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Procedimentos
para
prorrogação automática
das licenças da FEPAM
nos casos de alteração de
competência do ente
federativo licenciador

AGENDA JUNHO
2019
WORSHOP: Produtos

Controlados
Pela
Polícia
Federal
Portaria 240/2019 - 10
de junho de 2019 –
14h às 17h, em nossa
Sede.
Parceria SINDIQUIM e
SINDIATACADISTAS
Sindiquimrs@sindiquim.org.br
Palestra:
Trabalho
Temporário
x
Terceirização - 12 de
junho de 2019 – 14h
às 17h, Sede do
SINDIQUIM.
Sindiquimrs@sindiquim.org.br
“Química na Praça”
- 16 de junho de 2019
– 9h às 13h, no
Parque da Redenção.
Parceira SINDIQUIM/
BRASKEM

No próximo dia 16 de junho, das 9h às
13h, o SINDIQUIM/RS estará mais uma
vez no Parque da Redenção, participando
das comemorações do Dia do Químico
com outras entidades da química. Nos
anos anteriores, a promoção foi um
sucesso e centenas de pessoas
compareceram ao evento para receber
informações e diversos brindes doados
pelas
empresas
associadas
ao
SINDIQUIM/RS. Filas se formaram para
ganhar amostras de sabonetes, sabões,
produtos de limpeza, cosméticos,
aromatizadores de ambientes e velas,
camisetas entre tantas outras lembranças,
além disso, para conhecer melhor a
química. Esta é uma ótima maneira de
divulgar a indústria química gaúcha e
aproximá-la ainda mais de seu público
local. Convidamos a todos para
participarem de mais esta ação do
SINDIQUIM/RS.

eventos@revistahec.com.br - 11 3849-0094
Investimento Gratuito
Incluso na inscrição:
Coffee Breaks
Certificado de participação (Será entregue
até 15 dias após o Curso)
Almoço não incluso INSCRIÇÕES
Local: Novotel 3 Figueiras: Av. Soledade,
575 - Três Figueiras, Porto

Publicada no Diário Oficial do
Estado do Rio Grande do Sul,
de 27 de maio de 2019, a
Portaria FEPAM nº 34/2019,
que
dispõem
sobre
os
procedimentos administrativos
para
requerimento
de
prorrogação automática das
licenças ambientais emitidas
pela
Fundação
Estadual
Ambiental Henrique Luis
Roessler – FEPAM, nos casos
de alteração de competência do
ente federativo responsável
pelo Licenciamento Ambiental.

Códigos
do
CNAE
devem estar atualizados
para
envio
de
informações ao eSocial
Empresas devem atualizar
código do CNAE, conforme as
alterações estabelecidas na
Instrução
Normativa
RFB
1.867/2019, para fecharem sua
folha de pagamento no eSocial.
Para que o envio seja concluído
com êxito, as empresas devem
realizar os seguintes passos:
(i) Para atualização do código,
as empresas deverão enviar o
evento S-1005, preencher o
grupo de nova validade com
data de início em abril de 2019;
(ii) Depois, devem informar seu
código de CNAE atualizado e
atualizar
as
tabelas
de
estabelecimento;
(iii)
Então, as empresas
deverão reenviar o fechamento
da folha de pagamento.

