
 

 

Jundiaí/SP, 13 de julho de 2018. 
 
 
ATT 
 
Gerentes de Recursos e Escritórios de Contabilidade 
 
Ref. Convenção Coletiva de Trabalho 2018/2019. 
 
Nesta: 
 
Pesados Senhores; 
 
Servimo-nos da presente para informar-lhes que este ano concluímos as negociações salariais em 1º de 
junho, dia da base. 
 
Para tanto, estamos encaminhando a ata de conclusão das negociações com todas as clausulas negociadas, 
faltando apenas as clausulas de contribuições, conforme segue: 
 
1 - CONTRIBUIÇÃO DOS EMPREGADOS 
As empresas como obrigação de fazer descontarão em FOLHA DE PAGAMENTO de todos os 
empregados associados ou não, que prestam serviços na base territorial do Sindicato Profissional, a titulo de 
Contribuição Assistencial, nos termos do artigo 513, “e” da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), o 
mesmo percentual de reajuste aplicado ao Empregado em 01 de junho de 2018, limitado ao valor 
máximo equivalente a R$ 100,00 (Cem Reais).  
a) Os referidos descontos deverão ser procedidos em folha de pagamento e recolhidos a favor da entidade 
Sindical Profissional, em guias próprias encaminhadas pelo mesmo, até o dia 05 (cinco) do mês subsequente 
ao desconto, remetendo seu comprovante e a relação nominal dos empregados até 10 dias após o 
recolhimento.  
b) O desconto e o recolhimento da contribuição ASSISTECIAL, foi aprovado na ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA, realizada pelo sindicato suscitante, no dia 28/03/2018, cujo edital foi publicado no 
jornal Estado de São Paulo, do dia 22/03/2018, que autorizou a celebração da presente norma coletiva, com a 
convocação aos associados e não associados, nos termos do artigo 513, “e” da CLT (Consolidação das Leis 
do Trabalho). 
c) No mês em que for descontado a contribuição assistencial não será feito o desconto da mensalidade 
sindical.  
d) Fica assegurado o direito de oposição, individual escrita, por parte do empregado não sindicalizado à 
contribuição assistencial a qualquer tempo, desde que manifestado perante a diretoria do Sindicato 
profissional. 
 
§ 1º - As empresas remeterão ao sindicato profissional a relação nominal dos empregados da contribuição 
Assistencial, até o dia 25/07/2018, para fins de emissão da guia competente, contendo: nome, data de 
admissão, salário e o valor da contribuição (em cumprimento ao estabelecido na circular nº 356 de 
02/04/2013 do Banco Central), sob pena de multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 
devido/recolhido. 
 
§ 2º - O não recolhimento, dentro do prazo previsto, implicará em multa de 02% (dois por cento), mais juros 
de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) ao dia. 
 



 

 

2 - MENSALIDADE SINDICAL 
As empresas como obrigação de fazer descontarão em folha de pagamento as mensalidades sindicais de seus 
empregados, mediante relação de trabalhadores associados fornecida pelo Sindicato no valor fixo mensal de 
R$ 31,80 (trinta e um reais e oitenta centavos), por empregado ativo, respeitado o disposto no inciso V do 
artigo 8º da Constituição Federal de 1988, que estabelece: "ninguém será obrigado a filiar-se ou a 
manter-se filiado a sindicato", podendo a qualquer tempo o trabalhador formalizar por escrito o 
cancelamento da sua desfiliação perante a entidade Sindical. 
 
§ 1º - Os referidos descontos deverão ser procedidos em folha de pagamento e recolhidos a favor da entidade 
Sindical Profissional, em guias próprias encaminhadas pelo mesmo, até o dia 05 (cinco) do mês subsequente 
ao desconto. 
 
§ 2º - O desconto e o recolhimento da mensalidade sindical foi aprovado na ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA, realizada pelo sindicato suscitante, no dia 28/03/2017, cujo edital foi publicado no 
jornal do Estado de São Paulo do dia 22/03/2018. 
 
§ 3º - As empresas remeterão ao sindicato profissional a relação nominal dos empregados da mensalidade, 
até o dia 25/07/2018, para fins de emissão da guia competente, contendo: nome, data de admissão, salário e o 
valor da contribuição (em cumprimento ao estabelecido na circular nº 356 de 02/04/2013 do Banco 
Central), sob pena de multa de 10% (dez por cento) sobre o montante devido/recolhido. 
 
§ 4º - As empresas informarão eventuais desligamentos ou afastamentos que justifiquem o não recolhimento. 
 
As mensalidades Odontológicas Dependentes no valor de R$ 20,00 (Vinte Reais) cada, deverão ser 
descontadas normalmente, conforme listagem encaminhada pelo SINTERCOJ. 
 
3 – AUXILIO DE ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA 
As empresas, como obrigação de fazer da legislação civil, por seu representante legal: SINDERC, obrigam-
se a recolher a sua expensas mensalmente diretamente para a respectiva Entidade Sindical Profissional, a 
titulo de AUXILIO ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA, a CATEGORIA PROFISSIONAL, o valor de R$ 
15,00 (Quinze Reais), por empregado ativo na Base Territorial do Sindicato suscitante. O Pagamento será 
realizado até o dia 20 de cada mês, com inicio em 20/07/2018 e termino 20/06/2019.  
Lembrando que esse valor não é descontado do funcionário. 
 
 
 
Saudações Sindicais 
 
 
 
Charlene Nascimento Campos  
Vice Presidente 
  














































