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SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS QUIMICAS, FARMACEUTICAS E DE MATERIAL 
PLASTICO NO ESTADO DE GOIAS - SIND-Q.F.P.-GO, CNPJ n. 37.382.041/0001-08, neste ato 
representado(a) por seu Membro de Diretoria Colegiada, Sr(a). SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA; 
  
E  
 
SINDICATO DAS INDUSTRIAS DE MATERIAL PLASTICO EST GO, CNPJ n. 01.312.986/0001-06, neste 
ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). BRUNO FRANCO BERALDI COELHO; 
  
celebram a presente CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as condições de trabalho 
previstas nas cláusulas seguintes:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE  
 
As partes fixam a vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho no período de 01º de abril de 2017 
a 31 de março de 2018 e a data-base da categoria em 01º de abril.  
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA  
 
A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) trabalhadores nas indústrias 
químicas: de óleos vegetais e animais, de perfumaria e cosméticos, de resina sintética, de sabão e 
vela, de desinfetantes, detergentes, de explosivos, de tintas e vernizes, de solventes, de cola, de 
adesivos, de fósforo, de cera, de caneta, lápis, de adubos, corretivos, defensivos agrícolas e de 
produtos para a pecuária, de tinturaria, de petroquímica (destilação e refinação de petróleo), 
extração de gás natural; trabalhadores nas indústrias farmacêuticas: de produtos farmacêuticos, 
alopáticos, homeopáticos e de manipulação; trabalhadores nas indústrias de material plástico: de 
material plástico; de laminado; de tubos de polietileno; de artefatos de borracha; de colchões de 
plásticos infláveis, com abrangência territorial em Abadia De Goiás/GO, Abadiânia/GO, Acreúna/GO, 
Adelândia/GO, Água Fria De Goiás/GO, Água Limpa/GO, Águas Lindas De Goiás/GO, Alexânia/GO, 
Aloândia/GO, Alto Horizonte/GO, Alto Paraíso De Goiás/GO, Alvorada Do Norte/GO, Amaralina/GO, 
Americano Do Brasil/GO, Amorinópolis/GO, Anhanguera/GO, Anicuns/GO, Aparecida De Goiânia/GO, 
Aparecida Do Rio Doce/GO, Aporé/GO, Araçu/GO, Aragarças/GO, Aragoiânia/GO, Araguapaz/GO, 
Arenópolis/GO, Aruanã/GO, Aurilândia/GO, Avelinópolis/GO, Baliza/GO, Barro Alto/GO, Bela Vista De 
Goiás/GO, Bom Jardim De Goiás/GO, Bom Jesus De Goiás/GO, Bonfinópolis/GO, Bonópolis/GO, 
Brazabrantes/GO, Britânia/GO, Buriti Alegre/GO, Buriti De Goiás/GO, Buritinópolis/GO, 
Cabeceiras/GO, Cachoeira Alta/GO, Cachoeira De Goiás/GO, Cachoeira Dourada/GO, Caçu/GO, 
Caiapônia/GO, Caldas Novas/GO, Caldazinha/GO, Campestre De Goiás/GO, Campinaçu/GO, 
Campinorte/GO, Campo Alegre De Goiás/GO, Campo Limpo De Goiás/GO, Campos Belos/GO, 
Campos Verdes/GO, Carmo Do Rio Verde/GO, Castelândia/GO, Catalão/GO, Caturaí/GO, 
Cavalcante/GO, Ceres/GO, Cezarina/GO, Chapadão Do Céu/GO, Cidade Ocidental/GO, Cocalzinho De 
Goiás/GO, Colinas Do Sul/GO, Córrego Do Ouro/GO, Corumbá De Goiás/GO, Corumbaíba/GO, 
Cristalina/GO, Cristianópolis/GO, Crixás/GO, Cromínia/GO, Cumari/GO, Damianópolis/GO, 
Damolândia/GO, Davinópolis/GO, Diorama/GO, Divinópolis De Goiás/GO, Doverlândia/GO, 
Edealina/GO, Edéia/GO, Estrela Do Norte/GO, Faina/GO, Fazenda Nova/GO, Firminópolis/GO, Flores 
De Goiás/GO, Formosa/GO, Formoso/GO, Gameleira De Goiás/GO, Goianápolis/GO, Goiandira/GO, 



