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 “Juntos, Somos mais Fortes!” 
SINTEC-SP 

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL  
IMPORTANTE: ORIENTAÇÃO PARA OS TÉCNICOS ASSOCIADOS       

AO SINTEC-SP  

Pelo fato da CPFL exigir dos técnicos a apresentação da GRCSU – Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical     

Urbana, além da carteira e da ANUIDADE DO CREA-SP QUITADA, orientamos os técnicos associados ao            

SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos Industriais do Estado de São Paulo, a seguirem o procedimento abaixo:  

PARA OS TÉCNICOS DA CPFL ASSOCIADOS AO SINTEC-SP, COM A ANUIDADE DO CREA-SP EM DIA:  

1 – Abrir chamada via portal;  

2 – Anexar a GRCSU quitada (fornecida pelo SINTEC-SP);  

3 – Anexar cópia da carteira do CREA-SP;  

4 – Anexar recibo da anuidade do CREA-SP quitada.  

 

PARA OS TÉCNICOS DA CPFL ASSOCIADOS AO SINTEC-SP, COM A ANUIDADE DO CREA-SP EM ATRASO: 

 1 – O SINTEC-SP não fará o recolhimento da GRCSU, e o técnico sofrerá o desconto na folha de pagamento do 

mês de março.  

 2 – No mês de maio, após a CPFL repassar o valor da contribuição sindical, o SINTEC-SP devolverá ao associado 

o equivalente a 60%; ou seja, o valor a que tem acesso. Os outros 40% são divididos da seguinte forma, de acordo 

com a lei: 20% para o Ministério do Trabalho, 15% para a federação e 5% para a confederação.  

TÉCNICOS COM A ANUIDADE DO CREA-SP EM DIA                                                                             

AGUARDAMOS RESPOSTA ATÉ O DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2016  

Solicitamos sua total atenção ao exposto acima e a devida resposta até o dia 23 de fevereiro de 2016              

informando sua situação no CREA-SP para o e-mail jaqueline@sintecsp.org.br, para que tenhamos tempo há-

bil de efetuar o pagamento da GRCSU e encaminhar a via quitada aos técnicos associados em dia com a anuidade do 

CREA-SP (conforme exigência da empresa citada anteriormente).  

Em caso de dúvidas ou para esclarecimentos, favor consultar os diretores Narciso Fontana (fontana@sintecsp.org.br) ou 

Venilton Carvalho (veniltoncarvalho@ig.com.br).  


