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AVISO GERAL

RECOLHIMENTO DA
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

Somente poderá optar pelo recolhimento da Contribuição Sindical diretamente ao Sindicato
representativo da categoria profissional, o empregado que efetivamente estiver exercendo
cargo e função compatível com sua formação com sua formação profissional, conforme
determina o Artigo 585 da C.L.T., a seguir transcrito:

“Art. 585 – Os profissionais liberais poderão optar pelo pagamento da Contribuição Sindical
unicamente à entidade representativa da respectiva profissão, desde que exerça,
efetivamente, na firma ou empresa e como tal sejam nelas registrados.

Parágrafo Único – Na hipótese referida neste artigo à vista da manifestação do contribuinte
e de exibição da prova de quitação da contribuição, dada por sindicato de
profissionais liberais, o empregador deixará de efetuar, no salário do
contribuinte o desconto a que se refere  o Artigo 582.”

O recolhimento deverá ser feito pelo empregado, ao Sindicato da Classe correspondente, até
o dia 29 de fevereiro de 1992 observando os seguintes itens a seguir:

1. Na Guia própria deverá constar, o número de inscrição do empregado no Conselho
Regional.

2. A declaração de opção (ANEXO 1), juntamente com o comprovante de recolhimento, só
serão aceitos por GRH/Administração e Controle de Pessoal – DAP, até o dia 05 de
março de 1992, impreterivelmente.
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AVISO GERAL

RECOLHIMENTO DA
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

DECLARAÇÃ O DE POÇÃO – (ANEXO 1)

À
COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET

DECLARAÇÃ O DE OPÇÃO SINDICAL

Eu ............................................................................................. , .........................................
venho nos termos do Artigo 585 da Consolidação das Leis do Trabalho e Resolução 582 de
28 de maio de 1948, da Comissão de Imposto Sindical, declarar minha opção para
pagamento da Contribuição Sindical ao ............................................................................ ,
valendo esta como notificação a essa Empresa, para a não efetivação do desconto de um dia
de salário nos termos dos Artigos 582 e 585, Parágrafo Único da C.L.T..

São Paulo, ........... de .............................................................................................. de 1992.

...............................................................................................................................................
(ASSINATURA)

Registro no Conselho nº  .......................................................................................................


