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convênios; use 

 Após regulariza-
ção de títulos, veja 
próximos passos para 
organização da eleição 
deste ano.      Página 7 

 Você conhece o 
Repis (Regime Especial 
de Piso Simplificado)? 
E todos os benefícios 
que ele oferece? Um 
guia do Sincomércio 
Marília explica os be-
nefícios e os caminhos 
para aderir e garantir 
economia, abertura 
aos feriados e muito 
mais. Veja números e 
procedimentos para 
não perder nenhuma 
vantagem e facilitar a 
gestão da empresa.                                   
                          Página 3 
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Curtas 

Juros 

Avalie o IR 

Reeleito 

Os membros do Conse-
lho Estadual de Defesa 
do Contribuinte de São 
Paulo reelegeram o pre-
sidente Márcio Olívio 
Fernandes da Costa – da 
FecomercioSP – para 
mais um mandato à 
frente do órgão, que 
reúne representantes 
do Poder Público e de 
entidades empresariais 
e representativas de 
classe. 

 O Comitê de Políti-
ca Monetária decidiu 
elevar a taxa Selic, os 
juros básicos da econo-
mia, para 12,75% ao 
ano. Esta é a 10ª alta 
consecutiva da Selic. O 
atual ciclo de alta dos 
juros básicos teve início 
em março de 2021. O 
novo aumento foi de 1 
ponto percentual. A Se-
lic deve fechar o ano em 
13,5%. 

As parcelas de famílias 
endividadas (com dívi-
das em atraso ou não) e 
inadimplentes (com dí-
vidas e contas em atra-
so) atingiram os maiores 
valores em 12 anos: 
77% de endividados 
chegou a 77,7% e 28,6% 
de inadimplentes. Famí-
lias que não terão con-
dições de pagar suas 
dívidas chegaram a 
10,9%   

 O calendário elei-
toral avança e dissemi-
na uma grande ilusão 
entre todos nós: a de 
que a campanha está 
começando. Ela na ver-
dade nunca parou. 
 
 Os desafios que 
estão colocados para o 
país ainda são os mes-
mos de quatro anos 
atrás, agravados pelos 
estragos na economia, 
gestão, debates e saú-
de mental dos brasilei-
ros em função da epi-
demia de Covid e todas 
as perdas, dores e en-
frentamentos que ela 
causou. 
 
 Seja por estar na 
direção do Sindicato, 
seja por meu envolvi-
mento político durante 
toda a vida, recebo 
muitas perguntas e dú-
vidas sobre o país. E 
respondo com o que 
guardo de convicção 
após todos estes anos: 
 
 1—A convicção 
de que sempre estive 
do mesmo lado e sem-
pre defendi para o país 
o combate à corrup-
ção, o liberalismo, o 
incentivo a empresá-
rios e aos empreende-
dores que geram em-
pregos e giram a eco-
nomia do país; 
 
 2—A convicção 
de que após dois man-
datos políticos, além 

da gestão do Sindicato 
e, antes dele a do 
MAC, sem qualquer 
escândalo ou proces-
so durmo de cabeça 
tranquila com minhas 
escolhas e decisões 
políticas; 
 
 3—A convicção 
de que o Brasil exige 
programas de longo 
prazo, exige mais es-
tabilidade e segurança 
para que as mudanças 
possam acontecer em 
meio a tantas diferen-
ças sociais, econômi-
cas e políticas. 
 
 E por fim, a con-
vicção de que o país, 
as pessoas, o poten-
cial econômico que 
temos são maiores 
que a crise, que os 
maus políticos, que as 
instabilidades.  
 
 Somos fortes, 
mas essa força só faz 
sentido se estiver na 
rua, se defender suas 
convicções e desejos 
sempre, não só em 
votações. A disputa é 
permanente.  

http://www.sincomerciomarilia.com.br
http://www.sincomerciomarilia.com.br
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Guia explica Repis; faça adesão e use os benefícios 

GARANTIAS 

Se preferir, entre em contato. 
Estaremos à disposição. 

