
 “não” Transmitido p registro junto Ministério do Trabalho, passível de alteração. 

CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2015/2016 
SINPROFAR - SINDICATO DO COM VAREJ DE PROD FARMACEUTICOS NO EST RGS,  
 

CLÁUSULA TERCEIRA - PISO SALARIAL  
Fica estabelecido um piso salarial de  

R$ 2.690,00, a partir de 01 de agosto de 2015 e de  

R$ 2.750,00, a partir de 01 de fevereiro de 2016.    

Parágrafo Único: O salário do mês de janeiro de 2016 deverá ser pago observando-se o piso salarial 
de R$ 2.690,00 (dois mil, seiscentos e noventa reais) 
 

CLÁUSULA QUARTA - REAJUSTE SALARIAL  

Em 1º de agosto de 2015, os salários dos farmacêuticos terão um reajuste salarial de 9,81%, 
percentual esse que incidirá sobre o salário reajustado decorrente da última Convenção Coletiva 
pactuada (Agosto/14). 
Parágrafo Primeiro: Poderão ser compensados nos reajustes previstos neste acordo os aumentos 
salariais , espontâneos ou coercitivos, concedidos durante os respectivos períodos revisandos, exceto 
os provenientes de término de aprendizagem, implemento de idade, promoção por antiguidade ou 
merecimento, transferência de cargo, função, estabelecimento ou de localidade e equiparação salarial 
determinada por sentença transitada em julgado.  
Parágrafo Segundo: Na hipótese de farmacêutico admitido após a data base ou em se tratando de 
empresa constituída ou em funcionamento depois da data base, o reajustamento será calculado de forma 
proporcional, em relação à data de admissão, conforme  tabela abaixo: 
  

Admissão         Reajuste Admissão         Reajuste Admissão       Reajuste 

AGO/14 9,81% DEZ/14 8,08% ABR/15 3,08% 

SET/14 9,61% JAN/15 7,42% MAI/15 2,36% 

OUT/13 9,07% FEV/15 5,85% JUN/15 1,35% 

NOV/14 8,66% MAR/15 4,64% JUL/15 0,58% 
 

CLÁUSULA SÉTIMA - PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS  
As diferenças salariais decorrentes do presente acordo deverão ser pagas pelos empregadores na folha 

salarial do mês de janeiro de 2016. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS  
As empresas ficam obrigadas a descontar de todos os farmacêuticos, sindicalizados ou não, 
beneficiados ou não com as cláusulas da presente convenção, qualquer que seja a forma de 
remuneração, o valor equivalente a 01 (um) dia de salário base do profissional, no mês em que for 
reajustado o salário (JAN/2016), sendo repassado para a entidade sindical profissional até o dia 10 

(dez) do mês subsequente. (VENCIMENTO - 10/02/2016) 

Parágrafo Primeiro: A inobservância do disposto no caput sujeitará os empregadores ao pagamento 
de multa equivalente a 2% (dois por cento) do valor devido e juros moratórios de 1% (um por cento) 
ao mês, sem prejuízo das demais cominações legais.     
Parágrafo Segundo: Os farmacêuticos poderão exercer o direito de oposição ao desconto da 
contribuição assistencial, através de correspondência a ser protocolada e/ou encaminhada ao sindicato 
profissional, até o prazo máximo de 10 (dez) dias após o registro desta convenção no Ministério do 
Trabalho, situação em que o empregador estará impedido de realizar o desconto e desobrigado de 
efetuar o recolhimento em favor do sindicato laboral. Caso a oposição seja encaminhada via correio ou 
entregue por terceiros, deverá a assinatura do profissional farmacêutico estar autenticada em cartório, 
a fim de se comprovar a autenticidade da manifestação de vontade. 


