida nâ Lei n!.12.506/2011(DoU de 13/10/111, oü seja, o enPregâdo fará
jus aohenefÍcio preüsto nesta cláusula ou agararriâ prevjsta na mencionadà ]ei.

CLAUSUI ÀVICESIMASEXTA.ÁLTEMçÀO DURÀNTEO AVISO PRÉMO.VTDAçÀO
INDENIZAçÂO: DuÍante o prâzô de aviso-prévio, ffca vedadá â âltêrâÇão das condições
detrabalho e/ou tEnsferência do edpr.gado de local detrabalho, sob pena derescisão
imediata e indeniaçãode 01(unl mês de salário do empregado.

clÁusum vtcÊstMA SÉTIMÀ ' DIsPENsaDoAvlso PRÉ!Io: o empregãdo demitido
sem justa causâ nca dkpensado do cump.imento e do pâgamento do aviso prévio, desde
que comprove a ohtenção de nôvo emprego mediante simples cartâ dâ nova
empreSdaorai ficando hêsrê caso, â êmpresa desonerada do pagâhênto dÔs diãs .esta.te
do ãviso préúo, sendo que ô pâgâmento dâs verbs rescisórias se dará no prazo de 10

{dezl dias do desligamento ou na data orisinalmente prevista para o pa8ãmento,

Prevâlecendo o ne.o. p.azo,

OUI RAS NORMÁS REFER E\TIS À A DMISSÀO E MODALI DADES DE CONTRÁTAÇ4O

clÁusulÁ vlcÉslMÁ olTÁvÁ - cÀRTÁ Àvlsor Aos empregados denitidos porjusta
causa, será lornêcida carta aviso, contendo a declihaçâo dos motivos quê ge.âran a

d*pe.sa, sob pe.a de p.esunção absoluta de dkpensa imotivada.

cúusut a vtcÉstMA NovÁ - ENTREGA DE DocuMENTosr a carreira de Trabálho e

Previdênciâ Social, assim como certidões de .ascihento, de casâmeúto, atestados
nédicos e outros documentos, serão recebidos pelâs empresas mediante o fomecimento
de recibo ao Êmpregãdo.

CLÁUSULA TRICÉSIMA. CARTA DE APRESENTAÇÂO: As empresas, nas rescisões dos
co.t.atos de t.ahalho dos empregados e quândo solicitadas, se obrigâm a entregãr ao
demissionáno, carta de conÊrmação de caryo e tempo de tratalho.

cL(UsUIÁ TRIGÉSIMÁ PRIMEmÁ . INFoRME DE RENDIMENTOS: As ênpresas,
obrigàto.iâmentê, nâs r€sckõês dô .onEâto de tÊhãlho dê seus empregádos, fornecerão
devidahente preen.hidos â estes, o Formuláriode Rendimcntosdo ImFosto de Renda.

RELAÇÕES DE TRÁBAI-HO. CONDIçÕES DE TRÁBÁLHO,NORMÁS DE PESSOAL E
ESTÁBN,IDÂDES ESTABILIDÁI'E GERÁI-
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CI,ÁIISIILA TRIGÉSIMÁ SEGUNDÁ ESTABILIDÁDES TEMPORÁRIAS:
. as segri ntes situaçô es:êssesxmda sa.antia de emprego c salário,

1. à empregâdâ, desde o início rlagravidez alé 60 (sêssenta) dias após o té.dino do
periodo do salário mate.nidade;
1.1. o periodo de estãbilidáde prôvisória dilatado, p.evisto no item 1süpra, aplicar se_á

apenâsà empregâdâ gestante que conte com, no mínimo,90 (novental diâs de têmpo de

1.2, a garantia prevista no iten l destã cláusllâ podêrá ser suhstituída po.ihdeniação
correspondeDte aos salários aindá não implementados do Pe.iÔdo dâ 8ârantia.
1,3. para as dispensas por justâ causa da emp.esada gestante deve se. obserado o

disposto no arr 494 da CLT,
2. ão enp.egado que.etomârdo auxÍlio-doençã, por 60 Gessêntál dias a partirdâ âlta

3. ao empregado em idade de prestação do seNiço militar, inclusive ti.o_de_suerra
desde â desishaÇão paraa incorporaçâo ao seriço militari e até 60 (se$ental diâs aPós

4,ao empregado que estive.a 24 [vinte c quatro) neses da obtençâo da aposentadoria,
até a data da áquisição do direito à mesma desde que o nesmo tenha, no mínimo, 05
(.inco) anosdese iços prestadosà empresa.

