
ATENÇÃO EMPRESAS DO COMÉRCIO EM GERAL DE PORTO ALEGRE

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DO EXERCÍCIO DE 2019 – EMPREGADOS

Comunicação de Autorização Coletiva Prévia para desconto em folha de pagamento

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O Sindicato dos Empregados no Comércio de Porto Alegre, com base territorial no Município de
Porto Alegre e sede na Rua General Vitorino n° 113, Centro Histórico, Porto Alegre - RS, Código
Sindical 915.005.814.87583-7, CNPJ. 92.832.880/0001-80, notifica todas as empresas do comércio
com sede nesta Capital e todos os trabalhadores no comércio que desempenham suas funções em
Porto Alegre, nos termos do art. 605 da CLT, da obrigatoriedade do desconto na folha de pagamento
do mês de março de 2019 no valor correspondente a remuneração de 1 (um) dia de trabalho (art. 580
da CLT),  de seus empregados, associados e não associados, referente à Contribuição Sindical (CS)
cuja autorização prévia e expressa (artigo 578 e seguintes da CLT) ocorreu coletivamente nos termos
do Enunciado 38 da ANAMATRA que trata do tema e das Notas Técnicas nº 1 (27/04/2018) e nº 02
(26/10/2018) da CONALIS (Ministério Público do Trabalho), ou seja, por deliberação de seu órgão
máximo deliberativo, Assembleia Geral Extraordinária que ocorreu em 08 de fevereiro de 2018, sendo
a respectiva Ata registrada no Cartório de Registro de Documentos da Comarca de Porto Alegre.
Noticia, ainda, que o Edital convocatório da referida assembléia destinou-se para toda a categoria
comerciária,  associados e  não associados,  com publicação em jornais  de  grande circulação nos
termos estatutários, além da convocação verbal pessoal e por carro de som, redes sociais, panfletos,
com  ordens  do  dia  específicas  para  tanto.  O  recolhimento  da  referida  Contribuição  deverá  ser
efetuado pelas empresas, na rede bancária, até o dia 30 DE ABRIL DE 2019, (art. 583 da CLT),
através  das  Guias  com  código  de  barras,  fornecidas  pelo  SINDEC  (disponibilizadas  no  site
www.sindec.org.br)  ou  pela  Caixa  Econômica  Federal  (no  site  www.caixa.gov.br),  sob  pena  das
cominações previstas no art.  600 da CLT. Até o dia 31 de maio de 2019, as empresas deverão
remeter ao SINDEC (em sua sede ou através do e-mail  relacaofuncionario@sindec.org.br) cópia da
“Guia  de  Recolhimento  da  Contribuição  Sindical”,  acompanhada  da  “Relação  Nominal  dos
Empregados  Contribuintes”,  com  o  valor  da  remuneração  e  o  respectivo  desconto.  O  não
cumprimento da obrigação de fazer acima descrita importará nas cominações dispostas nos Arts. 553,
600, 605, 606, 607 e 608 da CLT. 

Porto Alegre, 21 de fevereiro de 2019.
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Presidente


