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Com a revogação do Regime Simplificado, Prefeitura
apresenta sistema eletrônico para apuração do ISS
Eletrônica deverá ser utilizada pelo prestador que desejar reduzir
sua base de cálculo do ISS, declarando os materiais aplicados por ele
adquiridos para os serviços prestados.
Mário esclareceu que o Sistema exigirá uma vinculação de cada Nota
Fiscal de material a uma respectiva obra de construção civil para
fins de dedução da base de cálculo do ISS. Tal vinculação somente
poderá ser feita através da emissão de uma “Nota de Remessa” para
cada material adquirido pela Construtora. Ou seja, mesmo no caso
Fotos: Valterci Santos

No dia 9 de julho, o Secretário de Finanças da Prefeitura de
Curitiba, Vitor Puppi Stanislawczuk, e o gerente de área, Mario
Machado da Silva, estiveram no Sinduscon Paraná, em Reunião
com Associados, para explanar sobre o novo Sistema Eletrônico
para apuração do Imposto Sobre Serviço (ISS), haja vista a
revogação do Regime Simplificado do ISS.

da Construtora adquirir junto ao fabricante uma série de materiais,
com nota fiscal contendo o endereço da obra como endereço de
entrega, ainda assim o prestador deverá emitir Notas de Remessa
sempre que os materiais forem aplicados na construção.
Esclareceu, ainda, que apenas serão passíveis de dedução os materiais
que forem incorporados à construção e que não serão admitidas
deduções das subempreitadas contratadas pelo construtor.

Apesar de todos os esforços do Sinduscon-PR para sua
manutenção, explanando para a Prefeitura o retrocesso que
representaria sua extinção, no dia 1º de julho de 2018, o Regime
Simplificado do Imposto Sobre Serviço – ISS, instituído pela Lei
Complementar n. 66/2007, foi revogado pela Lei Complementar
n. 107/2017.

Com a revogação, as empresas
de construção civil passaram a
recolher o ISS com alíquota de
5% (cinco por cento) sobre o
valor da nota fiscal, admitindose a dedução dos materiais.

Diante de tais pontos apresentados, que, além do aumento da
burocracia, poderão ensejar uma série de discussões judiciais, o
Sinduscon -PR informa aos seus associados que está reivindicando
a Prefeitura os ajustes necessários no Sistema.

Em decorrência da mudança, também no início do mês de julho de
2018, foi publicado o Decreto n. 676, que instituiu a Declaração

Confira a palestra completa na página do

de Deduções Eletrônica no âmbito do Sistema Eletrônico de

Sinduscon-PR no Facebook: @sindusconpr

Gestão do ISS. Segundo o Decreto, a Declaração de Deduções
sindusconpr.com.br
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Cartões de Benefícios para os trabalhadores
e empresários da Construção Civil
Os cartões oferecem acesso à uma rede credenciada de forma simples
e sem burocracia, além de não gerar custos

O Sinduscon Paraná acaba de fechar uma parceria com
a BENEMIX/ECX CARD, que irá beneficiar mais de 60
mil vidas além de proporcionais mais tranquilidade e
segurança aos empresários da construção civil.
O cartão ECX CARD visa oferecer um cartão para
antecipação salarial, saúde farmácia e vale compras
(alimentação), conforme estipulado na cláusula 5ª e o

Os cartões oferecem acesso
à uma rede credenciada de
forma simples e sem burocracia,
além de não gerar custos para
empresários e trabalhadores.

cumprimento da cláusula 12ª da Convenção Coletiva

A BENEMIX é uma empresa com atuação nacional,

de Trabalho 20180/2020, firmada entre Sinduscon-PR,

reconhecida por sua credibilidade, alto padrão de atendimento

Fetraconspar e sindicatos filiados.

e eficiência no segmento de cartões de benefícios, além de se
posicionar como uma das mais avançadas tecnologicamente

A BENEMIX/ ECX CARD oferece cartões para antecipação

neste segmento, oferecendo uma gestão automatizada e

salarial, saúde farmácia e vale compras (alimentação),

simplificada para o controle de cartões.

de acordo com o previsto nas cláusulas 5ª e 12ª da
Convenção Coletiva de Trabalho 20180/2020, firmada
entre Sinduscon-PR, Fetraconspar e sindicatos filiados.
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Para ter acesso basta entrar em contato pelo 0800
702 0064 ou pelo e-mail contato@benemix.com.br
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Sinduscon-PR e entidades pares promovem
Ciclo de Debates
O Ciclo de Debates visa ceder espaço para que cada candidato mostre
suas propostas para o setor