IORNADÁ DÉ TnABALHO - DUMCÃO, DISTRIBUIÇÀO, CONTROLE, FALTÀS

CLÀUSUI.IT TRICESIMÁ TERCEIRÁ ' FAI,ECIMENTO DE SOCRO/SOCRA,
GENRO/NOM: Nô caso de íâlecihênto de sogro ou sogra, genro ou norê, o emprcgádo
poderá dêixár de conparecer âo seruiço no diâ do falecimento c no do sepultamento,
sem prejuízo do salário, sejam estes co.secutivos ou nào, sarantido, em qualqucr
hipótêsê 02 (dois) dias de ausência.

Párágrafo Único - O beneficio garantido no.aputdcsta cláusula oáo poderáse.objeto
de permuü e/ou .ompensJção Lom qülque. outro .lireito relativo ao rontrâta de

CLÁUSUIA TRICÉSIMA QUARTA. PÂIECIMENÍO DE CÕN'UGE, PAIS E FILTIOSI NOS

casos de falecime.to de cônjuge ou companheiro(al ou rêsp€ctivos pais e fflhos, o
enp.egadoie.á direito a falta. até 03 (t.ôl dias, sen prejuizo de sua renunemção.

Pãrágraao Único - O benefÍcio garántido no.apardestá cláusula nâo poderá ser objêto
de pemuta e/ou conpensação com qüalquer outro di.eito relativo ao co.t ato de

§

&
ü
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CLÁU5ULÀ TnIGÉSIMA QUINTA - MÃE . PAI . REsPoNsÁvEL LEGAL MEDIANTE
GUARDÁ IUDICIÀL:0(a) empregado(a) qüe nece$ile àcohpanhâr seus filhos menores
de 14 [qúáto-e] anos ou inválidos às consultas médicas durante o húrário de
expedieDte, não sofrêrá d€sconto eh sua remuneráção, desde que íorneçâ à empresâ o
.espectivo atestado médico original, limitando se essa concessão, no mánmo, a 02

Paráerafo PrimeiÍo - 0 direito previsto no dopua seÉ extensivo ao detentor legâl da
suarda comprovada po.dechão judicial.

Pa.ágmío Segündo . Cáso a mãe e o pai irabalhem na nesma empresa, este beneficio
pode.á sercohcedidô â uh ou outro, alte.nativamente, a c.ité.io do emp.esador.

Pã.ágmío Ter.ei.o - o bêneÍ.io previsto nesia cláusula é concedido, exclusivamente, a
um eúprêgâdô,ou se)â,àmãe,âo pai ou áo detentor dâ guárdâ, obedecidos às condlçôes
estabelecidas Do.dprrdestâ cláusula.

CLÁU§UI.A TRIGÉSIMA SEXTÁ. CASÁMENTO . AUSÉNCIÁS: O empregado poderá
deixar de comparecer âo seMço até 06 Geis) diâs coDsecutivos por ocâsião de seu
casamento, sem qualquer desconto, desde que comunique o fato à empresa con no
miDimo 30 (Íintá) dias de abtêcedêhcia.

CúúSULA TRIcÉslMA SÉT|MA " aÁNco DE HoRÁs: a compensãção dã duraçãô
diária de trãhalho, obêde.idos aos pre.eitôs lêgâis, convenção ou à.ordo coletivo
existentes, fica auto.izada, atendidas as seglintes regns:

â) mânifest ção devontade porescúo, po. pârte do chprcgado, assistido o hehor
pelo seu representante lêgal, em instrumento i.dividual ou plúrimo, no q!âl .ônste o
horário bormal de tábalho e o perÍôdo compensável das ho.as excedentes, nos te.mos
do parás.afo 2q, do a.t. 59 da CLT;

b) .ão estarão sujeitas a acrés.imo salarial as borás acrescidas Êm um ou outrôs
dias, desde que obedecidâs âs disposiçôes dos pa.ásrafos 2! e 3q, do arl 59 da CLT, em
vigor. 

