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PROJETO DE LEI DO SENADO N° 248, DE 2006 

Acrescenta Capitulo 111-A ao Titulo V da Consolidac;ao das Leis do Trabalho (CL T), 
aprovada pelo Decreta-Lei no 5.452, de 1° de maio de 1943, para dispor sabre a 
Contribuic;ao Assistencia\ e da outras providencias. 

0 CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1° A Consolida9ao das Leis do Trabalho (CL T}, aprovada pelo Decreta-Lei 
n° 5.452, de 1° de maio de 1943, passa a vigorar acrescida do seguinte Capitulo 
111-A ao Titulo V: 

"CAPiTULO 111-A 

DA CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 

Art. 610-A. A Contribuic;ao Assistencial, destinada ao financiamento da negoc1ac;ao 
coletiva e de outras atividades sindicais, sera descontada compulsoriamente de todos as 
trabalhadores e servidores membros da categoria profissional, sindicalizados au nao, 
conforme prerrogativa prevista na alfnea e do art. 513 desta Consolidac;ao, e na alfnea c 
do art. 240 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990. 
§ 1 o 0 percentual de Contribuic;ao Assistencial devido, a ser creditado para a entidade 
sindical representativa, e a forma de rateio serao fixados par Assembleia Geral dos 
traba\hadores. 
§ 2° E. vedada a fixac;ao de percentual de contribuic;ao superior a um par cento da 
remunerac;ao bruta anual do trabalhador em atividade. 

Art. 610-B. As fraudes, as desvios au a recusa arbitraria do empregador em efetuar o 
desconto da contribuic;ao da categoria em folha de pagamento serao considerados ilfcitos, 
punfveis na forma prevista nos arts. 553 e 598 desta Consolidac;ao, cabendo apurac;ao 
pelo Ministerio Publico do Trabalho. 
§ 1° Sem prejufzo das penalidades legais fixadas nesta Consolidac;ao, e vedada a 
concessao de emprestimos au financiamentos bancarios par entes publicos e vedada a 
participac;ao em concorrencias publicas, as empresas em situac;ao irregular com as 
obrigac;oes relativas ao recolhimento das contribuic;oes assistenciais. 
§ 2° Em se tratando de 6rgao au empresa publica, o nao recolhimento das contribuic;oes 
assistenciais sera tipificado como a to de improbidade administrativa." 

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicayao. 


