
                          

CFDT – Conselho Federal de Decoradores e Tapeceiros 

PORTARIA Nº 009/19 

REGRAS PARA PEDIDO DE FINANCIAMENTO DE FILIAÇÕES E INGRESSO 

 COMO DIRETOR SUPLENTE NO SINDICATO 

O CFDT – Conselho Federal dos Decoradores e Tapeceiros –, órgão máximo do SINDETAP – 

Sindicato Nacional dos Decoradores e Tapeceiros –, representado neste ato por seu diretor 

Presidente do Conselho Deliberativo, Jomateleno dos Santos Teixeira, CFDT 001-SP, RG 

7.186.124-5, CPF 669.582.108-91 - OMS – DF 001, que a esta subscreve, vem nos termos 

Estatutários E Regimentais , com os poderes que lhe são outorgados, editar e publicar a presente 

portaria, que entra em vigor imediatamente a partir da data de sua assinatura e publicação em nosso 

portal de internet www.cfdt.org.br  

DOS FATOS: Como ainda temos algumas vagas remanescentes para diretores estaduais e 

regionais no SINDETAP – Sindicato Nacional dos Decoradores e Tapeceiros –, e que muitos 

dos aprovados pelo Conselho não dispõem de condições financeiras de fazer seu registro junto ao 

CFDT – Conselho Federal de Decoradores e Tapeceiros –, que é um pagamento único de R$ 250,00 

(duzentos e cinquenta reais),  sem necessidade de renovação, com direito a credencial, e também 

não dispõem do valor para fazer sua filiação junto ao SINDETAP, que é no valor de R$ 550,00 

(quinhentos e cinquenta reais) com renovação anual caso deixe de ser um diretor, mas enquanto 

estiver no cargo de diretor, esse pagamento só terá que ser feito uma vez. Com o objetivo de 

completar as diretorias e dar sequência no trabalho que é muito importante para o sucesso na 

Implantação do Sistema INER de resíduos Sólidos, projeto “Lixo Zero Social 10”, resolve o Conselho 

autorizar o financiamento de diretores suplentes, conforme regras a seguir: 

01) – O financiado terá como quitado pelo financiador seu registro junto ao CFDT, no valor de 

R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). 

02) – O Financiado terá como quitado pelo financiador o valor de R$ 550, (quinhentos e 

cinquenta reais) a titulo de registro sindical, porém, este registro ficará em nome do financiador que, 

se não estiver satisfeito com o desempenho do então diretor suplente, poderá substituí-lo por outro 

a qualquer momento, bastando para isto apenas informar o Conselho de seu descontentamento, 

pagar o registro CFDT de outro interessado e colocá-lo na vaga do então suplente excluído. 

03) – Os suplentes excluídos não tem a obrigação de continuar no SINDETAP nem pagar novas 

anuidades, porém, continuará como um profissional registrado e quem sabe no futuro voltar a 

integrar uma diretoria através de eleições. 

04) – Os diretores interinos financiados ficam sujeitos a todas as regras existentes no Estatuto, 

Regimento Interno e Código de Ética, e estão cientes que assim que inaugurada a sede estadual 

de seu estado deverá repassar 50% (cinquenta por cento) de todos os seus rendimentos 

diretamente para a conta do financiador. 

05) Ficam revogadas todas as decisões em contrário a esta portaria que entra em vigor nesta 

data, que é a mesma data em que está sendo publicada no portal de internet.  

São Paulo 30 de setembro de 2019 
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