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Contribuição Sindical exercício 2015
Empresas têm até o final deste mês para efetuar o pagamento 

Federação das Indústrias dispõe de um posto de atendimento 
e Informações sobre o BNDES

A Federação das Indústrias do Estado de Roraima (FIER) 
está emitindo as Guias para empresas do setor industrial 
para o pagamento das contribuições sindicais previstas na 
legislação brasileira.

O recolhimento da contribuição sindical é obrigatório 
conforme os artigos 578, 579 e 580 da Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT) e deve ser paga pelos empregadores até o 
dia 31 de janeiro de cada ano. Esta modalidade de contribui-
ção incide sobre o capital social da empresa e está dividida 
em faixas, conforme tabela para cálculo da contribuição sin-
dical – 2015.

Veja tabela abaixo.

O não pagamento da contribuição acarreta restrições 
junto a órgãos federais, estaduais e municipais como a não 
concessão de registro ou licenças para funcionamento ou re-
novação de atividades para os estabelecimentos, alvará de 
funcionamento ou localização, sem que sejam exibidas as 
provas de quitação da contribuição sindical; conforme de-
terminado nos artigos 607 e 608 da Consolidação das Leis do 
Trabalho- CLT.

Os empresários do segmento industrial que precisarem 
fazer alguma alteração no capital social antes de efetuar o 
pagamento da contribuição podem procurar a FIER ou os 
seus respectivos Sindicatos no qual estão associados.

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e So-
cial (BNDES) é uma empresa pública federal, sendo conside-
rado um dos principais instrumentos de financiamentos de 
longo prazo para investimentos nos segmentos de agropecu-
ária, comércio, serviços e turismo, cultura, desenvolvimento 
social e urbano, esporte, exportação e inserção internacio-

nal, inclusão social e produtiva, indústria, infraestrutura, 
inovação, meio ambiente e mercado de capitais.

O Banco oferece linhas de investimentos com condições 
especiais para micro, pequenas e médias empresas. Para fa-
cil itar o acesso às informações e encaminhamentos, a FIER 
mantém em sua sede um posto de atendimento destinado 
aos empresários que desejarem saber sobre linhas de crédi-
to, Cartão do BNDES e outras modalidades de financiamen-
tos.

O atendimento é realizado na sala do Centro Interna-
cional de Negócios (CIN), na sede da FIER, localizada na Av. 
Benjamin Constant, 876 - Centro, das 8h às 12h e das 14h às 
18h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (95) 
4009-5360.

Imagem  - google.com



2Informativo interno da Federação das Indústrias do Estado de Roraima - Nº 249 - 09.01.2015

O imposto SIMPLES Nacional foi criado para desburocratizar o sis-
tema de arrecadação no País, permitindo que oito tributos fossem cal-
culados com base em alíquota única e recolhidos por meio de apenas 
um formulário. 

Podem optar pelo Simples Nacional as microempresas (ME) com 
faturamento de até R$ 360.000,00 e as empresas de pequeno porte 
(EPP) com faturamento anual de até R$ 3.600.000,00. Para aquelas já 
em atividade, a solicitação de opção poderá ser feita até o último dia útil 
deste mês (30/01/2015). Se for aceita, retroagirá a 01/01/2015. 

 A solicitação é feita somente na internet, por meio do Portal do 
Simples Nacional http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacio-
nal/ (em Simples - Serviços > Opção > Solicitação de Opção pelo Simples 
Nacional).

 O pedido será analisado, podendo ser aceito ou não. Não podem 
optar pelo Simples Nacional empresas que incorram em alguma das 
vedações previstas na Lei Complementar nº 123/2006. A análise da so-
licitação é feita por União (Receita Federal do Brasil), Estados e Muni-
cípios em conjunto. Portanto, a empresa não pode possuir pendências 

cadastrais e/ou fiscais, inclusive débitos, com nenhum ente federado.
 O contribuinte pode acompanhar o andamento, os processamen-

tos parciais e o resultado final da solicitação no serviço “Acompanha-
mento da Formalização da Opção pelo Simples Nacional”, disponível no 
Portal do Simples Nacional.

Uma das principais conquistas da Federação das Indústrias de Ro-
raima (FIER) em 2014 foi a assinatura do Decreto Nº. 17.761-E, que au-
menta o sublimite do SIMPLES Nacional para o exercício de 2015 para 
R$ 1.800.000,00. O sublimite permite o recolhimento unificado dos tri-
butos federais, estaduais e municipais num único documento. 

Para o consultor contábil e fiscal da FIER, Maclison Chagas, novas re-
gras este ano permitem a extensão do benefício para 142 categorias de 
empresas, dentre as quais aquelas empresas formadas por engenhei-
ros, médicos, advogados, odontólogos, etc., mas é sempre recomen-
dável, antes de optar por qualquer modalidade de tributação, que os 
empresários procurem orientação profissional a fim de não perderem 
prazos e/ou fazer opção indevida, o que pode acabar por onerar seus 
impostos. 

Opção pelo Simples Nacional pode ser feita 
até o final de janeiro

Essa modalidade beneficia as empresas em relação ao recolhimento de impostos e 
contribuições

Av. Benjamin Constant, 876, Centro. Tel:4009-5353  Fax3224-1557 E-mail: gab.fierr@sesi.org.br
ASCOM/ Sistema FIER : Tel: 4009-5355. E-mail: ascom.sesirr@sesi.org.br
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Que tal começar o ano com mais 
qualidade de vida!

