
























pena das cominações previstas no artigo 600 da CL T. parágrafo segundo - os 
descontos nesta cláusula tratam de c0ntribuição para custeio da entidade e serão 
aplicados em benefícios assistenciais à categoria

:.. 
parágrafo terceiro- fica 

estabelecido que o sindicato profissional deverá informar ao empregador e aos 
empregados o valor da contribuição fixada no caput desta clausula. ·parágrafo quarto- o 
desconto a que se refere a presente clausula garante aos empregados o direito a 
oposição, manifestada individualmente e por escrito na entidade profissional 
convenente, em até dez (1 O) dias da publicação pela entidade laboral do extrato da 
Convenção coletiva de trabalho, em jornal de circulação de área da abrangência e até 
quinze dias aos trabalhadores do SINCOPEÇAS. Não havendo sede da entidade na 
localidade onde o empregado presta serviço, a carta de oposição poderá ser remetida 
pelo correio e com aviso de recebimento. O trabalhador deverá apresentar cópia da 
carta de oposição com o recebimento do sindicato profissional ou com aviso de 
recebimento do correio para o empregador, para que este se abstenha de efetuar o 
desconto. Após ampla discução a presidente colocou em votação em escrutínio secreto 
e foi aprovado por unaminidade. parágrafo quinto . O trabalhador deverá apresentar 
cópia da carta de oposição com o recebimento do sindicato profissional ou com aviso de 
recebimento do correio para o empregador, para que este se abstenha de efetuar o 
desconto. Após ampla discução a presidente colocou em votação em escrutínio secreto 
e foi aprovado por unaminidade. 12) Autorização coletiva prévia e expressa, ou não, 
independentemente -de associação e ou sindicalização, para descontos de contribuição 
Sindical dos integrantes da categoria em favor do Sindicato dos Empregados no 
Comercio de Vacaria referente ao ano de 2020, conforme alterações nos artigos 578 e 
579 da CLT, abalizada .. no enunciado 47 da 2ª Jornada de Direito Material e Processual 
do Trabalho. O presidente coloca em discução, o assunto foi amplamente discutido e os 
trabalhadores colocaram a importância das entidades tanto sindicatos como Federação 
e Centrais Sindicais posteriormente foi colocado em votação e os associados aprovam 
por unaminidade a cobrança, A senhora presidente colocou a palavra a disposição dos 
presentes, como não houve manifestação e, cumpridas as finalidades da presente 
assembléia geral, tendo ainda, sido proclamados os resultados das votações, realizadas 
por escrutínio secreto, foi a mesma encerrada, sendo lavrada a presente ata que é 
devidamente assinada pelo SR. Presidente da entidade. Vacaria, quatro de fevereiro de 
dois mil e vinte. Junta-se a ata if�ta de
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