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Poços de Caldas, 09 de março de 2018.  
 
 Prezado Senhor:  
 
 

O SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE POÇOS DE CALDAS, entidade sindical de 1º grau, 
representante dos empregados em Turismo e Hospitalidade e Asseio e Conservação de 
Poços de Caldas, inscrita no CNPJ sob o nº236553840001-86 e Código Sindical nº 
005.093.07227-0 neste ato representado por seu Presidente Jane Crivelari, em 
conformidade com o artigo 545 da CLT, com as alterações introduzidas pela Lei 
13.467/2017, vem Notificar ao senhor empregador sobre o desconto da contribuição 
sindical dos empregados. 

Conforme dispõe o artigo 582 da CLT, os empregadores ficam obrigados ao 
desconto da contribuição sindical da folha de pagamento de seus empregados relativa 
ao mês de março.  

O desconto foi autorizado PRÉVIA E EXPRESSAMENTE pelos 
empregados da categoria em Assembleia Geral Extraordinária, fixa e itinerante, 
realizada entre os dias 02 de outubro de 2017 a 30 de novembro de 2017.  

 
Isso posto, fica V.Sa. NOTIFICADA sobre a obrigatoriedade de descontar 

a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL de seus empregados, representados por este Sindicato, 
referente à remuneração do mês de março de 2018, conforme determina o artigo 582 da 
CLT, e recolher a favor desta Entidade impreterivelmente até o dia 30 de abril de 2018. 
As guias de recolhimento da contribuição sindical urbana - GRCSU deverão ser emitidas 
exclusivamente através do site desta Entidade (www.sethpc.com.br) ou do site da Caixa 
Econômica Federal (www.caixa.gov.br). A empresa deverá observar a forma fixada nos 
artigos 578 e seguintes da CLT, que regulamentam a Contribuição Sindical. 

O não recolhimento na data prevista implicará na aplicação da multa prevista 
no art. 600 da CLT.  
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