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Vamos explicar um pouco sobre o que o SINAPEL - Sindicato do Comércio
Atacadista de Papel, Papelão, Artigos de Escritório e de Papelaria oferece a seus
associados no que se refere à Assessoria Jurídica.
Nossa entidade representa as empresas afiliadas junto aos Governos Federal,
Estadual e Municipal, sempre acompanhando e se posicionando face às
alterações de leis vigentes e novas legislações.
Sendo um Sindicato filiado à FecomercioSP – Federação do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, participamos ativamente de vários
Conselhos que compõem esta entidade reconhecida pela excelência em
representatividade, dentre os quais, CAT – Conselho dos Assuntos Tributários
e CCA – Conselho do Comércio Atacadista. Estes órgãos reúnem-se
periodicamente para analisar e discutir questões que têm impacto nas atividades
econômicas das empresas dos setores representados. Muitos resultados positivos
têm sido alcançados, graças a esta atuação. Um, que nos surpreendeu, por
exemplo, foi o veto ao aumento do IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano
(2014). Este caso é emblemático, mas outros projetos relevantes podem ser
citados, como o de ações para barrar as normativas da CAT/SEFAZ –
Coordenadoria de Administração Tributária da Secretaria da Fazenda, dilatação
do prazo para o pagamento do ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias
e Prestação de Serviços (Janeiro de 2017), veto a diversas leis, principalmente da
SEFAZ-SP, quando consideradas injustas ou prejudiciais ao desempenho das
atividades empresariais.
Além de beneficiadas por estas ações com foco setorial, todas as empresas
associadas ao SINAPEL também podem contar com orientação jurídica para
causas específicas, no âmbito trabalhista, fiscal, tributário e em quaisquer outras
questões correlatas. Basta entrar em contato com o SINDICATO e expor o
problema, para que seja analisado e orientado com competência.
O SINAPEL está à disposição de seus associados e oferece muitos outros
benefícios às empresas dos setores representados. Se tiver alguma dúvida ou
quiser saber mais, entre em contato.
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