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Prezado associado, 
 
Desde setembro de 2017, o Sindicato mudou o controle de participação das empresas associadas 
nos benefícios oferecidos, que continuam GRATUITOS, porém seguindo certos critérios.  
 
Cada empresa associada recebe determinado número de créditos, que podem ser utilizados nos 
diversos benefícios que o sindicato oferece. 
 
O SISTEMA DE CRÉDITOS será regido pelas regras abaixo.  
 

1) Cada empresa associada recebe, no início do ano, um total de 50 créditos, que pode 

utilizar nos serviços oferecidos.  

2) Os créditos serão utilizados em contrapartida aos serviços prestados, sendo valorados 

conforme segue: 

a. Cursos de 2 dias – 5 créditos por participante 

b. Cursos de 1 dia – 3 créditos por participante 

c. Palestras – 2 créditos por participante 

d. Consultas jurídicas e contábeis por e-mail – 2 créditos 

e. Atendimentos telefônico genéricos pela secretaria – 1 crédito 

f. Consultas presenciais contábeis e jurídicas – 5 créditos 

3) O crédito é descontado do saldo da empresa no momento em que é feita a inscrição para 

os eventos em geral ou no envio das consultas por e-mail ou no agendamento da consulta 

presencial. 

3.1. caso o funcionário da empresa não compareça ao evento (a, b e c) sem avisar com 
antecedência de 48 horas, será descontado no saldo da empresa o equivalente ao curso, 
mais a penalidade de 2 créditos. 
3.2. caso o funcionário não possa comparecer, a empresas pode, no prazo de 48 horas do 
evento, substituir o participante. 
3.3. caso a empresa não compareça a uma consulta presencial agendada, sem avisar com 
antecedência de 72 horas, será descontado do saldo da empresa o equivalente a 
consultoria, mais a penalidade de 2 créditos. 

4) Caso o saldo de créditos da empresa associada termine antes do final do ano, ela poderá 

adquirir mais créditos ao custo de R$ 300,00 a cada 5 créditos solicitados.  

5) Os créditos não utilizados em um ano não serão transferidos para o ano seguinte, salvo 

os créditos adquiridos conforme item 4. 

6) Cada empresa pode inscrever até 2 colaboradores em cada evento, conforme a 

disponibilidade no curso.  

 
Em caso de dúvidas, não deixe de nos procurar.  Sua participação é e sempre será muito 
importante para nós. 
 
 


