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EDITAL DE COMUNICAÇÃO _ 
DESCONTO E RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO SINDICAL 

EXERCICIO 2018 

Pelo presente edital, o SINTIITEL - Sindicato dos Trabalhadores nas 
Indústrias e Empresas de Instalações Telefônicas do Estado do Paraná, 
CNPJ: 81.131.138/0001-21, com base territorial em todo o Estado do 
Paraná, comunica todas as Empresas de Instalação, Manutenção, 
Construção aérea e subterrânea , Projetos de Engenharia em 
Telecomunicação, Empresas de Transmissão de Dados em 
Telecomunicação, Empresas Prestadoras de Telefonia e 
Telecomunicações Empresas de Engenharia e Construção de Rede 
Telefônica, Fióra C>tica aéreo e subterrâneo, Rede Metalica aéreo e 
subterrâneo, Empresas e Empreiteiras Prestadoras de serviços de 
Telecomunicações em _geral, a obrigação do desconto relativo a folha 
de pagamento do mes de março de 2018, da CONTRIBU IÇAO 
SINDICAL, de natureza tributária, devido por todos os empregaaos, 
independente de filiação ou não a entidade sindical profissional, tendo 
como base todos os ganhos referente a um dia de trabalho da 
res_pectiva remuneração, recolhendo em estabelecimento bancário 
(CEF) em conta especifica do sindicato ate o dia 30 de Abril de 2018, 
conforme disposto nos artigos 545, 578 a 61 O da CLT, artigos 8°., inciso 
IV e 149 da Constituição Federal e conforme autorização previa e 
expressa outorgada pera categoria em assembleia geral extraordinária 
realizada nos dias 8 e 9 de fevereiro de 2018. Aos trabalhadores que 
forem admitidos após o mês de março e que não tiveram descontada a 
contribuição sindical, o desconto deverá ser procedido no primeiro mês 
de contrato e recolhido na forma acima. O não recolhimento da 
contribuição sindical até a data de 30 de abril de 2018, implicara nas 
multas ao arti_go 600 da CLT. As guias de recolhimento da 
CONTRIBUIÇAO SINDICAL será enviaaa para as Empresas via 
correio por A.~, ou retira-las diretamente no sitio eletrônico da Caixa 
Econômica Feaeral. No prazo de 15 dias após o recolhimento, as 
copias das guias deverão ser remetidas ao SINTIITEL, acompanhada 
da relação nominal dos empregados, da qual conste, além do nome 
complefo, o número de inscriçao no Programa de Integração Sociai
PIS, função exercida, remunerC!ÇãO perceoida no mês do desconto e o 
valor recolhido, conforme di~oe do artigo 583 pará~grafo 2° da CLT, 
Precedente Normativo 41 do TST e Nota Técnica n° 202/2009 do MTE. 

Curitiba, 20 de fevereiro de 2018 
JOILSON GRAMINHO 

Diretor Presidente SINTIITEL 