Goianésia/GO, Goiânia/GO, Goianira/GO, Goiás/GO, Goiatuba/GO, Gouvelândia/GO, Guapó/GO, 
Guaraíta/GO, Guarani De Goiás/GO, Guarinos/GO, Heitoraí/GO, Hidrolândia/GO, Hidrolina/GO, 
Iaciara/GO, Inaciolândia/GO, Indiara/GO, Inhumas/GO, Ipameri/GO, Ipiranga De Goiás/GO, Iporá/GO, 
Israelândia/GO, Itaberaí/GO, Itaguari/GO, Itaguaru/GO, Itajá/GO, Itapaci/GO, Itapirapuã/GO, 
Itapuranga/GO, Itarumã/GO, Itauçu/GO, Itumbiara/GO, Ivolândia/GO, Jandaia/GO, Jaraguá/GO, 
Jataí/GO, Jaupaci/GO, Jesúpolis/GO, Joviânia/GO, Jussara/GO, Lagoa Santa/GO, Leopoldo De 
Bulhões/GO, Luziânia/GO, Mairipotaba/GO, Mambaí/GO, Mara Rosa/GO, Marzagão/GO, Matrinchã/GO, 
Maurilândia/GO, Mimoso De Goiás/GO, Minaçu/GO, Mineiros/GO, Moiporá/GO, Monte Alegre De 
Goiás/GO, Montes Claros De Goiás/GO, Montividiu Do Norte/GO, Montividiu/GO, Morrinhos/GO, 
Morro Agudo De Goiás/GO, Mossâmedes/GO, Mozarlândia/GO, Mundo Novo/GO, Mutunópolis/GO, 
Nazário/GO, Nerópolis/GO, Niquelândia/GO, Nova América/GO, Nova Aurora/GO, Nova Crixás/GO, 
Nova Glória/GO, Nova Iguaçu De Goiás/GO, Nova Roma/GO, Nova Veneza/GO, Novo Brasil/GO, Novo 
Gama/GO, Novo Planalto/GO, Orizona/GO, Ouro Verde De Goiás/GO, Ouvidor/GO, Padre 
Bernardo/GO, Palestina De Goiás/GO, Palmeiras De Goiás/GO, Palmelo/GO, Palminópolis/GO, 
Panamá/GO, Paranaiguara/GO, Paraúna/GO, Perolândia/GO, Petrolina De Goiás/GO, Pilar De 
Goiás/GO, Piracanjuba/GO, Piranhas/GO, Pirenópolis/GO, Pires Do Rio/GO, Planaltina/GO, 
Pontalina/GO, Porangatu/GO, Porteirão/GO, Portelândia/GO, Posse/GO, Professor Jamil/GO, 
Quirinópolis/GO, Rialma/GO, Rianápolis/GO, Rio Quente/GO, Rio Verde/GO, Rubiataba/GO, 
Sanclerlândia/GO, Santa Bárbara De Goiás/GO, Santa Cruz De Goiás/GO, Santa Fé De Goiás/GO, 
Santa Helena De Goiás/GO, Santa Isabel/GO, Santa Rita Do Araguaia/GO, Santa Rita Do Novo 
Destino/GO, Santa Rosa De Goiás/GO, Santa Tereza De Goiás/GO, Santa Terezinha De Goiás/GO, 
Santo Antônio Da Barra/GO, Santo Antônio De Goiás/GO, Santo Antônio Do Descoberto/GO, São 
Domingos/GO, São Francisco De Goiás/GO, São João Da Paraúna/GO, São João D'Aliança/GO, São 
Luís De Montes Belos/GO, São Luiz Do Norte/GO, São Miguel Do Araguaia/GO, São Miguel Do Passa 
Quatro/GO, São Patrício/GO, São Simão/GO, Senador Canedo/GO, Serranópolis/GO, Silvânia/GO, 
Simolândia/GO, Sítio D'Abadia/GO, Taquaral De Goiás/GO, Teresina De Goiás/GO, Terezópolis De 
Goiás/GO, Três Ranchos/GO, Trindade/GO, Trombas/GO, Turvânia/GO, Turvelândia/GO, 
Uirapuru/GO, Uruaçu/GO, Uruana/GO, Urutaí/GO, Valparaíso De Goiás/GO, Varjão/GO, 
Vianópolis/GO, Vicentinópolis/GO, Vila Boa/GO e Vila Propício/GO. 

 
Salários, Reajustes e Pagamento  

 
 

Piso Salarial  
 
 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - PISO SALARIAL  
 

Será assegurado a todos os trabalhadores das indústrias de material plástico e 
similares, quando da contratação, um Piso Salarial não inferior a R$ 1.152,69 (hum 
mil cento e cinquenta e dois reais e sessenta e nove centavos). 

§ único � O empregador deverá pagar a remuneração dos trabalhadores até o 5º dia 
útil subsequente ao mês trabalhado. 

  

Reajustes/Correções Salariais  
 



 

 
CLÁUSULA QUARTA - REPOSIÇÃO SALARIAL  
 

As indústrias de material plástico e similares no estado de Goiás, concederão a 
partir de 01 de abril de 2017 a todos os trabalhadores uma reposição salarial 
equivalente a 05% (cinco por cento) sobre o salário praticado em outubro/2016. 

§ único - as diferenças salariais serão inclusas na folha de junho/2017. 

  

Outras normas referentes a salários, reajustes, pagamentos e critérios para cálculo  
 
 

 
CLÁUSULA QUINTA - MULTA POR ATRASO DO PAGAMENTO  
 

As indústrias que não efetuarem o pagamento dos salários até o 5º dia útil do mês 
subsequente ao de referência, ficam obrigadas a efetuar os pagamentos acrescidos 
de correção de 2% (dois por cento), ao mês pro - rata. 

