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Contribuinte
do
Simples Nacional:
entrega da DeSTDA
é prorrogada para
20 de agosto
Declaração de
Substituição Tributária,
Diferencial de Alíquota e
Antecipação do Simples
Nacional:

O Conselho de Política
Fazendária (CONFAZ)
decidiu em reunião na
última sexta-feira, 8 de
abril, pela prorrogação
da entrega da DeSTDA
em
nível
nacional. Portanto, a
medida alcança todos os
estados
e
Distrito
Federal. Fatos geradores
relativos aos meses de
janeiro a junho de 2016
poderão ser declarados
até 20 de agosto de 2016.
Atenção: Quanto
ao
pagamento devido por
empresas optantes pelo
Simples Nacional, na
condição de substituto
tributário ou destinatário
de mercadorias sujeita à
substituição
tributária
por
responsabilidade
(antecipação tributária),
aquisição de imobilizado
ou materiais de uso e
consumo, no Estado de
Santa Catarina, continua
sendo os prazos previstos
nos artigos: 53, §§ 21 a
23 e 60, §§ 29 e 30 do
RICMS/SC. Quanto aos
demais estados , deve-se
consultar a legislação do
local de cada um.
http://www.sef.sc.gov.br/noti
cias/aten%C3%A7%C3%A3o
-contribuinte-do-simplesnacional-entrega-dadestda-%C3%A9prorrogada-para-20-deagosto

PROGRAMA:

1.Introdução: a importância e contribuição do
processo de gerenciamento de riscos para a
garantia de processos seguros e confiáveis na
Indústria Química
2.Contextualização: relacionando o processo ao
Atuação Responsável
3.Abrangência: entendendo a cadeia de valor
4.O processo em etapas: conhecendo as
principais etapas do processo de gerenciamento
de riscos
5.Identificação
de aspectos
e
perigos:
estabelecendo abrangência, responsabilidades e
técnicas de identificação
6.Avaliação de impactos e riscos: definindo
técnicas de análise e classificação dos impactos e
riscos identificados
7.Priorização de cenários: estabelecendo uma
escala de prioridades considerando os potenciais
impactos e riscos identificados
8.Estabelecimento de controles: estabelecendo
medidas preventivas para controlar os impactos e
riscos identificados e padrões para mitigar suas
consequências
9.A importância da comunicação e da
capacitação: fazendo com que as medidas
administrativas e organizacionais para gerenciar
os riscos considerados significativos sejam
entendidas e atendidas por todas as partes
interessadas
10.Desenvolvimento de cultura organizacional
para atitude segura e adequada dentro e fora da
organização
11.Análise crítica e sistemática para controle,
aprendizado e melhoria contínua do processo
Clayton Schultz Formado em engenharia
mecânica atuou por 30 anos na Copesul /
Braskem como responsável técnico das atividades
de engenharia de segurança do trabalho, gerente
da área de SSMA entre 2007 e 2008 na UNIB
(RS) e entre 2008 e 2013 atuou na área
corporativa de SSMA como responsável
corporativo pelos processos de saúde e higiene
ocupacional, ergonomia e segurança química. Foi

coordenador da Comissão Técnica
de Segurança, Higiene e Saúde
Ocupacional da Abiquim, de 1995 a
2013.
SINDIQUIM - RS - Rua Santa
Catarina, 40 – 9º andar Sala 906 –
POA RS
Dia 09 de maio de 2016
Horário: das 8h30 às 17h30

SINDIQUIM – RS
NOVA SEDE
Informamos que JÁ estamos em nossa
sede social própria, endereço: Rua
Santa Catarina, 40 Sala 906 - Santa
Maria Goretti - Porto Alegre – RS
91030-330. Telefone 3331.5200.
Mais um passo importante para
consolidação
de
sua
representatividade, uma sede própria,
com toda a estrutura para bem
atender nossos representados. Além
da área administrativa, teremos sala
para reuniões e auditório para
realização de cursos/seminários em
um único espaço.

ATENDIMENTO NR 26
CLASSIFICAÇÃO GHS,
ROTULAGEM E FISPQ
Teremos no SINDIQUIM-RS, dias
27
e
28
de
abril
o
treinamento NR26: GHS, FISPQ e
ROTULAGEM, em parceria com a
empresa
Lisam
System
e
EcoAdvisor. O prazo para as
empresas se adequarem no GHS foi
até 01/12/2015, portanto todos os
produtos químicos devem adotar a
comunicação
de
perigo
do
GHS. Vagas são limitadas. O
curso pretende aprofundar o
conhecimento de profissionais das
áreas de saúde, segurança e meio
ambiente, quanto aos requisitos
para elaboração de Fichas de
Informações de Segurança de
Produto Químico e rotulagem,
conforme o GHS/ ABNT 14725.
PROGRAMA/INSCRIÇÃO

