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CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL 2017 

 

O Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Estado de Rondônia (SINDUSCON-

RO) informa as empresas da indústria da construção civil do estado Rondônia, a obrigatoriedade do 

recolhimento da Contribuição Sindical Patronal para o exercício de 2017. A contribuição possui 

natureza tributária e é obrigatória a todas as empresas do ramo da indústria da construção civil 

associada ou não ao sindicato patronal, conforme artigos 578 a 591 da Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT). A Contribuição Sindical é calculada com base no valor do capital da empresa, de 

acordo com a tabela emitida nacionalmente pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), O 

pagamento deverá ser feito até o dia 31 de janeiro de 2017. 
 

TABELA PARA CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 

Vigência: 1º de janeiro de 2017 

 

Tabela progressiva para cálculo da Contribuição Sindical, vigente a partir de 1º de janeiro de 2017, 

aplicável aos empregadores industriais. 

 

Confederação Nacional da Industria - CNI – 2017              

LINHA CLASSE DE CAPITAL SOCIAL (R$) ALÍQUOTA (%) 

VALOR A ADICIONAR  

(R$) 

1 De                      0,01       a                    15.424,07 Contrib. Mínima 123,39 

2 De            15.424,08        a                    30.848,14 0,8 - 

3 De            30.848,15        a                  308.481,42 0,2 185,09 

4 De          308.481,43        a             30.848.142,02 0,1 493,57 

5 De     30.848.142,03        a           164.523.424,09 0,02 25.172,08 

6 De  164.523.424,10                              Em diante Contrib. Máxima 58.076,77 

 
Notas: 

1. As empresas ou entidades cujo capital social seja igual ou inferior a R$ 15.424,07 são obrigadas ao 

recolhimento da Contribuição Sindical mínima de R$ 123,39, de acordo com o disposto no § 3º art. 580 da 

CLT; 

2. As empresas ou entidades com capital social igual ou superior a R$ 164.523.424,10 recolherão a 

Contribuição máxima de R$ 58.076,77 de acordo com o disposto no § 3º do art. 580 da CLT; 

3. A tabela Sindical 2017 foi reajustada de acordo com a variação acumulada do índice INPC (9,62%) no 

período de set/2015 a agosto/2016. 

 

Modo de Calcular: 

1 – Enquadre o capital social na “classe de capital” correspondente; 

2 – Multiplique o capital social pela alíquota correspondente à linha onde for enquadrado o capital; 

3 – Adicione ao resultado encontrado o valor constante na coluna “valor a adicionar”, relativo à linha de 

classe de capital. 

 

OBS: Antes de efetuar o pagamento da guia, CONFIRA se o valor do capital e o valor da contribuição 

impressos na guia estão corretos. Qualquer dúvida, entrar em contato conosco, através dos telefones: 

3223-2417 / 3223-2718. 

 

Emerson Fidel Campos Araújo  

                                                                                                                                                   Presidente 
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AÇÕES DO SINDUSCON-RO 

 

O Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de Rondônia é uma entidade que tem 

como missão fortalecer o setor da construção civil, promovendo a cultura do associativismo, 

contribuindo com o desenvolvimento sócio econômico de Rondônia. Foi criado com o intuito de 

representar, unir, defender e fortalecer institucionalmente o segmento da indústria da construção do 

Estado.  

Conheça algumas ações e serviços do Sindicato: 

 Apresentação de proposta de alteração da lei visando agilizar o processo licenciamento de 

obras na capital rondoniense. A Lei Complementar de N° 560, de 23 de Dezembro de 2014, 

instituiu um novo código de obras e edificações do Município de Porto Velho.  

 Realização de diversos cursos gratuitos aos associados, através, do Programada de 

Desenvolvimento Associativo – PDA, em parceria com a FIERO e CNI. (Cursos em Porto 

Velho: Como evitar problemas trabalhistas? Como atender a fiscalização do Trabalho? Como 

pagar menos tributos? Como lidar com as NR’s que mais impactam a indústria? Cursos em 

Ji-Paraná: Como evitar problemas trabalhistas?) 

 Curso de Mestres de Obras, gratuito, em parceria com o SENAI, na Escola SENAI CEET – 

Centro de Excelência em Educação e Tecnologia (Construção Civil). 

 Curso Introdução à Eletricidade Básica Residencial, gratuito, em parceria com o SENAI, na 

Escola SENAI CEET – Centro de Excelência em Educação e Tecnologia (Construção Civil). 

 CONVÊNIO com o escritório STUDIO FISCAL – REVISÃO TRIBUTÁRIA LTDA, 

visando assessoramento especializado nas áreas fiscal e tributária. A 

Studio Fiscal disponibilizará às empresas associadas do SINDUSCON-RO, trabalhos técnicos 

de alto desempenho em recuperação de carga tributária, defesa em procedimentos 

administrativos e judiciais, auditorias judiciais, bem como conhecimento amplo das 

legislações federais, estaduais e municipais, possibilitando a disposição de trabalhos 

individualizados e adequados ao perfil e segmento empresarial dos associados. 

 Apresentação de propostas para o Fortalecimento do controle interno e melhoria dos marcos 

regulatórios junto ao Governo do Estado (Governador do Estado e DER-RO). 

 Curso sobre o a importância do e-Social para as empresas e Como Fazer gestão de SST na era 

do e-social. 

 Participação no Encontro com a Construção Civil – Unindo forças para construir o futuro do 

Brasil, com o Presidente Michel Temer, realizado em Brasília. O evento possibilitou à 

construção civil abrir diálogo com o governo federal e apresentar propostas para a 

recuperação da economia.  

 Participação nos Conselho Municipal da Cidade de Porto Velho, Conselho de Previdência 

Social em Rondônia, Comitê Permanente Regional sobre Meio Ambiente do Trabalho na 

Indústria da Construção, visando defender o setor da indústria da construção. 

 Treinamento para Liderança na indústria da construção. 

 

Seja um associado! A integração é essencial para o desenvolvimento, a 

competitividade e a representatividade da indústria.  

 
O Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de Rondônia – SINDUSCON-RO, 

entidade representativa do setor da construção civil, através da diretoria, CONVIDA vossa senhoria 

para fazer parte do quadro de associados dessa Entidade. FILIE-SE AO SINDUSCON-RO.  

Qualquer dúvida, entrar em contato conosco, através dos telefones: 3223-2417 / 3223-2718, 

ou através do e-mail: sindusconro@brturbo.com.br 


