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SINDIMASSAS CONTATRI
Extinção da substituição tributária 
do ICMS sobre produtos do setor de 
massas alimentícias  e biscoitos

Alinhamento com o Secretário da 
Fazenda a fim de retirar a 
substituição tributária dos 
produtos

14/02/19 31/12/19 Em Andamento
Foi feito conato com o presidente do sindicato  e explicada a questão da substituição tributária.O sindicato pediu mais prazo para eles decidirem internamente sobre a 
questão da retirada da Substituição Tributária dos produtos.

SINDIMASSAS CONTATRI

Sanar o problema de glosas de ICMS 
que serveriam de crédito para os 
clientes de empresas estabelecidas 
em outras unidades da federação, 
fato que onera os produtos das 
industrias capixabas. Isso pelo fato 
de não estarem concedendo os 
benefícios fiscais concedidos e 
convalidades

Articulação com a Secretária da 
Fazenda do ES. 

14/02/19 31/12/19 Em Andamento

Quanto a questão de Minas Gerais estar glosando créditos, o Secretário da Fazenda do ES vai fazer uma reunião com o Secretário da Fazenda de MG para tentar 
resolver o problema.
Após solicitação da Findes/Contatri, o Secretário da Fazenda do ES se reuniu no dia 19/03/19 com o Secretário da Fazenda de MG, para resolver as glosas ilegais 
realizadas por MG, relativas aos créditos de ICMS advindos dos incentivos fiscais capixabas. Como resultado da reunião, MG em até 30 dias irá alterar a norma que dá 
base para esta glosa, excluindo o ES, pois aqui já fizemos nosso dever de casa, convalidando os incentivos. Mais uma vitória da FINDES/Contatri.

SINCAFÉ CONTATRI
Levantar impactos tributário da 
cadeia produtiva

O Contatri não tem capacidade 
para atender este tipo de 
demanda. Nestes casos o IEL  tem 
ajudado o sindicatos apontando 
algumas consultorias que fazem 
esse tipo de serviço.

28/02/19 20/06/19 10/07/2019 Concluído
Emails enviados (28/02/19) notificando a impossibilidades de atendimento da demanda. Email enviado para o sindicato no dia 20.05.2019 solicitando novamente ou 
que reformulem a demanda ou que a deem como encerrada. Devido ao fato do sindicato não ter respondido o email do dia 20.05.19 a demanda está sendo dada como 
concluída.

SINDIROCHAS CONTATRI
Equilibrar IPI - Principal concorrente 
não paga esse imposto (cerâmica)

01/03/19 31/08/19 Atrasado Sim
Email e ligações realizadas para entender melhor a demanda. O executivo do sindirochas irá enviar por email a explicação da demanda. No dia 11/03 o executivo Samir 
informou que por se tratar de tributo federal, irá levar o assunto na próxima reunião do Conselho Tributário da CNI, que deverá ocorrer em maio. A reunião do Conselho 
tributário ainda não ocorreu.

SINDIROCHAS CONTATRI

Intermediar negociação com SEFAZ 
para flexibilização do decreto 3517. 
Solicita adequação das notas fiscais 
de saída de blocos.

20/01/19 31/12/19 Em Andamento

Email encaminhado para o Sindirochas solicitando informações referentes a demanda. Email encaminhado para o executivo do sindirochas pedindo detalhamento da 
demanda no dia 12/03/2019. Demanda típica do CONTATRI (comentário do COAL). Email enviado em 28/03/2019 ao Sindirochas notificando da análise do pleito. 
Sindirochas a princípio preferiu agir individualmente mas após a tentativa não exitosa solicitou a ajuda do contatri. Aguardando posicionamente do Sindirochas para 
iniciar alguma ação.

SINVESCO CONTATRI

Reduzir ICMS do ES para empresas 
capixabas venderem internamente 
(Empresa do ES pagam 17% - de 
outros Estados pagam 12% no 
mercado local)

Fazer pleito de redução de ICMS 
indistintamente é ineficaz pois o 
governo  dificilmente atenderá. 
Reavaliar junto ao sindicato.

01/02/19 30/06/19 Concluído
Email e ligações realizadas para notificar a respeito da impossibilidades de atendimento de demandas tão abrangentes . O sindicato não manifestou resposta diante da 
impossibilidade de atendimento da demanda, mesmo sendo solicitada reavaliação da demanda.

SINDIPLASTES CONTATRI

Tributação sobre investimento
As empresas estão encontrando 
dificuldades em realizar  vendas 
para outras regiões devido às 
diferenças de tributação entre os 
estados.

Redução em  5% da alíquota dos 
tributos para o setor conseguir 
competir em igualdade com as 
empresas de outros estados.

24/08/17 08/01/18 11/03/2019 Concluído Não
Reencaminhar ao IEL. Para atendimento da demanda é necessário estudo econômico-tributário, que está fora do escopo do Contatri. Demanda encaminhada 
pessoalmente pelo Samir para  Paulo Lacerda, com indicação de ser dada como concluída para o Contatri pelo Samir.

SINDIPLASTES CONTATRI

Tributação sobre investimento
As empresas estão encontrando 
dificuldades em realizar  vendas 
para outras regiões devido às 
diferenças de tributação entre os 
estados.

Aplicação dos mesmos benefícios 
tributários dos 
atacadistas/distribuidores para 
as indústrias.

24/08/17 08/01/18 01/03/2019 Concluído Não Acão interna do SINDIPLASTES

SINDIPLASTES CONTATRI

Tributação sobre investimento
As empresas estão encontrando 
dificuldades em realizar  vendas 
para outras regiões devido às 
diferenças de tributação entre os 
estados.

Desenvolver política efetiva para 
combater a informalidade no 
estado, já que não há postos de 
fiscalização suficientes para 
cobrir a extensão territorial.

24/08/17 08/01/18 17/01/2018 Concluído Não
O CONTRATRI se reuniu com o Governo do Estado e eles que descartaram a possibilidade de criação de barreiras fiscais físicas.
Alguma ação pode ser realizada apenas em caso de denuncia.
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SINDIPLASTES CONTATRI

Tributação sobre investimento
As empresas estão encontrando 
dificuldades em realizar  vendas 
para outras regiões devido às 
diferenças de tributação entre os 
estados.

Reduzir alíquotas de vendas entre 
indústrias no estado.

24/08/17 08/01/18 11/03/2019 Concluído Não
Reencaminhar ao IEL. Para atendimento da demanda é necessário estudo econômico-tributário, que está fora do escopo do Contatri. Demanda encaminhada 
pessoalmente pelo Samir para  Paulo Lacerda, com indicação de ser dada como concluída para o Contatri pelo Samir.

SINDIPLASTES CONTATRI

Tributação sobre investimento
As empresas estão encontrando 
dificuldades em realizar  vendas 
para outras regiões devido às 
diferenças de tributação entre os 
estados.

Extinção da Substituição 
Tributária para o setor de 
embalagens no Espírito Santo.

24/08/17 31/12/19 Em Andamento Não Esta sendo discutido o fim da Substituição Ttibutaria no ES de forma macro, para varios produtos.


