
Farmacêuticos e a insalubridade 

Farmacêuticos hospitalares têm Novo Piso 

Observatório Sindifato 

contato direto com TODOS os 
pacientes que passam pelos 
consultórios e salas de atendi-
mentos, são os farmacêuticos 
que orientam e tem contado 
com os pacientes no momen-
to da orientação e da dispen-
sação dos medicamentos. 
 O Sindifato está adotando 
medidas para garantir o pa-
gamento do adicional. 

  Os Farmacêuticos, servi-
dores públicos, da Prefeitura 
Municipal de Palmas, tem um 
novo desafio pela frente. Tra-
ta-se de convencer o Secreta-
rio da pasta e o Prefeito da 
capital, de quem tem direito 
de receber o adicional de 
insalubridade, pago no im-
porte de 10% para quem la-
bora nas unidades de saúde e 
20% para os que trabalham 
nas unidades de urgência e 
emergências da capital. 
 A surpresa ficou por conta 
da publicação do Decreto nº 
1.195 de fevereiro de 2016, 
que simplesmente deixou os 
farmacêuticos de fora. O refe-
rido decreto, por promessa 
do Prefeito da Capital em 
negociação com os sindicatos 
representes dos servidores, 
garantiu que todos os servi-
dores da saúde iriam receber 
o adicional de insalubridade. 
Porém não foi isso que acon-
teceu. 
 Outros profissionais foram 
contemplados, porém os far-

macêuticos foram excluídos 
do referido decreto. E a res-
posta foi mais absurda ainda, 
simplesmente o secretario da 
pasta ACHA que os farmacêu-
ticos não realizam atividade 
insalubre. 
 Infelizmente o secretario 
de saúde do município desco-
nhece as atividades dos far-
macêuticos, pois além do 

10% que deverão ser pagos 
aos farmacêuticos responsá-
veis técnicos pelo estabeleci-
mento. 
 O texto completo da nova 
CCT está disponível no site 
do Sindifato e todas as dúvi-
das deverão ser enviados 
para contato@sindifato.org.br 

 Já está em vigor a nova 
convenção coletiva de traba-
lho do Sindifato e do Sindica-
to dos estabelecimentos de 
serviços de saúde privados 
do Tocantins. 
 O piso salarial dos farma-
cêuticos deverá ser reajusta-
do para R$ R$ 3.260,29. 

 As jornadas de trabalho 
podem variar de acordo com 
o empregador. Pode ser de 
6x18, 12x36 ou 8 horas sema-
nais, em ambas o salário é o 
mesmo.  
 Os empregadores e farma-
cêuticos devem atentar par ao 
adicional de RT no importe de 
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Atendimento farmacêutico garante adesão ao tratamento 



 Muitos farmacêuticos têm questiona-
do sobre as vantagens de ser filiado ao 
Sindifato. E as respostas são tantas que 
será preciso enumera-las para facilitar o 
entendimento. 
 A primeira vantagem de ser filiado é 
o uso gratuito da assessoria jurídica nas 
causas trabalhistas. É comum que o far-
macêutico tenha alguma dúvida, ou mes-
mo direitos trabalhistas que não foram 

menos 20% do valor da causa. Para os 
filiados é gratuita. 

pagos no momento da rescisão do contra-
to de trabalho, ou mesmo, o não paga-
mento dos vencimentos de acordo com a 
convenção coletiva da categoria, ou que 
venha sofrendo assédio moral no ambi-
ente de trabalho, ou esteja em desvio de 
função, etc … a vantagem de ser filiado é 
que a assistência jurídica é gratuita nes-
ses casos.  
 Uma ação particular, iria custar pelo 

As conquistas dos trabalhadores 
 Os farmacêuticos do Tocantins têm 
diversos direitos trabalhistas, tais como 
jornada de trabalho de 40 horas, piso 
salarial com reajuste anual, férias, 13º 
terceiro salário, licença maternidade, 
licença paternidade, abono de ponto 
para capacitação entre várias outras. 
 É comum, que ao receber algum be-
neficio citado acima, o farmacêutico fique 
agradecido ao patrão, pois diretamente 
foi quem concedeu a vantagem.  

