
SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS
DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SINFARMIG

William de Souza
Gerente Adm. Finaneiro do

SINFARMIG

sinfarmig@sinfarmig.org.br

CONVENÇÃO COLETIVA

- FARMÁCIAS, DROGARIAS E DISTRIBUIDORAS

R$ 2.775,00 para 40h/semanais (farmácias, drogarias e distribuidoras

- INDÚSTRIAS

- HOSPITAIS

CONTRIBUIÇÕES - SINFARMIG

•ANUIDADE SOCIAL SINFARMIG - R$115,00

• CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - R$87,40

•CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - R$50,00

http://www.pdfdesk.com


CONTRATO DE TRABALHO
•CONTRATO DE EXPERIÊNCIA

- período: máximo 90 dias

- prorrogação: por uma única vez

-rescisão antecipada do contrato de experiência

- término do contrato experiência

HORA-EXTRA
•Acordo de prorrogação de horas (2 horas/dia)

• Percentual: – adicional 50% dias úteis

- adicional 100% domingos e feriados

•Cálculos de hora normal e hora extra

DESCANSO SEMANAL REMUNERADO DSR-HORA-EXTRA
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ADICIONAL NOTURNO

Art. 73 CLT– “... o trabalho noturno terá remuneração superior

à do diurno e, para esse efeito, sua remuneração terá um

acréscimo de 20% (vinte por cento), pelo menos, sobre a hora

diurna”.

PERÍODO: entre 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte

INSALUBRIDADE

-Art. 189 CLT

-Art. 195 A caracterização e a classificação da
insalubridade e da periculosidade, segundo as
normas do Ministério do Trabalho, far-se-ão através
de perícia a cargo de Médico do Trabalho ou
Engenheiro do Trabalho, registrados no Ministério do
Trabalho.

-Constituição F. Art. 7º inciso XXIII

Descontos no contra-cheque
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Como calcular

Descontos contra-cheque

REDUÇÃO CARGA HORÁRIA/ SALÁRIO

••ConstituiConstituiçção Federal:ão Federal:

Art. 7 º - VI - irredutibilidade do salário, salvo o disposto em
convenção ou acordo coletivo;

PROCEDIMENTOS PARA HOMOLOGAÇÃO NO SINFARMIG

-solicitação do funcionário à empresa

- contrato/acordo entre as partes, em 3 vias

- deferimento do SINFARMIG

- ressalva de direitos já garantidos antes da redução
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FALTAS NÃO JUSTIFICADAS
INCIDÊNCIAS E PERDAS:

•FGTS

•INSS

• descanso semanal remunerado – DSR

• 13º salário

• Férias

FÉRIAS
•Direito a férias

•Parcelamento período de gozo

• Abono pecuniário (venda 10 dias)

•Médias adicionais: horas-extras, descanso semanal

remunerado – DSR, adicional noturno, adicional de função,

gratificações, comissões, etc

•Prazo para recebimento

• Férias em dobro

FÉRIAS

•FÉRIAS EM REGIME PARCIAL
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RESCISÃO CONTRATUAL
•Obrigatoriedade de homologar no Sindicato

•Aviso prévio (contagem prazo)

• Lei 12.506/2011 (3 dias de acréscimo a cada ano completo
a partir do 2º ano)

RESCISÃO CONTRATUAL

• Lei 7.238/84 art.9º estabilidade data base

• Prazos legais para recebimento das verbas:

- Primeiro dia útil (aviso trabalhado)

- 10 dias corridos (aviso indenizado)

Formas de pagamento

- dinheiro, cheque administrativo ou crédito em conta,
liberado até o ato da homologação.

RESCISÃO CONTRATUAL

DIREITOS

• Redução de 2 horas diárias ou faltar 7 dias corridos do aviso

• férias vencidas

• férias proporcionais

•1/3 constitucional de férias

http://www.pdfdesk.com


RESCISÃO CONTRATUAL

• 13º salário

• saldo de salário

• aviso prévio

• FGTS

• multa 40%

• Seguro Desemprego

SINFARMIG

Tel.: (31) 3212-1157
8 www.sinfarmig.org.br

+ sinfarmig@sinfarmig.org.br

DÚVIDAS: FAÇA CONTATO

“Nem o vento sopra a favor de quem
não sabe onde quer chegar”

(Sêneca)

Obrigado!

http://www.sinfarmig.org.br
http://www.pdfdesk.com

