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Turismo foi tema de reunião-almoço na Fecomércio-RN  
 2 de fevereiro de 2015 por antonioroberto 
 
 Comércio e turismo na mesma mesa: juntos e interdependentes 
 
O titular da Secretaria de Turismo do Estado do Rio Grande do Norte, Ruy Gaspar, foi 
o convidado da primeira reunião da Câmara Empresarial do Turismo da Fecomércio 
deste ano. O encontro, realizado durante almoço nesta segunda-feira (2), na sede da 
Fecomércio RN, contou com a participação de representantes das 14 entidades que 
compõem a Câmara Empresarial de Turismo e foi coordenado pelo próprio 
presidente da Fecomércio, Marcelo Queiroz, e pelo Coordenador da Câmara, George 
Gosson. 
 
O titular da Setur-RN fez questão de ressaltar a importância de fóruns como o da 
Fecomércio para o sucesso do trabalho que pretende desempenhar na pasta. Ele 
citou algumas ações que já começou a colocar em prática, como a tentativa de 
reaquecimento do fluxo turístico internacional. Gaspar chegou ontem de Madri, 
onde participou da Fitur, uma das principais feiras de turismo na Europa. Na 
bagagem, segundo o secretário, trouxe um voo charter da Suécia, com previsão de 
operação a partir de novembro de 2016. 
 
O presidente da Fecomércio, Marcelo Queiroz, fez questão de reforçar a importância 
desta aproximação. “Eu sempre digo que quando o Turismo vai bem, o comércio 
também vai bem. E vice-versa. Juntos, os setores de Comércio, Serviços e Turismo 
são os maiores recolhedores de impostos, respondem por quase metade do nosso 
PIB e empregam mais de 290 mil pessoas com carteira assinada. Por isso, implantar e 
levar adiante uma política de fomento a estes segmentos é prova de compromisso 
do Governo com o desenvolvimento efetivo da nossa economia e do nosso povo”. 



 

 
Ainda durante a reunião, o presidente Marcelo Queiroz determinou que o diretor 
executivo da Fecomércio, Marcus Guedes, apresentasse, em primeira mão para os 
membros da Câmara e o secretário Ruy Gaspar, os resultados de uma pesquisa 
realizada pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio (IPDC) – que é 
ligado à Fecomércio – na segunda quinzena de janeiro em Natal para traçar o perfil 
do turista que nos visita. Os dados da pesquisa trazem novo alento para o setor.  
 
 Você pode deixar uma resposta, ou trackback a partir do seu próprio site. 
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Base de cálculo para autopeças fica reduzida a 4% no Rio Grande do Norte - Portal 
No Ar 
 
A edição deste sábado (31) do Diário Oficial do Estado (DOE) traz publicado o 
decreto 24.959/2015 que altera o regulamento do Imposto sobre Operações 
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (RICMS). Dessa forma, a Secretaria 
de Estado da Tributação (SET) está realizando ajuste na Margem de Valor Agregado 
para fins de cálculo do ICMS incidente sobre autopeças. O objetivo é proporcionar ao 
setor condições de competitividade favoráveis em relação aos Estados do Nordeste e 
em nível nacional. 
 
De acordo com a nova redação, a base de cálculo do imposto fica reduzida da forma 
que a carga tributária seja equivalente a 4%. A implementação se dá conforme 
determinação prevista anteriormente em Protocolo ICMS firmado no âmbito do 
Confaz – Conselho de Política Fazendária. O decreto passa a valer a partir do 
domingo, 1º de fevereiro de 2015. 
 
A nova base de cálculo para autopeças foi resultado de uma determinação do 
governador Robinson Faria após reunião entre Fecomércio e representantes do 
Sindipeças, no último dia 20 de janeiro. 
 
Segundo o Secretário de Estado da Tributação, André Horta Melo, “a medida mostra 
a sensibilidade do governador Robinson Faria que atendeu ao apelo do Sindipeças e 
Fecomércio. Após a reunião, o governador nos pediu para que a SET realizasse uma 
análise com o objetivo de manter a competitividade do setor, por isso que estamos 
fazendo um realinhamento da base de cálculo dos tributos das peças, para as 
operações internas e interestaduais, mas em um nível que garantirá a 
competitividade frente aos demais estados”, declarou. 
 
