Informativo da Micro e Pequena Empresa – FIERN

Agenda do Sistema FIERN
09 a 11/12/2015 – FIERN/SENAI realizam 1º
Seminário de Educação Profissional.

Ano 02 – Número 21 – 07 de dezembro de 2015

Interesse M P E
Pequenas empresas do RN geram mais de R$ 15 milhões em tributos

Prefeitura de Mossoró/RN

Os negócios de pequeno porte do RN foram responsáveis por uma arrecadação superior a R$ 15 milhões no mês de
outubro. O volume é 3% maior que o recolhido das micro e pequenas empresas potiguares no mês anterior. O montante
é referente ao recolhimento do ICMS e do ISS no mês. No acumulado dos dez primeiros meses do ano, o valor repassado
chega a R$ 147,9 milhões. Os dados são da Receita Federal. A maior parte ficou com o tesouro estadual em função do
repasse do ICMS, que, em outubro, somou R$ 10,57 milhões – total que é superior ao recolhido no mês anterior, que foi
de 10,4 milhões. O acumulado desse tributo, recolhido das micro e pequenas empresas do estado, nos dez meses deste
ano já atinge o volume de R$ 104,5 milhões. Já em relação ao ISS, que é repassado aos municípios do RN, foram
recolhidos R$ 4,5 milhões, um pouco mais do que foi arrecadado no mês anterior, R$ 4,3 milhões. A capital potiguar ficou
com a maior parte dos recursos – R$ 2,8 milhões – e já acumula um total de R$ 25,9 milhões recolhidos dos pequenos
negócios instalados em Natal neste ano. Já Mossoró registrou uma leve queda na arrecadação de ISS dos pequenos
negócios. Em outubro, a segunda maior cidade do estado ficou com R$ 501,9 mil, enquanto, em setembro, R$ 504,7
mil. Parnamirim também teve leve redução com R$ 334 mil contra R$ 350,5 mil do mês anterior. Íntegra: Portal Agência Sebrae.

Prefeitura de Natal/RN

CDEICS aprova parcelamento das dívidas dos optantes do SIMPLES

Prefeitura de Olho D’água dos Borges/RN

A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços (CDEICS) aprovou parecer favorável, do
deputado Laercio Oliveira (SD/SE), ao Projeto de Lei Complementar (PLP) 171/2015, de autoria do deputado Geraldo
Resende (PMDB/MS), que altera a Lei do Simples para ampliar de 60 para 180 meses a possibilidade de parcelamento das
dívidas tributárias das pessoas jurídicas optantes do regime. A CNI entende que é positiva a presente proposta por
facilitar a atividade empresarial com a possibilidade de parcelamento de débitos tributários, sobretudo quando se sabe
que a carga tributária é bastante pesada e que o momento vivido pelo País e pelo mundo é de crise de grandes
proporções, que certamente afetará a atividade empresarial, principalmente para os pequenos estabelecimentos.
O projeto será apreciado pela Comissão de Finanças e Tributação (CFT), pela Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania (CCJC) e então pelo Plenário. Íntegra: Portal da Indústria/CNI – Novidades Legislativas nº 100.

Inscrições: http://www.rn.senai.br/1seminarioeprn
Local: FIERN- Auditório Albano Franco. Início às 18h.

Compras Governamentais
Editais Publicados. Links:
Governo do Estado do Rio Grande do Norte
Prefeitura de Alexandria/RN
Prefeitura de Caicó/RN
Prefeitura de Macaíba/RN

Prefeitura de Parelhas/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
Consumidor permanece pessimista
O INEC de novembro/15 mostra uma variação
de apenas 0,3% na comparação com
outubro/15. O resultado confirma a relativa
estabilidade do índice, que desde abril oscila
entre 96 e 100 pontos. O INEC mantém-se em
patamar baixo, o que revela pessimismo: o
índice encontra-se 11,1% abaixo de sua média
histórica, que está em 109,8, e 11% abaixo do
registrado em novembro de 2014. A
manutenção do pessimismo do consumidor
indica perspectivas de um período de
demanda mais fraca nos próximos meses. O
índice mostra que o consumidor continua com
sua situação financeira delicada e preocupado
com o futuro próximo. Portal da Indústria-CNI – INEC
– Índice Nacional de Expectativa do Consumidor.

