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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 ;
 
E 
 
SINDICATO DAS INDUSTRIAS DE MATERIAL PLASTICO EST GO , CNPJ n. 01.312.986/0001-06, neste
ato representado(a) por seu ;
 
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 2021
a 31 de março de 2023 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 de
Material Plástico, 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 
 

Fica estabelecido um Piso Salarial para os trabalhadores da categoria, no valor equivalente a R$ 1.349,96
(um mil, trezentos e quarenta e nove reais e noventa e seis centavos), após o término do contrato de
experiência celebrado entre as partes.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Por impedimentos de registro junto a SRT/ME em tempo hábil, através da
presente Convenção Coletiva de Trabalho, ratifica-se para todos os efeitos legais e tributários o Termo
Aditivo à Convenção Coletiva de Trabalho 2019/2021, com vigência no período de 01 de abril de 2020 a 31
de março de 2021, o qual instituiu um piso salarial mensal de R$1.267,57 (um mil, duzentos e sessenta e
sete reais e cinquenta e sete centavos).

 
 

REAJUSTES/CORREÇÕES SALARIAIS 
 
CLÁUSULA QUARTA - REPOSIÇÃO SALARIAL 
 

As indústrias de material plástico e similares no estado de Goiás concederão a todos os seus empregados,
retroativamente a partir de 01 de abril de 2021, aumento salarial de 6,5% (seis virgula cinco por cento),
incidentes sobre o salário vigente em 31 de março de 2021.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Por impedimentos de registro junto a SRT/ME em tempo hábil, através da
presente Convenção Coletiva de Trabalho, ratifica-se para todos os efeitos legais e tributários o Termo
Aditivo à Convenção Coletiva de Trabalho 2019/2021, com vigência no período de 01 de abril de 2020 a 31
de março de 2021, o qual instituiu uma reposição salarial de 03% (três por cento), sobre o salário praticado
em 01 de abril de 2019, devendo ser aplicada a referida reposição salarial antes da aplicação do reajuste
salarial instituído na presente convenção.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Eventuais diferenças salariais NÃO ADIMPLIDAS em virtude do reajuste
salarial previsto no Termo Aditivo à Convenção Coletiva de Trabalho 2019/2021, deverão ser pagas em
única parcela, vencível junto com a folha salarial de julho de 2021.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Eventuais diferenças salariais devidas em virtude do aumento salarial previsto
nesta Cláusula deverão ser pagas em única parcela, vencível junto com a folha salarial de julho de 2021.

PARÁGRAFO QUARTO -  As Partes comprometem-se a negociar o índice de reajuste salarial, também
aplicado ao piso da categoria, com vigência na data-base de 01 de abril de 2022.



 
 
 

OUTRAS NORMAS REFERENTES A SALÁRIOS, REAJUSTES, PAGAMENTOS E
CRITÉRIOS PARA CÁLCULO 

 
CLÁUSULA QUINTA - VIGÊNCIA DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 
 

As partes fixam a vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho no período de 01 de abril de 2021
a 31 de março de 2022 para as cláusulas de natureza econômica e entre 01 de abril de 2021 a 31 de março
de 2023 para as demais cláusulas convencionais; mantendo-se a data-base da categoria em 01 de abril de
cada ano.

 
 

 
GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS 

OUTRAS GRATIFICAÇÕES 
 
CLÁUSULA SEXTA - PREMIO ASSIDUIDADE 
 

As empresas concederão apenas aos empregados que preencherem as condições estabelecidas nos parágrafos
desta cláusula, Prêmio mensal decorrente da ASSIDUIDADE, no valor correspondente a 7% (sete por cento) do
salário base, desde que não tenham nenhuma advertência por escrito ou suspensão disciplinar e cumulativamente
atendam aos critérios de frequência e assiduidade, conforme abaixo disciplinados:

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Para fazer jus ao Prêmio instituído nesta cláusula deverá o empregado cumprir
integralmente sua jornada normal diária de trabalho em todos os dias úteis do mês de referência.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O trabalhador que se ausentar do trabalho em razão de falta injustificada e/ou
justificada perderá 100% (cem por cento) do benefício previsto nesta cláusula;

PARÁGRAFO TERCEIRO - Nos termos do que dispõe o § 2º, do Art. 457 da CLT, com a redação que lhe foi dada
pela Lei n. 13467/2017, ainda que percebido com habitualidade, o Prêmio de Assiduidade em nenhuma hipótese se
integrará ao salário contratual do empregado para qualquer fim, seja trabalhista, seja previdenciário, devendo ser
pago em destaque na folha de pagamento ou fora dela, não se computando no cálculo de férias anuais, 13º salário,
adicionais, horas extras, gratificações, outros prêmios pagos pelo empregador e verbas rescisórias.