Link do decreto no Diário Oficial do Estado: 
http://187.60.78.22/dei/dorn/buscamaterias.aspx?dataed=31%2f1%2f2015&amp;av
=0&amp;ini=31%2f1%2f2015&amp;fim=&amp;modo=0&amp;procurar=autope%u00
e7as 
 
Atualizado em 2 de fevereiro às 16:18 
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Posted on 02. fev, 2015 by Ponto de Vista in Blog 
 
A edição do último sábado (31) do Diário Oficial do Estado (DOE) traz publicado o 
decreto 24.959/2015 que altera o regulamento do Imposto sobre Operações 
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (RICMS). 
 
Dessa forma, a Secretaria de Estado da Tributação (SET) está realizando ajuste na 
Margem de Valor Agregado para fins de cálculo do ICMS incidente sobre autopeças. 
O objetivo é proporcionar ao setor condições de competitividade favoráveis em 
relação aos Estados do Nordeste e em nível nacional. 
 
De acordo com a nova redação, a base de cálculo do imposto fica reduzida da forma 
que a carga tributária seja equivalente a 4%. A implementação se dá conforme 
determinação prevista anteriormente em Protocolo ICMS firmado no âmbito do 
Confaz – Conselho de Política Fazendária. O decreto passa a valer a partir do 
domingo, 1º de fevereiro de 2015. 
 
A nova base de cálculo para autopeças foi resultado de uma determinação do 
governador Robinson Faria após reunião entre Fecomércio e representantes do 
Sindipeças, no último dia 20 de janeiro. 
 



 

Segundo o Secretário de Estado da Tributação, André Horta Melo, “a medida mostra 
a sensibilidade do governador Robinson Faria que atendeu ao apelo do Sindipeças e 
Fecomércio. Após a reunião, o governador nos pediu para que a SET realizasse uma 
análise com o objetivo de manter a competitividade do setor, por isso que estamos 
fazendo um realinhamento da base de cálculo dos tributos das peças, para as 
operações internas e interestaduais, mas em um nível que garantirá a 
competitividade frente aos demais estados”, declarou. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

 
VEÍCULO: PORTAL NO AR           DATA: 02.02.15             
Secretário estadual participa de reunião da Câmara Empresarial do Turismo da 
Fecomércio - Portal No Ar 

 
O titular da Secretaria de Turismo do Estado do Rio Grande do Norte, Ruy Gaspar, foi 
o convidado da primeira reunião da Câmara Empresarial do Turismo da Fecomércio 
deste ano. O encontro, realizado durante almoço nesta segunda-feira, 2, na sede da 
Fecomércio RN, contou com a participação de representantes das 14 entidades que 
compõem a CET e foi coordenado pelo próprio presidente da Fecomércio, Marcelo 
Queiroz, e pelo Coordenador da CET, George Gosson. 
 
O titular da Setur fez questão de ressaltar a importância de fóruns como a CET da 
Fecomércio para o sucesso do trabalho que pretende desempenhar na pasta. 
“Temos aqui um grupo de formadores de opinião, de atores de todo o processo 
ligado à atividade turística. São parceiros indispensáveis em qualquer projeto ou 
ação que quisermos tocar na secretaria. É importantíssimo mantermos um canal 
aberto e perene de diálogo com esta Câmara e com a Fecomércio”, disse Ruy 
Gaspar. 
 
Empresários do setor se reúnem com o titular da Setur (Foto: Divulgação) 
O secretário também citou algumas ações que já começou a tocar. “Acabo de chegar 



 

da Fitur, uma das maiores Feiras de Turismo do mundo, realizada em Madri. Fizemos 
alguns contatos e começamos a mostrar ao Mercado que a postura da pasta, do 
governo em si, agora é outra. Se antes a política do governo para o turismo era não 
ter uma política de governo para o turismo, agora, a ordem é priorizar tudo o que for 
possível para fomentar esta atividade tão importante da nossa economia. Claro que 
ainda estamos começando. Temos muito o que caminhar. Mas encontros como este, 
onde trocamos experiências, visualizamos parcerias e ações conjuntas, são 
fundamentais para trilharmos este caminho com sucesso”, pontuou o secretário. 
 
