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ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2019/2020 

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: GO000799/2019
DATA DE REGISTRO NO MTE: 23/12/2019
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR069140/2019
NÚMERO DO PROCESSO: 10162.103751/2019-04
DATA DO PROTOCOLO: 27/11/2019

Confira a autenticidade no endereço http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/.

SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS, CNPJ n. 00.115.386/0001-87, neste ato
representado(a) por seu Presidente, Sr(a). FABIO JOSE BASILIO;
 
E 

ASSOCIACAO GOIANA DE INTEGRALIZACAO E REABILITACAO - AGIR, CNPJ n. 05.029.600/0002-87,
neste ato representado(a) por seu Diretor, Sr(a). LUCAS PAULA DA SILVA;
 
celebram o presente ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, estipulando as condições de trabalho previstas
nas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE 

As partes fixam a vigência do presente Acordo Coletivo de Trabalho no período de 01º de novembro de
2019 a 31 de outubro de 2020 e a data-base da categoria em 01º de setembro. 

CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA 

O presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito da(s) empresa(s) acordante(s), abrangerá a(s)
categoria(s) FARMACÊUTICOS , com abrangência territorial em GO. 

SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO 
REAJUSTES/CORREÇÕES SALARIAIS 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO 

O valor do salário-base dos empregados beneficiados pelo presente Acordo Coletivo de Trabalho – ACT será o
praticado de acordo com o Regulamento de Cargos e Salários da AGIR, se comprometendo as partes a negociarem
o índice de reajuste a ser aplicado em 2020, na data-base da categoria.

Parágrafo Único - Fica assegurado aos Farmacêuticos, com mais de 02 (dois) anos de trabalho na AGIR, o direito
a isonomia salarial, nos termos do § 1º, do art. 461, da CLT.

 

ISONOMIA SALARIAL 

CLÁUSULA QUARTA - DO SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO 

Em qualquer substituição interna, de um Farmacêutico por outro, o substituto deverá perceber o mesmo salário do
substituído, enquanto perdurar a substituição, sem considerar as vantagens pessoais.

 

GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS 
13º SALÁRIO 

CLÁUSULA QUINTA - DA REMUNERAÇÃO DO 13º SALÁRIO E FÉRIAS 



27/12/2019 Mediador - Extrato Acordo Coletivo

www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/Resumo/ResumoVisualizar?nrSolicitacao=MR069140/2019 2/8

Incidirá na base de cálculo para pagamento do 13º Salário, Férias e um terço constitucional os adicionais percebidos
em caráter habitual, a exemplo da insalubridade, assiduidade/pontualidade, triênio, quinquênio, etc.

 

GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 

CLÁUSULA SEXTA - DA GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 

Fica assegurada aos Farmacêuticos, que exercem função de Chefia, a gratificação mínima de 20% (vinte por cento)
do salário base, que incidirá na base de cálculo da remuneração, para todos os fins e efeitos.

Parágrafo Único – A gratificação que trata o caput será aplicada em conformidade com o Regulamento de Cargos
e Salários da AGIR.

 

OUTRAS GRATIFICAÇÕES 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE E PONTUALIDADE 

Os empregados que não registrarem faltas ou atrasos injustificados no decorrer do mês, farão jus a uma
gratificação de 5% (cinco por cento), calculada sobre o salário base, a título de Gratificação por Assiduidade
e Pontualidade. Incluem-se nas justificativas as previsões do Art. 473 da CLT e atestados médicos.

Parágrafo Primeiro - Para fazer “jus” ao valor instituído nesta cláusula, deverá o empregado cumprir
integralmente sua jornada normal diária de trabalho em todos os dias do mês de referência, onde para a
aferição da “Pontualidade” estabelece-se a tolerância mensal total de 30 (trinta) minutos, sendo que esse
montante dar-se-á pela soma dos atrasos de todos os dias do mês, não considerando neste montante os 05
(cinco) primeiros minutos de atraso, que será a tolerância diária.

Parágrafo Segundo - As empresas deverão manter controle diário de frequência mecânico ou
manual/eletrônico para registro da jornada de trabalho, presumindo-se na inexistência de tais controles, ser
devida a Gratificação por Assiduidade e Pontualidade.

Parágrafo Terceiro – A gratificação de assiduidade e pontualidade integrará a base de cálculo da
remuneração, para todos os fins e efeitos, dos empregados que nos últimos 12 (doze) meses consecutivos
não registrarem faltas ou atrasos injustificados.