^s 
ho.as trabalhadas, excedentes do ho.ário p.evisto no.elcrido dispositivo lcgal,

ijcarão sujeitâs ao âdicionát p.evisto na cláusula nominada "Remune.ação de Horas
Eitms sohrê o vãlor dâ horâ nornrli

c) as regras constantcs destâ cláusula serão âplicáveis, nô caso do menor âo trabâlho
emho.á.io diu.no, isto í até as 22r00 [vinte e dua, horas, obedecido, porém, o disposto
no ih.isô Idoart.413 dâ CLT:
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d) cumpridos os disposilivos desta cláusula, as êntidades signaiárias da pr€sênte
Conve.ção se ob.*am, quando solicitadas, a dar assistência sem ônus pa.a as par-..s,
sâlvo o dâ publicação dc cditais, nos acordos que v€nhan a ser .elêbÉdos entre
.mpregadose emprêgadores, intêgn.tes dasrespectivas categorias, na correspondente

cLÁÚsULÁ TRIGÍSIMA oITAvÁ . coNTRoLE ELETRôNICO ALTERNÀTIVO DE

IOnNADA DE TMBALHO: Ficam âs .npresas aurorizadas a adotar sistemâs elefônicos
alte.nativos dc conlrole de iornadã de tÉhalho, conforme previsâo da Portaria 373, de
2s de fevêrêiro de 2011, do Ministério do Trabâlho e Empreeo, desde que obseruâdo ô

ParásÍafo P.imeiro - Â adoçâo de sistema âlternâtivo que melhor atenda ao sistena de
cônlrole dejornada da empresa deve cuípriras exigêDcias que se seguem;

I - estardisponivel no local de trabalhoj
ll.perm.lir a.dê.ril 

'çio 
de empr"sàdor p PÍprêErdo:

lll - possibilitar, at.avés da cenFâl de dados, á extÉção êletrônica e impressa do

rêgistro das ma.caçôes realizadas pelo empregâdo.

PârágrafoSegundo - Fi.àm as êmpresas desobrigâdas de ütilizar mecanisno impresso.
êm bobina de papel, i.tesrado ao re]ógiode ponto.

Parágrafo rêÍceiro - Às emprêsas dispohibilizârão Pam todos os scüs emp.egados,

mênsalmente, cóDia de seu reerstro de ponto.

Parágafo Quarto - Os sistenas alternêtivos eletrônj.os de controle de jornada de

trahalho não podem e não derem admiti.:

| - .e st.içôes à mar.ação d o ponto,
Il - marcêçâo âutomática do pontoj
Ill - exigê.cia de âutôrização previa pârâ mârcação dê sobre,ornâda; e,

IV- à àlteração ou eliminâçâo dos dados rêCrst.ados pelo empregado.

IORNÁDÀS ESPECIAIS (MULHERES, MENORES E ESTUDÁNTf, S)

CLÁU§ULÁ TRIGÉSIMÁ NoNÁ'E/úMÉs EscotÀREs: Mediante p.éviâ .ômunicaçào e

postêrior comprovação, os enPreeados *tudantes, desde que deúdamente
nátriculados êm cu.so regUar de primeiro ou segundo g.au' em estabelecimento de

ensino offcial ou rcconhecido, poderão se r.tiÉrdo seNiço 01 Íumal hora ahtes de seu

iárminônormal nos dias dê eumes finais.

\
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Parátnío Úd.o - Salrc hipórese de desgaste narurál pelo uso obngatório do unifohe,
o ehpregado rêsar.irá a enpresa por êxtrâvio ou dano, desde qué comprovadô o
câníter doloso ou culposo. Extinto o conuatô de [ábalho d€verá o empreSado devolver
á êmpresa no átu da rcy rsdo o\ unÍormer Sob suá po$e,

ÂCEITAç.IO DE ATESTÀDOS MÉDICOS

cl-Áusul-À euÁDMGÉsrMÁ sDrrÁ - ÁTEsrÁDos MÉDrcos E oDoNToLócrcos:
Serão reconhecldos os atêstados emitidos pelo depêrtanênto hédi.o e odontológi.o do
Sandicato, bem como de ouEâs enpr6ã qu€ mantiverem convênio con o Shdlcato ou
comaDúprlâ êmpresá.

