
        
 

São Lourenço, 21 de agosto de 2018 

 

Prezados Contabilistas, 

Após longas discussões e análises com relação a melhor forma de fechar o acordo coletivo 

para o comércio varejista de São Lourenço chegamos a um consenso e a CCT/2018 foi fechada 

em 07/08/2018 retroativa à data base de 1º de janeiro. 

Foram feitas várias consultas a departamento jurídicos especializados em questões sindicais, 

direitos trabalhistas, Ministério Público do Trabalho para fecharmos um acordo que tenha 

segurança jurídica e atenda às necessidades de custeio das entidades sindicais. 

É importante lembrar que as Contribuições Sindicais e Confederativas não foram extintas com 

a lei da Reforma Trabalhista, apenas se tornaram facultativas e que muitos serviços de 

assistência às empresas estão vinculados ao recolhimento das mesmas. 

A lei nº 13.467 de 13 de julho de 2017 (Reforma Trabalhista), colocou empregados e 

empregadores numa condição de negociação mais próxima. O acordado sobre o legislado 

colocou várias leis ordinárias à margem das negociações. 

Na CCT/2018 ficou acordado entre as entidades sindicais cláusulas bastante claras, adequadas 

e em conformidade com as leis trabalhistas. No que se refere a Contribuição Assistencial 

Patronal, trata-se de uma contribuição de custeio e que permitirá ao empresário utilização de 

várias cláusulas negociadas, tais como: 

- Funcionamento do comércio em feriados; 

- Uso de banco de horas; 

- Jornada diferenciada, dentre outros. 

A contribuição Negocial Patronal se refere ao custo do processo de negociação do acordo 

(assistência jurídica, deslocamentos para reuniões, taxas de registros cartoriais, publicidade, 

etc). 

A inadimplência e utilização das cláusulas negociadas, implicará em multas previstas na CCT e 

implicará em cobranças judiciais e processos trabalhistas. 

Considerando a enorme relevância do trabalho do contabilista junto aos empresários, 

solicitamos apoio e orientação aos seus clientes com relação ao recolhimento das 

contribuições previstas no acordo. 

A certidão prevista para regularização das empresas estará disponível no Sindicomércio de 

Slço. 

Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos caso se façam necessários, através 

do telefone: 3331-1136  

e-mail: sindicomerciosl@gmail.com 

site: www.sindicomerciosl.org.br 

 

Att, 

 

Diretoria Executiva/Sindicomércio-Slço 
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