
SITESPM-CHR   
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL  

DE CHAPECO E REGIÁO - CNPJ: 78.505.054/0001-04 - Fone/whatsapp (49) 3330 4100 
Sede: Rua Rui Barbosa, 274E, Edifício 1º de Maio, 1º Andar, Centro, Chapecó-SC, CEP: 89801 - 040 

AUTORIZAÇÃO DO DESCONTO DA MENSALIDADE SINDICAL 
 

Prefeitura Municipal de ________________________________ 

Departamento de Pessoal 

 
Senhor(a) Diretor(a): 

Tendo em vista pertencer ao quadro de associados(as) do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço 

Público Municipal de Chapecó e Região, venho autorizar o Município mandar consignar em minha 

folha de pagamento, mensalmente, a partir do corrente mês, a importância de 1% (um por cento) 

do meu Piso relativo à mensalidade em favor desta entidade sindical, a qual estou sindicalizando, 

bem como autorizo a continuidade do desconto com o retorno à condição de sindicalizado(a) após 

término do atual contrato, em caso de novo contrato, ou através de ingresso por concurso. 

A sindicalização, assim como a dessindicalização, é um ato exclusivamente do(a) trabalhador(a), 

portanto, somente ele/ela deverá fazê-lo, diretamente à Secretaria do Sindicato. 

 

   _________________________, _____ de ______________ de 2022. 

 

    __________________________________         ________________________________ 

          Nome legível do(a) sindicalizado(a)                 Assinatura do(a) sindicalizado(a) 
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SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL DE 

CHAPECO E REGIÁO – SITESPM-CHR - CNPJ: 78.505.054/0001- 04  

FICHA DE SINDICALIZAÇÃO 

 

Nome completo:___________________________________________________________________ 

Sexo:_____________________________________ Data nascimento:______/______/___________  

Nº Identidade (RG) :__________________________Nº CPF:_______________________________ 

Endereço: Rua: ______________________________________________________ Nº:__________ 

Edifício:__________________________ Apartamento: _______ Bairro:_______________________ 

Cidade:____________________________________________CEP:__________________________ 

Telefone/whatsapp______________________ e-mail:_____________________________________ 

Dados funcionais:   

Prefeitura:_________________________________Cargo:_________________________________ 

(   ) Concursado(a)    (    ) ACT  (   ) Celetista  (   )  Outros_____________________________________ 

Local (is) e turno(s) de trabalho: 

1. Local: ______________________________________________  (    ) manhã  (   ) tarde (   ) noite 

2. Local: ______________________________________________  (    ) manhã  (   ) tarde (   ) noite 

Se Professor(a), informe disciplina ou área de atuação: ____________________________________ 

_________________________, ________de _________________________de 2022. 

Assinatura do(a) associado(a): _______________________________________________________ 

Responsável pela sindicalização: _____________________________________________________ 