CDEICS aprova emissão de debêntures e cotas especiais por MPEs
A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços (CDEICS) aprovou o Projeto de Lei
Complementar (PLP) 72/2015, com emenda. O projeto permite que pequenas e micro empresas emitam debêntures e
cotas especiais. O relator, deputado Laercio Oliveira (SD/SE), acrescentou ao projeto emenda que prevê que caso a
deliberação das debêntures e cotas especiais seja realizada no mercado de valores mobiliários, deverá haver registro de
emissor na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O projeto será apreciado pela Comissão de Finanças e Tributação
(CFT), pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) e então pelo Plenário. Íntegra: Portal da Indústria/CNI –
Novidades Legislativas nº 100.

PL 03659/2015 dispõe sobre a Atualização dos parâmetros de enquadramento
de MPEs para a aplicação da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA)
PL 03659/2015 do deputado Helder Salomão (PT/ES), altera a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA de que
trata a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Esse Projeto altera a Política Nacional do Meio Ambiente para atualizar os
valores referentes à caracterização como micro e pequena empresa para aplicabilidade da Taxa de Controle e
Fiscalização Ambiental (TCFA), de acordo com o atual Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno
Porte (MPEs), Lei Complementar 123/2006, conforme os valores listados abaixo: Microempresa - empresa com receita
bruta inferior a R$ 360.000,00. Empresa de pequeno porte - empresa com entre R$ 360 mil e R$ 3,6 milhões.
Íntegra: Portal da Indústria – Informe Legislativo nº 109.

Interesse Geral da Indústria
Instituições financeiras projetam inflação de 10,44% este ano e de 6,7% em 2016
A projeção de instituições financeiras para a inflação, medida pelo IPCA, este ano, subiu pela 12ª semana seguida, ao passar de 10,38% para 10,44%. Para 2016, a estimativa
para o IPCA também subiu: de 6,64% para 6,70%. Essas projeções fazem parte do Boletim Focus do Banco Central (BC), publicação semanal, feita com base em projeções de
instituições financeiras. Devido às dificuldades na política fiscal do governo, o BC espera que a inflação fique na meta somente em 2017. Anteriormente a expectativa era
2016. Na ata da última reunião do COPOM, divulgada quinta-feira (03.12), o BC disse que adotará as medidas necessárias para trazer a inflação o mais próximo possível de
4,5%, sem estourar o teto da meta (6,5%), em 2016. Para 2017, o comitê esperar fazer a inflação convergir para o centro da meta (4,5%). Nas reuniões do comitê em
setembro, outubro e novembro, o Copom optou por manter a Selic em 14,25% ao ano. A pesquisa do BC também traz a projeção para a inflação medida pelo Índice Geral de
Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI), que passou de 10,91% para 11,04%, este ano. Para o Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M), a estimativa subiu de 10,77% para
10,80%, em 2015. A estimativa para o IPC-Fipe foi ajustada de 10,32% para 10,77%, este ano. A projeção para a alta dos preços administrados passou de 17,50% para 17,65%,
em 2015, e de 7,08% para 7,35%, em 2016. A inflação alta vem acompanhada de encolhimento da economia, tanto neste ano, quanto em 2016. A projeção para a queda do
Produto Interno Bruto (PIB), soma de todos os bens e serviços produzidos no país, este ano, passou de 3,19% para 3,50%, este ano, e de 2,04% para 2,31%, em 2016. A
projeção para o dólar permanece em R$ 3,95, ao final deste ano, e em R$ 4,20, no fim de 2016. Íntegra: Portal EBC Agência Brasil.
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“[...] Os empresários são os verdadeiros heróis da resistência. Não tenho dúvidas de que vamos superar as dificuldades
atuais. [...]” Amaro Sales

