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PRODUTOS E SERVIÇOS
ENTIDADE TRABALHA PARA OFERECER UM NÚMERO CADA VEZ MAIOR DE

PRODUTOS E SERVIÇOS QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DOS EMPRESÁRIOS

Dinamismo é uma característica do
varejo e isso se reflete nas mudanças
que tangem a legislação, ferramentas
de gestão, tecnologia, recursos
humanos, entre outras. E é com
foco em trabalhar para oferecer as
melhores condições de crescimento
e competitividade às empresas
representadas que o SincoElétrico atua.
São 79 anos de atividades defendendo
os interesses dos empresários e
empresas dos setores de: material
elétrico, eletrodomésticos, telefonia fixa
e móvel, iluminação, telecomunicações
e informática em todo o Estado de São
Paulo.
O leque de Produtos e Serviços é vasto.
O SincoElétrico celebra, atualmente
mais de 20 Convenções Coletivas e vai
além: a entidade produz, imprime e
envia gratuitamente para as empresas
por ela representadas, o Caderno de
Convenções Coletivas. Ou seja, um alto
investimento para que as empresas
possam ter informação de qualidade
e à mão, facilitando o acesso à
informação e aumentando a agilidade
de seus processos internos.
O SincoElétrico também investe na
contratação da pesquisa das Margens

de Valor Agregado (MVAs) – leia mais
na página 3 –, realizada a cada dois
anos e que representa um importante
avanço, junto à SEFAZ/SP, no tocante
ao aprimoramento da legislação da
Substituição Tributária.
PARCERIAS
O SincoElétrico também trabalha para
oferecer as melhores condições na
contratação de serviços terceirizados.
A entidade tem um rol de parceiros nas
áreas: jurídica, previdenciária, saúde,
educação, tecnologia, certificação
digital, crédito, medicina e segurança
do trabalho, entre outros. A entidade
também emite, de forma gratuita, o
Certificado Sindical, que permite a
prática de piso salarial diferenciado.
COMUNICAÇÃO
Além de seus meios de comunicação –
site, informativo impresso, Facebook,
newsletter semanal e, agora, o
SincoElétrico Digital. A entidade
também apostou no ECOS – Encontro de
Contabilistas e Sindicatos Patronais –
que já caminha para sua quarta edição.
Em parceria com outros sindicatos
patronais e com a FecomercioSP, o
evento tornou-se referência entre o
setor e os contabilistas – leia mais sobre
o ECOS nesta edição.
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Contabilistas
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Por Dr. José Lázaro de Sá, assessor jurídico da FecomercioSP
REPIS é a sigla para Regime Especial de Piso Salarial, uma inovação
inserida em convenções coletivas de trabalho para possibilitar que
microempresas e empresas de pequeno porte pratiquem salários um
pouco menores do que os ajustados para as empresas em geral, o que
pode gerar uma economia da ordem de 10% ao ano.
Criado por entidades sindicais patronais, foi estruturado em
conjunto com a representação dos trabalhadores de acordo com
as normas vigentes, tendo como metas garantir tratamento
diferenciado para as empresas menores e proporcionar maior
estabilidade no emprego para os trabalhadores. Mais de 90% das
empresas ativas no Brasil são de pequeno ou de micro porte que
respondem por mais da metade dos empregos formais. São também
as que mais sofrem para se manterem competitivas e operantes.

REPIS PODE
GERAR
ECONOMIA DE
10% PARA AS
EMPRESAS
O QUE É O REPIS E PARA QUE SERVE? CONHEÇA OS

DETALHES E SUA IMPORTÂNCIA PARA O EQUILÍBRIO
DAS RELAÇÕES TRABALHISTAS E EMPRESARIAIS

Pesquisas recentes revelam que 50% não duram mais do que cinco
anos e um dos fatores que mais pesa é justamente a folha de
pagamento. É nesse contexto que surgiu o REPIS, fundamentado
na Constituição Federal (art. 170, inciso IX) e na Lei Complementar
123/2006 (art. 1º, inciso II), que garantem tratamento favorecido às
microempresas e empresas de pequeno porte. Para ter acesso ao
REPIS as empresas interessadas devem, primeiramente, verificar a
convenção coletiva de trabalho a que estão vinculadas. Embora as
regras possam variar conforme a norma, o benefício é exclusivo para
essas empresas, sendo indispensável o cumprimento integral das
normas trabalhistas, inclusive as firmadas na convenção coletiva.
A forma de solicitação também pode variar, mas em qualquer
hipótese demandará análise documental promovida pela
representação patronal e dos trabalhadores, corresponsáveis pela
emissão de um Certificado autorizando a aplicação de piso salarial
diferenciado, permitido somente para novas contratações.
O descumprimento das obrigações leva à desconsideração do
Certificado e, consequentemente, ao pagamento das diferenças
salariais devidas e os seus reflexos.
O REPIS é opcional e uma valiosa ferramenta, capaz de reduzir
impactos da folha de pagamento e fomentar novas contratações,
entre outros.
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SINCOELÉTRICO
CONTRATA NOVA
PESQUISA DE
MVAS
ESPECÍFICA PARA O SETOR DE MATERIAL ELÉTRICO,
A PESQUISA DE MARGENS DE VALOR AGREGADO