 

 
 
 

CLÁUSULA OITAVA - GRATIFICAÇÕES EXTRAS 

As gratificações por liberalidade ou as não especificadas, independentes do nome que contenham, incidirão na base
de cálculo da remuneração, para todos os fins e efeitos, exceto para os casos de substituições temporárias.

 

ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO 

CLÁUSULA NONA - DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO 

Fica assegurado o pagamento mensal de 3% (três por cento) calculados sobre o salário base, para o empregado
que completar 3 (três) anos de trabalho na AGIR, a título de triênio.

Parágrafo Primeiro - Fica assegurado o pagamento mensal de 5% (cinco por cento) calculados sobre o salário
base, para o empregado que completar 5 (cinco) anos de trabalho na AGIR, a título de quinquênio.
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Parágrafo Segundo - Os pagamentos de triênio e quinquênio serão pagos separadamente e não terão efeitos
cumulativos.

 

ADICIONAL NOTURNO 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO ADICIONAL NOTURNO 

Fica assegurado a todos os Farmacêuticos Adicional Noturno no percentual de 20% (vinte por cento), incidente
sobre a hora diurna, a ser pago sobre o trabalho realizado a partir das 22h00 até as 05h00 do dia seguinte.

Parágrafo Único – A prorrogação do Adicional Noturno após as 05h00 é devida enquanto prevalecer a Súmula nº
60 do TST.

 

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 

Todos os Farmacêuticos abrangidos por este Acordo Coletivo de Trabalho farão jus ao recebimento de Adicional de
Insalubridade, conforme constatação em laudo técnico, calculado sobre R$ 1.080,00 (um mil e oitenta reais).

 

AUXÍLIO SAÚDE 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA 

A AGIR poderá intermediar a contratação de plano de saúde para os empregados abrangidos pelo presente ACT, de
livre adesão, cujos pagamentos previstos no contrato celebrado com a empresa prestadora de serviço médico
(plano de saúde) serão descontados em folha de pagamento na proporção do contratado por cada empregado.

 

AUXÍLIO CRECHE 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO AUXÍLIO CRECHE 

A AGIR pagará às empregadas mães o equivalente a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, à título de
Auxílio Creche, para cada filho nascido na vigência do seu contrato de trabalho, durante 6 (seis) meses após o
retorno da licença maternidade, se a empresa não mantiver creche no local de trabalho ou convênio com empresa
habilitada, desde que o empregador esteja enquadrado na determinação da lei.

 

CONTRATO DE TRABALHO – ADMISSÃO, DEMISSÃO, MODALIDADES 
DESLIGAMENTO/DEMISSÃO 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS HOMOLOGAÇÕES DE RESCISÕES 

A homologação da rescisão de contrato do Farmacêutico filiado ou adimplente com a Taxa Assistencial/Negocial,
que tenha mais de 12 meses de trabalho, deverá ser realizada, gratuitamente, no Sindicato dos Farmacêuticos no
Estado de Goiás – SINFARGO, e deve, obrigatoriamente, observar os mesmos prazos do pagamento das parcelas
rescisórias previstos no § 6º do artigo 477 da Consolidação das Leis do Trabalho, sob pena de pagamento da multa
prevista no § 8º do mesmo artigo de lei.

Parágrafo Primeiro - No caso de dispensa por justa causa, a empresa deverá fornecer ao Farmacêutico, carta
especificando os motivos da despedida, sob pena da mesma se converter em demissão sem justa.
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Parágrafo Segundo - Fica vedado o direito da manutenção do cumprimento do aviso, se o Farmacêutico não
estiver efetivamente trabalhando (cumprimento de aviso em casa).

Parágrafo Terceiro - O Farmacêutico que comprovar contratação em novo emprego fica liberado do cumprimento
do aviso prévio, e o empregador fica desobrigado de qualquer ônus a esse título.

Parágrafo Quarto - São documentos necessários para a homologação de rescisões de contrato de trabalho os
previstos na INSTRUÇÃO NORMATIVA da SECRETARIA DE RELAÇÕES DO TRABALHO - SRT Nº 15 DE
14.07.2010.

Parágrafo Quinto –O Farmacêutico não filiado ou inadimplente com a Taxa Assistencial/Negocial pagará ao
Sindicato uma taxa de R$ 100,00 (cem reais), caso do interesse pela homologação da rescisão na entidade sindical.

