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RECEITA
ESTADUAL LANÇA
PROGRAMA DE
AUTORREGULARIZ
AÇÃO PARA SETOR
DE POLÍMEROS E
PARA
DIVERGÊNCIAS NO
CREDITAMENTO
DE ENERGIA
ELÉTRICA

A Receita Estadual,
buscando intensificar
ações destinadas a
identificar
divergências
ou
inconsistências
e
outros eventos que
possam
acarretar
pagamento a menor
de
imposto
ao
Estado,
está
iniciando dois novos
Programas de Autor
regularização.
A
iniciativa é destinada
ao setor de polímeros
e estabelecimentos
comerciais
que
apresentaram
divergências
no
creditamento
de
Energia Elétrica. O
objetivo é recuperar
cerca de R$ 15
milhões devidos aos
cofres públicos e dar
prazo até março para
que as empresas
regularizem
suas
pendências.

Saiba mais

PORTARIA FEPAM N°
12/2020

Alterações
na
regra do Sistema
de Manifesto de
Transporte
de
Resíduos - MTR

Foi publicada no Diário
Oficial do Estado (DOE), de
23 de janeiro de 2020, a
Portaria FEPAM nº 12/2020
que altera a Portaria nº
87/2018 e dispõe sobre a
obrigatoriedade
de
utilização do Sistema no
Estado do RS.
Integra da portaria.

Déficit em produtos
químicos avança 6,6%
em 2019, totalizando
US$ 31,5 bilhões

O Brasil importou US$ 44,1 bilhões em
produtos químicos em 2019, valor
total pago pela aquisição de pouco
mais de 47,6 milhões de toneladas
entre as diversas mercadorias
acompanhadas pela Abiquim no
âmbito da balança comercial setorial.
Na comparação com os resultados de
2018, foi registrado um aumento de
2% no valor monetário das
importações, ao passo que as
quantidades físicas adquiridas pelo
País foram 5,4% superiores...
(Leia aqui a matéria completa)
Fonte ABIQUIM

Legislação para RH 2020
Todas as mudanças que
impactam no trabalho da
área!
Trabalho
muito
bem
elaborado
pela
METADADOS,
uma
empresa voltada para
gestão
de
pessoas,
acreditamos vá auxiliar no
dia a dia do recursos
humanos.

https://www.metadados.com.br/

