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Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato
Tel.:  (19) 3545-1145 com Thais Fiório

Visite o nosso site: www.aspacer.com.br

BOLETIM
INFORMATIVO

A Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo atendeu a importante pleito da ASPACER. A Portaria CAT nº 165/2015, pu-
blicada em 29 de dezembro no Diário Oficial, responde à reivindicação da ASPACER para que se aplique pauta mínima 

de preços no cálculo do ICMS sobre as operações com revestimentos cerâmicos. O benefício é específico para os produtos 
classificados como “Extra” ou “Tipo A”, que representam a maioria dos produtos encontrados no mercado. Segundo a Portaria, 
o ICMS deverá ser calculado pelo valor mínimo de R$ 5,54/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 objetivo do pedido formulado pelo Sindicato das Indústrias da Cons-
trução, do Mobiliário e de Cerâmicas de Santa Gertrudes (SINCER) e da Associação Paulista das Cerâmicas de Revestimento 
(ASPACER) visa combater a informalidade. O período de vigência iniciou dia 1º de janeiro de 2016 e segue até 30 de junho de 
2016.

SEFAZ – SP divulga novo valor da pauta fiscal para revestimentos cerâmicos

As empresas que fazem parte das diferentes categorias econômicas representadas pelo SINCER têm até 31 de janeiro para 
fazerem o recolhimento compulsório, sem multa, da contribuição sindical de 2016. No site do SINCER é possível ter acesso 

à tabela de contribuição sindical patronal de 2016 e de anos anteriores e emitir a guia. O não recolhimento no prazo prevê 
multa de 10% do valor principal no primeiro mês em atraso, com adicional de 2% nos meses subsequentes – além de juros e mora 
de 1% ao mês. Além disso, a empresa inadimplente não poderá obter junto às repartições públicas alvará de localização e de 
funcionamento. Do total recolhido, 60% é destinado ao sindicato, 5% à Confederação, 15% à Federação e 20% ao Ministério do 
Trabalho, cujo valor é direcionado para o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). Acesse o site: www.aspacer.com.br

Empresas têm até 31 de janeiro para pagar a contribuição sindical

A Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Fun-
cionários de Empresas de Cerâmica (CoopASPACER), 

pensando no melhor benefício a seus cooperados, criou uma 
nova linha de crédito para financiar o IPVA 2016, facilitando 
o pagamento. Os requisitos necessários para liberação do 
crédito são: ser sócio, ter limite de crédito e não estar com-
prometido com mais de 30% do salário-base e apresentar 
o aviso de vencimento com Código do Renavam (Registro 
Nacional de Veículos Automotores). Os benefícios: liberação 
de 100% do valor do IPVA + Seguro veículo + Licenciamento, 
prazo de pagamento até 04 vezes com parcelas fixas; ca-
rência para o 1º pagamento em até 120 dias e taxa de juros 
de 1,80% ao mês. A Cooperativa pagará o IPVA diretamente 
na agência bancária ou por “bankline”, portanto só serão 
aceitos os formulários (avisos) com 03 dias úteis antes do ven-
cimento. As regras também valem para IPVA atrasado. Mais 
informações na Cooperativa, que funciona de terça a sexta-
-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00, na sede da 
ASPACER.

CoopASPACER facilita pagamento de 
IPVA

As vendas no varejo de material de construção cresce-
ram 3% em dezembro, com relação a novembro, mas 

o setor encerrou 2015 com queda de 5,8% e faturamento 
de R$ 56,5 bilhões no ano. Foi a primeira retração registrada 
pelo segmento nos últimos 12 anos. Os dados são do estu-
do mensal realizado pelo Instituto de Pesquisas da Anamaco 
com o apoio da Abrafati, Instituto Crisotila Brasil, Anfacer e 
Siamfesp. O levantamento ouviu 530 lojistas, das cinco regi-
ões do país, entre os dias 23 e 29 de dezembro. A margem 
de erro é de 4,3%. Segundo a pesquisa, o desempenho no 
mês de dezembro ficou 7% abaixo do registrado pelo setor 
no mesmo período de 2014. Revestimentos cerâmicos retraí-
ram 3%. Fonte: Sinduscon

Vendas de revestimentos cerâmicos 
retraem 3%, segundo Anamaco

Promovida pela Associação Nacional dos Fabricantes de Cerâmica para Revestimentos, Louças Sanitárias e Congêneres 
(ANFACER), a 14ª Expo Revestir será de 1 a 4 de março, no Transamérica Expo Center, em São Paulo e deve atrair mais 

de 60 mil profissionais entre arquitetos, designers de interiores, lojistas, construtores, revendedores, engenheiros e compradores 
nacionais e internacionais. Cerâmicas associadas à ASPACER estarão participando como expositoras. Mais informações: www.
exporevestir.com.br

Já começou a contagem regressiva para 14ª edição da Expo Revestir


