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om base na realidade econômica do país Ce procurando uma solução que atenda 
aos anseios das classes patronal e dos 
empregados, o presidente do Sincomercio 
Marília, Pedro Pavão, segue na busca de um 
acordo referente às negociações para 
assinatura da Convenção Coletiva do 
Trabalho da cidade de Marília 2016/2017 
com data-base em 1º de setembro.
O impasse continua sendo sobre as jornadas 
especiais, que de acordo com proposta 
enviada pelo Sincomercio, traz a jornada 
parcial até o limite de 25 horas semanais, 
mediante adesão das empresas interessadas. 
Pedro Pavão, presidente do Sincomercio 
Marília destaca que as propostas apre-
sentadas visam proporcionar às pessoas 
desempregadas e/ou aposentadas poderem 
voltar ao mercado de trabalho “Oferecemos 
uma proposta que contemple ambas as partes 
nas negociações salariais, mas infelizmente 
o representante dos comerciários não aceita 
uma cláusula que só visa beneficiar a 
categoria que ele representa, ocasionando 
aos empregados do comércio ficarem sem 
aumentos salariais devido a sua postura 
irredutível”, diz.
Pavão também destaca que a inclusão dessa 
cláusula sobre as jornadas especiais fez parte de Convenções celebradas em todas as cidades do Estado “O cenário é desolador e preocupante, 
já que Marília é a única cidade que permanece sem acordo. Esperamos que o diálogo com base no bom senso prevaleça, para resolver essa 
situação que só vem prejudicando a classe produtiva gerando prejuízos incalculáveis principalmente aos comerciários de nossa cidade”, 
finaliza.
 
Negociações
Além das jornadas especiais que vem sendo o ponto de discordância entre os representantes do varejo, a proposta abrange o reajuste salarial na 
forma integral de 9,62% com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).
Convém lembrar que, não havendo possibilidade de acordo, a Convenção Coletiva do Trabalho para o comércio varejista da cidade de Marília, 
irá permanecer prorrogada em todos os sentidos e sem nenhuma alteração no que diz respeito aos aumentos salariais, abertura do comércio aos 
feriados e Repis, conforme estabelece o parágrafo único do artigo 44 que determina 'Os efeitos desta norma se estenderão até a celebração de 
nova Convenção Coletiva de Trabalho'.
O Sincomercio Marília recomenda as empresas varejistas de sua base territorial que não efetivem reajustes ou alterações em suas folhas de 
pagamento sem consultá-lo. Da mesma forma, até que seja firmada nova Convenção Coletiva, o desconto da Contribuição Assistencial dos 
empregados não deve ser feito, sob qualquer argumento, sem que tenha sito obtido o prévio consentimento por escrito do empregado 
comerciário, conforme preconiza o Art. 545 da CLT. 
Outras informações podem obtidas através do telefone (14) 3402-4444 ou pelo email sincovam@fecomercio.com.br
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s empresas do setor de comércio Ae serviços tem até 3 de fevereiro, 
para efetuarem o pagamento da 

contribuição sindical patronal no 
Sindicato do Comércio Varejista de 
Marília (Sincomercio). 
A falta do pagamento sujeita a empresa 
a o  r i s c o  d a  f i s c a l i z a ç ã o  d a  
Superintendência Regional do Trabalho 
(SRT), o que poderá implicar em 
autuação,  multas e acréscimos 
moratórios, tendo em vista que parte da 
arrecadação é destinada ao Ministério do 
Trabalho e Emprego.
O Sincomercio alerta ainda, para o risco 
de a contribuição sindical ser paga a 
entidades fantasmas. É muito comum 
sindicatos ilegais e associações 
fantasmas enviarem boletos às 