O Sinduscon-PR, em parceria

Confira a programação:

com a Ademi-PR, Secovi-PR,

28/08 – Carlos Roberto Massa Júnior (Ratinho)

IEP e Crea-PR, realizará nos

11/09 – Cida Borghetti

meses de agosto e setembro o

*Até o fechamento da edição o terceiro candidato ainda não

Ciclo de Debates com os três

convite e definição de data da participação no Ciclo de Debates.

candidatos melhores ranqueados

Todas as reuniões ocorrerão às 18h30, no auditório do

estava definido. As entidades aguardam nova pesquisa para

nas pesquisas eleitorais para o

Sinduscon Corporate, localizado na Rua da Glória, 175, no

Governo do Paraná.

coquetel aos participantes.

bairro Centro Cívico. Ao fim de cada encontro será servido um

O Ciclo de Debates visa ceder espaço para que cada candidato

Os associados das entidades envolvidas estão

mostre suas propostas para o setor, individualmente. A cada

convidados a participar do debate, a fim de conhecer

encontro, as entidades irão entregar um documento onde

as propostas e planos de governo. Interessados em

manifestam algumas preocupações, propostas e reivindicações

participar devem confirmar presença pelo telefone

do setor da construção e do mercado imobiliário, com relação

(41) 3051-4366 ou enviar e-mail para anegocios@

ao desenvolvimento da capital paranaense.

sindusconpr.com.br

sindusconpr.com.br
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CAIXA reduz taxa de juros no Crédito
Imobiliário para Pessoa Jurídica
Estratégia visa estimular o mercado e oferecer melhores condições
para clientes

A CAIXA reduziu, no dia 31 de julho, as taxas de juros do crédito

A crescente demanda em análise para o segundo semestre de 2018,

imobiliário para Produção Pessoa Jurídica. A estratégia tem

considerando o reposicionamento e a melhoria das condições de

como objetivo oferecer condições atrativas aos clientes, aliada

contratação nas linhas de crédito para a Construção Civil, tem como

à sustentabilidade do projeto, mantendo assim a performance

objetivo a retomada dos lançamentos de empreendimentos para

da contratação e impactando de forma positiva o setor da

geração de emprego, renda e acesso a moradia.

Construção Civil. A linha de crédito usa recursos do Sistema
Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE).
Alinhada à recuperação da economia, às melhores práticas do

Cota de financiamento
aumentou para 70%

mercado e, ainda, ao movimento de redução da SELIC, a CAIXA
reduz as taxas em média de 1 a 2 pontos percentuais ao ano. A

As taxas mínimas passaram, nesse caso, de 10,25%

taxa mínima passa a ser de 9% a.a., calculada de acordo com o

a.a para 9% a.a, no caso de imóveis dentro do Sistema

porte, rating, nível de relacionamento das empresas com a CAIXA

Financeiro de Habitação (SFH), e de 11,25% a.a para

e a sustentabilidade do projeto.

10% a.a, para imóveis enquadrados no Sistema de
Financiamento Imobiliário (SFI).

“Como o cenário econômico está apresentando sinais de
retomada, o banco reposicionou suas taxas de juros do SBPE e,

Além da redução de juros, a CAIXA também

atendendo à estratégia que valoriza a escolha da CAIXA como

promoveu o aumento da cota de financiamento do

banco de principal relacionamento, propôs-se tratar de forma

imóvel usado de 50% para 70%, além de retomar

diferenciada os clientes com bom índice de relacionamento e

o financiamento de operações de interveniente

com uma abordagem de incentivo ao cliente de menor risco,

quitante (imóveis com produção financiada por

em razão da sua nota de score”, explica o vice-presidente de

outros bancos) com cota de até 70%.

Habitação da CAIXA, Paulo Antunes de Siqueira.
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Fonte: CAIXA

Inovação em Benefícios

CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO

2018/2020 - 5a CLÁUSULA
A D I A N TA M E N TO S A L A R I A L

CARTÃO ANTECIPAÇÃO SALARIAL
CARTÃO SAÚDE FARMÁCIA
NOVOS BENEFÍCIOS PARA A CATEGORIA

A adesão é gratuita através da parceria oferecida pelo

SINDUSCON-PR, Benemix e ECX Card.

O cartão Antecipação Salarial e o Cartão Saúde Farmárcia oferecem
acesso à rede credenciada de forma simples e sem burocracia , trazendo
segurança e bem-estar ao colaborador e sua família.

0

$

Sem taxa de adesão
ou manutenção para
as empresas.
Sem tarifa ou juros
para os colaboradores.

$
Gestão Online,
eliminando o controle
manual das despesas.

Mais de 30.000
estabelecimentos
credenciados em
todo o Brasil.