PARÁGRAFO QUARTA - Conforme previsão legal do art. 58 da CLT, para o cômputo da "assiduidade", não serão
consideradas as variações que não excederem a 05 (cinco) minutos, observando o limite máximo de 10 (dez)
minutos diários.

 
SEGURO DE VIDA 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - SEGURO POR ACIDENTE / AUXÍLIO FUNERAL 
 

Conforme decisão da Assembleia Geral Extraordinária do Sindicato Laboral realizada no dia 18/06/2021, o
sindicato laboral fica obrigado a manter seguro por acidente de qualquer natureza, morte, invalidez
permanente total e ou parcial por acidente e assistência funeral por morte de qualquer causa, para todos os
empregados da categoria profissional.

PARÁGRAFO PRIMEIRO -  O seguro deverá ser contratado pelo próprio sindicado laboral, que se obriga a
fornecer cópia da apólice/certificado do respectivo seguro para as empresas. A contratação deste seguro
deverá ter cláusula de cumulatividade onde existindo outra apólice de seguros de vida contratado
diretamente pela empresa, o trabalhador se beneficiará também da apólice firmada entre o sindicato laboral
e a operadora por ele contratada.

PARÁGRAFO SEGUNDO -  O prêmio será de R$ 5,00 (cinco reais) por vida/mês, devendo ser descontado
o respectivo valor da folha salarial do trabalhador.



PARÁGRAFO TERCEIRO - Os trabalhadores associados ao SIND-Q.F.P-GO serão isentos do pagamento
do prêmio mensal.

PARÁGRAFO QUARTO -  O sindicato laboral deverá enviar mensalmente ao sindicato patronal cópia do
comprovante de pagamento do prêmio da apólice de seguro até o 15º (décimo quinto) dia útil do mês e fixar
no mural do Sindicato laboral cópia para que cada empregado tenha acesso à informação.

PARÁGRAFO QUINTO - A cobertura fica estipulada em R$ 10.000,00 (Dez mil reais) para morte por
qualquer causa, invalidez permanente total por acidente, além de Assistência Funeral de R$ 4.000,00
(Quatro mil reais). No caso de invalidez parcial a indenização será devida de acordo com os percentuais
estabelecidos na apólice.

PARÁGRAFO SEXTO -  Os prêmios mensais fixados no PARÁGRAFO SEGUNDO serão descontados da
folha de pagamento, com início na folha de Abril de 2021, pela empresa e repassados ao sindicato laboral
(SIND-Q.F.P-GO) até o 10º (décimo) dia útil por meio de transferência bancária ou boleto bancário fornecida
pelo sindicato laboral. Uma vez efetuado o repasse, a empresa fica totalmente desobrigada de
responsabilidade sobre o desconto e/ou seguro, que ficará a cargo do sindicato laboral e a seguradora.

PARÁGRAFO SÉTIMO -  A assistência funeral aqui mencionada deve ser solicitada diretamente à Cia
Seguradora através do nº 0800 constantes no certificado do trabalhador entregue pelo sindicato laboral.