s contribuintes terão entre 2 de março e 28 de abril Opara entregar a declaração do Imposto de Renda 
(IR) de 2017, referente ao ano-calendário de 2016, 
conforme cronograma divulgado pela Receita Federal.
O carnê-leão (para profissionais liberais) e o programa 
de ganho de capital, que apura lucro e respectivo IR em 
casos de venda de bens e direitos de qualquer natureza, 
inclusive no recebimento de parcelas relativas a 
vendas a prazo, efetuada em anos anteriores, com 
tributação adiada, já estão disponíveis no site da 
Receita. Já o programa para declaração do IR estará 
disponível a partir de 23 de fevereiro para download.
Os contribuintes que preencheram o rascunho da 
declaração, disponível desde maio do ano passado, 
podem utilizar os dados armazenados no sistema da 
Receita, como forma de auxiliá-los na entrega da 
declaração. Quando começar o prazo de entrega em 
2017, o contribuinte poderá importar essas 
informações para o formulário.
Quem entrega mais cedo sua declaração de Imposto de 
Renda tende a receber antes a restituição, caso tenha 
direito a ela e se o documento não tiver erros nem 
inconsistências.
Mais informações podem ser obtidas no site da Receita 
Federal: www.receita.fazenda.gov.br

Documentos necessários 
para fazer a Declaração do IR

 Cópia da declaração do IR de 2016, impressa, 
arquivada na memória do computador, gravada em CD 
ou em pen drive; 
 Título de Eleitor para o contribuinte que for declarar 
pela primeira vez Informes de rendimentos recebidos 
das fontes pagadoras (no caso de assalariados);
 Cópias de recibos/notas fiscais fornecidos a 
pacientes/clientes (no caso de autônomos); 
 Livro-caixa, no caso de autônomos;
 Informe de rendimentos do INSS (no caso de quem 
recebe benefícios previdenciários) ou de entidades de 
previdência privada;
 Informes de rendimentos financeiros fornecidos por 
bancos;
 Informes de pagamento de contribuições a entidades 
de previdência privada. É preciso nome e CNPJ da 
entidade;
 Recibos/carnês de pagamento de despesas escolares 
dos dependentes ou do próprio contribuinte. É preciso 
nome e CNPJ dos estabelecimentos de ensino;
 Recibos de aluguéis pagos/recebidos em 2016;
 Nome e CPF dos beneficiários de despesas com 
saúde;
 Nome e CNPJ dos beneficiários de pagamentos a 
pessoas jurídicas, como hospitais, planos de saúde, 
clínicas de exames laboratoriais etc.;
 Nome e CPF de beneficiários de doações/heranças e 
respectivo valor;
 Nome e CPF dos dependentes maiores de 14 anos, 
completados até 31 de dezembro de 2016. Para os 
menores de 14 anos, não é preciso indicar o CPF;
 Nome e CPF de ex-cônjuges e de filhos para 
comprovar o pagamento de pensão alimentícia;
 Dados do empregado doméstico com os 
recolhimentos das contribuições ao INSS. É preciso 
nome, CPF e NIT (Número de Identificação do 
Trabalhador) do empregado e o valor total pago em 
2016;
 Escrituras ou compromissos de compra e/ou venda 
de imóveis, terrenos, adquiridos ou vendidos em 2016;
 Documento de compra e/ou venda de veículos em 
2016, além de marca, modelo, placa e nome e 
CPF/CNPJ do comprador ou do vendedor;
Documento de compra de veículos ou de bens por 
consórcios em 2016 Documentos sobre rescisões 
trabalhistas, com valores individualizados de salários, 
férias, 13º salário, FGTS etc.

empresas, e com isso, as confundem 
com o recolhimento das contribuições 
obrigatórias. A contribuição sindical das 
empresas é devida apenas às entidades 
sindicais patronais legalizadas, 
representantes legítimas da categoria 
econômica da empresa.
A Contribuição Sindical tem o objetivo 
de custear as atividades dos sindicatos 
de representação perante autoridades, 
órgãos públicos, conselhos e comissões, 
gastos com convênios, parcerias e 
obtenção de outros benefícios em favor 
da categoria (fundamento legal: Arts. 
578 e 579 da CLT). 
Mais informações podem ser obtidas no 
Sincomercio Marília através do 
telefone: (14) 3402-4444 ou no site: 
www.sincomerciomarilia.com.br

