
 

“ O Sindicato é a entidade que representa política e juridicamente toda a categoria econômica de seu segmento.” 
___________________________________________________________________________ 
Avenida Tancredo Neves, nº 274 – Centro Empresarial Iguatemi – Bloco B – Salas 305 – 307 

CEP.: 41 820-907 – Salvador – BA Tel.: (71) 3525 2555  
E-mail: sindicato@sindicatohrbs.com.br 
Site sindical: www.sindicatohrbs.com.br 

SINDICATO DOS HOTEIS, RESTAURANTES, BARES E SIMILARES DE 
SALVADOR E LITORAL NORTE 

CNPJ: 15 246 291 001-70 
 EDITAL CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE 2018, DOS EMPREGADORES. 

(SEGMENTO DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS) 
Código Sindical: 000.559.568.86846-5 

  
Na conformidade dos artigos 578 a 610 da CLT, e cláusula normatiza, o recolhimento da 
Contribuição Sindical de 2018 deverá ser efetuado até o dia 31 do mês de janeiro de 
2018, por todas as empresas  do segmento de Alimentação, Hospedagem e 
Bebidas, dos municípios de Salvador, Camaçari, Dias D’Avila, Simões Filho, Pojuca, 
Entre Rios, Jandaíra, Lauro de Freitas, Cardeal da Silva, Esplanada, Itanagra, 

Conde, e para o segmento de Alimentação e Bebidas no Município de Mata de São 

João,  sob pena da empresa se sujeitar às penalidades de acréscimos previstas no 
art.600 da CLT: multa de 10% (dez por cento) nos 30 (trinta) primeiros dias com o 
adicional de 2% (dois por cento) por mês subsequente de atraso, juros de 1% (um por 
cento) ao mês e correção monetária. Na falta de pagamento é cabível ação de execução, 
segundo o art. 605 da CLT.   As comprovações de recolhimento da Contribuição Sindical, 
da empresa e da descontada dos empregados, são documentos de apresentação 
obrigatória para a concessão pelos órgãos competentes, de registros ou licenças de 
funcionamento ou renovação, e de alvarás de localização, bem como para a participação 
de licitações públicas, fornecimentos e contratos com órgãos públicos, conforme 
os artigos 607 e 608 da CLT. As Guias de Recolhimento que não chegarem pelo 
correio  poderão ser obtidas na sede do Sindicato no endereço: Av. Tancredo 
Neves, 274, Centro Empresarial Iguatemi, Bloco B salas 305 a 307, ou através do 
nosso site: www.sindicatohrbs.com.br onde  encontrarão link para impressão de 
boleto ou através do e-mail: financeiroc.sindical@sindicatohrbs.com.br. As empresas que 
se registrarem no decorrer do ano de 2018 ou aumentarem o capital social farão o 
recolhimento da Contribuição no mês correspondente. 
  

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

1 - de 0,01  a  26.879,25 Contribuição Mínima R$ 215,03 

2 - de 26.879,25  a  53.758,50 0,8% - 

3 - de 53.758,50  a  537.585,01 0,2% R$ 322,25 

4 - de 537.585,01  a  53.758.500,01 0,1% R$ 860,14 

5 - de 53.758.500,01  a  286.712.000,01 0,02% R$ 43.866,94 

6 - de 286.712.000,01 em diante Contribuição Máxima R$ 101.209,34 

 Salvador, 03 de janeiro de 2018. 

                        
Paulo Henrique Rossi de Menezes 
                 Presidente 
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