  
Telefone: 14.3402-4444 /  

E-mail: sincovam@terra.com.br 

http://www.repismarilia.com.br/
https://portal.afsys.com.br/sincomerciomarilia/login
https://emailmarketing.locaweb.com.br/accounts/162955/messages/48/clicks/1945/134?envelope_id=42
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FEITO PARA VOCÊ 

Retome atividades e use nossa estrutura; veja serviços 

Marília registra 

quase mil novas 

empresas no ano 

Justiça mantém liminar e  

polêmica da zona azul 

 O Sincomércio de 
Marília oferece muitas 
estruturas de apoio a 
seu dia-a-dia. Confira 
abaixo algumas.  
 
- Encontros e auditório 
Ideais para cursos, aulas, 
demonstração de novos 
produtos, treinamentos 
e reuniões de negócios. 
Auditório totalmente 
equipado com poltronas, 
ar condicionado, som e 
imagem, wifi e mais 
 
- Consulta Serasa 
Acesso completo para 
relatórios tanto nas rela-
ções com consumidores 
quanto na interação 
com outras empresas.  
 
-Saúde 
Convênios com empre-
sas e clínicas parceiras 
para serviços com des-
contos  
 
-Jurídico 
Equipe especializada em 
direito tributário, comer-
cial e administrativo, 
profissionais de renome. 
 
- Lazer 
Ações especiais de lazer 
como o uso de colônias 
de viagens do Sesc. 
 
 Ligue para (14) 
3402-4444 ou encami-
nhe mensagem pelos 
emails: sincovam@feco
mercio.com.br e sincova
m@terra.com.br . 

 O Centro de Pes-
quisa e Informação de 
Marília divulgou balan-
ço que mostra evolução 
na abertura de empre-
sas no primeiro semes-
tre de 2022. 
 
 O município abriu 
quase 1.000 novas em-
presas no ano – foram 
exatamente 951, sendo 
169 gerais e 782 MEIS -, 
com um capital total de 
R$ 7.269.876,00. 
 
 A média é de 317 
empresas abertas por 
mês. Março foi o me-
lhor até o momento, 
com a abertura de 337 
empresas, sendo 62 
gerais e 275 MEIs.  
 
 Em janeiro foram 
321 (54 gerais e 267 
MEIs) e, em fevereiro, 
293 (53 gerais e 240 
MEIs). 
 
 Das 951 empresas 
abertas no primeiro tri-
mestre, há um equilí-
brio em todas as regi-
ões da cidade. 
 
 Foram 21,3% 
abertas na leste, 21% 
na região central, 
20,1% na zona norte, 
19,5% na zona sul e 
18% na zona oeste.  

 Os desembarga-
dores da sexta Câmara 
de Direito Público do 
Tribunal de Justiça re-
jeitaram, por unanimi-
dade um pedido da 
Prefeitura de Marília 
para cassar liminar 
que autorizou retoma-
da da zona azul e dos 
serviços da empresa 
Rizzo Parking na cida-
de. 
 
 A decisão acom-
panha voto do relator, 
o desembargador Al-
ves Braga Júnior, e re-
pete argumentos que 
já haviam, sido apre-
sentados na concessão 
da liminar. 
 
 Representa dizer 
que o polêmico serviço 
– incluindo a taxa de 
R$ 20 como substitui-

ção às multas para car-
ros estacionados de 
forma irregular – segue 
em atividade. 
 
 A prefeitura ha-
via apresentado um 
agravo interno, recurso 
com pedido de revisão 
de uma decisão toma-
da de forma monocrá-
tica, e apontou lista de 
irregularidades nos 
serviços. 
 
 Mas os desem-
bargadores acompa-
nharam a interpreta-
ção de que paralisação 
do contrato por perío-
do indeterminado po-
de tornar a situação 
irreversível. O serviço 
segue até julgamento 
final e encerramento 
de um processo admi-
nistrativo. 

mailto:sincovam@fecomercio.com.br
mailto:sincovam@fecomercio.com.br
mailto:sincovam@terra.com.br
mailto:sincovam@terra.com.br
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 Como doar parte do IR a fundos de amparo social 
ORIENTAÇÃO JURÍDICA 

Prazos e padrão para NF-e 

 “Contribuintes 
Pessoa Física e Pessoa 
Jurídica podem destinar 
uma parte do seu Im-
posto de Renda aos 
Fundos Especiais de am-
paro social”.  
 