RELAçÕES SII{DICÀIS GÂNÁNTIA§ A DINE-TORES SINDICÁIS

CLÁU§UL/T QUÂDMGÉSIMÁ SÉTIMÁ . DIRIGENTES SINDICÂIS. FÂLTÁS
lUsTlFlcÁDAS:0s memh.os diretores dá €nddâde sindical suscitante poderâo fâltaraté
10 (dú) diâs por àno, sen prejüizo d. Ícmuneração, das férias ou quaisquer ouros
beneficios pârá participãçãô cm àssembleiás, congrêssos, reuniões, seninários e outros
eventos queenvolvam ihteresse dos trahalhadores, dêsdê que não haja ausênch dc man
de 01 [um) diricentê simdtanêamênt. Dor êsiâbêleimento.

cúusulÂ QuaDMcÉstMA otTÂvA (oNTRrBUrçÀO ASStSTENCtAL DOS
EMPREGIJTOS - 0 rEolhinento da @ntnbuiÉo asistencial pelos empr€âd6.
beneficiários da presê.te noma @letivÀ integrantês da @tegoria prcfissional, será de
1,5 % (rm vlrauli ciMo por enro) d. su. emuneraÉo nensal, linitádâ ão teto dê
Rl 45,00 (cinquêrta ê dois rêais) por emprcsãdo nedia.te .utonaÉo, na íorúa da
I %islãÉo quê c8e a mâtéria, conforme dê.id ido nã ãss.m bleiâ do SINDFÀIIAOR q ue â provou a

Dàutâ d€ rsivi.dióçôB € autorizoü a cêlebrâção di presente ConvenÉo Colctivá dêTrâbalho.

Parág.afo PÍlmêlro - A corEibuição assistencial de que trata estã .láurula sen
reFoativaà1!de)ulhoêdêscontadamensálment.xc€roquandoo€oúêrodescontoda
contrihuiçào slndical, derendo ser repassad. imp.eEnv€hêÍte até o dia 15 (quinzê)
do màs subséqúente áo do deoÍto autonrado, .x.lusivanente en âgêncle bâhcária
consrânre dà guiã r€spectivã, em modelo pâdrão Btâh€lêcido p€lo sll{Dl RrÂOR oü
aindã, na redê benci.ia, atÉvés de 6chá de ompêÍsaÉo (boleto), no modêlo pãdrão
Btábeleido pêlo hanco conveniado pelo SltlD! 8flÂOR.

PãúgBfo Segundo . Aos emprêCados fica ga.aotido o exercicio das &mas legãis

Pârágrafo Terceirc - o SINDFÁnMAOR se cncaregârá de encahinhar as gulas ou
bolelos às empresas, rnÍormdndo o pêrcentúal aprovãdo.

I
ParátEfo Qurto - A contribuição Ássistênclal não podêÉ sêr re.olhida dirctaúente\ \
nos eixãs do s'ndtàro.lã etegona prctrss,onal. \X

§
r41*.E-ft
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Parágmío Sqto - o valor da contribuição âssistencial revenerá em prol dos seNiços
sociais da entidade sindicâl p.ofissional benefi.iária SINDFARMAOR.

PârágEfo Sétimo - Dos emp.egados admitidos âpós a dâta-basê pod€.âo auto.izar o
desconto durântêaügénciâ dâ presente norma, em idêntico p e.centual, com excêÇã o d e
qlehjá tenha recolhido amesnâ contribuiÇão de outrãs empresâ.

