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Contribuição
Assistencial
Primeiramente, importante
destacar que o art. 611-A,
incluído na CLT pela Lei da
Modernização
Trabalhista
(Lei n° 13.467/2017), dispõe
que o negociado prevalece
sobre o legislado em diversos
pontos.
Contudo,
não
contempla a possibilidade
de criar obrigação para os
empregadores de descontar
de
todos
os
seus
empregados sindicalizados
ou não o valor relativo às
contribuições destinadas ao
sindicato
profissional
(assistencial ou negocial)
aprovadas em assembleia
da categoria e prevista em
instrumento coletivo, sem sua
prévia
e
expressa
autorização, assim como,
não
obriga
todos
os
integrantes da categoria
profissional
a
pagá-las,
independente
de
associação e autorização.
Portanto,
há
expressa
previsão legal de que não
poderá
o
instrumento
coletivo
estabelecer
a
cobrança ou desconto no
salário do empregado de
valores
destinados
ao
sindicato, sem a sua expressa
anuência. Dessa forma, temse que o desconto da
contribuição assistencial é
FACULTATIVO,
incumbindo
ao empregador somente
efetuá-lo
após
a
AUTORIZAÇÃO PRÉVIA e
EXPRESSA do trabalhador,
como previsto no artigo 462
da CLT. Saiba mais.

Campanha de
Vacinação Contra a
Gripe 2018

Nanotecnologia em
Produtos Industriais
Alavancagem para
Geração de
Negócios
Data: De quinta-feira, 3 de
Maio de 2018 até sexta-feira,
4 de Maio de 2018
Horário: Das 10h30 às 15h
Local: Centro de Eventos
FIERGS - Salão de Convenções
- Av. Assis Brasil, 8787 - Porto
Alegre/RS

Conheça os conceitos da
nanotecnologia, suas atuais
aplicações,
as
principais
tendências no Brasil e no
mundo, bem como as linhas de
financiamento
disponíveis
para a realização de projetos
que
busquem
o
desenvolvimento do setor.
Serão também, apresentados
casos de sucesso regionais e
nacionais executados com a
aplicação da nanotecnologia.

