Informativo da Micro e Pequena Empresa – FIERN

Agenda do Sistema FIERN
09/03/2016 – Treinamento PDA do Site e
Boletim Sindical para presidentes de
sindicatos e executivos que tenham a
plataforma PDA. Horário: Das 09 às 16h. Local: FIERN Espaço Candinha Bezerra.

Compras Governamentais
Editais Publicados. Links:
Governo do Estado do Rio Grande do Norte

Portal SEBRAE – Licitações abertas – RN e BR
Prefeitura de Caicó/RN
Prefeitura de Macaíba/RN
Prefeitura de Mossoró/RN
Prefeitura de Natal/RN
Prefeitura de Parnamirim/RN
Prefeitura de Pau dos Ferros/RN
Prefeitura de São Gonçalo do Amarante/RN
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Indicadores Econômicos
ICEI oscila dentro da margem de erro, pelo
segundo mês consecutivo. O índice aumentou
0,6 ponto na passagem de janeiro para
fevereiro de 2016, após aumento de 0,5
ponto no mês anterior. Assim, entre
dezembro de 2015 e fevereiro de 2016 há um
aumento de 1,1 ponto – acima da margem de
erro do índice e, portanto, variação suficiente
para afirmar que houve uma pequena
melhora no índice em 2016. Desde outubro de
2015, percebe-se uma melhora de 2,1 pontos.
Está em curso uma trajetória de crescimento
do índice, mas ainda é cedo para afirmar que
haverá uma reversão no quadro de confiança.
O índice permanece muito baixo, 12,9 pontos
abaixo da linha divisória entre confiança e
falta de confiança (50 pontos), ficando em
37,1 pontos. Portal CNI – ICEI - Índice de Confiança
do empresário Industrial.

Ano 03 – Número 03 – 04 de março de 2016

Interesse M P E
Garantia às MPEs da desoneração da folha de pagamento
PL 04426/2016 do deputado André Abdon (PRB/AP), altera a Lei nº12.794, de 02 de abril de 2013, que Altera a Lei no
12.546, de 14 de dezembro de 2011, quanto à contribuição previdenciária de empresas dos setores industriais e de
serviços; e dá outras providências, para garantir às micro e pequenas empresas a desoneração da folha de pagamento.
Esse Projeto determina que a contribuição previdenciária das micro e pequenas empresas dar-se-á sobre o faturamento
bruto. Portal da Indústria – Indicadores CNI – Informe Legislativo 004/2016.

Projetos de Decreto Legislativo, em andamento, sustam o convênio
93 de 2015 do Confaz, que trata de ICMS
Projetos de Decreto Legislativo, em andamento, sustam o convênio 93 de 2015 do Confaz, que trata de ICMS devido nas
vendas a consumidor final não contribuinte do imposto localizado em outro Estado.
O PDC 00316/2016, do deputado André Abdon (PRB/AP), susta os efeitos do Convênio ICMS nº 93, de 17 de setembro de
2015, do CONFAZ (Conselho Nacional de Política Fazendária), que dispõe sobre os procedimentos a serem observados
nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS, localizado em
outra unidade federada, e dá outras providências.
O PDC 00318/2016, do deputado Jorginho Mello (PR/SC), susta a eficácia do Convênio nº 93, de 2015, do Conselho
Nacional de Política Fazendária (Confaz), que dispõe sobre os procedimentos a serem observados nas operações e
prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS, localizado em outra unidade
federada.
Esses Projetos sustam os efeitos do convênio 93 de 2015, do Confaz, que dispõe sobre os procedimentos a serem
observados nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS,
localizado em outra unidade federada. Portal da Indústria – Indicadores CNI – Informe Legislativo 004/2016.

Plano pretende consolidar base exportadora do Rio Grande do Norte
Preparar empresas potiguares com potencial para entrar no mercado internacional e ampliar a base exportadora do Rio
Grande do Norte, já que o estado responde por apenas 1,6% do total de vendas externas do Nordeste. Essa é a meta do
Plano Nacional da Cultura Exportadora (PNCE) no estado, que foi lançado nesta terça-feira (1), em solenidade realizada
na sede do Sebrae-RN. A proposta capacitar e auxiliar empresas locais e aumentar as exportações do Estado. O plano
tem como alvo principal as pequenas e médias empresas que buscam informações, treinamento e assistência para
exportar seus produtos.
O plano é uma iniciativa do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), que conta com a
parceria do Sebrae no Rio Grande do Norte, Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte (Fiern),
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico (Sedec), Receita Federal, Correios, Banco do Brasil, Universidade de
Potiguar (UnP) e Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil).
Durante a solenidade de lançamento, o coordenador-geral de Programas de Apoio à Exportação do MDIC, Eduardo
Weaver, explicou que o PNCE vai trabalhar com três principais frentes: empresas que não exportam e que têm potencial
para fazer parte da base exportadora do Estado; empresas que exportam eventualmente e querem ser exportadoras
frequentes; e empresas que já exportam e precisam se consolidar no exterior.
Portal Agência Sebrae de Notícias.

Interesse Geral da Indústria
Instituições financeiras projetam queda da economia para 3,45%
A projeção de instituições financeiras para a queda da economia este ano piorou mais uma vez e passou de 3,40% para 3,45%. As estimativas fazem parte do boletim Focus,
publicação divulgada semanalmente pelo Banco Central (BC) com base em projeções de instituições financeiras para os principais indicadores econômicos. Para 2017, a
estimativa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), a soma de todas as riquezas produzidas pelo país, foi mantida em 0,50%. Para a inflação, as instituições financeiras
projetam queda na maioria dos índices de preços e, no caso do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), utilizado pelo governo para estabelecer as metas de
inflação, a expectativa caiu de 7,62% para 7,57% neste ano.
Selic - Em um cenário de retração da economia, as instituições financeiras não esperam por alteração na taxa básica de juros, a Selic, este ano. A expectativa é que a taxa
encerre o período no atual patamar de 14,25% ao ano. Para 2017, a mediana das expectativas (desconsiderando os extremos nas projeções) é que a Selic encerre o período
em 12,50% ao ano. A taxa é usada nas negociações de títulos públicos no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) e serve como referência para as demais taxas de
juros da economia. Ao reajustá-la para cima, o BC contém o excesso de demanda que pressiona os preços, porque os juros mais altos encarecem o crédito e estimulam a
poupança. Quando reduz os juros básicos, o Copom barateia o crédito e incentiva a produção e o consumo, mas alivia o controle sobre a inflação. Portal EBC Agência Brasil.
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“[...] Estamos atravessando um momento de profundas dificuldades e todos podem ajudar muito, sobretudo, com a compreensão de que o
empreendedor, de fato, é indispensável a sociedade e a empresa formal, com todas as suas responsabilidades, é imprescindível para melhorar a
qualidade de vida das pessoas com mais empregos e negócios que aquecem a economia e fazem a circulação e a partilha de renda [...]” Amaro Sales

