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Exmo. Sr. Prefeito e o Sr. Secretário de Finanças do Município do Recife. 

 

Ref.: Portaria Conjunta Nº 02, de 02 de Abril de 2020 

 

   SINDICATO DAS AGÊNCIAS DE PROPAGANDA DO 

ESTADO DE PERNAMBUCO – SINAPRO/PE, com sede nesta Cidade do 

Recife, na Rua Nobre Lacerda, n.º 246 – conj. 205 -  CEP 50720-040, 

inscrito no CNPJ sob o n.º 08.081.465/0001-26, tendo  conhecimento da 

iniciativa tomada por V.Excia., prorrogando o prazo para recolhimento do 

Imposto Sobre Serviços – ISS, por 90 (noventa) dias, para alguns setores da 

economia, no Município do Recife, atingidos pela pandemia causada pelo 

COVID-19, respeitosamente, por seu Diretor Presidente, vem ponderar: 

 

1. Foi com grande surpresa que o SINAPRO/PE constatou, ao ler o 

noticiário sobre a Portaria em referência, que o segmento 

econômico publicitário, notadamente as Agências de Propaganda, 

não havia sido incluído entre os setores beneficiados por tão 

louvável iniciativa, que visa a preservar as empresas de serviços, da 

negativação, em razão da drástica diminuição do trabalho e da 

consequente ausência de receitas. 

 

2.  O segmento econômico publicitário representado pelo SINAPRO/PE, 

há muito tempo vem sofrendo com a forte crise econômica que tem 

abalado o País, e sua situação agravou-se drasticamente, com a 

ocorrência da pandemia provocada pelo COVID-19 (coronavírus). 
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3. A Agências de Propaganda estão lutando para alcançar algum 

benefício que lhes permita atravessar o período em causa, 

procurando manter-se em atividade; procurando manter os 

empregos - centenas e centenas de postos de trabalho - sem que 

seus profissionais fiquem expostos ao insidioso vírus e às 

dificuldades deles advindas. 

 

4. Portanto, com todo o respeito que V.Excia. merece desta Entidade 

de Classe, vem a mesma requerer a inclusão da categoria das 

Agências de Propaganda na Portaria em referência, para que 

também elas possam se beneficiar da prorrogação do prazo 

para  pagamento do ISS, por 90 (noventa) dias, como conferido aos 

estabelecimentos dos demais setores. 

 

P. e E. Deferimento. 

 

                                            Recife, 02 de abril de 2020. 

 

    Daniel José Queiroz Ferreira 

                                                          PRESIDENTE 
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