
 

 

 

 

 

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL SITRO 2017/2018 

 

 

 

 

 

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL FETROPAR 2017/2019 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL  
As empresas integrantes da categoria econômica, beneficiadas pela Convenção Coletiva de Trabalho, representadas 
pelo SINDICATO DAS EMPRESAS E PROPRIETÁRIOS DE SERVIÇOS DE AUTO SOCORRO, REMOÇÃO E 
RESGATE DE VEÍCULOS E DE IÇAMENTO ATRAVÉS DE GUINCHOS E GUINDASTES DO ESTADO DO PARANÁ 
– SEGUIPAR deverão efetuar recolhimento em favor do Sindicato Patronal, a título de contribuição assistencial 
patronal, necessária à instalação ou manutenção das atividades sindicais prevista no diploma consolidado. Essa 
contribuição será na importância de R$ 200,00 (duzentos reais) que será pago em 2 (duas) parcelas de R$ 100,00 
(cem reais), cada uma, sendo que a primeira vencerá no dia 10/06/2017, a segunda no dia 10/11/2017, em conta 
definida pelo sindicato patronal que remeterá a guia correspondente. Em caso de não pagamento, a empresa estará 
sujeita a atualização monetária, multa de 10% (dez por cento), juros de mora e eventuais despesas judiciais e 
honorários advocatícios necessários à cobrança do ora estipulado, que resta determinado por força de decisão da 
Assembleia Geral das Empresas integrantes da categoria econômica.  
Parágrafo Único - A empresa que comprovar a condição de microempresa contribuirá com a importância de R$ 200,00 
que será pago em 02 (duas) parcelas iguais, no valor de R$ 100,00 (cem reais), cada uma, com vencimento em 
10/06/2017 e 10/11/2017. Outras disposições sobre relação entre sindicato e empresa.  

 

 

 

CLÁUSULA NONA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL  
As empresas integrantes da categoria econômica, beneficiadas pela Convenção Coletiva de Trabalho, representadas 
pelo SINDICATO DAS EMPRESAS E PROPRIETÁRIOS DE SERVIÇOS DE AUTO SOCORRO, REMOÇÃO E 
RESGATE DE VEÍCULOS E DE IÇAMENTO ATRAVÉS DE GUINCHOS E GUINDASTES DO ESTADO DO 
PARANÁ – SEGUIPAR deverão efetuar recolhimento em favor do Sindicato Patronal, a título de contribuição 
assistencial patronal, necessária à instalação ou manutenção das atividades sindicais prevista no diploma 
consolidado. Essa contribuição será na importância de R$ 200,00 (duzentos reais) que será pago em 2 (duas) 
parcelas de R$ 100,00 (cem reais), cada uma, sendo que a primeira vencerá no dia 10/06/2017, a segunda no dia 
10/11/2017, em conta definida pelo sindicato patronal que remeterá a guia correspondente. Em caso de não 
pagamento, a empresa estará sujeita a atualização monetária, multa de 10% (dez por cento), juros de mora e 
eventuais despesas judiciais e honorários advocatícios necessários à cobrança do ora estipulado, que resta 
determinado por força de decisão da Assembleia Geral das Empresas integrantes da categoria econômica.  
Parágrafo Único - A empresa que comprovar a condição de microempresa contribuirá com a importância de R$ 
200,00 que será pago em 02 (duas) parcelas iguais, no valor de R$ 100,00 (cem reais), cada uma, com vencimento 
em 10/06/2017 e 10/11/2017. Outras disposições sobre relação entre sindicato e empresa.  


