Até 31 de janeiro de 2013
sua empresa deve recolher a
Contribuição Sindical Obrigatória,
conforme os artigos 578 ao 591 da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT).

Você é o elo que pode fazer a diferença.
Contribuir fortalece sua categoria empresarial e mantém o sindicato que defende seus
direitos e interesses junto aos governos, órgãos públicos e, principalmente, nas negociações coletivas.
Em 2012 ampliamos nossa sede com o lançamento do programa Conexão Empresarial Sindivarejista, assim como nossos serviços
oferecendo assessoria jurídica, palestras e cursos, consultorias, convênios e parcerias que levam mais informação, conhecimento e
benefícios para o comerciante varejista.

Mas como saber para qual Sindicato Patronal devo contribuir?
Preste atenção porque nessa época do ano instituições mal intencionadas enviam boletos bancários cobrando taxas indevidas.
Para saber qual sindicato o representa, dois elementos são determinantes:

A

A cidade em que está
localizada sua empresa

B

>>>

A atividade econômica preponderante que
consta no contrato social da empresa

Certiﬁcando-se qual sindicato possui base territorial em seu município e se a categoria econômica está legitimada
em sua Carta Sindical validada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, não tem erro.

Como calcular minha Contribuição Sindical?
O cálculo é simples.
1 Veriﬁque a classe da empresa a partir do Capital Social registrado na Junta Comercial.
2 Calcule a alíquota correspondente ao Capital Social com a ajuda da tabela abaixo e adicione a parcela correspondente.
Classe de Capital Social (em R$)

Alíquota (%)

Parcela a adicionar

Contr. Mínima

1

de 0,01 a 20.580,00

2

de 20.580,01 a 41.160,00

0,8%

-

3

de 41.160,01 a 411.600,00

0,2%

R$ 246,96

= Capital Social x Alíquota + Parcela a Adicionar

4

de 411.600,01 a 41.160.000,00

0,1%

R$ 658,56

= Capital Social x alíquota + Parcela Adicionar

5

de 41.160.000,01 a 219.520.000,00

0,02%

R$ 33.586,56

= Capital Social x alíquota + Parcela Adicionar

6

de 219.520.000,01 em diante

Contr. Máxima

R$ 164,64

Valor da contribuição a recolher

-

= R$ 164,64
= Capital Social x Alíquota

R$ 77.490,56

Exemplo - Empresa com Capital Social de R$50.000,00

1 Classe de enquadramento = linha 3

2 = Capital Social x Alíquota + Parcela a Adicionar = 50.000,00 x 0,2% + 246,96 = R$ 346,96

Tabela CNC - Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo para cálculo da contribuição sindical vigente a partir de 1 de janeiro de 2013.

Transparência
A força legítima do comércio varejista

Conta Especial
Emprego e Salário

Sindivarejista

A Contribuição é dividida
entre as entidades que
compõem o sistema confederativo

20%
60%
5%

(Fundo de Amparo
ao Trabalhador - MT)

CNC

15%

FECOMERCIO

Dúvidas? Entre em contato com o Sindivarejista (19) 3775-5560 sindivarejistacampinas.org.br

Sua contribuição possibilita que o
Sindivarejista coloque à sua disposição
Inovação na gestão para
sua empresa render mais e crescer
conexaoempresarial.org.br

proﬁssionais, ferramentas e um conjunto de
informações que incentivam a melhoria contínua
e o desenvolvimento do seu empreendimento.
São programas, palestras, oﬁcinas, cursos,
consultorias e outros produtos e ações para
tornar seu comércio mais rentável e competitivo.

2013

já programados

• 15 palestras,
• 3 grupos temáticos,
• Rodadas de negócios,
• Semana de empreendedorismo,
• Pós-graduação

