
 

 

 

 

 

 

 

 

Prezados Senhores através destas perguntas gostaríamos de esclarecer 

algumas dúvidas referente ao Sindicato. 

Convidamos a todos para entrar em nosso site e verificar as respostas dessas 

perguntas. 

Desde já agradecemos a atenção e apreço. 

 

Qual Sindicato representa minha categoria Econômica? 

Para saber qual o sindicato que representa a sua categoria econômica, adota-

se como critério a atividade preponderante do estabelecimento, conforme 

determina o artigo 581, § 2º, da CLT: “prevalece, para fins de classificação, a 

atividade preponderante, assim considerada a que representa o objeto social 

da empresa, ou a unidade de produto, para a qual convergem as demais em 

regime de conexão funcional”.  

 

Você sabe aonde está localizado seu Sindicato e desde quando existe o 

Sindicato de sua categoria? 

O Sinditecidos encontra-se localizado na Av. Angelica, n° 688 13° andar 

conjunto 1001/1006 Bairro – Higienópolis – CEP: 01228-000. Fundo em 15 de 

Maio de 1941 o Sinditecidos é conhecido por representar a categoria 

econômica com canaes: 4642701 – COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS 

DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE 

SEGURANÇA / 4641901 – COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS E 

4641903 COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGO DE ARMARINHO. 



Com base territorial no município de São Paulo, ampliada para todo o estado 

de São Paulo.  

Eu posso participar do Sindicato? 

Não só pode como deve o Sinditecidos terá o prazer de receber todos os 

associados que se interessem pela representativa da entidade com suas 

empresas, é com grande estima que os associados participem e nos ajudem 

com melhorias e sugestões para aprimoramento de nossos serviços. 

Como são firmadas as convenções coletivas de trabalho? 

O que é a contribuição Assistencial e para que se destina? 

A Contribuição Assistencial Patronal é custeada pelo empregador e tem por 
finalidade custear as despesas do seu sindicato representativo no desempenho 
de suas funções constitucionais de representação e negociações coletivas. É 
devida por todos os integrantes da categoria, profissional ou econômica 
sindicalizados ou não sua obrigatoriedade foi decida pelo Supremo Tribunal 
Feral. 

Envie suas sugestões através dos nosso site http://sinditecidos.com.br/ no ícone    

FALE CONOSCO. 

www.sinditecidos.com.br 
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