ParágÍafo oitavo - 0 recolhinento ôÍetuado fora do prâzo mencionadono paúg.afo 1!
desta cláusulâ será âcrescido demültade 20lo (dois po.cento) Dos 30 (trintâl primeiros
dias. ocorrendo atraso superiora30 (tinta) dias,alémda multade 2% (dok por.€nto)
co..e.ão ju.os demora de 10ó (un porcento) ao nês sobre ovalorprincipá|,

Pârá8rafo Nono - A .esponsahilidade pÊlã i.stituição, percentuais de cobnnça e
abrángênciá dodescontô é inteiranente do SINDIARMAOR, ffcando isentos oSindicato
Pat.onal, bem como as emprêsas de quêisquer ônus ou consequênciâs perânte seus
enpregádos, estándo ainda o p.esente desconto ao abngo do disposto no artigo 462 da
CLT,

cúusurÁ euaDMcÉsrMA NoNA - coNTRIBUIçÀo PATRoNAL: conforme
deliberâdo na êssembleia geral que aúonzou a ceteh.ação da presente Convençãú,
aplicávêl aos integmntes da categoria econômica, restou instrtuÍdâ umâ contribuição
destinadá áo custeio das nesociaçôes coletivas, conforme a se8xinte tabelâ:

R$ 200,00
EPP íemD.esa deDeoueno Dortel R$ 500,00

R$ 1.200,00
Fó 2000,00

da contribuiçâo assiste..ial patronâl
porcento) nos 30 (trintã) primeÚos
de a$âso, âlóhdejuros de mo.ade

Pãrág.ãao Primeiro.0 recolhimento deveh, ser efeluâdode â.ô.do com as instruções
contidas no boleto bancário, queserá fornecido pelo SINCÁME§P às chpresás,

PárágráÍo Segundo - Dos vâlôres recolhidos nos termos desta cláusula,20% (vinte por
centol sêráatribuídoà Federaçãodo Coné.ciode Bens, SeNiços e Tunsmo do Estado dê
Sâô Pâulo - FECOMERCIO SP e 10o/o (dez Dor cento) será atribuido à Cônfêdê.âçà.
Nacional do Comércio de Bens, SeruiÇos eTurismo - CNC.

Parágraío Terceiro - Na hipótese de recolhimento
efetuado fora de pmzo será acrescido dê 2% (dois
diãs, mais l% (üm por.ento) por nês subsequente
1% fum Dor cento) ao mês.

)
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Paráerãfo QuãÍto ' Rêferida contribuição abrang€ todos os estahelecimentos, seja
matriz oú frliãL enstentes na bâs€ territorial do SINCÀMESP em 30 dejunho de 2019.0s
valores a seren.€colhidos obedecerão à tabela contida nesta cláusula.

OUTRAS DISPOSIçÕES SOBRÉ REUIÇÔES ENTRE SINDICATO E EMPRESÁ

cúusulÁ eurNeuÁcÉsrMÁ - RErÁçÁo ÁNUAL Df, INFoRMAçÕES - RAtsr As
empresâs, quando notificâdás, se ohrisâmâ enviarcóDia das MIS'S ao SINDIARMÁOR,
em até 30 ítrinta) dias âpós a entrega da soliotaÇão.

DESEMPRXGADOST Para Ânalidades estatisticas e de análises da mobilidade da
catêgo.ia, as empresas se comprometem a.emeterao sindicato p.ofissional, no nesho
prâzo pârá remessa às sRTE's, previsto no parágralo único do artigo 1' da lei nq.

4,923165, umà cópia dâ relaçâo de admissôes e dispensas de emprêgâdos,

CLÀUSULA QUIÀQUAc.sIMÀ SEGUNDA . PRoPosTAs DE SINDIcALIzÀçÃoI As
empresas se .omprometem, no sentido de la.ilita. a sindicalização, a info.mar ao
ehpregado dâ existênciâ do sindicato da câtegoria, bem como ã enhegâr âo mesmo umâ
proposta de sindicaliãção, desde que fo.necida pelo sindicato da categoria profissional,

ct ÁusutÁ QUINQUAGÉSIMA TERCEIM - QUÁDRo DD A!,Isos: Ás empresas aÍlxarâo
êm quadro, os avisos e comun,cados do si.dicato proÂssional aos seus representados,
em local visÍvel e de fácil acesso aos empregados.