PARÁGRAFO OITAVO -  O acionamento da Assistência Funeral deverá ser solicitado junto a Cia
Seguradora ou ao sindicato laboral, que por sua vez acionará a Cia de Seguros constante nos certificados
de cada trabalhador que deverá prestar os seguintes serviços: a) Assessoria para as Formalidades
Administrativas; b) Registro de Óbito; c) Serviço de Retorno do Corpo; d) Carro Funerário; e) Urna
Mortuária; f) Ornamentação consiste em: uma coroa de flores; enfeite floral (no interior da urna); véu para
cobrir o corpo; g) Paramentos; i) Mesa de Condolências; j) Sepultamento; k) Locação de Jazigo – caso a
família não disponha de local para o sepultamento, a Central de Atendimento responsabilizar-se-á pela
locação de um jazigo em cemitério público municipal. O prazo de duração dar-se-á pelo período de 03 (três)
anos a contar da data do evento; l) Traslado do Corpo - transporte do corpo do local onde ocorreu o óbito
somente para a cidade onde realmente o Segurado mantinha residência oficial.

PARÁGRAFO NONO -  No caso de os beneficiários optarem por custear as formalidades fúnebres, caberá
o direito ao reembolso até o valor da cobertura contratada, R$ 4.000,00 (Quatro mil reais).

PARÁGRAFO DÉCIMO - Fica facultado às indústrias de material plástico manterem e/ou contratarem
diretamente seguro de vida ou funeral cumulativo.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - As disposições desta cláusula e seus parágrafos só passarão a surtir
seus efeitos após vigência da presente Convenção Coletiva, não retrocedendo seus efeitos à data base.

 
 

 
CONTRATO DE TRABALHO – ADMISSÃO, DEMISSÃO, MODALIDADES 

DESLIGAMENTO/DEMISSÃO 
 
CLÁUSULA OITAVA - 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 NONA - INDENIZAÇÃO 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.

PARÁGRAFO 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.

 
 

 
JORNADA DE TRABALHO – DURAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, CONTROLE, FALTAS 

DURAÇÃO E HORÁRIO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - JORNADA EXCEPCIONAL 6 X 2 
 

As indústrias ficam autorizadas a implantar o regime de trabalho 6x2 (seis dias de trabalho por dois dias de
descanso remunerado);

PARÁGRAFO ÚNICO – No regime de trabalho 6x2, os dias de descanso serão fixados por escalas
elaboradas e divulgadas pela indústria, não sendo devida remuneração diferenciada nos domingos e
feriados laborados.

 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - JORNADA EXCEPCIONAL 12 X 36 
 

Ficam as indústrias abrangidas pela presente convenção autorizadas a estabelecerem jornada de trabalho
de 12x36 horas, nos termos do art. 59-A, da CLT.

PARÁGRAFO ÚNICO - O excesso de jornada limitada ao máximo de 30 minutos por dia não descaracteriza
o acordo de compensação de jornada e o banco de horas e a jornada de 12X36horas, na forma do que
dispõe o artigo 59-B da CLT e seu §único, podendo ser compensado, na forma do que dispõe o banco de
horas ou pago como jornada extraordinária.

 
 
 

COMPENSAÇÃO DE JORNADA 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - TROCA DE LABOR EM FERIADOS E DOMINGOS 
 

Fica autorizado o trabalho aos feriados ou aos domingos nas empresas, desde que respeitado o regime de
troca e demais disposições legais.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Para os feriados, nos termos do art. 611 e seguintes da CLT, caso as indústrias
tenham interesse, estão autorizadas a realizarem troca do trabalho em dia de feriado para trabalho em um
dos quinze dias anteriores ou quinze dias subsequentes aos feriados, mediante comunicado prévio de pelos
menos 3 (três) dias antes da data do feriado ao empregado.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Se a empresa resolver trabalhar o feriado fica aqui autorizado, sem que seja
efetuado a troca ou sem compensação, porém, deverá pagá-lo com percentual de 100% (cem por cento)
sobre a hora trabalhada.

