PROPOSTA DE FILIAÇÃO
Cláusula 1ª - Do Sindicato
 Ao Sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria
em questões judiciais ou administrativas (artigo 8º da Carta Magna);
 O Sindicato é um instrumento jurídico passivo, cabendo a ele, através da Diretoria, a
responsabilidade da organização administrativa da entidade e convocação de seus
filiados, e o encaminhamento das decisões deliberadas nas Assembléias da Categoria;
 A Sede do Sindicato é o Fórum permanente de discussão, planejamento, divulgação e
execução das deliberações de seus filiados nas decisões de interesses da Categoria.

Cláusula 2ª - Do Filiado
 O filiado tem o dever de participar das Assembléias da Categoria e das discussões dela
emanadas, para não alegar desconhecimento;
 Cabe ao filiado a defesa da entidade e de seus objetivos, independentes da direção, e na
divulgação dela como instrumento de força, para defender os direitos e interesses da
Categoria;
 O filiado contribuirá com 1% (Um por Cento) do Subsídio para custeio do Sindicato,
descontado em folha, independente da contribuição prevista em lei. Pelo presente
Contrato requerer a sua inclusão no quadro de filiados e contribuir para o
 fortalecimento de nossa entidade de luta conforme Cláusula do presente Contrato.
NOME:

Matrícula:

CPF:
Prazo: Indeterminado
Cargo:
Classe:

Nível:

Unidade de Lotação:

RG:
Data da Filiação:
Perfil Profissional:
Carga Horária:
Setor:

Endereço residencial:
Cidade:
Bairro:
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E-mail pessoal:

CEP:
Tel. pessoal:

/

/

20

Possui Dependentes? ( )Sim ( ) Não

OBS: (Filhos, Companheiro (ª) e Pai/Mãe).

NOME:

GRAU DE PARENTESCO

CPF

OBS:Anexar cópias de documentos dos dependentes.

As partes firmadas elegem o Foro da Comarca de Cuiabá - MT, para dirimir quaisquer
dúvidas ou controvérsias oriundas do presente Contrato. E por estarem as partes justas e
contratadas, assinam o presente em duas vias de igual teor.

Cuiabá,

de
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