Mais de 8.000
farmácias
credenciadas
em todo o Brasil.

O valor das
compras é debitado
automaticamente na
folha de pagamento
do colaborador.

Agende uma visita para saber mais.
Entre em contato pelo 0800 702 0064
ou contato @benemix.com.br

Inovação em Benefícios

sindusconpr.com.br
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Publicado decreto que regulamenta a
acessibilidade nas incorporações imobiliárias
PONTOS

IMPORTANTES

A

SEREM

DESTACADOS:
1. Das unidades adaptáveis e da conversão
em unidades internamente acessíveis sob
demanda do adquirente
De acordo com os artigos 4º e 5º do
Decreto, as unidades autônomas das
edificações de uso privado multifamiliar
deverão, como regra, ser adaptáveis, e, a
pedido do adquirente, serão convertidas
em unidades internamente acessíveis. Para
estes casos, a solicitação do interessado
deverá ser por escrito e até a data do início
da obra, considerando esta como a data de
emissão do Cadastro Específico do Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS - CEI.

No dia 27 de julho foi publicado o Decreto nº 9.451, de
26 de julho de 2018 que regulamenta o art. 58 da Lei nº
13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com
Deficiência - Estatuto da Pessoa com Deficiência).

A medida dispõe que os
empreendimentos de edificação
de uso privado multifamiliar
serão projetados com unidades
adaptáveis, com condições
de adaptação dos ambientes
para as características de
unidade internamente acessível
observadas as especificações
estabelecidas nos Anexos I e II
do Decreto.
8
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2. Dos sistemas construtivos que não viabilizam alterações
posteriores e da garantia de 3% de unidades internamente
acessíveis
O artigo 6º, no entanto, traz uma exceção à regra, prevendo
que os empreendimentos que adotarem sistema construtivo
que não permita alterações posteriores, tais como a alvenaria
estrutural, paredes de concreto, impressão 3D ou outros
equivalentes, poderão não atender às obrigações previstas
nos art. 3º, art. 4º e art. 5º, desde que garantam o percentual
mínimo de três por cento de unidades internamente acessíveis,
não restritas ao pavimento térreo.
3. Da adaptação razoável
O adquirente do imóvel que não possua estrutura interna
flexível, poderá solicitar, por escrito, a adaptação razoável
de sua unidade até a data do início da obra. Ou seja, d para
informar à construtora ou à incorporadora sobre os itens de

INFORME JURÍDICO

SINDUSCONPR

anteriormente à data de entrada em vigor deste Decreto;
- As unidades autônomas com, no máximo, um dormitório e
com área útil de, no máximo, trinta e cinco metros quadrados;
- As unidades autônomas com dois dormitórios e com área útil
de, no máximo, quarenta e um metros quadrados;
- Reforma e regularização de edificação de uso privado
multifamiliar, desde que a construção da edificação original a
ser reformada ou regularizada tenha se iniciado anteriormente
à data de entrada em vigor deste Decreto;
- Reforma das unidades autônomas das edificações de uso
privado multifamiliar; e
- Regularização fundiária de interesse social, desde que o
imóvel ou os núcleos informais a serem regularizados tenha
se iniciado anteriormente à data de entrada em vigor deste
Decreto.
7. Da exclusão dos programas habitacionais públicos ou
subsidiados com recursos públicos
sua escolha para instalação na unidade adquirida, observadas
as especificações estabelecidas no Anexo II.

Ficam

excluídos

do

disposto

neste

Decreto

os

empreendimentos a que se refere o art. 32 da LBI tendo
4. Da vedação de cobrança de valores adicionais pela

em vista que este artigo já dispõe de reserva de, no mínimo,

conversão de unidade adaptável em internamente acessível

3% (três por cento) das unidades habitacionais para pessoa

Em todos os casos previsto no ato normativo é vedada a

com deficiência e garantia de acessibilidade nas áreas de

cobrança de valores adicionais. Ou seja, tanto para a aquisição

uso comum e nas unidades habitacionais no piso térreo e de

de unidades internamente acessíveis; para adaptação razoável

acessibilidade ou de adaptação razoável nos demais pisos.

da unidade autônoma ou para a conversão de unidade
adaptável em internamente acessível não pode o incorporador

8. Da vigência da norma

cobrar valores adicionais.
Segundo o art. 11, o Decreto entrará em vigor 18 meses
5. Vagas de garagem

após a data de sua publicação, previsto, portanto, para janeiro
de 2019. A Câmara Brasileira da Indústria da Construção-

Serão reservados 2% das vagas de garagem ou estacionamento,

CBIC, desde 2015 vem empreendendo esforços junto ao

vinculadas ao empreendimento, para uso comum, para

Governo Federal para que essa regulamentação, já prevista

veículos que transportem pessoa com deficiência com

desde aquele ano no Estatuto da Pessoa com eficiência, fosse

comprometimento de mobilidade, sem prejuízo do disposto

efetivada em benefício dos deficientes.

no art. 47 da Lei nº 13.146, de 2015.
Para o Presidente da CBIC, José Carlos Martins, “o aspecto
6. Das isenções

do custo não é o mais relevante, o mais importante é que a
pessoa com deficiência se sinta feliz e bem abrigada dentro

Ficam dispensados do disposto neste Decreto:

daquele imóvel”.