O presidente da Fecomércio, Marcelo Queiroz, fez questão de reforçar a importância 
desta aproximação. “Eu sempre digo que quando o Turismo vai bem, o comércio 
também vai bem. E vice-versa. Juntos, os setores de Comércio, Serviços e Turismo 
são os maiores recolhedores de impostos, respondem por quase metade do nosso 
PIB e empregam mais de 290 mil pessoas com carteira assinada. Por isso, implantar e 
levar adiante uma política de fomento a estes segmentos é prova de compromisso 
do Governo com o desenvolvimento efetivo da nossa economia e do nosso povo”. 
 
Pesquisa e unidade móvel 
 
Ainda durante a reunião da CET, o presidente Marcelo Queiroz determinou que o 
diretor executivo da Fecomércio, Marcus Guedes, apresentasse, em primeira mão 
para os membros da Câmara e o secretário Ruy Gaspar, os resultados de uma 
pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio (IPDC) 
– que é ligado à Fecomércio – na segunda quinzena de janeiro em Natal para traçar o 
perfil do turista que nos visita. Os dados foram bastante elogiados pelo secretário. 
 
“Nós só vamos divulgar oficialmente para toda a sociedade os dados no final desta 
semana, mas fiz questão de antecipar alguns destes números para vocês”, disse 
Queiroz. 
 
O presidente da Fecomércio também anunciou a operação da Unidade Móvel Sesc 
Saúde da Mulher no bairro de Ponta Negra, a partir do mês de março. A ideia é 
estacionar o caminhão dentro do Balneário do Sesc para atender aos comerciários 
funcionários dos estabelecimentos turísticos localizados naquela região da cidade. 
 
“Este foi um pleito desta Câmara que nós estamos atendendo agora. Iremos levar 
esta nossa estrutura, que oferece mamografias e ultrassonografias, além de outros 
exames para o público feminino, para atender a estes colaboradores”, ressaltou. 
 
A data exata de início do atendimento da unidade e o tempo durante o qual ela 
permanecerá lá ainda serão divulgados. 
 
Atualizado em 2 de fevereiro às 17:13 
Classificação: Positiva 
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Base de cálculo para autopeças fica reduzida a 4% no Rio Grande do Norte «  Blog 
do Seridó 
 
A edição deste sábado (31) do Diário Oficial do Estado (DOE) traz publicado o 
decreto 24.959/2015 que altera o regulamento do Imposto sobre Operações 
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (RICMS). Dessa forma, a Secretaria 
de Estado da Tributação (SET) está realizando ajuste na Margem de Valor Agregado 
para fins de cálculo do ICMS incidente sobre autopeças. O objetivo é 
proporcionar  ao setor condições de competitividade favoráveis em relação aos 
Estados do Nordeste e em nível nacional. 
 
De acordo com a nova redação, a base de cálculo do imposto fica reduzida da forma 
que a carga tributária seja equivalente a 4%. A implementação se dá conforme 
determinação prevista anteriormente em Protocolo ICMS firmado no âmbito do 
Confaz – Conselho de Política Fazendária. O decreto passa a valer a partir do 
domingo, 1º de fevereiro de 2015. 
 
A nova base de cálculo para autopeças foi resultado de uma determinação do 
governador Robinson Faria após reunião entre Fecomércio e representantes do 
Sindipeças, no último dia 20 de janeiro. 
 
Gostou deste Artigo? Partilhe-o! 
 
 
Classificação: Positiva 
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Assessoria Fecomércio  
 
 Secretário de Turismo do Estado destacou importância do diálogo com a 
Fecomércio para “trilhar o caminho do sucesso” no trabalho da pasta.  
 
O titular da Secretaria de Turismo do Estado do Rio Grande do Norte, Ruy Gaspar, foi 
o convidado da primeira reunião da Câmara Empresarial do Turismo da Fecomércio 
deste ano. O encontro, realizado durante um almoço nesta segunda-feira (2), na 
sede da Fecomércio, contou com a participação de representantes das 14 entidades 
que compõem a CET e foi coordenado pelo presidente da Fecomércio, Marcelo 
Queiroz, e pelo Coordenador da CET, George Gosson. 
 