No início de janeiro, representantes dos Sindicatos do 
Comércio Varejista do Estado de São Paulo junto à 
diretoria da Federação do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Estado de São Paulo 
(FecomercioSP), participaram de uma audiência com 
o governador Geraldo Alckmin para tratar de 
assuntos de interesse da categoria ao que diz respeito 
a realização das feiras ilegais no Estado de São Paulo.
Durante o encontro, o governador se mostrou 
solidário a situação relatada pelos representantes do 
comércio varejista e disse que irá se reunir com a 
Secretaria da Fazenda do Estado para resolução dessa 
questão que afeta drasticamente os cofres públicos, 
bem como o faturamento do comércio formal dos 
setores de vestuário,  tecidos,  calçados,  
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eletrodomésticos, eletrônicos, lojas de departamento, móveis e artigos de decoração, os mais afetados por essa informalidade.
“Faremos uma fiscalização rigorosa em todo o Estado, principalmente em cidades do interior, onde a incidência dessas feiras é realizada com 
maior frequência, mas é de extrema importância que os comerciantes sejam agentes ativos desse processo, denunciando às prefeituras quanto 
a essa realização para que não sejam concedidos os alvarás de funcionamento”, destacou o governador.

SP-333
Na oportunidade, o presidente do Sincomercio Marília, Pedro Pavão, levou um pedido à Alckmin sobre a retomada das obras de duplicação da 
rodovia SP-333 no trecho entre Marília e o trevo de acesso à BR-153 de Lins. O governador se mostrou sensibilizado com a solicitação e 
entrou em contato com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), órgão responsável pela administração do sistema rodoviário 
estadual. De acordo com informações, licitação de nova empreiteira já foi realizada e estima-se que as obras no trecho do Estado devem ser 
concluídas em um prazo de aproximadamente seis meses.
“Tenho um relacionamento amigável com o governador e fiquei muito satisfeito com a reciprocidade em atender um pedido tão relevante 
quanto esse. Acredito que em um curto espaço de tempo teremos a conclusão dessa obra, cabendo então a esfera Federal dar continuidade às 
obras para a resolução desse grave problema que vem causando acidentes e transtornos nas estradas”, ressaltou Pedro Pavão.
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TABELA PARA CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL 
VIGENTES A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2017

TABELA I
Para os agentes do comércio ou trabalhadores autônomos, não organizados em 
empresa (item II do art. 580 da CLT, alterado pela Lei 7.047 de 01 de dezembro de 
1982), considerando os centavos, na forma do Decreto-lei nº 2.284/86.

30% de R$ 358,39 - Contribuição devida = R$ 107,52

TABELA II
Para os empregadores e agentes do comércio organizados em firmas ou empresas e 
para as entidades ou instituições com capital arbitrado (item III alterado pela Lei nº 
7.047 de 01 de dezembro de 1982 e §§ 3º, 4º e 5º do art. 580 da CLT).

Valor Base: R$ 358,39
Valor da contribuição deve ser calculado de acordo com tabela abaixo

01

02

03

04

05

06

Classe de Capital Social (em R$) Alíquota % Parcela a 
Adicionar (R$)

De 0,01 a 26.879,25 Contribuição Mínima

0,8% 

0,2%

0,1%

0,02%

Contribuição Máxima

215,03

-

322,25

860,14

43.866,94 

101.209,34 

Linha

De 26.879,25 a 53.758,50

De 53.758,51 a 537.585,00

De 537.585,01 a 53.758.500,00

De 53.758.500,01 a 286.712.000,00

De 286.712.000,01 em diante

NOTAS

1. As firmas ou empresas e as entidades ou instituições cujo capital social seja igual ou inferior a R$ 
26.879,25, estão obrigadas ao recolhimento da Contribuição Sindical mínima de R$ 215,03, de acordo com o 
disposto no § 3º do art. 580 da CLT (alterado pela Lei nº 7.047 de 01 de dezembro de 1982);

2. As firmas ou empresas com capital social superior a R$ 286.712.000,00, recolherão a Contribuição 
Sindical máxima de R$ 101.209,34, na forma do disposto no § 3º do art. 580 da CLT (alterado pela Lei nº 
7.047 de 01 de dezembro de 1982);

3. Base de cálculo conforme art. 21 da Lei nº 8.178, de 01 de março de 1991 e atualizada de acordo com o 
art. 2º da Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991, observada a Resolução CNC/SICOMÉRCIO Nº 
031/2016;

4. Data de recolhimento:
- Empregadores: 3 de fevereiro de 2017;
- Autônomos: 28 de fevereiro de 2017; 
- Para os que venham a estabelecer-se após os meses acima, a Contribuição Sindical será recolhida na ocasião 
em que requeiram às repartições o registro ou a licença para o exercício da respectiva atividade;
   
5. O recolhimento efetuado fora do prazo será acrescido das cominações previstas no art. 600 da CLT.
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Geraldo Alckmin, governador do Estado de São Paulo com Abram Szajman, 
presidente da FecomercioSP e Pedro Pavão, presidente do Sincomercio Marília

 preparação para o IRF, a decisão de manter ou Amudar o regime tributário, conferência de 
documentos, entre outros procedimentos, 
acontecem justamente nessa etapa. Para que nada 
seja resolvido em cima da hora, seguem os 
principais documentos que devem estar em dia no 
início de ano.