- As edificações de uso privado multifamiliar cujo projeto tenha
sido protocolado no órgão responsável pelo licenciamento

Informações do Boletim Jurídico da CBIC
sindusconpr.com.br
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Odontopediatria no Seconci Paraná
Seconci Paraná amplia sua atuação e passa a prestar atendimento Odontológico
Os atendimentos serão realizados segundas, quartas e sextasfeiras das 12h30 às 16h30hs e terças e quintas das 8h às 12h.
Para receber atendimento, o funcionário da empresa associada
deve realizar o cadastro das crianças diretamente na recepção
do Seconci-PR. É obrigatória a apresentação de documento de
identificação da criança. A agenda da Dra. Camila Petrycovski,
dentista especialista em Odontopediatria, já está aberta para
as consultas. Os agendamentos também devem ser realizados
diretamente na recepção.
Não serão realizados atendimentos a crianças desacompanhadas.
Um responsável maior de idade deverá acompanhá-las até o
Imagem: Vanessa Maritza

A partir do mês de agosto, o Seconci Paraná ampliou sua atuação
e passa a prestar atendimento Odontológico a crianças de 3 a 14
anos, filhos dos funcionários das empresas associadas.
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consultório.
Informações e agendamentos pelo telefone:
(41) 3051-4307
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Decreto Presidencial institui a Política Nacional de
Trabalho no âmbito do Sistema Prisional e afeta
as contratações com o Poder Público
entidades da administração pública federal direta, autárquica
e fundacional DEVERÃO EXIGIR da contratada o emprego
de mão de obra formada por pessoas presas ou egressos
do sistema prisional, consoante dispões o § 5º do art. 40
da Lei nº 8.666, o que constará do edital como requisito de
habilitação jurídica. Mas não é só!
Logo no artigo seguinte, consta que a empresa deverá
contratar, para cada contrato que firmar, os destinatários da
Pnat, nas proporções abaixo, fornecendo a estes remuneração,
alimentação,

transporte,

uniforme,

equipamentos

de

proteção e inscrição, na qualidade de segurado facultativo, ao
preso em regime semiaberto no Regime Geral de Previdência
Social:
I - três por cento das vagas, quando a execução do contrato
demandar duzentos ou menos funcionários;
No dia 25 de julho foi publicado o Decreto 9.450/2018

II - quatro por cento das vagas, quando a execução do

que regulamenta o § 5º do art. 40 da Lei nº 8.666 (Lei de

contrato demandar duzentos e um a quinhentos funcionários;

Licitações e Contratos) e o disposto no inciso XXI do caput
do art. 37 da Constituição Federal. O Decreto, que institui

III - cinco por cento das vagas, quando a execução do

a Política Nacional de Trabalho no âmbito do Sistema

contrato demandar quinhentos e um a mil funcionários; ou

Prisional (Pnat), visa permitir a inserção das pessoas privadas
de liberdade e egressas do sistema prisional no mundo do

IV - seis por cento das vagas, quando a execução do contrato

trabalho e na geração de renda, sobretudo por intermédio

demandar mais de mil empregados.

das contratações realizadas com o Poder Executivo Federal.
Importante ressaltar que a não observância das regras
São destinatários desse programa os presos provisórios, às

previstas acima, durante o período de execução contratual,

pessoas privadas de liberdade em cumprimento de pena no

acarreta, segundo o Decreto, quebra de cláusula contratual

regime fechado, semiaberto e aberto e às pessoas egressas

e possibilita a rescisão por iniciativa da administração pública

do sistema prisional.

federal, além das sanções previstas na Lei nº 8.666/93.

Segundo o artigo 5º do Decreto, nas contratações de

Informa-se, por oportuno, que tais exigências também

serviços, inclusive os de engenharia, com valor anual acima

deverão ser cumpridas nos casos de subcontratação de obra

de R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais), os órgãos e

ou serviço, quando admitidas no edital e no contrato.

sindusconpr.com.br
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