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A Federação manifestou posicionamento contrário à aprovação do Projeto de Lei

2.358/2020, que pretende instituir a Contribuição de Intervenção no Domínio

Econômico incidente sobre a receita bruta de serviços digitais prestados pelas

grandes empresas de tecnologia (Cide-Digital). Para a Entidade, a instituição de nova

contribuição sobre a receita bruta das empresas de tecnologia resultaria em elevação da

carga tributária para um setor que já recolhe muitos tributos. A proposta também afeta

a isonomia entre empresas multinacionais estabelecidas no Brasil e os negócios que

operam exclusivamente no exterior, o que poderia incentivar a migração de

investimentos para fora do País. 

A FecomercioSP, a Associação Comercial de São Paulo e cinco sindicatos se uniram para

manter o uso das sacolas feitas de matéria-prima proveniente de tecnologias

sustentáveis, assinando manifesto com parceiros contra a proibição de sacolas

bioplásticas. Saiba mais: 

 

> CONTRA PROIBIÇÃO DE SACOLAS BIOPLÁSTICAS 
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Conforme defendia o Conselho de Turismo da Federação, o governo federal sancionou a

Lei do Voo Simples, com veto à volta do despacho gratuito de bagagens em voos –

ponto prejudicial a empresas e consumidores. A FecomercioSP atuou para que esta

insegurança jurídica não entrasse em vigor, sobretudo em um contexto de danos

financeiros graves ao setor turístico ao longo dos últimos dois anos. A Federação

continua engajada para que o Congresso Nacional mantenha o veto. 

 

> CONQUISTA: VETO AO DESPACHO GRATUITO DE BAGAGENS 

TURISMO

Lei Geral do Turismo pode ser atualizada

em breve. FecomercioSP reforça as

necessidades de reavaliar e modernizar

a lei, após mais de uma década da sua

implementação. Entenda: 

 

> REGULAMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE

TURISMO 

SUSTENTABILIDADE

Federação apoia a PEC que incentiva

adoção de determinadas medidas de

preservação ambiental, como reúso de

água e utilização de energia renovável. A

proposta prevê redução da alíquota do

IPTU para quem adotar práticas

sustentáveis. Veja: 

 

> BENEFÍCIOS AO MEIO AMBIENTE E AO BOLSO
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A FecomercioSP criou um espaço para promover a disseminação das informações

relativas às negociações coletivas da Entidade, em face da categoria profissional.

Acesse o link abaixo e confira a agenda das assembleias de negociações coletivas da sua

categoria! 

 

> ACOMPANHE A AGENDA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS

Criado com o objetivo de filtrar e contextualizar a profusão informativa sobre as

eleições que circula nos diferentes meios, o RADAR é um serviço digital gratuito da

FecomercioSP. Os inscritos receberão semanalmente, em formato de newsletter, uma

curadoria dos fatos publicados pelos principais veículos do Brasil, com análises e

bastidores da disputa em 2022. Saiba mais: 

 

>  ELEIÇÕES: O QUE REALMENTE IMPORTA SABER 

Em junho de 2021, o Congresso deu início à discussão do Projeto de Lei 2.337, que ficou

conhecido como o “PL da Reforma Tributária”, o qual segue em tramitação no Senado

Federal. Um ponto sensível do projeto é a alteração do atual regime de tributação de

lucros e dividendos das empresas. Isto é, quanto maior a distribuição de lucros, maior

será a carga tributária. Pra entender os efeitos da mudança, o podcast da FecomercioSP

conversou com Sarina Manata,  assessora jurídica da Federação, e Everardo Maciel,

consultor jurídico, ex-secretário da Receita Federal e um dos responsáveis pela

modelagem do atual sistema de tributação dos lucros e dividendos, ainda na década de

1990. Entenda! 

 

>  TRIBUTAÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS E SEUS IMPACTOS PARA AS EMPRESAS 

SIGA A FECOMERCIO-SP 
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Veja como nós tratamos os seus dados pessoais no nosso aviso externo de privacidade. 

 

Para esclarecer dúvidas ou enviar sugestões, entre em contato com o ri@fecomercio.com.br. 

Enviado por FecomercioSP
R. Dr. Plínio Barreto, 285 - Bela Vista, São Paulo - SP, 01313-020
Se deseja não receber mais mensagens como esta, clique aqui.
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