 

RELAÇÕES DE TRABALHO – CONDIÇÕES DE TRABALHO, NORMAS DE
PESSOAL E ESTABILIDADES 

QUALIFICAÇÃO/FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO 

A empresa poderá conceder até 02 (dois) dias, por ano, consecutivos ou não, de ausência remunerada, para o
Farmacêutico que participar de eventos de aperfeiçoamento, pertinentes à sua área de atuação dentro da empresa,
desde que não haja falta justificada ou não, nos últimos 12 (doze) meses anteriores à solicitação.

Parágrafo Único – O Farmacêutico deverá formalizar requerimento à chefia imediata, com antecedência de até 30
(trinta) dias da realização do evento, mediante comprovação da inscrição e ao final do evento comprovar a
participação mediante certificado.

 

OUTRAS NORMAS DE PESSOAL 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS DIREITOS GERAIS DOS TRABALHADORES 

Constituem direitos dos empregados, além dos previstos em Lei e Regulamento Interno das empresas, os
seguintes:

 

 1- Recebimento gratuito de 02 (dois) uniformes completos, durante a vigência do presente ACT, para uso
exclusivamente em serviço, obrigando o empregado a zelar dos mesmos, que serão devolvidos no estado em que
se encontrarem no ato da demissão ou dispensa. Deve o empregador colher recibo de entrega dos uniformes, sob
pena de indenizar pelo não cumprimento destas obrigações.

2- Recebimento de Equipamento de Proteção Individual (EPI) para o exercício da função, na conformidade da
legislação de higiene, segurança e medicina do trabalho, sendo obrigatório seu uso, e entrega mediante protocolo.

3- Recebimento de 50% (cinquenta por cento) do salário a título de adiantamento do 13º salário, se solicitado por
escrito pelo empregado, quando do retorno das férias. Esta solicitação deverá ser efetuada até o 10º (décimo) dia
após o retorno das férias, podendo a empresa compensar o adiantamento em real do recibo final de quitação do 13º
(décimo terceiro) ou no recibo de quitação rescisória.

4- Fica garantido aos Farmacêuticos plantonistas em jornada de 12h00, o fornecimento gratuito de alimentação,
sendo, almoço e lanche da tarde aos plantonistas diurnos, bem como jantar e ceia aos plantonistas noturnos, não se
constituindo salário “in natura”.

5- Abono de falta de 2 (dois) dias, por semestre, para levar ao médico filho menor ou dependente previdenciário, de
até 6 (seis) anos de idade, mediante comprovação no prazo de 48 horas.

6- FÉRIAS - Desde que haja concordância do empregado, as férias poderão ser fracionadas em até dois períodos
de 15 (quinze) dias cada; ou um período de 10 (dez) e outro de 20 (vinte) dias, vice-versa. O pagamento deverá ser
feito pelo empregador ao menos dois dias antes do início das férias, e poderá ser pago proporcionalmente a cada
período. É vedado o início das férias no período de dois dias que antecede feriado ou dia de repouso semanal
remunerado.
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DOS DEVERES GERAIS DOS TRABALHADORES 

Constituem deveres dos empregados além dos previstos em Lei e Regulamento da Empresa, desde que o
Regulamento seja entregue mediante recibo:

 

1- Cumprir toda carga horária, estabelecida em Lei, Regulamento da Empresa e Acordo Coletivo.

 

2- Tratar diretores da empresa, pacientes, acompanhantes e colegas com respeito, educação e urbanidade.

 

3- Guardar sigilo de assunto do qual tenha conhecimento, em decorrência de suas atividades funcionais.

 

4- Comunicar ao superior imediatamente hierárquico os fatos de que tomar conhecimento, em função de suas
atividades, e que constituam desrespeito às normas de serviço.

 

5- Não se ausentar de suas funções, sem a prévia permissão de seu chefe imediatamente hierárquico.

 

6- Cumprir e fazer cumprir os encargos que lhe forem atribuídos pela direção da empresa.

 

7- Zelar bem do material de uso em serviço ou sob sua guarda.

 

8- Comparecer para o início da jornada de trabalho devidamente uniformizado, se a empresa assim exigir.

 

9- Não praticar no recinto da empresa vendas de mercadorias, bingos ou exercitar outras atividades alheias ao seu
trabalho.

 

10- Não falar ou deliberar pela empresa sem que esteja devidamente autorizado.

 

11- Comunicar do estado gravídico que deverá ser feita diretamente no departamento de pessoal da empresa, ou ao
chefe da área, por escrito mediante recibo.

