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SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA
LANÇA REGIME ESPECIAL QUE DIMINUI
CUSTO SALARIAL DE EMPRESAS

Na tarde da última terça-feira, 06,
aconteceu uma reunião no Centro
Empresarial de Açailândia (CEA) entre uma
comissão do Sindicato do Comércio
Varejista de Açailândia - SICA e a classe dos
contadores, prossionais esses vindos dos
escritórios de contabilidade da cidade.
A reunião teve como intuito apresentar o Regime Especial do Piso Salarial
(REPIS), e fortalecer uma parceria para que
os contadores levem até seus clientes mais
uma vantagem que o SICA está proporcionando.
O Sindicato busca disponibilizar ao
comerciante local uma forma de redução
de custos na folha salarial de suas empresas, a m de que as mesmas, com despesas
menores, tenham mais condições de se
manter aberta e competitiva no mercado.

FIQUE

ATENTO

O REPIS foi uma forma
encontrada para propiciar ao
Micro Empreendedor
Individual (MEI),
Microempresas (ME) e às
Empresas de Pequeno Porte
(EPP) do comércio, o tratamento diferenciado e privilegiado
previsto na Lei complementar
nº 123/06, de forma que
possam praticar valores diferentes de pisos
salariais.
Esse sistema está em conformidade à
cláusula 39ª da Convenção Coletiva de
Trabalho 2017/2018 (SICA/SECA), aplicado
aos comerciantes da cidade de Açailândia.

mês, valor esse que já é praticado desde 1º
de novembro de 2017, conforme a
convenção coletiva de trabalho
2017/2018.
As empresas que não obtiverem o
Certicado de enquadramento no REPIS,
não poderão praticar os pisos especiais de
salários, mesmo que para os órgãos
públicos estejam relacionadas no termo da
Lei 123/2006.
Os comerciantes que desejam
participar de mais este benefício, devem
procurar o Centro Empresarial de
Açailândia, localizado à Rua Maranhão
com Rua Flamengo, 1710 – Getat. O prazo
máximo para requerer o REPIS 2018 vai até
o próximo dia 30 de março.

Como Funciona
Na prática,
as empresas que
aderirem aos
REPIS, poderão
praticar valores de
pisos salariais
menores do que o
piso atual da
classe varejista
local que é de R$
1.020,00 (Um mil
e vinte reais) por

!

As empresas que não obtiverem o Certicado de
Enquadramento no REPIS, NÃO poderão praticar os pisos
especiais de salários, mesmo que para os órgãos públicos
estejam reconhecidas nos termos da Lei 123/2006.

O PRAZO MÁXIMO
PARA REQUERER

O REPIS 2018
ATÉ O DIA

30/03/2018

solicitado na secretaria do SICA

PALESTRA
INTELIGÊNCIA
FINANCEIRA
COM DOUGLAS FILHO
A Palestra Inteligência Financeira que acontecerá no
dia 22 DE MARÇO tem o objetivo de lançar luz sobre os
princípios das Finanças Pessoais e da Educação Financeira que
podem levar qualquer pessoa a uma condição de abundância
nanceira, na qual não existem dívidas, o dinheiro está sempre
trabalhando para o dono e há tempo livre para fazer o que se
gosta, seja dedicar-se a um hobby ou passar tempo de
qualidade com a família. Além disso, realizar sonhos e viver o
estilo de vida tão almejado é plenamente possível para aqueles
que dominam tais princípios.
O Coach de Finanças Pessoais Douglas Filho tem 31
anos e é natural de Belém-PA. Atualmente reside em
Açailândia-MA, de onde desenvolve o seu trabalho ajudando as
pessoas a organizarem a sua vida nanceira de maneira que
possam realizar os seus sonhos e viver o estilo de vida que
sempre almejaram.

CURSOS 2018
1º SEMESTRE
A Empresa ENGECONSULT em parceria com o CEA
– Centro Empresarial de Açailândia está com uma
programação semestral de cursos voltado aos
colaboradores das empresas do comércio, da indústria,
enm de todos que buscam aper feiçoamento ou
qualicação de seus conhecimentos prossionais. Não
percam essas oportunidades. FAÇA JÁ SUA INSCRIÇÃO!
Curso Relações Humanas
12/03 a 16/03/2018

Curso de Assistente
Administrativo.
21/05 a 25/05/2018

Curso de Excelência no
Atendimento ao Cliente;
02/04 a 06/04/2018

Curso Formação de Líderes.
11/06 a 15/06/2018

Curso Vendas e as Técnicas
de Trabalho;
16/04 a 20/04/2018

Curso Contabilidade para
Empreender.
25/06 a 29/06/2018

Curso de Departamento de
Pessoal;
07/05 a 11/05/2018

Curso Aprenda a Falar em
Público.
09/07 a 13/07/2018

NOVO SPC MAXI

Veriﬁque se o cliente possui:
Registros no SPC | Registro na SERASA | Títulos protestado
Cheques sem fundos, sustados, roubados, cancelados ou
extraviados.

Desejamos um

Feliz Dia Internacional
da Mulher

para todas aquelas que têm conquistado cada vez
mais espaço na sociedade e que tem ajudado a
transformar o comércio de Açailândia.

8 DE MARÇO

ANIVERSARIANTE

DE FEVEREIRO
DIRETORIA DO CEA

15/03

Haolibamo Mamede
Alles Barbosa

25/03

José Adalberto Rodrigues
de Almeida

Empresário, conheça o benefício oferecido pelo Sindicato
do Comércio Varejista de Açailândia-SICA

REPIS

2018

Regime Especial de Piso Salarial

O QUE É?
O Regime Especial de Piso Salarial (REPIS) foi uma forma encontrada para propiciar às MEI (Micro
Empreendedor Individual), ME (Microempresas) e às EPP (Empresas de Pequeno Porte) do comércio, o
tratamento diferenciado e privilegiado previsto na Lei Complementar nº. 123/06, de forma que possam praticar
valores diferenciados de pisos salariais. Esse sistema está em conformidade a cláusula 39ª da Convenção
Coletiva de Trabalho 2017/2018 (SICA / SECA) aplicado aos comerciantes da cidade de Açailândia-MA.

COMO FUNCIONA?
Na prática, as empresas que aderirem ao REPIS, poderão praticar valores de pisos salariais
diferenciados, nesse caso, inferiores àqueles praticados pelas demais empresas.

FIQUE

ATENTO

!

As empresas que não obtiverem o Certicado de
Enquadramento no REPIS, NÃO poderão praticar os pisos especiais de
salários, mesmo que para os órgãos públicos estejam reconhecidas
nos termos da Lei 123/2006.

O PRAZO MÁXIMO
PARA REQUERER O REPIS 2018

ATÉ O DIA 30/03/2018
solicitado na secretaria do SICA
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