
A/C INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO E RECICLAGEM DE MATERIAL PLÁSTICO DO ESTADO 
DE SÃO PAULO

REF: “CONTRIBUIÇÃO DA CATEGORIA ECONÔMICA DO SINDIPLAST PARA O EXERCÍCIO DA 
REPRESENTAÇÃO SINDICAL EMPRESARIAL – ANO DE 2022”. 

O SINDIPLAST, vem à presença das empresas, que estão filiadas e enquadradas na sua categoria 
econômica que legitima e legalmente às representa, sempre, defendendo seus interesses no 
âmbito do Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e imbuído da sua Missão Institucional
Sindical Empresarial, para prestar os indispensáveis esclarecimentos sobre a necessidade do 
pagamento pelas Empresas da “Contribuição da Categoria Econômica do SINDIPLAST para 
o Exercício da Representação Sindical Empresarial – Ano de 2022”, o que faz da seguinte forma. 

CONSIDERANDO a ampliação das atividades do SINDIPLAST para atuar em outras Áreas Técnicas na defesa
dos interesses das Empresas filiadas e enquadradas na categoria econômica do SINDIPLAST. 

CONSIDERANDO a decisão e a aprovação em Assembleia Geral Extraordinária realizada com as 
Empresas filiadas e enquadradas na categoria econômica do SINDIPLAST e chancelada  pela DIRETORIA.

Nesse contexto, o SINDIPLAST estabeleceu para o Ano de 2022 o parâmetro da” Contribuição da Categoria
Econômica do SINDIPLAST para o Exercício da Representação Sindical Empresarial – Ano de 2022”, 
para equalizar a arrecadação das contribuições e viabilizar o pagamento das contribuições pelas empresas 
que legitimamente representa. Desse modo, para poder concretizar seus OBJETIVOS SINDICAIS.

Por conseguinte, para todas as Empresas filiadas e enquadradas na categoria econômica do SINDIPLAST, 
SERÁ CONCEDIDO UM DESCONTO DE 40% (QUARENTA POR CENTO) NO VALOR DA 
CONTRIBUIÇÃO DA CATEGORIA ECONÔMICA DO SINDIPLAST PARA O EXERCÍCIO DA 
REPRESENTAÇÃO SINDICAL  EMPRESARIAL – ANO DE 2022, isto é, AS EMPRESAS RECOLHERÃO,
SOMENTE, 60% (SESSENTA POR CENTO) DA CONTRIBUIÇÃO DA CATEGORIA ECONÔMICA 
DO SINDIPLAST PARA O EXERCÍCIO DA REPRESENTAÇÃO SINDICAL EMPRESARIAL – ANO DE 2022.

DA FORMA DE PAGAMENTO PELAS EMPRESAS

A BASE DE CÁLCULO SERÁ O CAPITAL SOCIAL DE CADA EMPRESA (VER TABELA). O DESCONTO DE 
40% (QUARENTA POR CENTO) DEVERÁ SER APLICADO APÓS O CÁLCULO DA “CONTRIBUIÇÃO DA 
CATEGORIA ECONÔMICA DO SINDIPLAST PARA O EXERCÍCIO DA REPRESENTAÇÃO 
SINDICAL EMPRESARIAL



O SINDIPLAST, ressalta da importância do pagamento da referida contribuição pelas Empresas, em razão
de que é uma Entidade Sindical Empresarial, que há 80 anos trabalha com qualidade no sentido de defender
os interesses de suas Empresas, principalmente, para enfrentar as pressões dos 33 (trinta e três) Sindicatos
dos Trabalhadores vinculados à FEQUIMFAR/FORÇA SINDICAL, dos 06 (seis) Entes Sindicais dos Trabalhadores 
ligados à FETQUIM/CUT e de 01 (um), independente, o Sindicato dos Trabalhadores de Vinhedo.  

POR QUE SERÁ NECESSÁRIO AS EMPRESAS RECOLHEREM A “CONTRIBUIÇÃO DA CATEGORIA
ECONÔMICA DO SINDIPLAST PARA O EXERCÍCIO DA REPRESENTAÇÃO SINDICAL EMPRESARIAL
 – ANO DE 2022?

CABE DESTACAR, essa atuação do SINDIPLAST, que sempre teve como objetivo atender aos interesses das Empresas, 
assim, consolidando-se as negociações coletivas possibilitando uma redução dos custos operacionais das Empresas, 
inclusive realiza negociações coletivas com as categorias profissionais diferenciadas que, atualmente, são 23 (vinte e três).

Merece destaque, o nosso acompanhamento a todo o desdobramento de questões tributárias que afetam a
rotina das empresas, com objetivo de contar com um ambiente propício para recuperação sustentável da
produtividade e competitividade. A nossa bandeira nesse tema é a redução de carga sobre a indústria e
simplificação tributária. Acompanhamos ainda como setor, o desenvolvimento das propostas de reforma 
tributária e como tais mudanças podem impactar nas rotinas das empresas, bem como defendemos a
isonomia tributária com produtos sucedâneos e ao longo da cadeia produtiva. 

