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Ano inicia com novo valor para pauta mínima de preços no setor cerâmico de
revestimento

A

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo através da
Portaria CAT nº 87/2019, publicada em 28 de dezembro no
Diário Oficial do Estado, prorrogou os efeitos da pauta mínima de
preços no cálculo do ICMS sobre as operações com revestimentos cerâmicos. A pauta é específica para os produtos classificados como “Extra” ou “Tipo A”, na posição 6907 da Nomenclatura
Comum do Mercosul - Sistema Harmonizado - NCM/SH. Segundo

a Portaria, o ICMS deverá ser calculado pelo valor mínimo de R$
6,00/m². Esse mesmo valor também será utilizado para fins de
cálculo da substituição tributária do ICMS, sobre a qual, acrescida do frete, seguro, impostos e demais encargos cobrados do
cliente, será aplicado o Índice de Valor Adicionado Setorial (IVA-ST). O período de vigência iniciado em 1º de janeiro de 2020
segue até 31 de dezembro de 2020.

Representantes de associações do setor da construção fazem suas previsões para
2020

“

Para 2020, a previsão é de que a construção deverá crescer
3%. Com o crescimento, o PIB da construção em 2019 interromperá a série de 5 anos de queda. De acordo com nossas
projeções, o crescimento do setor neste ano deve ser impulsionado principalmente pelo segmento de autoconstrução e reformas (+3%), serviços especializados (+2,5%) e infraestrutura
(+1%). O setor de edificações não deverá apresentar variação
na comparação com 2018, uma vez que o crescimento das vendas no mercado imobiliário somente começou a se traduzir nos
indicadores de atividade nos últimos meses do ano. As perspectivas são de um crescimento mais expressivo das edificações
residenciais e dos demais segmentos do setor em 2020. Para
2020, a projeção indica que o segmento de autoconstrução e
reformas seguirá liderando a recuperação. O setor de edificações
residenciais aumentará o ritmo de crescimento, impulsionando
o segmento de serviços especializados, enquanto as obras de
infraestrutura devem seguir mantendo um ritmo lento de recu-

“

O setor de material de construção, seja na indústria, atacado e no varejo, é essencial para qualquer retomada da economia brasileira. Dados recentes da CBIC apontam que somos
responsáveis por 7,8% do PIB nacional. O varejo, por exemplo,
cresceu 5% em 2019 comparando com 2018. Em números, isso
representa 135 bilhões de reais. Nosso setor é importante para a
nação. Mesmo assim, crescemos abaixo do esperado (8%). Para
esse ano, porém, o crescimento de 6% parece razoável: aprovamos a Reforma da Previdência e a economia já reage à estabilidade política que se consolida. Deste modo, estamos prontos
para continuar fazendo no Brasil e no setor o que fazemos tão
bem: vender tijolo, revestimentos, cimento, tinta, pia, lâmpada,

peração. No entanto, a indefinição em relação à continuidade
do programa Minha Casa, Minha Vida preocupa. O programa se
mostrou eficaz na diminuição do déficit habitacional, e na crise
de 2014 a 2018 acabou sendo responsável pela construção da
maioria dos empreendimentos imobiliários, gerando habitação e
emprego”.

Eduardo Zaidan – vice-presidente de Economia do SindusCon-SP Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo

enfim, tudo o que se precisa para uma boa construção!”

Cláudio Conz - Presidente do Sincomaco – Sindicato do Comércio
Atacadista, Importador, Exportador e Distribuidor de Material de
Construção e de Material Elétrico no Estado de São Paulo.

Cooperativa completa 22 anos

A

Cooperativa BMC foi fundada em 12 de janeiro de 1998
pelos funcionários da antiga Moldagem da Owens Corning.
Em 2015, através de uma parceria com a Aspacer, foi criada a
CoopAspacer, fortalecendo o trabalho e incorporando funcionários de algumas empresas cerâmicas. Atualmente, fazem parte
do quadro associativo: Cerâmica Alfagres, Cerâmica Almeida,

Cerâmica Carmelo Fior, Grupo Rocha, Cerâmica Villagres, Viva Cerâmica, Savane, Karina Pisos, Grupo Incopisos, Centro Cerâmico
do Brasil (CCB), Clube de Campo de Rio Claro e a empresa A.
Schulman (antiga BMC).
Mais informações sobre as vantagens de ser um associado da
CoopAspacer: (19) 3545-9609.

Anuncie na Revista ASPACER e esteja em evidência na 18ª edição da Expo
Revestir

D

urante a 18ª edição da Expo Revestir, de 10 a 13 de março
de 2020, no Transamérica Expo Center em São Paulo, a
Revista ASPACER estará circulando com 2.000 exemplares. Para

anunciar na maior vitrine do setor cerâmico de Revestimento,
consulte o departamento comercial da entidade, com Ana Paula:
(19) 3545-9600.
Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato
Tel.: (19) 3545-9600 com Thais Fiório
Visite o nosso site: www.aspacer.com.br
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