O titular da Setur ressaltou a importância de fóruns como a CET da Fecomércio para 
o sucesso do trabalho que pretende desempenhar na pasta. “Temos aqui um grupo 
de formadores de opinião, de atores de todo o processo ligado à atividade turística. 



 

São parceiros indispensáveis em qualquer projeto ou ação que quisermos tocar na 
secretaria. É importantíssimo mantermos um canal aberto e perene de diálogo com 
esta Câmara e com a Fecomércio”, disse Ruy Gaspar. 
 
O secretário também citou algumas ações que já começou a aplicar. “Acabo de 
chegar da Fitur, uma das maiores Feiras de Turismo do mundo, realizada em Madri. 
Fizemos alguns contatos e começamos a mostrar ao Mercado que a postura da 
pasta, do governo em si, agora é outra. Se antes a política do governo para o turismo 
era não ter uma política de governo para o turismo, agora, a ordem é priorizar tudo 
o que for possível para fomentar esta atividade tão importante da nossa economia. 
Claro que ainda estamos começando. Temos muito o que caminhar. Mas encontros 
como este, onde trocamos experiências, visualizamos parcerias e ações conjuntas, 
são fundamentais para trilharmos este caminho com sucesso”,  pontuou o 
secretário. 
 
O presidente da Fecomércio, Marcelo Queiroz, fez questão de reforçar a importância 
desta aproximação. “Eu sempre digo que quando o Turismo vai bem, o comércio 
também vai bem. E vice-versa. Juntos, os setores de Comércio, Serviços e Turismo 
são os maiores recolhedores de impostos, respondem por quase metade do nosso 
PIB e empregam mais de 290 mil pessoas com carteira assinada. Por isso, implantar e 
levar adiante uma política de fomento a estes segmentos é prova de compromisso 
do Governo com o desenvolvimento efetivo da nossa economia e do nosso 
povo”.   Pesquisa e unidade móvel Ainda durante a reunião da CET, o presidente 
Marcelo Queiroz determinou que o diretor executivo da Fecomércio, Marcus 
Guedes, apresentasse, em primeira mão para os membros da Câmara e o secretário 
Ruy Gaspar, os resultados de uma pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa e 
Desenvolvimento do Comércio (IPDC) – que é ligado à Fecomércio – na segunda 
quinzena de janeiro em Natal para traçar o perfil do turista que nos visita.  Os dados 
foram bastante elogiados pelo secretário. 
 
 “Nós só vamos divulgar oficialmente para toda a sociedade os dados no final desta 
semana, mas fiz questão de antecipar alguns destes números para vocês”, disse 
Queiroz. O presidente da Fecomércio também anunciou a operação da Unidade 
Móvel Sesc Saúde da Mulher no bairro de Ponta Negra, a partir do mês de março. A 
ideia é estacionar o caminhão dentro do Balneário do Sesc para atender aos 
comerciários funcionários dos estabelecimentos turísticos localizados naquela região 
da cidade.  
 
“Este foi um pleito desta Câmara que nós estamos atendendo agora. Iremos levar 
esta nossa estrutura, que oferece mamografias e ultrassonografias, além de outros 
exames para o público feminino, para atender a estes colaboradores”, ressaltou. A 
data exata de início do atendimento da unidade e o tempo durante o qual ela 
permanecerá lá ainda serão divulgados. 
Classificação: Positiva 
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Base de cálculo para autopeças fica reduzida a 4% no Rio Grande do Norte 
 
 
Base de cálculo para autopeças fica reduzida a 4% no Rio Grande do Norte  
 Postado as 10h48 | 02.02.2015 
 
A edição deste sábado (31) do Diário Oficial do Estado (DOE) traz publicado o 
decreto 24.959/2015 que altera o regulamento do Imposto sobre Operações 
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (RICMS). Dessa forma, a Secretaria 
Estadual da Tributação (SET) está realizando ajuste na Margem de Valor Agregado 
para fins de cálculo do ICMS incidente sobre autopeças. O objetivo é 
proporcionar  ao setor condições de competitividade favoráveis em relação aos 
Estados do Nordeste e em nível nacional. 
 