O SINDIPLAST tem realizado ainda, aproximações e interlocuções junto às Casas Legislativas, com o intuito de 
apresentar a  relevância do setor, bem como demonstrar os impactos econômicos das atividades desenvolvidas
por empresas de transformados plásticos e recicladoras. 

Com o objetivo de munir as empresas com dados do setor, o SINDIPLAST publica mensalmente o ECONOPLAST, 
boletim que acompanha o desempenho da produção industrial, do consumo e dos principais mercados 
consumidores de plásticos, bem como os índices de custos e expectativas de mercado, tanto da economia do 
país quanto das indústrias transformadoras de material plástico. Além desse e outros materiais, coordena 
pesquisas para compreender expectativas de mercado e auxiliar no planejamento estratégico da nossa indústria, 
considerando os desafios impostos pelo cenário econômico nacional e global. 

Por fim, o SINDIPLAST registra que aplica os recursos arrecadados das contribuições para prestar os serviços 
com qualidade na defesa dos interesses das empresas filiadas e enquadradas na categoria econômica do 
SINDIPLAST.

A contribuição da categoria econômica será a principal âncora na qual a entidade se ampara para construir
o próximo ciclo ainda mais próspero para a Indústria do Plástico. 

Com a colaboração de cada uma de nossas empresas, poderemos manter o protagonismo do nosso sindicato 
sempre com foco e confiança na potência de nosso setor, que pode alavancar o Brasil para outro patamar, 
com melhoria do ambiente de negócios, dinamismo na economia, previsisibilidade e transparência.

Contamos com a sensibilidade das nossas empresas para que efetuem o pagamento da “contribuição da 
categoria econômica do SINDIPLAST para o exercício da representação sindical.

Desejamos a todos que 2022 seja um ano de muito sucesso e prosperidade!

Permanecemos à disposição.

Atenciosamente,
José Ricardo Roriz Coelho
Presidente do SINDIPLAST

HÁ 80 ANOS TRABALHANDO EM PROL
DO SETOR PLÁSTICO PAULISTA

SINDIPLAST - Sindicato da Indústria de Material Plástico, Transformação 
e Reciclagem de Material Plástico do Estado de São Paulo.
Av.Paulista, 2439 - 8º andar - 01311-936 - São Paulo - SP
Tel: +55 11 3060-9688 - sindiplast@sindiplast.org.br - www.sindiplast.org.br 

A união de todos nós, da indústria do plástico, foi fundamental para preservar empregos e assegurar a saúde
dos mais de 330 mil trabalhadores nas quase 12 mil empresas do setor, cerca de 4.600 só no 
Estado de São Paulo.



TABELA PARA CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO DA CATEGORIA ECONÔMICA 
DO SINDIPLAST PARA O EXERCÍCIO DA REPRESENTAÇÃO SINDICAL 

EMPRESARIAL - ANO DE 2022 

Vigência: 1º de janeiro de 2022

Tabela progressiva para cálculo da contribuição da categoria econômica do SINDIPLAST para
o exercício da representação sindical empresarial, vigente a partir de 1º de janeiro de 2022.

MODO DE CALCULAR:

1º) Enquadre o capital social na “classe de capital” correspondente; 
2º) Multiplique o capital social pela alíquota correspondente à linha onde for enquadrado o capital; 
3º) Adicione ao resultado encontrado o valor constante na coluna “valor a adicionar”, 
relativo à linha da classe de capital.
4º) Após cálculo aplique 40% de desconto.

As  empresas  ou  entidades  cujo  capital  social  seja  igual  ou  inferior  a R$ 17.528,22 
o recolhimento da  mínima é contribuição da categoria econômica do SINDIPLAST
de R$ 84,13.

As  empresas  ou  entidades  com  capital  social  igual  ou  superior  a  
R$  186.967.710,10 recolherão a contribuição máxima de R$ 39.599,76

NOTAS

        ACESSE: www.sindiplast.org.br/sindiplast/contribuicao_2022/

E CLIQUE NO BOTÃO GERAR O BOLETO

DÚVIDAS:  financeiro@sindiplast.org.br
    

LINHA        CLASSE DE CAPITAL SOCIAL (R$)                 ALÍQUOTA (%)    VALOR A ADICIONAR 

1      De    R$ 0,01            a       R$ 17.528,22            Contrib. Mínima       R$ 140,22

2      De   R$ 17.528,23   a      R$ 35.056,44                    0,8                     --- 

3      De   R$  35.056,45    a      R$ 350.564,45                  0,2                R$ 210,34

4      De  R$  350,564,46    a      R$ 35.056.445,64              0,1                R$ 560,90 

5      De  R$  35.056.445,65   a  R$  186.967.710,09            0,02              R$ 28.606,06

6      De   R$ 186.967.710,10         Em diante           Contrib. Máxima        R$ 65.999,60

http://www.sindiplast.org.br/sindiplast/contribuicao_2022/
http://financeiro@sindiplast.org.br
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