
Aspacer conquista pauta de preços mínimos

A Secretaria Estadual da Fazenda do Estado de São Paulo, 
através da Coordenadoria de Administração Tributária 

(CAT), a parti r de 01 de novembro de 2011, fará vigorar o 
regime de pauta de preços (pauta de preços mínimos) em 
que o Imposto sobre Operações Relati vas à Circulação de 
Mercadorias – ICMS incidente sobre as operações efetuadas 
com revesti mentos cerâmicos, classifi cados como “Extra” 

Aspacer se mobiliza para solucionar excesso de peso entre eixos.

A Aspacer, através de reuniões conjuntas, vem desenvolvendo um trabalho de conscienti zação com as empresas cerâmicas, 
transportadores e lojistas, no senti do de se evitar ocorrências de excesso de carga total, principalmente por conta das 

movimentações de transbordo e do sistema de coletas.  O desafi o é ainda maior quando falamos em excesso de carga entre 
eixos. Durante reunião com profi ssionais de logísti ca e a assessoria jurídica da Aspacer, foi proposto que  a associação entrasse 
em contato com o Sindicato Nacional dos Transportes, considerando-se que a legislação é nacional, e que aquele sindicato possui 
ações e estudos relati vos a esse assunto. Brevemente teremos mais notí cia a respeito desse assunto.

Normas de Desempenho

A Aspacer parti cipou de “Reunião Plenária de Revisão da 
norma ABNT 15575-3_2008 – Parte 3: Requisitos para os 

Sistemas de Pisos Internos”, realizada no dia 28 de setembro, 
na sede do Sinduscon/SP. Dos assuntos que foram debati dos, 
com relação ao Coefi ciente de Atrito, os valores especifi cados 
atendem as expectati vas das  Indústrias Cerâmicas. Com relação 
a impacto de Corpo Duro, os ensaios apresentados também 
estão demonstrando favoravelmente o desempenho das placas 
cerâmicas, porém foi solicitado um estudo complementar para 
podermos fechar as conclusões. Próxima reunião está marcada 
para o dia 19 de outubro.

Vídeo para o setor

No dia 21 de setembro, foi apresentado na sede da 
Aspacer, o vídeo sobre o Controle da Poeira no Setor de 

Revesti mentos Cerâmicos. 
“O objeti vo é dar informações para a prevenção de doenças 

respiratórias no setor, com base nas diretrizes do PNES e 
nas recomendações do Manual de Controle da Poeira no 
Setor de Revesti mentos Cerâmicos, publicado em 2010 
pela FUNDACENTRO e ASPACER”, destaca a  engenheira da 
Fundacentro, Maria Margarida T. Moreira Lima

htt p://www.fundacentro.gov.br

ou “Tipo A”, na posição 69.08 da Nomenclatura Brasileira de 
Mercadorias – Sistema Harmonizado – NBM/SH, deverá ser 
calculado sobre o valor mínimo de R$ 4,46/m² (quatro reais e 
quarenta e seis centavos o metro quadrado). 

A primeira etapa da entrada em vigor do regime de pauta de 
preços para o setor de revesti mentos cerâmicos terá a validade 
de 06 (seis) meses
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Criação de Subsecretaria de Mineração

A Aspacer comemora mais uma conquista para o setor cerâmico, cadeia produti va e outras enti dades representati vas: a criação 
da Subsecretaria de Mineração, que visa elaborar e executar políti cas públicas para o setor no Estado, além de contribuir 

para o desenvolvimento da mineração paulista de forma sustentável e em harmonia com o uso e ocupação do solo.

Após um esforço conjunto efetuado pela Aspacer, em atendimento ao trabalho desenvolvido pelo GT Cerâmica (Grupo de 
Trabalho pertencente a Câmara Ambiental Não Metálicos da Cetesb), a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência 

e Tecnologia do Estado de São Paulo e da Prefeitura Municipal de Santa Gertrudes, fi rmaram convênio no valor total de R$ 389 
mil advindos do Governo do Estado de São Paulo e Prefeitura de Santa Gertrudes, que visa a contratação do Insti tuto de Pesquisas 
Tecnológicas do Estado de São Paulo, o IPT. Os estudos já começaram e têm previsão de conclusão em meados de 2012.

Plano Diretor Regional Minerário

Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato (19) 3545-1145 com Carolina Giacometti  
Visite o nosso site: www.aspacer.com.br
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