  

 
Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros  

 
 

Outras Gratificações  
 
 

 
CLÁUSULA SEXTA - PREMIO ASSIDUIDADE  
 

Incidirão sobre os salários base dos trabalhadores, um Prêmio Assiduidade de 07% 
(sete por cento), no mês em que não tiver faltado nem um dia ao serviço, justificado 
ou não, exceto nos casamentos, nascimento de filhos, falecimento de filhos ou 
cônjuge, doação de sangue e na situação prevista na cláusula que garante o 
acompanhamento do filho ao médico e que não tenha nenhuma suspensão. 

§ único - A previsão do prêmio assiduidade não integrará o salário/remuneração do 
trabalhador para quaisquer fins, e terá a mesma vigência desta Convenção não 
constituindo ainda em vantagem de habitualidade, devendo a parcela ser destacada 



das demais verbas no Demonstrativo de Pagamento mensal. 

  

Outros Auxílios  
 
 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - AUXILIO FUNERAL  
 

No caso de falecimento de seu trabalhador, a indústria concederá um auxilio funeral 
equivalente ao valor utilizado para fins rescisórios, vigente na data do falecimento, 
que será pago junto às verbas rescisórias, ao dependente do falecido, habilitado em 
documento comprobatório. 

§ único � Ficam isentas da obrigação desta cláusula às indústrias que mantenham 
seguro de vida em grupo, em valor superior ao do auxílio. 

  

 
Contrato de Trabalho �  Admissão, Demissão, Modalidades  

 
 

Normas para Admissão/Contratação  
 
 

 
CLÁUSULA OITAVA - PRAZO PARA ANOTAÇÃO E DEVOLUÇÃO DE CTPS  
 

Fica autorizado que a empresa utilize o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para 
devolver a CTPS do trabalhador quando necessário retê-la para qualquer registro 
ou atualização em seu documento. Fica instituído este mesmo prazo para anotar o 
contrato de trabalho, desde que esta anotação reflita o primeiro dia efetivamente 
trabalhado e que o empregador tenha concedido, no primeiro dia de trabalho, uma 
declaração ao trabalhador informando data de admissão, função, remuneração e se 
é o caso de contrato de experiência. 

§ único - A multa por retenção da CTPS após este período fica majorada para dois 
dias de salário por dia de retenção. 

  

  



  

Desligamento/Demissão  
 
 

 
CLÁUSULA NONA - DISPENSA DE AVISO PRÉVIO  
 

Os trabalhadores ficarão desobrigados do cumprimento do aviso prévio, 
independentemente de ter sido dado pelo empregador ou trabalhador, quando 
comunicar por escrito à empresa, com a devida comprovação, a obtenção de novo 
emprego, desobrigando a empresa ou o próprio trabalhador do pagamento dos dias 
não trabalhados após a comunicação. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÕES DE CONTRATO DE TRABALHO  
 

Para as indústrias sediadas em Goiânia, Aparecida de Goiânia e Senador Canedo, as 
rescisões de contrato de trabalho com mais de 12 (doze) meses na mesma indústria, 
deverão ter obrigatoriamente a assistência do Sindicato dos Trabalhadores nas 
Indústrias Químicas, Farmacêuticas e de Material Plástico no Estado de Goiás. 

  

§ 1º � Os pagamentos das verbas rescisórias, independente do horário, deverão ser 
efetuados em espécie, depósito bancário ou em cheque, desde que nominal e não 
cruzado observando-se o prazo legal de 10 (dez) dias a contar da dispensa do 
empregado, conforme Parágrafo 6º, �b�, do art. 477 da CLT; 

  

§ 2º - Não será devida a multa quando o atraso não decorrer de culpa da empresa. 
As rescisões complementares e eventuais rescisões não homologadas, sem culpa da 
empresa, deverão ser feitas no prazo de três dias úteis após decorrido o prazo do 
parágrafo anterior; 

  

§ 3º - No verso do aviso prévio, constará obrigatoriamente o endereço do Sindicato 
obreiro e horário do acerto das verbas rescisórias, que será realizado de segunda-
feira à sexta-feira, das 08h (oito horas) às 12h30min (doze horas e trinta minutos) e 
das 13h30min (treze horas e trinta minutos) às 16h30min (dezesseis horas e trinta 
minutos); 



  

§ 4º - As empresas obrigam-se a fornecer carta de apresentação ao trabalhador caso 
seja solicitado, informando somente a função desempenhada e o período de labor, 
fazendo constar o número da CTPS do empregado; 

  

§ 5º - As rescisões deverão ser previamente agendadas com antecedência mínima de 
48 horas. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOCUMENTOS SINDICAIS EXIGIDOS PARA HOMOLOGAÇÃO  
 