 Nesta época do 
ano, inúmeros contribu-
intes são submetidos ao 
envio da Declaração de 
Imposto de Renda à Re-
ceita Federal, mas pou-
cos sabem que é possí-
vel destinar parte do 
imposto devido à Fun-
dos Sociais, sem sofrer 
diminuição na restitui-
ção ou pagamento de 
valor maior.  
 
 Os contribuintes 
Pessoa Física podem 
destinar até 6% do im-
posto devido, sendo: 3% 
ao Fundo dos Direitos 
da Criança e do Adoles-
cente, e até mais 3% 
para os Fundos da Pes-
soa Idosa. Essas doa-
ções são realizadas dire-

tamente pelo Progra-
ma Gerador de Decla-
ração (PGD), devendo 
o contribuinte optar 
pela declaração com-
pleta (ao invés da sim-
plificada).  
 
 As Pessoas Jurídi-
cas, por sua vez, po-
dem doar até 2% do 
imposto de renda devi-
do, podendo-se desti-
nar até 1% para cada 
um dos fundos, desde 
que sejam tributadas 
com base no lucro real 
e façam a destinação 
no decorrer do ano-
calendário.  
 
 As doações po-

derão ser destinadas a 
Fundos nacionais, esta-
duais ou municipais, a 
depender da escolha 
do contribuinte no mo-
mento da Declaração, 
não havendo a possibi-
lidade, todavia, de a 
destinação ser realiza-
da para uma entidade 
específica.  
 
 Essa prática, ain-
da pouco conhecida, é 
uma das principais for-
mas de captação de 
recursos aos Fundos 
Sociais listados, os 
quais objetivam a pro-
moção de programas e 
ações de proteção, de-
fesa e garantia das cri-

anças e adolescentes, e 
da pessoa idosa.  
 
 O prazo de entre-
ga da Declaração do Im-
posto de Renda se inici-
ou em 07 de março e se 
encerrará em 31 de 
maio de 2022. A doação 
é uma ação de cidada-
nia que afeta positiva-
mente a realidade social 
e pode ser praticada por 
qualquer contribuinte. 
 
GIOVANA A. DE OLIVEI-
RA é Advogada associa-
da do escritório Marinho 
Advogados Associados 
que compõe o Núcleo 
Jurídico do Sincomércio. 
Graduada em Direito 
pelo UNIVEM – Centro 
Universitário Eurípides 
de Marília. Pós-graduada 
em Advocacia Tributária 
pela EBRADI – Escola 
Brasileira de Direito. 
Atua na área de Direito 
Empresarial e Tributário. 
giova-

na.oliveira@marinho.adv.br 

 O Conselho de Economia Digital e Inovação 
(CEDI), da FecomercioSP, destaca a importância da 
ampliação do prazo para cancelamentos da NF-e, e 
a padronização desse prazo entre os diferentes Es-
tados para adequar à realidade das empresas. 

 Os pedidos foram enviados em uma única 
manifestação à diretoria do Conselho Nacional de 
Política Fazendária (Confaz).  

 A CEDI explica a necessidade de padronizar a 
sistemática para o cancelamento de nota fiscal, 
pois cada região segue as próprias normas, dificul-
tando a vida dos contribuintes. 

 A Saúde de Marília iniciou nebulização com 
dispersão de inseticida para controle de mosquitos 
Aedes aegypti adultos e controle de dengue na zo-
na norte. 

 O trabalho complementa programa de visto-
rias para bloqueio da doença, que é epidêmica em 
cidades da região. Elimine potenciais criadouros do 
mosquito, como garrafas, vasos e outros. 

 O número de casos em 2022 é 88% menor 
que o de 2021, ainda assim  a Saúde alerta para os 
riscos com a doença e a necessidade de medidas 
de controle.  

