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AGENDA-SINDIQUIM/RS 
 

OUTUBRO 2015 – Reunião Comitê Técnico.  

08 de outubro de 2015 – 13h30min às 

17h00min. 

 

OUTUBRO 2015 – Seminário: RDC’s 47/2013  e  

48/2013  26 e 27 de outubro de 2015 – 
8h30min às 17h00min. 

 

 

Pacote de ajuste fiscal atinge 

indústria química em 

momento de intensificação 

do cenário recessivo 
De acordo com o levantamento 

preliminar da Associação Brasileira 

da Indústria Química (Abiquim), as 

vendas e a demanda interna de 

produtos químicos de uso 

industrial intensificaram os recuos 

em termos de volume de janeiro a 

agosto deste ano, na 

comparação com igual período 

do ano anterior. As vendas 

internas caíram 4,56%, enquanto a 

demanda nacional por produtos 

químicos, medida pelo consumo 

aparente nacional (CAN), teve 

retração de 5,2% nos primeiros 

oito meses do ano. “A atividade 

econômica vem apresentando 

resultados muito aquém do que 

se esperava e as principais 

cadeias demandantes de 

produtos químicos não têm tido 

uma boa performance, 

destacando-se a indústria 

automobilística, construção civil, 

atividades de E&P, entre outras”, 

analisa a diretora de Economia e 

Estatística da Abiquim, Fátima 

Giovanna Coviello Ferreira. Em 

meio a esse cenário, o Governo 

Federal ainda anunciou o pacote 

de ajuste fiscal, que, segundo a 

diretora da Abiquim, atinge 

diretamente e agrava a 

competitividade da indústria 

química brasileira. “No caso da 

química, presente na base de 

diversas cadeias industriais, não se 

pode descartar o efeito 

inflacionário que essas medidas 

poderão trazer”, alerta Fátima 

Giovanna. Fonte: ABIQUIM 

 
 

 

 

Simples Doméstico terá 

primeiro recolhimento 

em novembro/2015 
O primeiro pagamento do Simples 

Doméstico deverá ser realizado 

até 6 de novembro. Por isso, o 

cadastramento tanto do 

empregador quanto do seu 

trabalhador doméstico já poderá 

ser realizado a partir de 1º de 

outubro, no 

portal  www.esocial.gov.br , por 

meio do Módulo Simplificado. 

Com isso mais de dois milhões de 

trabalhadores domésticos 

poderão ter acesso a todos os 

benefícios previstos na Lei 

Complementar 150/2015. O 

Simples Doméstico, instituído por 

meio da LC 150, é o regime 

unificado de pagamento de todas 

as contribuições e encargos do 

trabalhador doméstico. O 

cadastramento dos trabalhadores 

admitidos até setembro deste ano 

estende-se por todo o mês de 

outubro. Já o cadastramento 

daqueles admitidos a partir de 

outubro deve ocorrer até um dia 

antes do início das atividades. 

Atentar-se para evitar problemas 

na hora de efetivar o registro do 

seu trabalhador doméstico. 

Possíveis divergências associadas, 

por exemplo, ao nome, data de 

nascimento, Cadastro de Pessoas 

Físicas - CPF e o Número de 

Identificação Social - NIS 

(PIS/PASEP/NIT/SUS) de seus 

empregados domésticos podem 

ser identificadas por meio do 

módulo Consulta Qualificação 

Cadastral no portal eSocial. Ao 

informar os dados citados, o 

sistema indicará as possíveis 

divergências e orientará sobre 

como realizar a correção. Guia 

Única - A utilização do Módulo 

Simplificado para geração da 

guia única será referente apenas 

à competência de outubro, que 

terá como vencimento a data de 

6 de novembro, já que, embora o 

Simples Doméstico deva ser pago 

até o dia 7 de cada mês, 07/11 

cairá num sábado. A partir de 

26/10, será disponibilizada nova 

versão do sistema para propiciar a 

geração do DAE – Documento de 

Arrecadação do eSocial (nome 

atribuído à guia única). 

Orientações - Para os possíveis 

casos de rescisão de contrato de 

trabalho durante o mês de 

outubro, o empregador deve 

observar os seguintes 

procedimentos:  Efetue o 

pagamento do FGTS, através  da 

GRRF WEB, conforme vencimento 

detalhado na Circular CAIXA nº 

694/2015. A GRRF WEB também 

está disponível no site do eSocial. 

 

LIMA & LONDERO –  

ADVOGADOS OAB-RS 1912 
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