No ato da homologação de rescisão de contrato de trabalho, as indústrias, 
obrigatoriamente deverão apresentar: 

a) CTPS corretamente anotada e atualizada em todas suas páginas; 

b) Ficha ou livro de registro de trabalhadores corretamente preenchidos, e 
atualizados em todos os seus campos; 

c) Aviso prévio, ou carta de dispensa; 

d) Guia de Seguro desemprego; 

e) Comprovante de saldo atualizado do FGTS; 

f) TRCT (Termo de Rescisão e Contrato de Trabalho) em cinco vias; 

g) Comprovante de pagamento da Contribuição Sindical aos dois Sindicatos; 

h) Carta de preposto, quando for o caso; 

i) PPP � Perfil Profissiográfico Previdenciário. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA INDENIZAÇÃO NA DATA-BASE  
 

O trabalhador dispensado sem justa causa cujo aviso prévio trabalhado ou projeção 
do aviso prévio indenizado tenha a data de vencimento no período de 30 (trinta) dias 
antecedentes à data base, ou seja, entre os dias 02 e 31 de todo mês de março de cada 
ano, terá direito à indenização equivalente a um salário vigente. 



  

§ único - O trabalhador dispensado antes de 01 de abril, mas, cujo aviso prévio irá 
vencer a partir de 01 de abril, inclusive, fará jus a uma rescisão complementar com 
base no índice que vier a ser negociado na nova Convenção Coletiva de Trabalho. 

  

  

 
Relações de Trabalho �  Condições de Trabalho, Normas de Pessoal e Estabilidades  

 
 

Assédio Sexual  
 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - PREVENÇÃO E COMBATE AO ASSÉDIO SEXUAL E MORAL  
 

As empresas abrangidas por este instrumento se comprometem a iniciar uma 
campanha contra o assédio sexual e moral no local de trabalho. 

  

Outras normas referentes a condições para o exercício do trabalho  
 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - PROIBIÇÃO DO TRABALHO DE MENORES NA INDÚSTRIA  
 

Fica proibido a qualquer indústria de plástico e similares, a utilização do trabalho de 
menores cuja função esteja ligada diretamente a ambientes insalubres e/ou 
perigosos. 

  

  

Outras normas de pessoal  
 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - RECONHECIMENTO DOS DIREITOS À UNIÃO HOMOAFETIVA  
 



Serão reconhecidos os direitos da união homoafetiva a toda relação estável, devidamente comprovada, e nos iguais 
termos dos requisitos exigidos pela Previdência Social, inclusive quanto ao resguardo dos interesses dos (as) 
companheiros (as) e dependentes dos trabalhadores. 

  

Outras estabilidades  
 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - ESTABILIDADE APÓS O RETORNO DAS FÉRIAS  
 

Fica garantido o emprego e salário até 30 (trinta) dias aos trabalhadores que retornarem do gozo de férias, 
inclusive férias coletivas, salvo se o trabalhador provocar a justa causa ou pedir demissão, sob pena de ter o 
empregador que efetuar o pagamento de 01 (um) aviso prévio além daquele previsto em lei. 

  

§ 1º - A vigência da garantia é a partir do primeiro dia após o término das férias. 

  

§ 2º - No caso de haver demissão sem justa causa no período de estabilidade fica a empresa obrigada a indenizar o 
trabalhador no valor de sua remuneração correspondente ao período restante da garantia. 

  

§ 3º- O referido período de garantia de emprego não poderá ser cumulado com o do cumprimento de aviso prévio 
legal. 

  

 
Jornada de Trabalho �  Duração, Distribuição, Controle, Faltas  

 
 

Duração e Horário  
 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - JORNADA DE TRABALHO E HORAS EXTRAS  
 

Os trabalhadores abrangidos por essa CCT terão jornada semanal de 44 (quarenta e quatro) horas, sem sofrer 
qualquer alteração em sua remuneração, ficando as indústrias autorizadas a criar turnos (matutino, vespertino e 
noturno) de trabalho de 08 (oito) horas, com intervalo para descanso de, no mínimo, 60 (sessenta) minutos, na 
forma da previsão do �caput� do artigo 71 da CLT. 

  

§ 1º - Pela presente convenção, ajusta-se a possibilidade de prorrogação da jornada de trabalho, quer sejam 
remuneradas com acréscimo de 50% (cinquenta por cento), quer sejam compensadas pela diminuição em outro 



dia, dando assim cumprimento ao estabelecido no artigo 59 �caput� e parágrafos 1º e 2º da CLT. 

  

§ 2º � As horas trabalhadas em dia de repouso ou feriado, serão remuneradas com adicional de 100% (cem por 
cento) incidente sobre o valor da hora ou compensado conforme previsão na cláusula seguinte. 