Dengue, o cuidado da vez 
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Manual do Senac orienta contratação de aprendiz 

TRABALHO 

 O Senac São Paulo 
divulgou um manual pa-
ra ajudar comerciantes 
a conhecer, entender 
detalhes e usarem com 
muitos benefícios o pro-
grama Jovem Aprendiz 
em suas empresas. 
 
 É uma tradição: 
desde sua criação em 
1946, tem o compromis-
so institucional de orga-
nizar e ofertar progra-
mas de aprendizagem 
profissional comercial 
para desenvolvimento 
integral, a inclusão soci-
al e a melhoria na quali-
dade de vida de adoles-
centes e jovens, de 14 a 
24 anos. 
 
 O programa é di-
recionado aos estudan-
tes que tenham vínculo 

contratual especial de 
trabalho com empre-
sas do comércio de 
bens, serviços e turis-
mo e por elas sejam 
encaminhados para 
formação profissional, 
em cumprimento à Lei 
nº 10.097/2000 e de-
mais legislações que 
dispõem sobre a 
Aprendizagem Profissi-
onal.  
 A relação estabe-
lecida entre o Senac e 

as empresas para a for-
mação de pessoas é de 
extrema importância 
para o desenvolvimen-
to da sociedade.  
 
 Ao fazer parte 
desse programa, que é 
100% gratuito para as 
empresas contribuintes 
do Senac, os emprega-
dores, além de cumpri-
rem a legislação como 
contratantes de apren-
dizes, assumem o papel 

de parceiros da ação 
educativa, atuando no 
processo de transfor-
mação desses jovens, 
ao criarem oportunida-
des de ingresso e per-
manência no mercado 
de trabalho. 
 
 O aluno qualifica-
do nos cursos do Pro-
grama Senac de Apren-
dizagem, além de ter 
como marcas formati-
vas domínio técnico-
científico, visão crítica e 
atitude empreendedo-
ra, sustentável e cola-
borativa, destaca-se 
também pela atitude 
saudável e principal-
mente pelo protagonis-
mo juvenil, social e eco-
nômico, específicas do 
programa. Acesse e sai-
ba mais. 

 A sanção da Lei 
17.530/2022, que cria o 
Código de Defesa do 
Empreendedor no Esta-
do de São Paulo, permi-
tirá um ambiente regu-
latório amigável e com 
mais liberdade econômi-
ca para as atividades 
produtivas.  
 
 Confira, a seguir, 
as principais mudanças 
instituídas. 
 
 *Simplificação dos 
processos de abertura e 
encerramento das em-

presas. 
 
 *Criação de um 
sistema digital para a 
obtenção simplificada 
dos documentos ne-
cessários aos proces-
sos de registro, abertu-
ra, funcionamento, 
modificação e extinção 
de empresas. 
 
 *Simplificação do 
sistema tributário para 
diminuir o custo opera-
cional dos(as) empre-
endedores(as) e facili-
tar a fiscalização. 

 *Simplificação do 
cumprimento das obri-
gações tributárias aces-
sórias. 
 
 O texto ainda es-
tabelece que autoriza-
ções, alvarás de funcio-
namento e outras de-
clarações estaduais, 
com fixação obrigatória 
nos estabelecimentos, 
poderão estar dispostas 
em ambiente digital 
com amplo acesso pú-
blico e visualização. 
 
 O projeto, apre-

sentado em dezembro 
de 2021 na Assembleia 
Legislativa de São Paulo 
(Alesp), foi aprovado 
pelos deputados em 
sessão extraordinária no 
dia 15 de março, tendo 
a sanção pelo governo 
estadual – defendida 
pela FecomercioSP –, 
com publicação no Diá-
rio Oficial, no dia 12 de 
abril deste ano.  
 
 As medidas previs-
tas na nova legislação 
entrarão em vigor em 
90 dias. 

