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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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Plano Diretor Minerário é apresentado à comunidade regional

No mês de dezembro, foi apresentado na sede da Aspacer e do Sincer, o resultado final do trabalho elaborado pelo IPT (Insti-
tuto de Pesquisas Tecnológicas) sobre o Plano Diretor Minerário do Polo de Santa Gertrudes. No município, já foi instituído 

como lei a criação de um Plano Diretor de Mineração. O objetivo do Projeto é que a extração do mineral, a expansão urbana e a 
preservação do meio ambiente possam caminhar juntos.

Com sete vetos, foi publicada na edição do dia 15 de janeiro, no “Diário Oficial da União”  (DOU) a  Lei 12.783, que renova as 
concessões de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica e reduz encargos, promovendo a queda da tarifa da 

conta de luz para o consumidor. A norma vai permitir redução média de 20% nas faturas, pelos cálculos divulgados pelo governo. 
De acordo com a lei, os descontos serão aplicados a partir do próximo dia 05. Fonte: Valor Econômico

Aprovada lei que renova concessões e reduz conta de luz

Reunião sobre a desoneração da Folha de Pagamentos

No dia 16 de janeiro, foi realizado encontro com profissionais da área contábil/fiscal para discutir e esclarecer a desoneração da 
folha de pagamentos. Lincoln Diones Martins, coordenador da Consulcamp, empresa de auditoria e assessoria, esteve na sede 

da Aspacer e do Sincer para debater o tema. Cerca de 30 profissionais participaram.

Aspacer e Sincer participam de encontro no Rio de Janeiro

No próximo dia 22, o diretor superintende das entidades, Luís Fernando Quilici, estará no Rio de Janeiro para participar de mais 
uma reunião do Fórum Nacional de Entidades sobre gás natural, com o Diretor da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural 

e Biocombustíveis (ANP), Helder Queiroz. Esse encontro, especificamente, tem como objetivo tratar o problema atual, denominado 
“Apagão Energético”, que consiste na utilização do gás natural para a geração da energia elétrica e pautar quais serão seus principais 
desdobramentos e conseqüências para a indústria.

Mudança no regime da Pauta de Preços Mínimos

No dia 20 de dezembro, foi publicada a Portaria CAT 128 de 19 de dezembro de 2012 na Imprensa Oficial do Estado de São Paulo. 
O governo do Estado, atendendo pedido da maioria dos empresários do setor cerâmico da região do polo cerâmico de Santa 

Gertrudes e da Aspacer, determinou através da Secretaria Estadual da Fazenda do Estado de São Paulo e através da Coordenadoria de 
Administração Tributária (CAT) que desde 1º de janeiro de 2013, a revisão do regime de pauta de preços (pauta de preços mínimos) 
em que o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual 
e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS incidente sobre as operações efetuadas com revestimentos cerâmicos, classificados como 
“Extra” ou “Tipo A”, na posição 69.08 da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias – Sistema Harmonizado – NBM/SH deverá ser calcu-
lado sobre o valor mínimo de R$ 4,76, o metro quadrado. A medida é válida até o dia 30 de junho de 2013.

Aspacer protocola pedido de alteração de alíquota para 
pastilhas importadas
Representando os interesses das empresas NGK, Jatobá e Atlas, únicas fabricantes nacionais de pastilhas cerâmicas, a Aspacer 

protocolou junto ao Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), pedido para a alteração do valor da 
alíquota do produto importado da China, que passaria dos atuais 14% para 35%. A iniciativa visa preservar a indústria paulista e nacio-
nal, fabricante de pastilhas cerâmicas, permitindo competitividade ao produto fabricado no país, diante da importação indiscriminada 
vinda do país asiático.


