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EDITAL PÚBLICO – 001/2019 

“Dispõe sobre a Contribuição Sindical Anual” 

O presidente do Sindicato dos Servidores em Educação no Município de Campo Formoso, 
no uso de suas atribuições legais, faz saber a tantos quanto possam interessar que encontra-
se aberto prazo de 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, cujo período vai de 20/03/19 a 26/03/2019, 
para apresentação da Carta de Oposição à cobrança da Contribuição Sindical Anual 
referente ao ano de 2019, dando prosseguimento aos trâmites de acordo com o seguintes 
princípios. 

Art. 1º - A Contribuição Sindical Anual é elemento essencial no financiamento da rede 
sindical e sua destinação está estabelecida na Lei 11.648/11 da seguinte forma: 

I – para os trabalhadores: 

a) 5% (cinco por cento) para a CNTE;  
b) 10% (dez por cento) para a CUT;  
c) 15% (quinze por cento) para a FESPUMEB;  
d) 60% (sessenta por cento) para o SISE; e  
e) 10% (dez por cento) para a ‘Conta Especial Emprego e Salário’; 
 

Art. 2º - Não contribuirão nos termos do art. 1º o servidores que apresentarem Carta de 
Oposição no prazo estabelecido e que tiverem homologação até o dia 27/03/2019. 

Art. 3º - Fica estabelecido prazo que correrá até as 16:00 h (dezesseis horas) do dia 
28/03/19 para quaisquer recursos e ou alterações inclusive desistência da Carta de 
Oposição. 

Art. 4º - A lista dos servidores que apresentaram a carta em tempo hábil será afixada 
juntamente com este edital no mural da entidade e poderá ser consultada no endereço 
eletrônico: http://sisecf.com.br/2019/03/contribuicao-sindical-2019/ 

Art. 5º - O formulário da Carta de Oposição poderá ser retirado diretamente na sede da 
entidade ou impresso no endereço: http://sisecf.com.br/2019/03/contribuicao-sindical-
2019/ 

Art. 6º - Revogadas as disposições em contrário. 

Art. 7º - Este edital entra em vigor na data de sua publicação.    

 

Campo Formoso, 19 de Março de 2019 
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