O Centro de Cultura Esporte e Lazer do SESI oferece diversas opções

Escola do SESI abre vagas gratuitas 
para as turmas de 1º e 2º períodos.

Quando um novo ano começa, as promessas e compromissos se 
renovam. E se uma das promessas é ter mais qualidade de vida, o SESI 
pode ajudar você! A entidade possui um Centro de Cultura Esporte e 
Lazer – CCEL, que atende aos trabalhadores da indústria, seus depen-
dentes e a comunidade em geral com diferentes atividades, que ajudam 
a manter a saúde.

As atividades já estão a todo vapor, é hora de aproveitar o tempo 
livre, praticando uma atividade física, você pode escolher entre as aulas 
de Jiu-jitsu, Ginástica, Natação, Hidroginástica, Futsal e Dança de Salão, 
ou fazer mais de uma atividade. Além de manter a forma e prevenir 
doenças, de forma divertida, a prática dessas atividades auxilia na ma-
nutenção de uma vida saudável.

As aulas são ministradas por profissionais qualificados, que rece-
bem capacitações e treinamentos permanentes e trabalham com aulas 
planejadas para atender as necessidades de cada aluno, identificadas 

durante uma detalhada avaliação. 
Ao se inscrever em qualquer uma das atividades o aluno ganha duas 

avaliações físicas gratuitas, o que permite acompanhar sua evolução.
Outro benefício oferecido pelo SESI é a flexibilidade de horário. As 

diferentes modalidades acontecem em horários simultâneos, o que 
permite, por exemplo, que toda a família participe das atividades. 

Para facilitar a escolha da atividade o SESI oferece uma aula experi-
mental, dessa forma a pessoa pode avaliar com qual se identifica mais. 
Os alunos também contam com uma ótima estrutura e aulas planejadas 
para atender a necessidade de cada um. 

Os interessados em praticar uma das atividades físicas, podem fazer 
a inscrição na secretaria do CCEL-SESI, na Avenida Brigadeiro Eduardo 
Gomes, 3710 – Aeroporto, das 6h às 12h e das 14h às 18h. Mais infor-
mações pelo telefone 4009-1844. 

Até o dia 16 de janeiro, os trabalhadores da indústria com renda 
de até dois salários mínimos e meio interessados em pleitear uma vaga 
para as turmas de 1º e 2º períodos para o ano letivo de 2015 do Centro 
de Educação do Trabalhador João de Mendonça Furtado, deverão com-
parecer na secretaria da Escola, em horário comercial, onde preenche-
rão o requerimento de solicitação da vaga. 

Ao todo estão sendo disponibilizadas 14 vagas, distribuídas da se-
guinte forma:

1º Período:                               2º Período:
05 vagas manhã                      02 vagas manhã
04 vagas tarde                         03 vagas tarde

Para ter direito a esse benefício é necessário que o solicitante seja 
trabalhador do setor industrial com renda mensal de até dois salários 
mínimos e meio, preencha um formulário específico e apresente os se-
guintes documentos:

• Cópia do contrato da carteira de trabalho, com os dados pes-
soais e carimbo da empresa;

• Cópias do RG e CPF do(a)  trabalhador(a) e do cônjuge e/ou 
companheira(o);

• Cópias dos três últimos contracheques;
• Cópia da certidão de nascimento da(s) criança(s) para quem 

a(s) vaga(s) está (ao) sendo pleiteada(s);
• No caso de adoção ou guarda judicial, apresentar cópia da 

documentação comprobatória;
• Cópia da Certidão de casamento ou Declaração de União Es-

tável se for o caso;
• Cópia da GFIP que comprove o recolhimento da empresa 

para o segmento industrial e apareça o nome do trabalhador.
Cada trabalhador poderá pleitear a quantidade de vagas, necessá-

rias para atender as necessidades educacionais de seus dependentes 
na modalidade ofertada. Além da bolsa o contemplado receberá o kit 
de livros e dois jogos de uniformes estabelecidos pela instituição.

As solicitações serão analisadas no período de 19 a 21/01/2015, por 
uma comissão instituída pelo SESI-RR, que observará a aderência a to-
dos os critérios estabelecidos no Edital. O resultado final com os nomes 
dos contemplados será divulgado no dia 23/01/2015.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4009-1879 ou 
diretamente na secretaria da Escola, localizada na Avenida Brigadeiro 
Eduardo Gomes, 3710, Aeroporto.
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Estão abertas inscrições para intercâmbio 
no Canadá

O Instituto Euvaldo Lodi – IEL está com inscrições abertas para a 
turma de Julho de 2015, do Intercambio para Toronto – Canadá. As 
vagas são destinadas para estudantes, jovens, adultos e profissionais 
que desejam ter o domínio da língua inglesa. 

Esta é uma ação do IEL em parceria com a empresa canadense 
Skope, especializada em viagens educacionais. O programa de inter-
câmbio oferece aulas de inglês, palestras com empresários e oficinas 
sobre o mercado de trabalho Canadense. 

A agenda inclui também atividades de lazer, passeios e viagens a 
Niágara Falls, à capital Ottawa e às cidades francesas de Montreal e 
Quebec. 

Os participantes são hospedados por famílias canadenses, com a 
oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a cultura local. 

Mais informações podem ser obtidas pelo site www.skope.ca/iel 
ou e pelos telefones (95) 3621-3571/8112-2075.


