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A IMPORTÂNCIA DA CONTRIBUIÇÃO 

NEGOCIAL E ASSISTENCIAL 

 Prezado trabalhador você sabia que a Contribuição 
Negocial é uma das  maneiras que o SINTRACODIV-RS tem 
para trazer mais recursos à categoria dos trabalhadores em 
concessionárias e distribuidores de veículos, sendo associado 
ou não à entidade. Pois bem, essa receita refere-se aos 
serviços prestados pela entidade sindical à categoria, 
sobretudo a celebração de Acordos Coletivos 
(homologações de banco de horas, feiras em shopping, 
folgas, rescisões, vale refeição, plano de saúde e odontológica,...) ou 
Convenções Coletivas de Trabalho ou participação em processos de dissídio 
coletivo, sem mencionarmos os custos de manter o sindicato aberto, como água, luz, 
telefone, internet, aluguel, combustível, viagens, serviços de terceiros e despesas 
gerais (correios, cartório, estacionamentos, etc...). 

 A propósito de dúvidas, questionamentos e interpretações distorcidas 
sobre a Contribuição Negocial, aprovada em Assembleia, esclarece que a referida 
nada tem a ver com a Contribuição Sindical (imposto sindical) ou a antiga Taxa 
Assistencial, nas quais está previsto o direito de autorização/oposição individual. 

 A Contribuição Negocial faz parte da Convenção Coletiva de Trabalho 
(CCT) e dos acordos específicos negociados com as empresas e o Sindicato 
Patronal – Sincodiv-RS, onde são homologados a PPLR (Programa de Participação 
nos Lucros e Resultados), percentual do auxilio creche, gratificação por tempo de 
serviço e outras. A autorização para o desconto, portanto, é de natureza coletiva, 
obedecendo ao princípio do negociado sobre o legislado, que passou a vigorar nas 
relações de trabalho. Desta forma, não há que se alegar sua ilegalidade. 

 A Contribuição Negocial é um aporte necessário e de grande importância 
para o Sindicato, que ajudará a custear despesas já mencionadas. 

 Além disso, essa arrecadação é importante, pois ela é aplicada em 
serviços de interesse da categoria representada. E o SINTRACODIV-RS proporciona 
isso a sua categoria em diversos serviços como: assistência jurídica e nas mais 
variadas áreas através de convênios, na saúde, psicológica, serviços de lazer como 
academia de ginástica, serviços online no campo da educação presencial e a 
distância, onde o trabalhador contribuinte pode aproveitar momentos de diversão 
junto a sua família e amigos. 

 Portanto amigo trabalhador, a sua Contribuição Negocial é muito 
importante para que nós possamos trabalhar ainda mais para garantir que o seu 
direito seja respeitado e garantido. Está disponível um modelo de Autorização para 
Desconto da Contribuição. 