 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - COMPENSAÇÃO DE JORNADA 
 



Fica convencionado o BANCO DE HORA para a categoria, que gerará horas de crédito e/ou débito, que
poderão ser compensadas pela correspondente diminuição ou aumento da jornada em outro dia de
trabalho, com prazo de 180 dias.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Fica autorizado o acréscimo da jornada de trabalho diário em 02 horas extras,
limitado a 10 horas por dia, inclusive para locais insalubres, observadas as exigências legais;

PARÁGRAFO SEGUNDO - Jornada extraordinária laborada em dias úteis para fins de compensações e/ou
efetivo pagamento será realizado na proporção de 01 (uma) hora trabalhada por 01 (uma) hora de
descanso. A jornada extraordinária laborada aos domingos e/ou feriados, sem troca ou permuta para fins de
compensação, terão conversão na proporção de 01 (uma) hora de trabalhado por 02 (duas) horas de
descanso;

PARÁGRAFO TERCEIRO - Quando o trabalhador necessitar fazer uso de horas de crédito, deverá solicitar
a indústria com antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis, sendo necessária a dispensa pelo
empregador, que deverá comunicar o trabalhador no mesmo prazo;

PARÁGRAFO QUARTO - As empresas se comprometem a realizar um controle individual de hora de
trabalho, através do espelho de ponto, salvo as empresa que estejam legalmente dispensadas do registro
do 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 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 trabalhador ou em
documento próprio, formalizado para este fim, com comprovante de recebimento firmado pelo trabalhador;

PARÁGRAFO QUINTO - Na hipótese de vencimento do prazo de compensação ou de rescisão do contrato
de trabalho sem que tenha havido a compensação integral da jornada extraordinária, fará o trabalhador jus
ao pagamento das horas extras não compensadas, calculadas sobre o valor da remuneração na data do
vencimento ou rescisão, sendo o percentual de 50% (cinquenta por cento) quando dias úteis e 100% (cem
por cento) quando o labor extraordinário tiver ocorrido aos domingos, feriados civis (nacionais e locais) e
religiosos não compensados, a serem pagas na folha de pagamento do mês subsequente ou, se for o caso,
com as verbas rescisórias 

PARÁGRAFO SEXTO - Eventual saldo negativo existente no final do período de apuração ou rescisão, será
abonado, não podendo a empresa proceder qualquer desconto ou compensação.

 
 

INTERVALOS PARA DESCANSO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - INTERVALO INTRAJORNADA 
 

As indústrias ficam autorizadas a estabelecer, mediante anuência individual dos trabalhadores, intervalo
intrajornada reduzido até limite de 30 (trinta) minutos por dia.

 
 

FALTAS 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - 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 DÉCIMA SEXTA - 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, inclusive ENEM,
comprovem realização da mesma e estudem no turno noturno, devendo o empregador ser avisado com 72
(setenta e duas) horas de antecedência.

 
 

 
SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR 

UNIFORME 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DOS UNIFORMES 
 

Quando as empresas instituírem o uso de uniformes de trabalho ficarão obrigadas a fornecerem duas
unidades por ano, gratuitamente, e os empregados obrigados a usá-los, sob pena de a recusa caracterizar-
se infração disciplinar punível na forma da lei.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Quando da substituição do uniforme ou em caso de rescisão contratual, o
EMPREGADO deverá devolvê-lo, qualquer que seja seu estado de conservação.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O EMPREGADO é responsável pela higienização do uniforme, salvo tratarem-
se de EPI’s ou necessitarem de produtos ou procedimentos diferentes dos utilizados para higienização das
vestimentas de uso comum.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O EMPREGADOR fica autorizado a consignar qualquer logomarca ao
uniforme, sem direito ao pagamento pelo uso de imagem para o EMPREGADO.

 
 

 
RELAÇÕES SINDICAIS 

ACESSO DO SINDICATO AO LOCAL DE TRABALHO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - 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 indústria 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 até 10 (dez) dias.

 
 

REPRESENTANTE SINDICAL 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - LIBERAÇÃO DE DIRIGENTE SINDICAL 
 

Fica convencionado que as indústrias de material plástico manterão 01 (um) trabalhador à disposição do
Sindicato obreiro, sem ônus para este, ficando a indústria que se vincula o trabalhador responsável pelo
pagamento de todos os seus direitos trabalhistas, previdenciários e fundiários, enquanto este estiver
disponível para o Sindicato dos trabalhadores.

PARÁGRAFO ÚNICO – A escolha ou troca do trabalhador à disposição será feita pelo Sindicato, devendo a
comunicação ao sindicato patronal e às indústrias responsáveis serem feitas através de ofício encaminhado
pelo Presidente do SIND-Q.F.P-GO.