(úUsULA QUI\QUÁGISIVA QUARTA. DÁ AssIsTE\LIÂ sI\DI(ÂL ÀAs REs( Isóff
DE CONTMTOS DE TRÁBÂLHO: O SINDFAÀMÁOR prestará se.viço dc ASSISTÊNCIÁ
SINDICAL nas .eschões de contrato de trabalho, caso acionada pelas paúes
interessadas, que será iô.hâlizada por meio de TERMO DE ASSISTÊNCIA coh êffcá.ia
libêrátórja geml en reláção às verbas des.ritas no Termo de Reschão do CohÍato de
Trabalho íTRCTI, com exceçào daquelas exp.essamente .essalvadas.

DISPOSIçõES GERÁIS R[6RÁS PARÀ NEGOCIAçÁO

cúusuLA eurNeuAGÉstMA eutNTÀ - AcoRDo coLETIvo DE TMBÁLHo -
llxaÇÃo DE ouTRÁs vÁNTÀcENs: Fica convencionado que, durante a ügê.cia da
presente convenção, poderão ser negociadas e lixadas ouúas vantagens de natureza
ê.onômica e sôcial hãô constántês bêstá Cohvenção, benenciahdo empreCádos de
ênpresâs ou grupos de empresás, medianteÁcordo coletivo de Trabalho,

CLÁUSULA QUINQUÀGÉSIMÁ PRIMEIRA RELÂçÁO DE EMPREGÂDOS E

cúusuL4 QUINQUÀGÉSIMÁ sExTÁ - NovÁ PoLÍTrcÁ sÂtÁRIÁLr ocorrêndo
alte.ação na Políttcâ Sâlâriâl vigente, que implique em desequillbrio nas condições ora
J u. ddd\ ds oclle\ \e co'rn'orelPn d 'Pál7r' 

r'dLrivõ- ê r rÔ'1Ô oÔ l.nr, hu .ando
reequlllbrar 0 pacruado.
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DESCUMPRIMENTO DO INSTRUMENTO COLETIVO

cúusuLA eutNQUÁcÉsIMÁ SÉTIMÁ - MULTÁS poR DESCUMPRIMENTo DA
CONVENçÃO: Ficã estabelêcidã â multa dê R§ 73,00 (§etenta e Eês .e.ts)
menslme.te por êhpregado, a parti. da datâ em que a ihfração for conetidâ por
inftngê.cú às cláusul.s estahelecidás na presente Convenção Coletivá de TÉbalho, e
até o cunprimento da obrigaçào e o págamento da núlta .espectiva, cujo vãlor.€!êrtêrá
€m lávor da partê prcjudi.âda.

Parágmfo seguDdo - Nd obngêções d.riEdas de cláusulas em que o sindlcâto
proíissional é o bênenciário, rêú ohn8aÉna a te.tâtiú prévie dê coíciliaÉo ent e este
e â êmpresa, com á pani.ipáçào do §lNCÁniESP e do sl DIARMÁoR, antes da adoÇâo

de hedidas jüdiciãis ou adminktÉtivas destinaÍlas âo thplêmento dá obri8açeo e
pâganento da hulta prêvista no .aput

P.rágráfo Primêiro - a multa estâbêlêclda nesta cláusula llmitar-se-á ao vâlor do
sâlário noninal do eEpresado.

Paúgrafo TêftêlÍo. A hultá previstâ nestá cláüsula nâo será cumülativâ coo a multã
previstá ná cláusula mminadá " Cont ibüição Assist€ncial dos Empregadoí.

sâo Paulo, 29 de asosto dê 2019

SI NDICÂTO DOS PRÁTICOS DE FARMÁCIA E DOS EMPRECADOS Nô ÉRcroDE
DROGÀ' MEDICÁMENTO§, PRODUTOS FARMÀCÊUTICOS E E FARMÁCIAS DE

MÁNIPULÀçÃO DOS i|UMCiPIOS DE ITÂPEVI'ANDIRÀ, BÁRUf, RI,
CÁRÁPICUiBÁ, EMBU ET

I

EMERSON DOUCLAS IDUARDO XÂ!'IER DOS SÁNTOS )

IORODRIGUES