 

12- Informar ao empregador, quando solicitado, a existência de outros vínculos de emprego.
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JORNADA DE TRABALHO – DURAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, CONTROLE, FALTAS 
DURAÇÃO E HORÁRIO 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA JORNADA DE 12HX36H 

Fica autorizada jornada de trabalho de 12x36 (doze horas de trabalho por trinta e seis horas de descanso), mediante
fornecimento de pelo menos 01 (uma) hora de intervalo para repouso e alimentação, sendo facultativa a assinalação
do registro do ponto do intervalo para repouso e alimentação.

Parágrafo Primeiro - Na semana em que os plantões 12x36 (doze horas de trabalho por trinta e seis horas de
descanso) ultrapassarem 44 (quarenta e quatro) horas semanais, será compensado com a redução na semana
seguinte.

Parágrafo Segundo – O intervalo para descanso e alimentação, de que trata o caput, poderá ser ampliado para 2
(duas) horas no período noturno, em compensação a jornada em hora reduzida. 

Parágrafo Terceiro – O Farmacêutico que laborar no regime compensatório 12x36 (doze horas de trabalho por
trinta e seis horas de descanso) previsto no caput poderá trocar até 02 (dois) plantões, consecutivos ou não, dentro
da escala mensal, com outro Farmacêutico do mesmo serviço, que trabalhe no mesmo regime de jornada, desde
que devidamente formalizado junto à chefia imediata com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência do
plantão a ser trocado.

Parágrafo Quarto - Na troca do plantão de que trata o parágrafo anterior deverá ser respeitado um descanso
mínimo de 11 (onze) horas entre o plantão já previsto na escala e o plantão a ser trocado.

Parágrafo Quinto - Admitida a troca pelas partes, a cobertura do plantão passará a ser de responsabilidade do
profissional que aceitou a efetivação da troca, com todos os reflexos, inclusive dos direitos e obrigações, de que
tratam os artigos 473 e 482, da CLT.

Parágrafo Sexto – O numero de trocas será sempre 02 (dois), seja o Farmacêutico o solicitante ou não da troca
realizada.

Parágrafo Sétimo – No caso de falta, justificada ou não, ao trabalho, o Farmacêutico ficará impedido de realizar
trocas durante 60 (sessenta) dias a contar da próxima escala.

Parágrafo Oitavo – Fica autorizada a conversão da jornada normal dos Farmacêuticos para a jornada 12x36 (doze
horas de trabalho por trinta e seis horas de descanso) com a proporcionalização do salário com equivalência à
jornada de 180 (cento e oitenta) horas mensais.

 

 
 
 

COMPENSAÇÃO DE JORNADA 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - BANCO DE HORAS 

A AGIR fica autorizada a utilizar o Sistema de Compensação das Horas Extraordinárias (Banco de Horas), nas
áreas não insalubres, sendo que a compensação poderá ser feita até 90 (noventa) dias após o labor extraordinário.

Parágrafo Único – Na hipótese de rescisão de contrato de trabalho, sem que tenha havido a compensação integral
da jornada extraordinária, na forma desta cláusula, fará o Farmacêutico jus ao pagamento das horas extras não
compensadas, calculadas pelo valor da remuneração na data da rescisão.

 
 

INTERVALOS PARA DESCANSO 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO LOCAL PARA DESCANSO 

A AGIR disponibilizará, como local para descanso, área em plenas condições de conforto e higiene.
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RELAÇÕES SINDICAIS 
ACESSO DO SINDICATO AO LOCAL DE TRABALHO 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA LIBERDADE SINDICAL 

Facilitar-se-á a esta entidade sindical a realização de campanhas para sindicalização, a cada 06 (seis) meses, em
dia e local previamente comunicado ao empregador, com antecedência mínima de 03 (três) dias.

Parágrafo Único - As empresas cederão locais em seus quadros de avisos a este sindicato, para afixação de
cartazes e avisos, no que diz respeito aos interesses da categoria e/ou do sindicato, desde que não firam o
Regulamento da Empresa e após vistoria destes, com a sua consequente aprovação.

 

REPRESENTANTE SINDICAL 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA ESTABILIDADE DE DIRIGENTE SINDICAL 

Fica vedada a dispensa do Farmacêutico a partir do momento do registro de sua candidatura, a cargo de direção ou
representação da entidade sindical, até 01 (um) ano após o final de seu mandato, caso eleito, inclusive como
suplente, conforme determina o artigo 543, § 3º da CLT, e artigo 8º, VIII, da CF, limitado, o número de dirigentes e
suplentes, nos termos do artigo 522 da CLT.

