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CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2018: 
APROVAÇÃO DA COBRANÇA EM ASSEMBLEIA GERAL 

 
 
Prezado(a) Mantenedor(a): 

 
Através do presente expediente, informamos que, nos próximos 

dias, encaminharemos a todos as guias para recolhimento da contribuição sindical 
de 2018. 

 

De acordo com a nova redação dos artigos 545, 578, 579, 582 e 
611-B, XXVI da CLT, o desconto da contribuição sindical passa a depender de 
autorização expressa dos trabalhadores.  

 
Assim, considerando-se que os referidos dispostivos legais não 

exigem autorização individual para a realização do desconto, o SAAESP convocou 
todos os trabalhadores representados, associados ao sindicato ou não, para 
participarem de Assembleia Geral Extraordinária que tratou exclusivamente 

desta questão, mediante convocação realizada no jornal Folha de São Paulo. 
 
E reunidos na referida Assembleia Geral – orgão soberano de 

deliberações da categoria - realizada no dia 26/02/2018, os trabalhadores 
aprovaram expressamente a realização do desconto da contribuição sindical 

em 2018, concedendo a autorização exigida por lei. 
 

Assim, solicitamos que as Instituições de Ensino 
promovam o desconto da contribuição sindical 2018 de todos os 
integrantes da categoria profissional representada - 
independentemente da filiação dos mesmos ao sindicato representante 
da categoria, com base no salário do mês de março (art. 582 da CLT), 
eis que a autorização para tanto foi aprovada pelos trabalhadores 
reunidos em Assembleia Geral. 

 
Por fim, como nos anos anteriores, solicitamos a especial 

gentileza de envio da relação nominal de cargos e salários, para a devida 
confirmação do recolhimento e baixa em nosso sistema. 

 
Contando desde já com o elevado espírito de compreensão de 

V.Sa. no sentido de respeito e de observância da decisão soberana da Assembleia 

Geral acerca da contribuição sindical 2018 e, sem outro particular, aproveitamos o 
ensejo para anteciparmos nossos agradecimentos e subscrevermo-nos, 

 

Cordialmente, 
Diretoria - SAAESP 
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