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1º RestauraRH DEBATE O IMPACTO DA IMPLANTAÇÃO DO
eSocial NO SETOR DE FOOD SERVICE

A

té 2015, as grandes e médias empresas
brasileiras deverão estar adequadas
às exigências do eSocial, novo sistema
eletrônico do Governo que unifica o envio
de informações das obrigações fiscais,
tributárias, previdenciárias e trabalhistas
das organizações sobre seus funcionários.
O assunto será um dos principais temas
abordados no 1º RestauraRH, evento
organizado pela ANR, que acontece no dia 11
de novembro, em São Paulo.
No painel “E-Social: abrangência, perspectivas e impacto de sua implantação”, o auditor
fiscal da Receita Federal do Brasil e gerente técnico do Projeto eSocial no âmbito da
Receita Federal, Samuel Kruger, estará presente para ampliar o conhecimento sobre os
desafios, impactos, resultados e desdobramentos do procedimento.

“O eSocial traz a oportunidade de total integração entre os processos internos das empresas
com o ambiente informatizado, proporcionando aos empregadores a possibilidade de
cumprimento de suas obrigações de forma
bastante automatizada, utilizando de seus
próprios sistemas informatizados, sem necessidade de programas intermediadores para
transmissão de informações”, afirma Kruger.
O eSocial não altera nenhuma legislação, mas
muda a forma de envio e apresentação dos dados aos agentes do governo. Se hoje a empresa
só sofre fiscalização quando um fiscal da Receita
Federal ou do Ministério do Trabalho pede para
ver os registros dos trabalhadores, com o eSocial a fiscalização será automática. A empresa
que não se adequar ao sistema poderá sofrer as
punições já previstas nas legislações fiscais, tributárias, previdenciárias e trabalhistas.

FAP PODERÁ SER CONTESTADO ADMINISTRATIVAMENTE
A PARTIR DO DIA 30 DE OUTUBRO

O

Fator Acidentário de Prevenção (FAP)
divulgado este ano, que entrará em vigência em 2015, poderá ser contestado administrativamente entre os dias 30 de outubro e 1º de
dezembro de 2014, por meio de formulário eletrônico dirigido ao Departamento de Políticas
de Saúde e Segurança Ocupacional (DPSSO).
Serão analisadas apenas as contestações
que contenham possíveis divergências de
dados previdenciários
que compõem o fator.
Os recursos que forem
abertos no prazo indicado serão julgados
pela Secretaria de Políticas de Previdência
Social e as decisões
proferidas pelo DPSSO. A empresa terá 30 dias, contados da data
da publicação do resultado no Diário Oficial
da União (DOU), para encaminhar o recurso
em segundo grau, também por meio de formulário eletrônico. Esses formulários ficam
disponíveis nas páginas do MPS e da RFB.
A CADIS Consultoria explica que o FAP é calculado sobre os dois últimos anos de todo o

histórico de acidentalidade registrada junto à
Previdência Social, por empresa. Como exemplo, o de 2014 foi calculado considerando informações do banco de dados da previdência
social relativas aos anos de 2012 e 2013. As alíquotas são analisadas em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente
dos riscos ambientais
do trabalho (GIILRAT).
Pela metodologia do
FAP, pagam mais as
empresas que registrarem maior número de
acidentes ou doenças
ocupacionais. Por outro lado, aumenta-se
a bonificação das empresas que registram
acidentalidade menor,
podendo ser reduzidas
em até 50% ou majoradas em até 100%, em razão do desempenho da empresa em relação à
sua respectiva atividade.
O resultado dos recursos, abertos esse ano, será
publicado no DOU. Apenas a empresa diretamente envolvida terá acesso ao detalhamento
dos dados, por meio das páginas eletrônicas da
Previdência Social e da Receita Federal do Brasil.

ATENÇÃO: ADICIONAL DE PERICULOSIDADE PARA
MOTOBOYS JÁ ESTÁ EM VIGOR

A

portaria que aprova o Anexo V da Norma
Regulamentadora 16 (NR-16), que trata
das situações de trabalho com a utilização de
motocicleta que geram direito ao adicional de
periculosidade, foi aprovada e já está em vigor.
A resolução foi publicada no Diário Oficial da
União da última terça-feira (14) pelo Ministério do
Trabalho e Emprego.
Segundo a redação do anexo V, são consideradas
perigosas as atividades laborais com utilização de
motocicleta ou motoneta no descolamento de trabalhador em vias públicas. Mototaxista, motoboy
e motofrete estão contemplados, bem como todas

as demais atividades desempenhadas com o uso
deste meio. O adicional de periculosidade corresponde a 30% do salário do empregado, sem os
acréscimos resultantes de gratificações, prêmios
ou participações nos lucros da empresa.
De acordo com a Dias e Pamplona Advogados,
consultoria jurídica da ANR, não são consideradas
para efeito desse anexo a utilização do veículo exclusivamente no percurso da residência para o
local de trabalho (ida e volta); atividades em que
não seja necessário o emplacamento ou a carteira nacional de habilitação para conduzi-los; atividades em locais privados com a moto e uso de
forma eventual, ou o que, sendo habitual, se dá
por tempo reduzido.
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A Dias e Pamplona também alerta que, apesar de
entrar em vigor somente agora, alguns juízes podem entender que o adicional de periculosidade já
deveria ter sido pago quando a Lei 12.977/2014 foi
decretada, ou seja, desde 18 de junho deste ano.
Caso tenha alguma dúvida, entre em contato com
a ANR pelo e-mail comunicacao@anrbrasil.org.br.

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA A 13ª TURMA DO WORKSHOP DE BOAS
PRÁTICAS DE HIGIENE E MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS

C

Essa é a 13ª turma do curso, que é focado na
capacitação de manipuladores de alimentos
para que eles executem com segurança todos
os processos do manuseio, desde o recebimento, passando pelo armazenamento, produção, até a distribuição. Tudo isso de acordo
com as normas de boas práticas de fabricação
de alimentos, garantindo a qualidade e atendendo a legislação vigente.
Nesse dia, o workshop acontecerá na sede
ANR, com carga horária de 8 horas, e pausa
de uma hora para o almoço. Até esta segunda
(20), associados podem se inscrever pelo valor

Foto: Bancos de Imagens

om objetivo de informar e capacitar profissionais que lidam com alimentos, no dia
22 de outubro a ANR promove o Workshop
de Boas Práticas de Higiene e Manipulação
de Alimentos.

de R$ 180,00 e não associados R$ 260,00. Para
mais detalhes: comunicacao@anrbrasil.org.br
Caso haja interesse de levar o curso para sua
empresa, o workshop ministrado para 20
alunos in company será R$ 1.800,00. A ANR
emitirá recibo de doação no valor do curso
efetuado pela empresa, que será entregue no
dia do evento.
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