  

Compensação de Jornada  
 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - COMPENSAÇÃO DE JORNADA  
 

Considerando o que preceituam os artigos 7º, inciso XIII e 8º, inciso III e VI, ambos da vigente Constituição 
Federal promulgada em 05 de outubro de 1988. Considerando, também, o que estabelece o artigo 59 da 
Consolidação das Leis de Trabalho, com a nova redação que lhe foi dada pela Lei 9.601/98, fica convencionado o 
BANCO DE HORAS,  as quais formarão um banco individual de horas de crédito e débito pertencente a cada um 
dos empregados. 

  

§ 1º - A regular jornada de trabalho é mantida em 44 (quarenta e quatro) horas semanais e sobre essa jornada será 
calculada a remuneração de todos os trabalhadores, independentemente da jornada efetivamente cumprida, salvo 
em caso de falta não justificada. 

  

§ 2º - Considerando o que preceituam os artigos legais acima citados fica convencionado o BANCO DE HORAS, 
autorizando o acréscimo de jornada de trabalho em 02 horas diárias ou o trabalho diário até o limite de 10 horas, 
resguardando os devidos descansos legais. 

  

§ 3º - Quando ocorrer o Banco de Horas que se faça necessário estender a jornada, o excesso de horas laboradas 
será compensado pela correspondente diminuição da jornada em outro dia obedecendo-se os critérios das alíneas 
abaixo: 

  

a) Jornada extraordinária laborada em dias úteis para fins de compensação e/ou efetivo pagamento: conversão na 
proporção de 01 (uma) hora trabalhada por 01h15m (uma hora e quinze minutos) para descanso; 

  

  

b) Jornada extraordinária laborada aos domingos, feriados civis (nacionais e locais) e religiosos para fins de 
compensação e/ou efetivo pagamento: conversão na proporção de 01 (uma) hora de trabalho por 02 (duas) 
horas para descanso. 

  



§ 4º - A jornada extraordinária laborada serão apuradas e convertidas na forma das alíneas �a� e �b� do 
parágrafo 3.º, tendo a empresa e o trabalhador o período máximo de 180 (cento e oitenta) dias subsequentes, 
tanto em horas de crédito e débito para proceder à devida compensação de horas excedentes; de forma que é 
número de horas (crédito ou débito) de cada trabalhador serão confrontadas e compensadas dentro deste prazo de 
180 (cento e oitenta) dias subsequentes. 

  

§ 5º - A empresa deverá comunicar ao empregado da compensação com antecedência mínima de 02 (dois) dias 
úteis. Eventual ausência do trabalhador quando convocado para trabalhar em dia que não fazia parte de sua 
jornada regular, não poderá ser considerada falta ao trabalho, sem prejuízo da análise de aplicação de eventual 
sanção disciplinar, se for o caso. Caso o trabalhador necessite fazer uso das horas de CRÉDITO, deverá solicitar a 
empresa com antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis, estando o pedido sujeito ao deferimento da empresa, 
podendo haver recusa em caso de liberação anterior de outro(s) empregado(s) na mesma data e/ou para garantir o 
regular funcionamento da empresa em caso de necessidade de serviço. 

  

§ 6º - As empresas se comprometem a realizar um controle individual de hora de trabalho, através do espelho de 
ponto, o qual conterá demonstrativo claro e preciso, apontando todas as horas a crédito e débito, bem como 
prestar informações acerca dos respectivos saldos quando solicitados pelo trabalhador ou pelo sindicato. O 
espelho de ponto será repassado ao trabalhador para análise e conferência, devendo ser assinado e devolvido ao 
empregador para arquivo. Mensalmente deverá ser apresentado ao trabalhador o saldo de seu banco 
de horas, podendo a informação vir impressa no demonstrativo de pagamento do empregado ou 
em documento próprio, formalizado para este fim, com comprovante de recebimento firmado 
pelo empregado. 

  

§ 7º - Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho sem que tenha havido a compensação integral da jornada 
extraordinária, na forma desta cláusula, fará o trabalhador jus ao pagamento das horas extras não compensadas, 
calculadas sobre o valor da remuneração na data da rescisão, sendo o percentual de 50% (cinquenta por cento) 
quando se tratar de horas extraordinárias laboradas nos dias úteis e de 100% (cem por cento) quando o labor 
extraordinário tiver ocorrido aos domingos, feriados civis (nacionais e locais) e religiosos a serem pagas com as 
verbas rescisórias. 

a) Em caso de saldo negativo e não tendo havido a compensação dentro de 180 (cento e oitenta) dias subsequentes 
ao período laborado, a empresa não mais poderá proceder qualquer desconto. 

  

§ 8º - É expressamente proibido ultrapassar o limite legal de 10 horas diárias de jornada, sendo que as empresas 
que eventualmente ultrapassarem não poderão fazer qualquer compensação de horas no mês em que ocorrer o 
excesso de jornada, sem prejuízo das sanções legais. 

