Informativo da Micro e Pequena Empresa – FIERN

Agenda do Sistema FIERN
01/04/2016 – Reunião de Diretoria da FIERN
Horário: 16h.
Local: FIERN- Auditório Joaquim Victor de Holanda.

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
O Indicador de Intenção de Investimentos da
Indústria recuou 12,3 pontos no primeiro
trimestre deste ano, na comparação com o
trimestre anterior. O índice, medido pela FGV,
atingiu 72,6 pontos, o menor patamar desde o
início da série histórica, no terceiro trimestre
de 2012. Na comparação com o 1º trimestre
de 2015, a queda é de 28,2 pontos. O
indicador, que varia em uma escala de zero a
200, busca analisar a intenção de
investimento dos empresários da indústria
para os próximos 12 meses. Os valores abaixo
de 100 pontos significam que a maioria das
empresas prevê investir menos. No 1º
trimestre de 2016, 16,8% das empresas estão
estimando investir mais nos 12 meses
seguintes e 44,2% pretendem investir menos.
No trimestre do ano anterior, esses
percentuais haviam sido de 15,7% e 30,8%,
respectivamente. Portal EBC Agência Brasil.

Ano 03 – Número 04 – 17 de março de 2016

Interesse M P E
Pequenas empresas geram R$ 18,8 milhões para cofres públicos
A arrecadação de impostos das pequenas empresas do Rio Grande do Norte inseridas no Simples Nacional atingiu um
volume de R$ 18,8 milhões em janeiro deste ano. O total representa um crescimento de 13,5% em relação ao recolhido
em dezembro do ano passado. A contribuição para a alta foi do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
(ICMS), que gerou para o cofre do estado mais de R$ 13,6 milhões. Já o Imposto Sobre Serviços, repassado a prefeituras
potiguares, totalizou no primeiro mês do ano R$ 5,1 milhões. Os dados são da Receita Federal. O ICMS teve um avanço
significativo frente ao último mês de 2015. Enquanto em dezembro – considerado um dos melhores meses do ano para o
comércio - as empresas de pequeno porte geraram em tributos para o estado cerca de R$ 11,6 milhões, no mês seguinte,
houve um incremento de quase R$ 2 milhões, o que equivale a um aumento de 16,7%. A arrecadação de ICMS do Rio
Grande do Norte no mês foi a quarta maior do Nordeste, ficando atrás apenas da Bahia (R$ 44,2 milhões), Pernambuco
(R$ 28,1 milhões) e Ceará (R$ 15,4 milhões). Na região, os estados que menos arrecadaram esse imposto foram Alagoas
(R$ 5,8 milhões) e Sergipe (R$ 4,6 milhões). No repasse de ISS, o município com maior participação foi a capital, que
recolheu mais de R$ 3 milhões referente a esse tributo. Mossoró ficou com R$ 599,8 mil, Parnamirim R$ 394,4 mil e
Tibau do Sul R$ 191,3 mil. Portal Agência Sebrae.

Projeto de Lei da Câmara Federal dispõe sobre o limite mínimo de
destinação de financiamentos do BNDES a MPEs
O PL 04607/2016, da Câmara Federal e de autoria do deputado Jovair Arantes (PTB/GO), dispõe sobre a concessão de
financiamentos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social a micro e pequenas empresas. Esse Projeto
determina que sempre que o BNDES utilizar fontes de captação alimentadas por recursos fiscais ou parafiscais, deverá
destinar a micro e pequenas empresas ao menos 20% dos valores dos financiamentos concedidos.
Portal da Indústria – Indicadores CNI – Informe Legislativo 006/2016.

Projeto de Lei PL 04597/2016 dispõe sobre o pagamento mensal da
multa rescisória por Micro e Pequenas Empresas (MPEs)
O PL 04597/2016, da Câmara Federal e de autoria do deputado Jerônimo Goergen (PP/RS), dispõe sobre a possibilidade
de o microempresário, o pequeno empresário, o microempreendedor individual (MEI) e o empregador pessoa física
depositarem mensalmente no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) o valor relativo à multa por dispensa sem
justa causa do empregado. Esse Projeto permite ao empresário de Micro e Pequenas Empresas (MPE's), ao
microempreendedor individual (MEI) e ao empregador pessoa física, depositar mensalmente na conta do FGTS do
trabalhador o valor relativo à multa por dispensa sem justa causa do empregado, que corresponde a 3,2% sobre a
remuneração devida no mês anterior a cada empregado. Restrições ao saque da multa pelo empregado:
a) dispensa por justa causa ou a pedido, de término do contrato de trabalho por prazo determinado, de aposentadoria e
de falecimento do empregado doméstico - os valores depositados serão movimentados pelo empregador;
b) culpa recíproca - metade dos valores será movimentada pelo empregado, enquanto a outra metade será
movimentada pelo empregador.
Para os empregados admitidos antes dessa opção, o empregador fará a complementação do valor devido ao final do
contrato de trabalho. Os valores depositados na conta vinculada do empregado terão variação distinta dos depósitos
tradicionais de 8%, e somente poderão ser movimentados por ocasião da rescisão contratual.
Portal da Indústria – Indicadores CNI – Informe Legislativo 006/2016.

Interesse Geral da Indústria
Mercado estima que inflação feche em 7,46% este ano
Analistas e investidores do mercado financeiro voltaram, na data de 14.03.16, a reduzir a estimativa de inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). A
nova perspectiva agora é de 7,46% em 2016 ante os 7,59% previstos anteriormente. Para 2017, o cálculo segue em 6%, de acordo com o boletim Focus, publicação divulgada
semanalmente às segundas-feiras pelo Banco Central (BC), com base em projeções de instituições financeiras para os principais indicadores econômicos. O número
permanece distante do centro da meta de 4,5% e, neste ano, supera o teto de 6,5%. O limite superior da meta em 2017 é 6%. A projeção para a taxa básica de juros, a Selic,
permanece em 14,25% ao ano, em 2016, e, para 2017, é de redução para 12,50% ao ano. Os preços administrados, regulados pelo governo, como a gasolina e o gás de
cozinha, tiveram as estimativas mantidas em 7,40 %. A taxa de câmbio esperada em dezembro chega a R$ 4,25. A projeção de instituições financeiras para a queda da
economia este ano piorou mais uma vez e passou de 3,50% para 3,54%. 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 produção industrial, o cálculo é de uma queda de 4,45% em 2016. As perspectivas para o déficit em conta corrente, um
dos principais indicadores das transações do Brasil com outros países, melhoraram e passaram de US$ 29,26 bilhões para US$ 24,10 bilhões, com o saldo da balança
comercial em US$ 41,20 bilhões. Não houve alteração na projeção para os investimentos estrangeiros diretos, mantidos em US$ 55 bilhões. Portal EBC Agência Brasil.
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“[...] Creio que somente um pacto das instituições, com o apoio da sociedade civil, faça o Rio Grande do Norte construir novos caminhos...Daí a
insistência: este é o momento do pacto pelo Rio Grande do Norte, uma aliança pela eficiência! É o pacto sugerido pelo Projeto Mais RN [...]”
Amaro Sales

