Ministério do Trabalho assegura
que contribuição sindical pode
ser definida em assembleia
geral
A Secretaria das Relações do Trabalho, do
Ministério do Trabalho, emitiu nota técnica
destinada à Federação Interestadual dos
Trabalhadores Hoteleiros confirmando o
entendimento de que o desconto da
contribuição sindical pode ser definido por
meio de assembleia geral, sendo este válido
para toda categoria.Para a pasta, o
ordenamento jurídico deixa claro a
possibilidade de anuência prévia e expressa
da categoria sobre a contribuição sindical
por meio de assembleia geral, uma vez que
esse mecanismo é capaz de definir temas
tanto no campo judicial quanto
administrativo.A Secretaria ainda cita o
disposto no artigo 511 da CLT, que reforça
a ideia que a assembleia geral possui
competência legal para abordar o tema da
contribuição sindical.“Ante o exposto, esta
Secretaria de Relações do Trabalho
compreende que o ordenamento jurídico
pátrio, a partir da leitura sistemática, permite
o entendimento de que, a anuência prévia e
expressa da categoria a que se refere os
dispositivos que cuidam da contribuição
sindical, pode ser consumada a partir da
vontade da categoria estabelecida em
assembleia geral”, cita a secretaria em nota
técnica.Fonte: Conatec

Mais notícias do período Março de 2018

* Sindec garante na justiça pagamento de salário de comerciários de
concessionária
* Assembleia Legislativa do RS aprova por unanimidade reajuste de 1,81% no
mínimo regional
* Sindec é destaque na pesquisa “Marcas de Quem Decide”
* Força define ações na área de saúde e segurança
* Ganho salarial diminui pelo segundo mês, aponta Fipe

* Sindec lança aplicativo para smartphone
* Central participa de reunião em Lima para discutir a Cúpula das Américas
* Último lote do Abono Salarial 2016 começa a ser pago nesta quinta-feira
* Chapa da Central concorre à direção do Sindicomerciários de Erechim
* 'Indústria 4.0' terá crédito de R$ 8,6 bi
* Funcionários dos Correios entram em greve a partir desta segunda-feira
* Comerciários de Pelotas elegem nova diretoria do sindicato
* Cresce o nº de mulheres vítimas de homicídio no Brasil; dados de feminicídio
são subnotificados
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