 Livros - Os livros são a base fundamental de 
registros da empresa e trazem todas as informações 
contábeis necessárias para o funcionamento da 
empresa e devem estar de acordo uns com os outros 
sem contradições. São eles: 
- Diário: registra cada transação realizada pela 
empresa, como compras, vendas, pagamentos, 
recebimentos, etc.
- Razão: traz os tipos de pagamento (se foram 
realizados em bancos, caixas ou fornecedores) e as 

Documentos necessários para começar bem o anoDocumentos necessários para começar bem o ano

movimentações realizadas.
- Entradas e saídas: registram as questões de estoque e vendas de produtos, controlando se deve haver reposição ou aumentar as vendas para 
ocorrer giro de estoque.

 Documentos relacionados ao regime tributário - É no período de fim ou início do ano que a decisão em se manter os regimes tributários 
ou alterá-los devem ser feitos, já que as alíquotas começam a ser cobradas a partir de janeiro. Por isso, veja se é necessário adequar a escolha 
destes regimes (simples, lucro presumido, lucro real).

 Guias - A principal é a Guia de Recolhimento do FGTS (GEFIP). Mesmo que ela tenha que ser entregue mensalmente, é bom checar se essa 
documentação está correta em todo final de ano. Outra guia que deve ser observada é a Guia da Previdência. Ela comprova que o pagamento 
anual da Contribuição Sindical Patronal foi realizado.

 Relação anual de informações sociais - Também conhecido como RAIS, é o arquivo no qual constam as contratações realizadas pela 
empresa, como forma de garantir que as atividades trabalhistas da organização estão seguindo as normas da legislação trabalhista. Mesmo que 
a empresa não tenha realizado nenhuma contratação, esse documento deve ser entregue todo ano. Seu envio é realizado pelo site do Ministério 
do Trabalho e Emprego e, caso não seja enviado, a empresa poderá ser multada por dia de atraso da entrega. 

 Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - O CAGED também é outra forma de controle sobre os empregados e 
desempregados por empresas no Brasil. Todas elas devem enviar esse documento para o Ministério do Trabalho, através do preenchimento do 
formulário no site do próprio ministério. Da mesma forma que o anterior, caso não seja entregue, a empresa paga uma multa e é preciso 
justificar o atraso.
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 Sincomercio Marília, inaugura uma nova Ofase na comunicação com seus associados 

com o lançamento de seu novo site.
Com o  obje t ivo  de  proporc ionar  to ta l 
interatividade, o site, desenvolvido com a parceria 
da Federação do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), 
oferece soluções inovadoras aos usuários, 
fazendo com que estejam disponíveis a qualquer 
hora e em qualquer lugar através de uma interface 
agradável e moderna, utilizando tecnologias 
avançadas que possam incorporar facilidades de 
acesso e uma nova experiência de navegação.
O site é dividido por segmentos de interesse, 
assim o internauta acessa o endereço eletrônico 
www.sincomerciomarilia.com.br e, através de 
uma busca inteligente, escolhe onde navegar 
como notícias; serviços; informações sobre o 
Sincomercio e sua área de atuação; Convenções 
Coletivas, entre outras facilidades. Além disso, 
através de uma equipe de colaboradores e 
parceiros, os associados têm a sua disposição uma 
gama de serviços especializados para que tenham 
uma solução adequada às suas necessidades.
Com o objetivo primordial de defender o interesse 
da categoria econômica varejista, principalmente 
no que se refere ao âmbito legal e assistencial aos 
empresários e seus colaboradores, o Sincomercio 
Marília sabe que manter a proximidade com seus 
associados implica em saber qual sua real 
necessidade, mantendo um contato constante para 
poder atendê-los além do que se é esperado.
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