De acordo com a nova redação, a base de cálculo do imposto fica reduzida da forma 
que a carga tributária seja equivalente a 4%. A implementação se dá conforme 
determinação prevista anteriormente em Protocolo ICMS firmado no âmbito do 
Confaz – Conselho de Política Fazendária. O decreto passa a valer a partir do 
domingo, 1º de fevereiro de 2015. 
 
A nova base de cálculo para autopeças foi resultado de uma determinação do 
governador Robinson Faria após reunião entre Fecomércio e representantes do 
Sindipeças, no último dia 20 de janeiro. 
 
Segundo o Secretário de Estado da Tributação, André Horta Melo, “a medida mostra 
a sensibilidade do governador Robinson Faria que atendeu ao apelo do Sindipeças e 
Fecomércio. Após a reunião, o governador nos pediu para que a SET realizasse uma 
análise com o objetivo de manter a competitividade do setor, por isso que estamos 
fazendo um realinhamento da base de cálculo dos tributos das peças, para as 
operações internas e interestaduais, mas em um nível que garantirá a 
competitividade frente aos demais estados”, declarou. 
 
Link do decreto no Diário Oficial do Estado. 
 
 
Classificação: Positiva 
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Base de cálculo para autopeças fica reduzida a 4% no RN  - 
 

 
 
 
 
Foto: Extraída da internet 
 
 A edição do último sábado (31) do Diário Oficial do Estado (DOE) traz publicado o 
decreto 24.959/2015 que altera o regulamento do Imposto sobre Operações 
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (RICMS). 
 
 Dessa forma, a Secretaria de Estado da Tributação (SET) está realizando ajuste na 
Margem de Valor Agregado para fins de cálculo do ICMS incidente sobre autopeças. 
O objetivo é proporcionar ao setor condições de competitividade favoráveis em 
relação aos Estados do Nordeste e em nível nacional. 
 
 De acordo com a nova redação, a base de cálculo do imposto fica reduzida da forma 
que a carga tributária seja equivalente a 4%. A implementação se dá conforme 
determinação prevista anteriormente em Protocolo ICMS firmado no âmbito do 
Confaz – Conselho de Política Fazendária. O decreto passou a valer desde o último 
domingo, 1º. 
 
 A nova base de cálculo para autopeças foi resultado de uma determinação do 
governador Robinson Faria após reunião entre Fecomércio e representantes do 
Sindipeças, no último dia 20 de janeiro. 
 
 Segundo o Secretário de Estado da Tributação, André Horta Melo, “a medida mostra 
a sensibilidade do governador Robinson Faria que atendeu ao apelo do Sindipeças e 
Fecomércio. Após a reunião, o governador nos pediu para que a SET realizasse uma 
análise com o objetivo de manter a competitividade do setor, por isso que estamos 
fazendo um realinhamento da base de cálculo dos tributos das peças, para as 



 

operações internas e interestaduais, mas em um nível que garantirá a 
competitividade frente aos demais estados”, declarou. 
 
 Link do decreto no Diário Oficial do 
Estado: http://187.60.78.22/dei/dorn/docview.aspx?id_jor=00000001&amp;data=20
150131&amp;id_doc=484460. 
 
 
Classificação: Positiva 
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 Robinson determina redução na carga tributária para autopeças no RN  
 
A edição deste sábado (31) do Diário Oficial do Estado (DOE) traz publicado o 
decreto 24.959/2015 que altera o regulamento do Imposto sobre Operações 
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (RICMS). Dessa forma, a Secretaria 
de Estado da Tributação (SET) está realizando ajuste na Margem de Valor Agregado 
para fins de cálculo do ICMS incidente sobre autopeças. O objetivo é proporcionar ao 
setor condições de competitividade favoráveis em relação aos Estados do Nordeste e 
em nível nacional. 
 