  

Controle da Jornada  
 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - CONTROLE DA JORNADA  
 

Ficam as indústrias abrangidas pela presente Convenção autorizadas a utilizarem 



meios alternativos de controle eletrônico de jornada, devendo ser observadas as 
exigências da Portaria 373/2011, de modo que não se pode admitir: 

I -    restrições à marcação do ponto; 

II -  marcação automática do ponto; 

III - exigência de autorização prévia para marcação de sobrejornada e 

IV - a alteração ou eliminação dos dados registrados pelo trabalhador. 

§ único � as indústrias permitirão livre acesso ao trabalhador para fiscalizar e 
fornecerão cópia do registro de sua jornada mensalmente. 

  

Faltas  
 
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DAS AUSÊNCIAS SEM PREJUÍZO NO SALÁRIO  
 

Os trabalhadores poderão se ausentar do serviço, sem prejuízo de seus salários e sem necessidade de 
compensação, por 02 (dois) dias por ano para acompanhamento de filho menor de 14 (quatorze) anos de idade ao 
médico ou, sem limite de idade, se o mesmo for portador de deficiências. 

  

Jornadas Especiais (mulheres, menores, estudantes)  
 
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - HORÁRIO ESTUDANTE  
 

As indústrias que encerram seu expediente às 18h00min, liberarão 30 (trinta) minutos antes do término da 
jornada de trabalho, os trabalhadores que são estudantes, e que em dias de provas, comprovem realização da 
mesma e estudem no turno noturno, devendo o empregador ser avisado com 72 (setenta e duas) horas de 
antecedência. 

  

Outras disposições sobre jornada  
 
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA JORNADA EXCEPCIONAL 12 X 36  
 



Ficam as indústrias abrangidas pela presente convenção autorizadas a estabelecerem jornada de trabalho de 12x36 
horas, mas somente para os setores de extrusão, Injeção, sopro e corte e solda. 

  

§ 1º � As empresas ficam obrigadas a observar a redução da hora noturna, computadas como de 52 minutos e 30 
segundos, bem como a possibilitar descanso intrajornada de, no mínimo, 60 (sessenta) minutos, aos trabalhadores 
que usufruírem desta jornada;  

  

§ 2º � Os domingos, quando trabalhados dentro da jornada de trabalho, serão considerados dia normal para os 
trabalhadores que estejam na escala de 12 x 36, mas os feriados serão remunerados com acréscimo do adicional de 
100% (cem por cento) sobre a hora normal, conforme Súmula 444 do TST;  

§ 3º � É expressamente proibida a realização de labor extraordinário pelos trabalhadores que trabalham na 
jornada 12x36, bem como labor sem observar integralmente o intervalo de 36 horas entre jornadas. 

  

 
Saúde e Segurança do Trabalhador  

 
 

Equipamentos de Segurança  
 
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - ATENDIMENTO DE PRIMEIRO SOCORROS  
 

As indústrias manterão em seus estabelecimentos, material e medicamentos 
necessários à prestação de primeiros socorros, em local visível e de fácil acesso e com 
identificação adequada. 

  

§ único - As empresas deverão zelar por um meio ambiente de trabalho 
adequado,  para todos os trabalhadores, próprios ou terceiros, de modo a preservar-
lhes a incolumidade e a integridade física e psíquica. 

  

Equipamentos de Proteção Individual  
 
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA NO SETOR 
INDUSTRIAL E ADMINISTRATIVO  



 

As indústrias que exigirem uso de uniforme, deverão fornecer gratuitamente dois (02) uniformes a todos os seus 
trabalhadores do setor meio industrial, ficando facultativo ao trabalhador comprar o terceiro uniforme. 

  

§ 1º � A empresa fica ainda obrigada a fornecer o Equipamento de Proteção ao Trabalho (EPI), nos moldes do art. 
166 da CLT, inclusive no contrato de experiência, constituindo-se motivo para justa causa a recusa do empregado 
de utilização do mesmo; 

  

§ 2º � Tais equipamentos e o uniforme não serão considerados como salário utilidade e o trabalhador os devolverá, 
no término do contrato, facultando a empresa a descontar o seu preço em caso de não devolução;  

§ 3º � As indústrias poderão acordar com seus trabalhadores nas áreas administrativas e comercial, a implantação 
de uniforme, sendo que as indústrias se responsabilizarão por até 50% (cinqüenta por cento) dos custos dos 
mesmos. 

  

Outras Normas de Proteção ao Acidentado ou Doente  
 
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO CONTRIBUTÁRIO PARA TODOS OS 
TRABALHADORES  
 

As indústrias se obrigam a implantar seguro de vida em grupo para todos os trabalhadores, prevendo indenização 
nos casos de morte e invalidez total ou parcial, a ser estipulado pelo Sindicato Patronal, tão logo atinjam o número 
de 100 (cem) trabalhadores, sendo que as empresas poderão descontar do trabalhador até 50% (cinqüenta por 
cento) do valor do prêmio. 