Parágrafo Único – Para cumprimento do caput, o Sindicato informará à AGIR os cargos estáveis de direção ou
representação da entidade sindical.

 

OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE REPRESENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DA TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL 

A empresa descontará de todos os seus Farmacêuticos, filiados ou não ao sindicato, em favor do Sindicato dos
Farmacêuticos no Estado de Goiás, o valor equivalente a 5,0% (cinco inteiros por cento) do salário base de cada
farmacêutico, dividido em duas parcelas: parcela 01 = 3,0% (três inteiros por cento) e parcela 02 = 2,0% (dois
inteiros por cento), nos meses de dezembro de 2019 e janeiro de 2020, a título de Taxa Assistencial/Negocial.

Parágrafo Primeiro - O recolhimento das importâncias arrecadadas, na forma prevista neste Acordo, poderá ser
pago diretamente na sede do Sindicato dos Farmacêuticos no Estado de Goiás, à Rua 04, nº 515, Sala 1610, Ed.
Parthenon Center, Setor Central, Goiânia/Go, ou depositadas nas agências do Banco do Brasil Ag. 1610-1, Conta
5831-9, ou na Caixa Econômica Federal, Ag. 1340, OP 003, Conta 75.721-3, CNPJ 00.115.386/0001-87 ou em
guias próprias que poderão ser solicitadas por e-mail sinfargo@sinfargo.orb.br até o décimo dia útil do mês
subsequente ao do desconto. A empresa deverá remeter uma cópia da guia contendo nome, salário e desconto dos
farmacêuticos ao Sindicato até 05 dias após o pagamento.

Parágrafo Segundo – O recolhimento das importâncias arrecadadas na forma deste termo sofrerá acréscimo de
1% (um por cento) de multa por mês, além dos juros de 0,34% (zero vírgula trinta e quatro por cento) ao dia,
independente de cobrança judicial.

Parágrafo Terceiro - As deliberações aqui contidas, servem como autorização expressas nos termos do caput do
art. 462 da CLT. Portanto, em observância ao art. 545, da CLT, com fulcro no art. 8.º, IV da CF/88, os empregadores
ficam obrigados a descontar da folha de pagamento dos seus empregados Farmacêuticos as contribuições devidas
ao sindicato.

Parágrafo Quarto – As Assembleias que instituíram as contribuições desta cláusula foram realizadas dias 03 e 04
de outubro de 2019, ficando ressalvado o direito de oposição do Farmacêutico não filiado ao SINFARGO, por meio
de carta individual, entregue pessoalmente na sede do Sindicato ou enviada para o e-mail: sinfargo@sinfargo.org.br.

Parágrafo Quinto – Aos Farmacêuticos que se opuserem aos descontos previstos neste acordo, não será aplicada
a isonomia salarial, bem como não lhes assiste o direito de reclamar benefícios previstos neste instrumento coletivo,
conforme deliberado na mesma assembleia.

mailto:sinfargo@sinfargo.orb.br
mailto:sinfargo@sinfargo.org.br
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Parágrafo Sexto – Na carta de oposição, o Farmacêutico deverá informar ao Sindicato dos Farmacêuticos, como o
valor deverá ser reembolsado, ou seja, deverá constar: banco, agência, operação, conta; ou se preferir, buscar
pessoalmente na sede do sindicato, e sua ciência do § 4º e § 5º da presente cláusula.

 
 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
MECANISMOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DO FORO 

As controvérsias resultantes deste ACT serão dirimidas perante a Justiça do Trabalho, em Goiânia-GO.

Por estarem de comum acordo assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor, com a mesma finalidade, para
produzir os efeitos jurídicos legais, destinando uma via para cada parte e uma via para arquivo no órgão
competente.

 

DESCUMPRIMENTO DO INSTRUMENTO COLETIVO 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DA MULTA CONVENCIONAL 

O não cumprimento de qualquer cláusula deste termo implicará em multa de 5% (cinco por cento) em favor do
Farmacêutico, calculados sobre a sua maior remuneração, ou 5% (cinco por cento) para o empregador, caso este
seja a parte prejudicada.

 
 

FABIO JOSE BASILIO 
PRESIDENTE 

SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS 

LUCAS PAULA DA SILVA 
DIRETOR 

ASSOCIACAO GOIANA DE INTEGRALIZACAO E REABILITACAO - AGIR 
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