De acordo com a nova redação, a base de cálculo do imposto fica reduzida da forma 
que a carga tributária seja equivalente a 4%. A implementação se dá conforme 
determinação prevista anteriormente em Protocolo ICMS firmado no âmbito do 
Confaz – Conselho de Política Fazendária. O decreto passa a valer a partir do 
domingo, 1º de fevereiro de 2015. A nova base de cálculo para autopeças foi 
resultado de uma determinação do governador Robinson Faria após reunião entre 
Fecomércio e representantes do Sindipeças, no último dia 20 de janeiro. 
 
  
 
 
Classificação: Positiva 
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Base de cálculo do ICMS para autopeças fica reduzida a 4% no RN | César Santos 
O Governo do Estado publicou o decreto 24.959/2015 que altera o regulamento 
do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação (RICMS). 
 
Dessa forma, a Secretaria de Estado da Tributação (SET) está realizando ajuste na 
Margem de Valor Agregado para fins de cálculo do ICMS incidente sobre autopeças. 
 
O objetivo é proporcionar  ao setor condições de competitividade favoráveis em 
relação aos Estados do Nordeste e em nível nacional. 
 
De acordo com a nova redação, a base de cálculo do imposto fica reduzida da forma 
que a carga tributária seja equivalente a 4%. A implementação se dá conforme 
determinação prevista anteriormente em Protocolo ICMS firmado no âmbito do 
Confaz – Conselho de Política Fazendária. O decreto passa a valer a partir do 
domingo, 1º de fevereiro de 2015. 
 
A nova base de cálculo para autopeças foi resultado de uma determinação do 
governador Robinson Faria após reunião entre Fecomércio e representantes do 
Sindipeças, no último dia 20 de janeiro. 
 
 
Classificação: Positiva 
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A edição deste sábado (31) do Diário Oficial do Estado (DOE) traz publicado o 
decreto 24.959/2015 que altera o regulamento do Imposto sobre Operações 
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (RICMS). Dessa forma, a Secretaria 
de Estado da Tributação (SET) está realizando ajuste na Margem de Valor Agregado 
para fins de cálculo do ICMS incidente sobre autopeças. O objetivo é 
proporcionar  ao setor condições de competitividade favoráveis em relação aos 
Estados do Nordeste e em nível nacional. 
 
De acordo com a nova redação, a base de cálculo do imposto fica reduzida da forma 
que a carga tributária seja equivalente a 4%. A implementação se dá conforme 
determinação prevista anteriormente em Protocolo ICMS firmado no âmbito do 
Confaz – Conselho de Política Fazendária. O decreto passa a valer a partir do 
domingo, 1º de fevereiro de 2015. A nova base de cálculo para autopeças foi 
resultado de uma determinação do governador Robinson Faria após reunião entre 
Fecomércio e representantes do Sindipeças, no último dia 20 de janeiro. 
 
Segundo o Secretário de Estado da Tributação, André Horta Melo, “a medida mostra 
a sensibilidade do governador Robinson Faria que atendeu ao apelo do Sindipeças e 
Fecomércio. Após a reunião, o governador nos pediu para que a SET realizasse uma 
análise com o objetivo de manter a competitividade do setor, por isso que estamos 
fazendo um realinhamento da base de cálculo dos tributos das peças, para as 
operações internas e interestaduais, mas em um nível que garantirá a 
competitividade frente aos demais estados”, declarou. 
 
Classificação: Positiva 
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VEÍCULO: RAIMUNDINHO DUARTE          DATA: 02.02.15             
Base de cálculo para autopeças fica reduzida a 4% no Rio Grande do Norte 
 
A edição deste sábado (31) do Diário Oficial do Estado (DOE) traz publicado o 
decreto 24.959/2015 que altera o regulamento do Imposto sobre Operações 
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (RICMS). Dessa forma, a Secretaria 
de Estado da Tributação (SET) está realizando ajuste na Margem de Valor Agregado 
para fins de cálculo do ICMS incidente sobre autopeças. O objetivo é 
proporcionar  ao setor condições de competitividade favoráveis em relação aos 
Estados do Nordeste e em nível nacional. 
 
De acordo com a nova redação, a base de cálculo do imposto fica reduzida da forma 
que a carga tributária seja equivalente a 4%. A implementação se dá conforme 
determinação prevista anteriormente em Protocolo ICMS firmado no âmbito do 
Confaz – Conselho de Política Fazendária. O decreto passa a valer a partir do 
domingo, 1º de fevereiro de 2015. 
 