  

 
Relações Sindicais  

 
 

Acesso do Sindicato ao Local de Trabalho  
 
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - ACESSO DOS DIRIGENTES SINDICAIS NAS INDÚSTRIAS  
 

Os dirigentes sindicais do SIND.Q.F.P.-GO terão acesso às indústrias, em local e 
horário determinado pela Diretoria da Empresa, desde que solicitado formalmente 
com definição de pauta e participantes, sendo que a empresa se obriga, contado do 
recebimento do pedido a informar a data da visita no prazo de até 72 horas após a 



solicitação, sendo que o dia da visita ocorrerá dentro do prazo de 10 (dez) dias. 

  

Representante Sindical  
 
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - LIBERAÇÃO DE DIRIGENTE SINDICAL  
 

Fica convencionado que as indústrias de material plástico manterão um Diretor à 
disposição do Sindicato obreiro, sem ônus para este, ficando a empresa a que se 
vincula o dirigente sindical responsável pelo pagamento de seus direitos 
trabalhistas enquanto este estiver disponível para o sindicato dos trabalhadores. 

  

§ único � A escolha do diretor à disposição será feita pela diretoria do Sindicato, devendo a 
comunicação ao sindicato patronal e à empresa responsável ser feita no prazo de 10 (dez) 
dias após o protocolo da Convenção Coletiva no Sistema �Mediador� do MTE. 

  

Garantias a Diretores Sindicais  
 
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - REPRESENTANTES SINDICAIS  
 

Fica assegurada a estabilidade no emprego aos Representantes Sindicais que vierem a ser eleitos pela categoria 
com mandato correspondente ao da Diretoria do Sindicato, sendo convencionado em no máximo 01 
Repesentante por empresa acima de 300 (trezentos) trabalhadores. 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - ABONO DE AUSÊNCIA DE DIRIGENTES SINDICAIS  
 

As indústrias se obrigam a abonar as horas e os dias em que os Diretores do 
Sindicato em no máximo de 01 (um) por indústria, permanecer afastado da mesma 
para exercício de atividades sindicais, sendo no máximo 12 (doze) horas por mês, 
divididos em 03 (três) períodos por 04 (quatro) horas consecutivas, devendo ser 
feita a comunicação pela entidade sindical com antecedência mínima de 36 (trinta e 
seis) horas. 

  



Acesso a Informações da Empresa  
 
 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - COMUNICAÇÃO DE ACIDENTES  
 

As indústrias comunicarão trimestralmente ao sindicato trabalhador, quando solicitado por este, em formulário 
próprio, os acidentes de trabalho ocorridos em suas dependências, devendo o sindicato obreiro enviar ao Sindicato 
Patronal no mesmo prazo, a estatística dos acidentes. 

 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - FORNECIMENTO DE QUANTITATIVO DE EMPREGADOS  
 
 
 

As indústrias, sempre que solicitadas e com intervalo de 06 (seis) meses, informarão 
ao Sindicato dos trabalhadores, o quantitativo de admissão/demissão e dispensa. 

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - FORNECIMENTO DA RELAÇÃO NOMINAL DOS 
TRABALHADORES  
 

As indústrias de material plástico e similares fornecerão ao Sindicato a cópia das guias da contribuição sindical, 
assistencial (taxa de custeio negocial), acompanhada da relação nominal de empregados com o respectivo salário, 
no mesmo prazo de recolhimento, conforme PN n. 041 do TST. 

  

Contribuições Sindicais  
 
 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - TAXA DE CUSTEIO NEGOCIAL  
 

Fica regulamentada a obrigação de fazer contida no inciso IV do Art. 8º da 
Constituição Federal c/c art. 513, �e �da CLT e com amparo ainda no TAC nº 
01/1997 firmado com o MPT da 18ª Região, então Orientação nº 03 da 
Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical � CONALIS do MPT e 
ainda de Memorando Circular STR/MTE nº 01/2005 da seguinte forma: a) O valor 
da contribuição será aquele que a Assembleia Geral fixar até que outra Assembleia 
Geral o altere; b) O valor fixado da contribuição assistencial aprovada pelos 
trabalhadores realizada dia 24.03.2017 será de 02 (duas) parcelas mensais 
cada uma nos meses de agosto e novembro de 2017, cujo desconto em folha 
de pagamento alcançará todos os trabalhadores não associados e que será 



repassada pelas indústrias de material plástico e correlatas ao Sindicato da categoria 
através de guia fornecida pelo Sindicato obreiro, até o prazo máximo do décimo dia 
do próprio mês em que ocorrer o desconto, sob pena de juros de mora no valor de 
0,5% (meio por cento) e correção monetária sobre o montante retido, nos 
seguintes percentuais: 

  

salários até R$ 1.500,00 = R$ 30,00 

salários de R$ 1.501,00 a R$ 2.500,00 = R$ 50,00 

salários de R$ 2.501,00 a R$ 3.000,00 = R$ 80,00 

  

salários de R$ 3.001,00 acima = R$ 100,00 

  

§ 1º- O desconto será feito no primeiro mês subseqüente, quando se tratar de trabalhador admitido após o mês de 
abril/2017, cujo repasse obedecerá à mesma forma da cláusula acima; 