Código de Defesa do Empreendedor vira lei; entenda 

https://www.sp.senac.br/documents/20125/41494/Manual_de_Orientacoes_Empresas.pdf/9367ebc5-6dd0-b624-d484-c9cbf65f8e1c?t=1649426321593
https://www.sp.senac.br/documents/20125/41494/Manual_de_Orientacoes_Empresas.pdf/9367ebc5-6dd0-b624-d484-c9cbf65f8e1c?t=1649426321593
https://www.fecomercio.com.br/noticia/codigo-de-defesa-do-empreendedor-e-aprovado-na-alesp-e-o-estado-pode-ter-ambiente-de-negocios-mais-moderno
https://www.fecomercio.com.br/noticia/codigo-de-defesa-do-empreendedor-e-aprovado-na-alesp-e-o-estado-pode-ter-ambiente-de-negocios-mais-moderno
https://www.fecomercio.com.br/noticia/codigo-de-defesa-do-empreendedor-e-aprovado-na-alesp-e-o-estado-pode-ter-ambiente-de-negocios-mais-moderno
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Calendário eleitoral avança e atrai atenção 

Sem emergência, 

empresas devem 

rever medidas 

Transação tributária negocia 

créditos de R$ 150 bi no país 

OLHO NOS PRAZOS 

 Em 22 de abril o 
Ministério da Saúde pu-
blicou portaria para re-
gulamentar o encerra-
mento do estado de 
emergência pública de 
combate à pandemia de 
Covid-19.  
 
 A medida impacta 
ações de combate à cri-
se financeira das empre-
sas, como programas de 
crédito e benefícios fis-
cais adotados pelas mais 
variadas esferas do Po-
der Público.  
 
 Contudo, ainda 
não foi divulgado pelo 
governo se haverá ou-
tras medidas para ame-
nizar a situação dos ne-
gócios ou se algum dos 
programas criados nos 
últimos dois anos será 
continuado.  
 
 Também se encer-
rarão mecanismos de 
enfrentamento do vírus. 
Restarão recomenda-
ções dos especialistas e 
as políticas internas. 
 
 As empresas preci-
sam verificar quais de 
suas ações têm validade, 
como o trabalho remo-
to. O cuidado pode ser 
essencial para evitar fu-
turos passivos trabalhis-
tas. 

 A Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacio-
nal (PGFN) e a Receita 
Federal lançaram edital 
de transação tributária 
para negociar até R$ 
150 bilhões em créditos 
disputados pelo gover-
no e  contribuintes.  
 
 O montante re-
presenta a soma de to-
dos os créditos tributá-
rios em disputa envol-
vendo duas das maiores 
controvérsias jurídicas 
em litígio na Receita Fe-
deral, onde significa 
uma grande parte (R$ 
122 bilhões) de todo o 
contencioso administra-
tivo em tramitação (R$ 
1,7 trilhão).  
 
 Neste caso, as 
controvérsias envolvem 
despesas com ágio em 

 O fim do prazo 
para eleitoras e eleito-
res realizem operações 
de transferência do lo-
cal de votação dá visibi-
lidade ao calendário 
eleitoral que vai mudar 
vidas até o final do ano.  
 
 Após a ultrapassa-
da polêmica sobre títu-
los cancelados—quem 
perdeu biometria em 
2019 poderá votar nor-
malmente—o calendá-
rio define mais ações da 
campanha, que incluem 
até prazos para arreca-
dação de recursos. 
 
  Veja destaques 
do calendário. 
 
 Pessoas com defi-
ciência ou mobilidade 
reduzida que queiram 
votar em outra seção 
ou local de votação da 
sua circunscrição têm 
entre os dias 18 de ju-
lho e 18 de agosto de 
2022 para informar a 
Justiça Eleitoral. 
 
 Entre os dias 11 e 
13 de maio investigado-
res do Teste de Segu-
rança do Sistema Eletrô-
nico de Votação voltam 
ao Tribunal.  
 
 Em 15 de maio, 
pré-candidatas e pré-
candidatos poderão ini-
ciar a campanha de ar-
recadação prévia, mas 
sem pedir votos. 

participações societá-
rias para cálculo da 
amortização de impos-
tos. 
 
 As adesões fica-
rão abertas até 29 de 
julho. Este é o segundo 
edital de transação tri-
butária lançado com o 
objetivo de que tanto 
contribuintes como o 
Poder Público abram 
mão de vencer alguma 
controvérsia jurídica. O 
primeiro edital do tipo 
foi publicado em maio 
do ano passado. 
 