A nova base de cálculo para autopeças foi resultado de uma determinação do 
governador Robinson Faria após reunião entre Fecomércio e representantes do 
Sindipeças, no último dia 20 de janeiro. 
 
Segundo o Secretário de Estado da Tributação, André Horta Melo, “a medida mostra 
a sensibilidade do governador Robinson Faria que atendeu ao apelo do Sindipeças e 
Fecomércio. Após a reunião, o governador nos pediu para que a SET realizasse uma 
análise com o objetivo de manter a competitividade do setor, por isso que estamos 
fazendo um realinhamento da base de cálculo dos tributos das peças, para as 
operações internas e interestaduais, mas em um nível que garantirá a 
competitividade frente aos demais estados”, declarou. 
 
Link do decreto no Diário Oficial do Estado: 
http://187.60.78.22/dei/dorn/buscamaterias.aspx?dataed=31%2f1%2f2015&amp;av
=0&amp;ini=31%2f1%2f2015&amp;fim=&amp;modo=0&amp;procurar=autope%u00
e7as 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL NO MINUTO.COM          DATA: 02.02.15             
 
Base de cálculo para autopeças fica reduzida a 4% no Rio Grande do Norte - 
Notícias - Economia - Nominuto.com 
 
 

 
 
 
A edição do último sábado (31) do Diário Oficial do Estado (DOE) traz publicado o 
decreto 24.959/2015 que altera o regulamento do Imposto sobre Operações 
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (RICMS).  
 
Dessa forma, a Secretaria de Estado da Tributação (SET) está realizando ajuste na 
Margem de Valor Agregado para fins de cálculo do ICMS incidente sobre autopeças. 
O objetivo é proporcionar ao setor condições de competitividade favoráveis em 
relação aos Estados do Nordeste e em nível nacional. 
 
De acordo com a nova redação, a base de cálculo do imposto fica reduzida da forma 
que a carga tributária seja equivalente a 4%. A implementação se dá conforme 
determinação prevista anteriormente em Protocolo ICMS firmado no âmbito do 
Confaz – Conselho de Política Fazendária. O decreto passa a valer a partir do 
domingo, 1º de fevereiro de 2015. 
 
A nova base de cálculo para autopeças foi resultado de uma determinação do 
governador Robinson Faria após reunião entre Fecomércio e representantes do 
Sindipeças, no último dia 20 de janeiro. 
 
Segundo o Secretário de Estado da Tributação, André Horta Melo, “a medida mostra 



 

a sensibilidade do governador Robinson Faria que atendeu ao apelo do Sindipeças e 
Fecomércio. Após a reunião, o governador nos pediu para que a SET realizasse uma 
análise com o objetivo de manter a competitividade do setor, por isso que estamos 
fazendo um realinhamento da base de cálculo dos tributos das peças, para as 
operações internas e interestaduais, mas em um nível que garantirá a 
competitividade frente aos demais estados”, declarou. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE/BLOG E-TURISMO          DATA: 02.02.15             
Câmara Empresarial de Turismo da Fecomércio-RN se reúne com secretário de 
Turismo do RN «  e-Turismo 
 
A Câmara Empresarial de Turismo da Fecomércio-RN, que tem à frente o hoteleiro 
George Gosson (hotéis Praiamar e Holiday Inn Express Natal), se reúne nesta 
segunda-feira (2), a partir do meio-dia, para discutir ideias e sugestões para o 
segmento.  
 
O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, estará presente. E um 
dos convidados para a reunião é o secretário de Turismo do RN e presidente da 
seccional potiguar da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH-RN), Ruy 
Gaspar.  
 
Na pauta estarão itens como a redução da alíquota do ICMS sobre o querosene de 
aviação, já prometida pelo governador Robinson Faria e com impactos diretos no 
incremento da malha aérea potiguar. A questão da gestão do Centro de Convenções 
de Natal também será destaque na reunião. 
 
 Você pode deixar uma resposta, ou trackback a partir do seu próprio site. 
 
 
Classificação: Positiva 
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