 Porém, todas as conquistas da classe 
trabalhadores foram conquistados pelos 
sindicatos representantes das categorias.  
 Nenhum patrão acordou de bom hu-
mor e resolveu dar um reajuste de salário 
para os seus empregados. Ou de bom 
grado resolveu conceder licença para as 
gestantes.  
 As conquistas dos trabalhadores pas-
saram por diversas negociações até che-
gar aos dias atuais, e ainda não parou. 

Sindifato amplia a carteira de convênios 

Vantagens de ser filiados 
“Uma das vantagens de ser 
filiado é ter assessoria jurídica 
por conta do Sindifato”. 

Página 2 Observatório Sindifato 

 Já estão vigorando os convênios com 
diversas empresas prestadoras de servi-
ços. O Sindifato vem ampliando a sua 
carteira de convênios para beneficiar os 
farmacêuticos filiados com descontos em 
vários estabelecimentos e cidades. 
 Entre os convênios estão academias 
de fitness, como modalidade de dança, 
musculação, natação, spining, zumba, 
treinamento funcional e outras modalida-
des. 
 Outros serviços são prestados em 
consultórios odontológicos, clínicas de 
fisioterapia especializada em tratamentos 
da coluna, clínicas médicas e outros. 

 Todos os dias, novos contatos são 
realizados com o intuito de conveniar o 
maior numero de prestadores de servi-
ços.  
 O objetivo é conseguir descontos 
significativos para os filiados do Sindifato 
e que o próprio filiados veja as vantagens 
de ser um filiado, que além dos descon-
tos em serviços e produtos, tem a oportu-
nidade de cuidar da sua saúde da família. 
 Em breve teremos mais empresas 
conveniadas. Para mais informações 
sobre a carteira de convênios, basta 
acessar o site www.sindifato.org/br/
convenios 

A carteira de trabalho e Previdência so-cial foi uma das maiores conquistas da classe trabalhadora 

Musculação, danças, lutas e funcional são algumas das atividades esportivas disponíveis na rede de convênios. 



tos e não deixem passar nenhum descum-
primento da CCT, denuncie! 

 As convenções coletivas de trabalho 
são instrumentos normativos previstos 
Constituição Federal e na Consolidação 
das Leis Trabalhistas. Esses instrumentos 
compões a liberdade sindical no que se 
refere a flexibilizar as leis trabalhistas 
para conseguir benefícios para as cate-
gorias.  
 Por exemplo, na Constituição Federal 
e na CLT, a jornada de trabalho é de 44 
horas semanais. Na CCT dos farmacêuti-

cos do Tocantins, a jornada de trabalho é 
de 40 horas semanais. Mais benéfica aos 
trabalhadores.  
 Outro exemplo: O salário mínimo no 
Brasil é de R$ 788,00, no Tocantins, piso 
salarial dos farmacêuticos é de R$ 
3.434,40. entre outros benefícios.  
 As CCT tem força de lei e como tal, 
devem ser cumpridas por patrões e far-
macêuticos, seu descumprimento gera 
multas para o empregador. Fiquem aten-

Atenção aos descontos em folha de pagamento 

Descumprimento da CCT 

 Essa é uma dúvida frequente aos cole-
gas farmacêuticos do Tocantins. ‘Por que 
o farmacêuticos não pode ser mensalista 
e plantonista na mesma empresa em que 
ele já trabalha?” 
 Vejamos, essa proibição tem vários 
aspectos. O primeiro é constitucional. No 
Brasil a jornada de trabalho é de no máxi-
mo 44 horas semanais, para os farmacêu-
ticos do Tocantins, a jornada é de 40 ho-
ras. A atividade mensalista e plantonista, 
iria extrapolar essa limitação da jornada 
de trabalho, trazendo prejuízos ao farma-
cêutico. 
 Outro aspecto é o duplo vinculo com 
o mesmo empregador, pois o plantonista, 