 A transação tri-
butária é um tipo de 
negociação regulamen-
tados pela Lei do Con-
tribuinte Legal, dife-
rente do Refis e mais 
profunda na análise de 
cada caso. 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2021-05/receita-lanca-edital-para-negociar-dividas-de-contribuintes-em-litigio
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2021-05/receita-lanca-edital-para-negociar-dividas-de-contribuintes-em-litigio
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Projeções mostram bom índice de vendas em maio 
PESQUISA 

Expansão do comércio tem 

alta de 3,5% em abril e anima 

Prazos: micros

podem parcelar

débitos do Simples
 No mês de maio, as 
vendas no comércio va-
rejista do Estado de São 
Paulo devem alcançar R$ 
83,1 bilhões, de acordo 
com estimativa da Fede-
ração do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo 
do Estado de São Paulo 
(FecomercioSP).  
 
 Apesar da retração 
de 1,6% em comparação 
ao mesmo período de 
2021, caso os números 
se concretizem, este será 
o segundo melhor "mês 
das mães" desde o início 
da série histórica da pes-
quisa, em janeiro de 
2008. 
 
 O levantamento 
aponta, contudo, menos 
impacto da data no co-
mércio, já que as vendas 
das atividades mais sen-
síveis à ocasião devem 

apresentar retração de 
3,4%. Em termos mo-
netários, seriam R$ 1,6 
bilhão abaixo do obser-
vado no mesmo perío-
do de 2021. 
 
 Dentre as ativida-
des que geralmente se 
destacam no período, 
apenas as lojas de ves-
tuário, tecidos e calça-
dos (3,2%) e de farmá-
cias e perfumarias 
(0,6%) tendem a mos-
trar crescimento em 
função do Dia.  

 Lojas de eletrodo-
mésticos e eletrônicos 
estimam queda de 
17%, enquanto que pa-
ra as lojas de móveis e 
decoração, a redução 
prevista é de 9,7%.  
 
 Nos supermerca-
dos, por sua vez, as 
vendas devem diminuir 
2,6%. 
 
 A previsão é que, 
no mês, cada família 
destine R$ 2.973,40 – 
queda de 4,7% ante 

maio do ano passado, 
quando alcançou R$ 
3.120,48 – para a aquisi-
ção/o consumo nos seg-
mentos que, historica-
mente, são os mais pro-
curados na data, ou se-
ja, saúde/beleza, eletro-
domésticos e eletrôni-
cos, mobiliário, vestuá-
rio, alimentação e pro-
dutos de higiene.  
 
 Dentre eles, ves-
tuário é o único com 
estimativa de aumento 
nas vendas. 

 Um encontro com o professor Eurico Marcos 
Diniz de Santi, coordenador do Núcleo de Estudos 
Fiscais (NEF) da Escola de Direito da Fundação Ge-
túlio Vargas, mostrou que muitos levantamentos 
apontam os motivos pelo alto volume dos conten-
ciosos administrativo e tributário brasileiros, mas 
deixam de lado as penalidades e multas, que re-
presentam grande parte dos processos em aberto. 
 “Além do problema da complexidade do sis-
tema tributário, em que o ICMS é apurado de dife-
rentes formas pelos Estados e que penaliza o con-
sumo, talvez uma das maiores vilãs do alto volume 
do contencioso nacional sejam as multas e infra-
ções”, ponderou. 

 Em abril, o Índice de Expansão do Comércio 
(IEC) – indicador da Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo 
(FecomercioSP) – apresentou altas de 3,5%, em 
relação a março, e de 32,5%, na comparação com o 
mesmo período do ano passado.  
 A maior propensão do empresariado em rea-
lizar novos investimentos, apesar do cenário de 
incertezas na economia, está relacionado à melho-
ra nos estoques.  
 Além disso, o início do segundo trimestre do 
ano – período que, historicamente, registra mais 
vendas em comparação aos primeiros meses do 
ano – também contribuiu para o avanço mensal.  

Multas estufam números  

do contencioso tributário 


