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Boletim Jurídico

Construção civil e comércio varejista entram na
política de desoneração da folha salarial

A Portaria Interministerial MPS/MF nº 15/2013, publicada no 
DOU 1º/01/2013, entre outras providências, alterou a tabela de 
salários-de-contribuição dos segurados empregado, empregado 
doméstico e trabalhador avulso para fatos geradores que ocor-
rerem a partir da competência janeiro/2013, reajustou em 6,20% 

os benefícios mantidos pela Previdência Social, definiu os valo-
res das cotas do salário-família e revogou, expressamente, a 
Portaria Interministerial MPS/MF nº 11/2013, a qual havia divul-
gado os mencionados valores. Para acesso integral aos novos 
valores estabelecidos pela citada Portaria, clique aqui.

Em virtude do Decreto nº 7.872, de 26/12/2012 que regula-
menta a Lei nº 12.382, de 25/02/2011 e fixa o Salário Mínimo 
(a partir de 1º de janeiro de 2013) em R$ 678,00, a Asses-
soria Jurídica do Sinduscon-GO informa que os salários dos 

serventes, vigias e demais empregados que até dezembro de 
2012 era de R$ 635,80 deverão ser reajustados para o novo 
Salário Mínimo, cujo pagamento será em fevereiro de 2013. 
Para acessar a íntegra do decreto clique aqui.

Já está vigendo desde o dia 1º de janeiro de 2013 a redução 
da alíquota de 6% para 4% dos que optarem pelo Regime Espe-
cial de Tributação (RET). A decisão consta no art. 4º da Medida 
Provisória 601, de 28/12/2012, que modifica o art. 4º da Lei 

10.931, de 02 de agosto de 2004, que trata do Regime Especial 
Tributário do patrimônio de afetação, reduzindo a tributação das 
incorporações imobiliárias submetidas ao RET para a alíquota 
única de 4%. (Fonte: CBIC Hoje de 14/01/2012, edição 5.623)
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Alterada a tabela de desconto previdenciário dos segurados empregado,
doméstico e trabalhador avulso a contar de 1º/01/2013

Salário Mínimo 2013

RET: redução da alíquota em vigor desde o dia 1º de janeiro

Representantes do Departamento Nacional do Serviço 
Social da Indústria (Sesi), da CBIC e do Seconci-Brasil 
assinaram no dia 27/11/12, na sede da Câmara, em Brasília, 
Acordo de Governança do Programa Nacional de Segurança e 
Saúde no Trabalho para a Indústria da Construção (PNSST-IC). 
O PNSST-IC é um programa de inovação tecnológica em 
segurança e saúde no trabalho criado especialmente para 
atender as demandas da indústria da construção, com foco 
nos acidentes fatais e incapacitantes. O programa visa ampliar 
o acesso de trabalhadores a informações sobre Segurança e 
Saúde no Trabalho da Indústria da Construção. Sua realização 
se deve ao fato de a indústria da construção figurar como um 
dos setores de maior relevância para a CNI e à necessidade 

de se conjugar esforços no sentido de equacionar as iniciativas 
imprescindíveis para enfrentar os desafios da indústria da 
construção que extrapolam a capacidade de atendimento 
individual de cada instituição.

O programa já foi implantado no Estado da Bahia. Sua linha 
de ação está focada no acesso ao conhecimento, diagnóstico, 
serviço e solução técnica e assessoria e consultoria. No 
último dia 12 de dezembro, na sede da entidade, em Brasília, 
foi realizada a primeira reunião do Comitê Estratégico do 
programa. O comitê é o órgão deliberativo que tem como 
objetivo definir as estratégias e as prioridades de atuação do 
PNSST-IC. (Fonte: CBIC Hoje de 27/12/2012, edição 5.607)

Atenção para pagamento da Contribuição Sindical Patronal 2013

O Sindicato da Indústria da Construção no Estado de 
Goiás (Sinduscon-GO) comunica aos empresários sujeitos ao 
recolhimento da Contribuição Sindical Patronal prevista em 
lei, que o prazo para o recolhimento da contribuição relativa 
ao exercício 2013 encerra-se no próximo dia 31 de janeiro. 
As instruções para o pagamento e a tabela progressiva 
encontram-se disponíveis no site www.sinduscongoias.
com.br. As guias GRCSU’s para o recolhimento já foram 
enviadas às empresas via correio. O pagamento deverá ser 
efetuado nas casas lotéricas (respeitando os limites de valores 
recebidos nesses agentes), nas agências da Caixa Econômica 
Federal ou em qualquer agência bancária pertencente à rede 
arrecadadora dos tributos federais até a data de vencimento.

A não quitação no prazo legal implicará nas sanções 
legais, ficando proibida a empresa de participar de 
concorrências públicas (artigo 607 da CLT), bem como 

de obter financiamentos em instituição financeira estatal. 
Paralelamente às sanções acima descritas, a empresa ainda 
está sujeita à fiscalização feita pela Superintendência 
Regional do Trabalho e Emprego, a qual, ao constatar a 
inadimplência, pode aplicar multa administrativa (artigo 598 
com relação a Lei 7.855 de 24/10/1989).

Para outras informações, ligue: (62) 3095-5164/3095-
5182; e-mails: felipe@sinduscongoias.com.br, andre@
sinduscongoias.com.br, adimilson@sinduscongoias.com.br.
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