STAD
SINDICATO DOS TRABALHADORES
DE SERVIÇOS DE PORTARIA, VIGILÂNCIA, LIMPEZA, DOMÉSTICAS E

ACTIVIDADES DIVERSAS
SEDE: RUA JOÃO DA SILVA, Nº 20 - 1900 - 098 LISBOA
TEL.: 21/3463756 – 21/3475596/9 – FAX: 21/3475590
Cont.º 500977666

SOLICITAÇÃO
DE
PAGAMENTO DE QUOTA
ATRAVÉS DA EMPRESA

SÓCIO Nº ____________
DESCONTO DE QUOTIZAÇÃO SINDICAL
Eu abaixo assinado(a)

ao serviço da empresa
no local trabalho

e com a categoria profissional de ________________________, solicito, nos termos e para os efeitos do
disposto no artº 458º do Código do Trabalho, a dedução de 1% (um por cento) do meu salário base e de
todos os restantes componentes remuneratórios, incluindo o subsídio de Férias e o de Natal,
exceptuando somente o subsídio de alimentação e de transportes (se o houver). Caso o total do meu
salário base e das restantes componentes remuneratórias seja inferior a 300€ mensais, o valor mínimo
da quota a ser deduzida é de 3.00€ (em 2019, que poderá ser anualmente alterada). Esta quota deverá
ser remetida ao STAD – Sindicato dos Trabalhadores de Serviços de Portaria, Vigilância, Limpeza,
Domésticas e Actividades Diversas.

_______________, ______ de _____________________ de 2019
O/A SOLICITANTE _________________________________________
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SOLICITAÇÃO
DE
PAGAMENTO DE QUOTA
ATRAVÉS DA EMPRESA
SÓCIO Nº ____________

DESCONTO DE QUOTIZAÇÃO SINDICAL
Eu abaixo assinado(a)

ao serviço da empresa
no local trabalho

e com a categoria profissional de _________________________________________, solicito, nos termos
e para os efeitos do disposto no artº 458º do Código do Trabalho, a dedução de 1% (um por cento) do
meu salário base e de todos os restantes componentes remuneratórios, incluindo o subsídio de Férias
e o de Natal, exceptuando somente o subsídio de alimentação e de transportes (se o houver). Caso o
total do meu salário base e das restantes componentes remuneratórias seja inferior a 300€ mensais, o
valor mínimo da quota a ser deduzida é de 3.00€ (em 2019, que poderá ser anualmente alterada). Esta
quota deverá ser remetida ao STAD – Sindicato dos Trabalhadores de Serviços de Portaria, Vigilância,
Limpeza, Domésticas e Actividades Diversas.

_______________, ______ de _____________________ de 2019
O/A SOLICITANTE _____________________________________________

