
As empresas ou entidades 
cujo capital social seja igual 
ou inferior a R$11.325,75 são 
obrigadas ao recolhimento da 
Contribuição Sindical mínima 
de R$ 90,61, de acordo com 

O empresário Antônio 
Almeida (direita) preside tem-
porariamente a Federação das 
Indústrias do Estado de Goiás 
(Fieg), no lugar de Pedro Alves, 
que se afastou dia 28 de de-
zembro, em recesso de fim de 
ano, para cumprir compromis-
sos pessoais. Vice da entidade, 

O IEL anuncia a programa-
ção de cursos a partir de fe-
vereiro, em Goiânia. São eles: 
Jogos e Dinâmicas; Tratamento 
de Não Conformidades, 
Ação Corretiva e Preventiva 

A Contribuição Sindical 
patronal 2013, pagável pelas 
empresas industriais, pode ser 
quitada sem multa até o dia 31 
deste mês. A tabela para cálculo 
é aplicável aos empregadores, 
inclusive do setor rural, e aos 
agentes ou profissionais autô-
nomos organizados em firma 
ou empresa de atividade in-
dustrial. O valor base é de R$ 
151,01. Com o capital social 
até R$ 11.325,75, a contribui-
ção é mínima e o valor adicio-
nal, de R$ 90,61. Com o capital 

Dois casos especiais

Cursos IEL em 2013

Contribuição Sindical 

Antônio Almeida preside Fieg

o disposto no parágrafo 3° do 
artigo 580 da CLT. As empresas 
ou entidades com capital social 
superior a R$ 120.807.979,00 
recolherão a contribuição máxi-
ma de R$ 42.645,22.

presidente do Sindicato das 
Indústrias Gráficas e da Regional 
da Associação Brasileira da 
Indústria Gráfica (Abigraf), 
Almeida fica no cargo até o dia 
6. Na agenda, participou terça-
feira das posses dos prefeitos 
de Goiânia, Paulo Garcia, e de 
Trindade, Jânio Darrot.

em Sistemas de Gestão da 
Qualidade; e Interpretação e 
Auditoria Interna da Qualidade/
ISO 9001:2008. Informações 
podem ser obtidas no telefone 
(62) 3219-1448.

social entre R$ 11.325,76 e 
R$ 22.651,50, alíquota de 
0,8%. De R$ 22.651,51 a 
R$ 226.514,96, alíquota de 
0,2% e valor adicional de R$ 
135,91. De R$ 226.514,97 a 
R$ 22.651.496,06, alíquota de 
0,1% e valor adicional de R$ 
362,42. De R$ 22.651.496,07 
a R$ 120.807.978,99, alíquo-
ta de 0,02% e valor adicio-
nal de R$ 18.483,62. De R$ 
120.807.979,00 em diante, 
contribuição máxima de R$ 
42.645,22.