 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - ABONO DE AUSÊNCIA DE DIRIGENTES SINDICAIS 
 



As indústrias se obrigam a abonar as horas e os dias em que os Diretores do Sindicato dos Trabalhadores,
em número máximo de 01 (um) por indústria e limitada ao número máximo de cinco pessoas, permanecer
afastado da mesma para o exercício de atividades sindicais, durante um dia de trabalho por mês, devendo
ser feita a comunicação pela entidade sindical com antecedência mínima de 36 (trinta e seis) horas.

 
 

CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA 
 

As indústrias se obrigam ao recolhimento mensal ao Sindicato dos Trabalhadores da "contribuição
associativa" desde que individual, prévia e expressamente autorizado pelo trabalhador descontado sobre o
salário base do trabalhador associado, cujo percentual é de 1,0% (um por cento), ou outra decidida na
forma estatutária e informada às empresa, sendo que o repasse desses valores deverá ocorrer no prazo de
até 07 (sete) dias contados do pagamento da folha de pagamento do trabalhador, sob pena de juros de
mora de 0,5% (meio por cento) e correção monetária sobre o montante retido.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O Sindicato dos Trabalhadores se obriga a encaminhar cópia do termo de
adesão da associação com a assinatura do trabalhador e autorização para o desconto, juntamente com a
relação atualizada dos trabalhadores associados ao SINDQFP-GO.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Caso o trabalhador decida desfiliar-se, deverá encaminhar o documento de
solicitação ao Sindicato e este, o Sindicato, deverá encaminhar a comunicação de desfiliação, mediante
protocolo, ao Departamento de Pessoal do empregador. Caso a comunicação de desfiliação seja informada
entre os dias 19 a 30 a suspensão da cobrança só acontecerá na folha do mês subsequente.

PARÁGRAFO TERCEIRO - As indústrias de Material Plástico fornecerão ao Sindicato Obreiro, desde que
solicitado, a cópia das guias da contribuição associativa, acompanhada da relação nominal de
trabalhadores com respectivo desconto, conforme PN nº 041 do TST.

 
 

 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

REGRAS PARA A NEGOCIAÇÃO 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - MÚTUO CONSENTIMENTO 
 

Caso o Sindicato dos trabalhadores identifique eventual descumprimento de cláusula convencional e/ou
direitos dos trabalhadores, antes de efetuar qualquer denúncia ou propor medida administrativa e/ou
judicial, deverá convidar a indústria para, caso assim deseje, no prazo de até 15 (quinze) dias consecutivos,
apresentar a justificativa ou esclarecimentos que julgar necessários. Somente após esse prazo o
SINDICATO poderá tomar eventuais medidas pertinentes, caso entenda que a justificativa não foi suficiente
ou a situação não foi regularizada.

 
 

DESCUMPRIMENTO DO INSTRUMENTO COLETIVO 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - 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$ 10,00 (dez reais) por trabalhador prejudicado. A multa reverterá em favor da parte
signatária lesada (Sindicato dos Trabalhadores - SIND-Q.F.P-GO e/ou Indústria de Material Plástico -
SIMPLAGO).

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



 
 

OUTRAS DISPOSIÇÕES 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DIVULGAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 
 

Os Sindicatos se obrigam a disponibilizar cópias desta C.C.T. para seus representados em seus canais de
comunicações (mídias), sendo que cada indústria, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data de registro, se
obriga a fixar uma cópia da CCT em sua integralidade em seu mural, 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.

 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - RATIFICAÇÃO DOS ATOS ANTERIORES 
 

Ficam ratificados os atos praticados pelas partes desde 01/04/2019 até a celebração desta Convenção
Coletiva de Trabalho, inclusive, mas não se limitando, a natureza indenizatória do Prêmio Assiduidade
pago.

 
 
 

 
 

FRANCISLEY MARTINS DE MOURA PERES 
PRESIDENTE 

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

 
 
 

LUIZ ANTONIO NOGUEIRA 
PRESIDENTE 

SINDICATO DAS INDUSTRIAS DE MATERIAL PLASTICO EST GO 
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    A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Ministério da Economia na
Internet, no endereço http://www.mte.gov.br. 
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