
 

 

Dezembro 
2020 

CARTA DE OPOSIÇÃO 
EMPREGADOS DE CONSERVADORAS, LIMPEZA 

URBANA E CONTROLE DE PRAGAS 
 

PERÍODO: 1º A 15 DE JANEIRO DE 2021 
 
Termo de compromisso firmado com o MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO estabelece 
normas e critérios para que o trabalhador apresente carta de oposição à cobrança da 
Contribuição Assistencial.  
 
Em cumprimento ao TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA Nº 03.2019, firmado 
perante ao MPT 3ª REGIÃO - MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, o trabalhador 
disporá de 15 dias, a contar da data-base, para apresentar sua carta de oposição à 
cobrança da contribuição assistencial determinada pela assembleia, mesmo que a 
Convenção Coletiva de Trabalho não esteja assinada, conforme a relação a seguir:  
 

CONFIRA! 
 
Os trabalhadores de categorias com data base em 1º de janeiro podem apresentar a carta 
de oposição no período, IMPRORROGÁVEL, que vai de 1º a 15 de janeiro de 2021, para 
os anos seguintes o período será sempre de 1º a 15 de janeiro de cada ano, 
independentemente de estar assinada ou não a Convenção Coletiva de Trabalho. 
 

ENVIO POR E-MAIL OU PELOS CORREIOS 
 

Neste ano de 2021, excepcionalmente, em função da pandemia de Coronavírus, 
não haverá a entrega presencial da carta de oposição na sede do Sindeac. O 
documento deverá ser encaminhado para o e-mail cobjuridico@sindeac.org.br, 
no período de 1º a 15 de janeiro de 2021. Outra opção é o envio pelos Correios, 
como carta registrada (AR), para o endereço: Rua Jaceguai, 164, Prado, CEP 
30411-040, Belo Horizonte/MG. 
 
É importante que sejam incluídas as informações necessárias para que a carta de oposição 
tenha validade, como dados pessoais do trabalhador (nome, função, CPF e número da 
Carteira Profissional) e dados da empresa (razão social, CNPJ e local de prestação de 
serviços). 
 
A carta é individual, não se aplicando a um grupo de trabalhadores ou de determinada 
empresa. 
  

SINDEAC - O SINDICATO QUE É A CARA DO TRABALHADOR 


