TERMO DE ADITAMENTO À CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO

Pelo presente instrumento, de um lado o SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DE
FIAÇÃO, TECELAGEM E DO VESTUÁRIO DE BLUMENAU, com sede nesta cidade
de Blumenau - SC, à rua Alwin Schrader 89, neste ato representado por seu
presidente, Sr. Ulrich Kuhn, e de outro, o SINDICATO DOS TRABALHADORES
NAS INDÚSTRIAS DE FIAÇÃO, TECELAGEM, VESTUÁRIO E ARTEFATOS DE
COURO DE POMERODE, com sede na cidade de Pomerode- SC, à rua Presidente
Costa e Silva, nº. 340, Bairro Testo Rega, neste ato representado por seu presidente,
Sr. Wolfgang Schumann, devidamente autorizados, de acordo com as respectivas
atas das Assembléias Gerais realizadas para este fim, fica estabelecido e firmado,
dentro da base territorial, representada pelo município de Pomerode, um TERMO DE
ADITAMENTO À CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, vigente, firmada em 17
de Maio de 2006, regido pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA 01 – TAXA NEGOCIAL PATRONAL
As empresas beneficiadas pela Convenção Coletiva de Trabalho 2006/2007 da
categoria e em conformidade com o que foi aprovado pela Assembléia Geral
Extraordinária da Categoria Econômica e com base no que dispõe a letra “e” do artigo
513 da CLT, deverão recolher ao Sindicato das Industrias de Fiação, Tecelagem e do
Vestuário de Blumenau, até 19 de Julho de 2006, a taxa negocial, cujo valor é definido
conforme segue :
-

R$ 18,00 (dezoito reais) por empregado, considerando-se como taxa mínima
(inclusive para empresas sem empregados) a quantia de R$ 54,00 (cinqüenta e
quatro reais) e a máxima de R$ 3.600,00 (três mil e quatrocentos reais).

Parágrafo Único
O não pagamento dos valores fixados no "caput" desta cláusula, sujeitará a empresa
ao pagamento da multa de 2% (dois por cento) ao mês, mais variação do INPC.

CLÁUSULA 02 – ASSINATURA DO TERMO DE ADITAMENTO
E, por estar justo e convencionado, os representantes legais das entidades acima
referidas, assinam o presente instrumento, para que surta os jurídicos e legais efeitos.
Blumenau, 18 de maio de 2006.
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