
 

 
 

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL URBANA - ANO 2015 

O Sindicato das Empresas de Publicidade Exterior no Estado da Bahia – SEPEX/BA, 
CNPJ 02.360.773/0001-04, Código Sindical 000.833. 90511-2, conforme determina a CLT 
torna pública a Tabela de Contribuição Sindical Patronal Urbana das empresas que formam 
a categoria econômica “empresas de publicidade exterior”, observando-se o parágrafo 
primeiro do Artigo 511 do Decreto-Lei 5.452 de 1º de maio de 1943. Conclamamos as 
empresas da categoria econômica que não estejam em dia com esta obrigação fiscal 
federal que regularizem sua situação através da emissão da guia de recolhimento da 
Contribuição Sindical Patronal Urbana através do site da CEF - https://sindical.caixa.gov.br. 
Eventuais recolhimentos a outras entidades não tem valor legal. A data de recolhimento 
para a Contribuição Sindical Patronal Urbana de 2015 para empresas já estabelecidas é 
31.01.2015 e para empresas criadas a partir de 1º/01/2015, quando do registro legal no 
órgão competente (CNPJ). A CLT estabelece cominações para quem recolhe este tributo 
fora do prazo. 

 

Tabela para recolhimento da Contribuição Sindical Patronal Urbana 2015, 
percentuais calculados sobre o capital social da empresa conforme faixas abaixo. 

FENAPEX – FEDERAÇÃO NACIONAL DA PUBLICIDADE EXTERIOR 
TABELA DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL URBANA 2015 

Vigência a partir de 1 de janeiro de 2015. 
 

LINHA CLASSE DE CAPITAL SOCIAL (EM R$) ALÍQUOTA % 
PARCELA A 
ADICIONAR (R$) 

01 de 0,01 a 22.415,25 Contr. Mínima 179,32 
02 de 22.415,26 a 44.830,50 0,8% - 
03 de 44.830,51 a 448.305,00 0,2% 268,98 
04 de 448.305,01 a 44.830.500,00 0,1% 717,29 
05 de 44.830.500,01 a 239.096.000,00 0,02% 36.581,69 
06 de 239.096.000,01 em diante Contr. Máxima 84.400,89 

 

 

 Para os que venham a estabelecer-se após os meses acima, a Contribuição Sindical será 
recolhida na ocasião quando do registro legal no órgão competente (CNPJ).  

 A guia para o recolhimento da Contribuição Sindical poderá ser obtida no endereço 
eletrônico: www.fenapex.org.br, ou da própria CEF - https://sindical.caixa.gov.br.  

 O recolhimento efetuado fora do prazo será acrescido das cominações previstas no art. 600 
da CLT. 

 
  