(MVAS) TEM VIGÊNCIA ATÉ 31 DE JANEIRO DE 2018

Certamente todos os contribuintes do ICMS, em especial, que
operam com materiais elétricos conhecem o Regime da Substituição
Tributária do ICMS e os seus impactos operacionais e comerciais.
Desde a sua implementação para o setor de material elétrico, no
ano de 2008, pelo Estado de São Paulo, a principal preocupação
do SincoElétrico era, e ainda é, a definição das margens de valor
agregado (MVA’s) ou Índice de Valor Adicionado Setorial (IVA-ST).
As MVA’s são publicadas periodicamente, com vigência a cada dois
anos, pela SeFAZ/SP. Segundo o Dr. Halim J. A. Neto, advogado da Lima
Junior | Domene e Advogados Associados, o regulamento do ICMS do
Estado de São Paulo prevê que somente as entidades representativas
dos setores podem contratar a pesquisa de MVA’s, neste sentido,
o SincoElétrico, em conjunto com outras entidades do comércio e
da indústria, criou o Grupo do Setor de Material Elétrico. “Dentre
as funções e contribuições do Grupo do Setor de Material Elétrico,
destaco o constante apoio junto à SEFAZ/SP para o aprimoramento
da legislação da Substituição Tributária e a realização das pesquisas
de MVA’s”, diz.
A pesquisa acontece em três fases (veja BOX) e de acordo com a
portaria Portaria CAT 95/2017, publicada pelo SEFAZ, a vigência dos
MVAs para o setor de material elétrico foi prorrogada até 31 de janeiro
de 2018.

FASES DA PESQUISA
DEFINIÇÃO: serão definidos os produtos mais representativos do
setor.

Pixabay

CONTRATAÇÃO E EXECUÇÃO: obrigatoriamente devem ser executadas
por institutos de pesquisas econômicas, como a FIPE ou FGV.
ENTREGA: o relatório final é entregue para a SEFAZ/SP e validado
pela DEAT. Nesta fase, o Grupo do Setor de Material Elétrico pode
apresentar pleitos específicos que serão analisados pela DEAT.
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ESTREITANDO LAÇOS
PARCERIAS
ECOS APROXIMA SINDICATOS E CONTABILISTAS AMPLIANDO
A TROCA DE CONHECIMENTO ENTRE ELES

O SincoElétrico busca, periodicamente,
parcerias com empresas nas mais diversas
áreas de interesse corporativo para
atender as necessidades de gestão dos
representados pela entidade.
São elas:

Quando a primeira edição do Encontro de Contabilistas e Sindicatos
Patronais (ECOS) aconteceu, em outubro de 2016, talvez ainda não
houvesse o exato entendimento da dimensão que esse evento
tomaria.
O SincoElétrico teve participação direta no planejamento e
idealização do evento que reúne ainda outros sindicatos patronais
como: Sincomavi, Sindiflores, Sincovaga, Sincofarma e o Sindióptica,
além da FecomercioSP.
O ECOS tornou-se um sucesso e ganhou tamanha importância
que já está a caminho de sua quarta edição. Na primeira edição, a
importância da representação sindical e o funcionamento do eSocial
foram os temas. Já o segundo encontro, em março deste ano, teve
como tema as exigências do novo cenário trabalhista.

•Assistência médica
•Assistência odontológica
•Certificado digital
•Clube de compras
•Colégios/escolas
•Escola de idiomas
•Faculdades/Universidades
•Laboratórios
•Lazer
•Medicina e segurança do trabalho
•Recuperação de crédito
Para saber mais acesse o site:
www.sincoeletrico.com.br

Em outubro, mais uma vez o ECOS foi à plenária da FecomercioSP,
desta vez para elucidar os principais assuntos relativos à Reforma
Trabalhista, que entrou em vigor em 11 de novembro.
No debate sobre reforma, a importância da atuação dos sindicatos
patronais foi exaltada por Sarina Sasaki Manata, assessora jurídica
de FecomercioSP. “A representação dos sindicatos vai muito além da
celebração da convenção coletiva. É ele que acompanha projetos de
lei dos interesses dos representados, por exemplo”, comentou.

EXPEDIENTE
Publicação do SincoElétrico destinada às
empresas varejistas de material elétrico e
aparelhos eletrodomésticos do Estado de São
Paulo. Os artigos assinados não refletem a
opinião do SincoElétrico.
•Diretoria: Marco Aurélio Sprovieri Rodrigues,
Manoel Coyado Reverte, Ubirajara José Pasquoto,
Carlos Ferreira Rodrigues, Sílvio Moreira Barboza
(in memorian) e Joaquim Carlos Martins
•Conselho Fiscal: Valdo Moreira de Moraes (in
memorian), Virgilio Cansino Gil, Wildman Rojas
de Carvalho, Felipe Gannam Bernaba Abduch,
Sérgio Monteiro Camelo e Sylvio Rodrigues
Covas Junior
•Delegados Representantes junto a
FecomercioSP: Marco Aurélio Sprovieri Rodrigues
e Abduch Bernaba Jorge

Divulgação

•Gerente executiva: Roseli Anchieta Silveira
•Assistente executiva: Patrícia Iris Oliveira
•Jornalista responsável: Adriana Bruno (MTB 26
109)
Sindicato do Comércio Varejista de Material
Elétrico e Aparelhos Eletrodomésticos no Estado
de São Paulo
Rua Conselheiro Crispiniano, 398. São Paulo- SP.
Tel: (11) 3333 8377.