  

§ 2º: Após o pagamento o empregador deverá remeter uma via da guia com autenticação mecânica do agente 
arrecadador com a respectiva lista nominal de trabalhadores ao Sindicato obreiro, que em seguida procederá a 
devida anotação de quitação em relação a empresa e caso esta não remeta o comprovante e a relação nominal de 
empregados, ficará devedora junto ao Sindicato profissional; 

  

§ 3º - Será garantido o direito de oposição ao desconto da taxa de custeio negocial ao trabalhador, devendo o 
mesmo se manifestar individualmente e de próprio punho durante 10 (dez) dias, iniciando a fruir o prazo a partir 
do dia que o trabalhador receber o pagamento comprovando a efetivação do referido desconto. A manifestação de 
oposição poderá ser feita nas seguintes localidades: 

  

a) - na sede da entidade sindical, quando o trabalhador laborar em Goiânia, Aparecida de Goiânia e Senador 
Canedo; 

  

b) � por correio via AR quando no município da prestação dos serviços não houver Sub-Sede ou 
Representante Sindical; 

  

c) - não será válida a oposição redigida em desobediência ao § 3º, bem como a que for padronizada e enviada 
coletivamente; 



  

d) - a taxa de custeio negocial não será cobrada do trabalhador que for filiado 
(associado) ao Sindicato; 

  

e) - as empresas se obrigam a manter uma postura de respeito mútuo com o 
Sindicato obreiro e não interferirão no assunto "taxa de custeio negocial" que é 
assunto específico entre trabalhador e Sindicato.  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA  
 

As indústrias se obrigam ao recolhimento mensal ao Sindicato obreiro, da contribuição associativa descontada da 
remuneração contratual do associado, cujo percentual é de 0,5% (meio por cento); sendo que o repasse por parte 
da indústria deverá ser feito até o sétimo dia útil dentro do próprio mês em que ocorrer o desconto, sob pena de 
juros de mora no valor de 1,0% (hum por cento) e correção monetária sobre o montante retido. 

  

§ único - Caso o trabalhador decida desfiliar-se, deverá encaminhar o documento de solicitação ao Sindicato, não 
tendo validade a desfiliação junto ao Departamento de Pessoal de sua empresa. 

  

 
Disposições Gerais  

 
 

Regras para a Negociação  
 
 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - ACORDOS COLETIVOS SUPLEMENTARES POR INDÚSTRIA  
 

As indústrias poderão firmar Acordos Coletivos de Trabalho complementares com o Sindicato dos trabalhadores. 

  

Descumprimento do Instrumento Coletivo  
 
 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - MULTA POR DESCUMPRIMENTO/VIOLAÇÃO DE CLÁUSULA  
 

Atendendo à exigência do inciso VIII do Art. 613 da CLT, fica acordado que, em caso de violação e/ou não 



cumprimento de qualquer das cláusulas em obrigações de dar e/ou fazer pelas partes signatárias, em não havendo 
fixação de penalidade específica, incidirá a parte faltosa, por cada violação, em multa mensal equivalente a R$ 
40,00 (quarenta reais) por trabalhador prejudicado. A metade da multa reverterá para cada empregado 
prejudicado e a outra metade, em favor da parte signatária lesada (Sindicato dos Trabalhadores - SIND-Q.F.P.-GO 
e/ou Indústria de Material Plástico - SIMPLAGO). 

  

§ único - A parte que detectar qualquer violação e/ou não cumprimento de qualquer das cláusulas, notificará a 
parte faltosa que terá 10 (dez) dias para apresentar a sua defesa.  

  

Outras Disposições  
 
 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - DATA BASE E VIGÊNCIA DA CONVENÇÃO COLETIVA DE 
TRABALHO;  
 

Fica convencionado entre as partes, que a data base da categoria será mantida em 1º 
de abril.  

  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - DIVULGAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO  
 

O Sindicato patronal se obriga a fornecer cópia desta C.C.T. para todas as indústrias de material plástico e 
similares afiliadas, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data de registro, mantendo-a em local de destaque. Assim, 
por estarem acordados, firmam a presente Convenção Coletiva de Trabalho em três vias de igual teor e para o 
mesmo efeito, devendo ser registrada e arquivada na SRTE-GO, uma vez comprovada como atendidas as 
exigências do art. 613 da C.L.T. em todos os seus incisos. 

  

 
 

SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA  
Membro de Diretoria Colegiada  

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS QUIMICAS, FARMACEUTICAS E DE MATERIAL 
PLASTICO NO ESTADO DE GOIAS - SIND-Q.F.P.-GO  

 
 
 

BRUNO FRANCO BERALDI COELHO  
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SINDICATO DAS INDUSTRIAS DE MATERIAL PLASTICO EST GO  
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Anexo (PDF) 

 
    A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Ministério do Trabalho e Emprego 
na Internet, no endereço http://www.mte.gov.br. 
 

  

 
	