também tem carteira assinada, salário, 
jornada de trabalho, FGTS, IRPF, Férias, 
13º salário, enfim, todos os direitos traba-
lhistas. Se acumulasse os vínculos, teria 
também todos os direitos em duplicida-
de. 
 Porém, é permitido que ele trabalhe 
como mensalista em uma empresa e seja 
plantonista em outra empresa. Não gera 
duplo vinculo e ele pode exercer as duas 
atividades sem conflito algum. 
 Mais informações podem ser acessa-
das no site da entidade sindical no ende-
reço www.sindifato.org.br ou podem 
enviar suas dúvidas para o email conta-
to@sindifato.org.br  

 Temos recebido algumas reclama-
ções sobre descontos em folha de paga-
mento. 
 Esclarecemos que todos os descontos 
em folha de pagamento dos farmacêuti-
cos devem ter a ciência do profissional, 
os descontos por atraso, por faltas, etc... 
Devem se precedidos de uma advertên-
cia assinada pelo Farmacêutico, caso 
contrário, não tem valor.  
 Na convenção coletiva da categoria 

existe uma cláusula que prevê essa situa-
ção, afim de evitar prejuízos para o pro-
fissional que não se atenta ao contrache-
que, e sim aos depósitos de salário efetu-
ados em conta bancária. 
 Qualquer desconto indevido deve ser 
ressarcido, entre em contato com o setor 
de recursos humanos da empresa e pro-
tocole um pedido de ressarcimento em 
duas vias. Caso a empresa se negue a 
devolver os valores, relate os fatos ao 
Sindifato para providencias necessárias. 

Por que o Farmacêutico plantonista não pode trabalhar na mesma empresa que ele já trabalha?1 

“As convenções e acordos 
coletivos devem ser cumpridos 
por patrões e farmacêuticos, 
seu descumprimento gera multa 
para o empregador” 
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Confira seu contracheque e veja se exis-tem descontos indevidos. 

Dúvidas sobre Farmacêutico plantonista 



sorteios de brindes para atender os filia-
dos da entidade sindical. 

 A contribuição sindical está prevista 
nos artigos 578 a 591 da CLT. Possui natu-
reza tributária e é recolhida compulsoria-
mente pelos empregadores no mês de 
janeiro e pelos trabalhadores no mês de 
abril de cada ano.  
 O art. 8º, IV, in fine, da Constituição 
da República prescreve o recolhimento 
anual por todos aqueles que participem 
de uma determinada categoria econômi-
ca ou profissional, ou de uma profissão 
liberal, independentemente de serem ou 
não associados a um sindicato.  
 Tal contribuição deve ser distribuída, 
na forma da lei, aos sindicatos, federa-
ções, confederações e à "Conta Especial 
Emprego e Salário", administrada pelo 
MTE.  
 O objetivo da cobrança é o custeio 
das atividades sindicais e os valores des-

tinados à "Conta Especial Emprego e 
Salário" integram os recursos do Fundo 
de Amparo ao Trabalhador.  
 Compete ao MTE expedir instruções 
referentes ao recolhimento e à forma de 
distribuição da contribuição sindical. 
Legislação Pertinente: arts. 578 a 610 da 
CLT. Competência do MTE: arts. 583 e 
589 da CLT. 
 Os valores referente a contribuição 
sindical é que permitem que o Sindifato 
continuem aumentando a sua capacidade 
de negociação. 
 Permitem a contratação de advoga-
dos, contadores, institutos de pesquisa e 
demais assessorias para garantir as me-
lhores negociações junto aos patronais. 
 Nas datas comemorativas, permitem 
que o Sindifato possa organizar eventos e 
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Farmacêutica hospitalar, atividade desempenhada com habilidade pela categoria. 


