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Os tributos e a rentabilidade 
 

Sempre buscando orientar e alertar nossos parceiros na 
necessidade cada vez maior de usar os sistemas de 
gestão como fontes de geração de renda e controle de 
desperdícios, nesta edição sinalizamos as oportunidades 
relacionadas ao Seguro contra Acidentes de Trabalho 
(SAT) ou Riscos Ambientais do Trabalho (RAT). 
 
Primeiramente, alertamos sobre a necessidade de 
atender esta demanda para não se expor às penalidades 
legais. Em seguida, alertamos para o cuidado no 
recolhimento, pois diversas empresas estão contribuindo 
mais de uma vez devido ao desconhecimento da 
legislação e à falta de análise situacional, pois os 
trabalhadores podem estar expostos esporadicamente 
aos riscos. 
 
O que geralmente ocorre é que as empresas confundem 
a legislação trabalhista com a previdenciária, partindo da 
premissa de que, havendo o pagamento de adicionais na 
esfera trabalhista, obrigatoriamente, deveria haver 
recolhimento de adicionais na esfera previdenciária, o 
que não é verdade. Este recolhimento pode ser de 6%, 
9% ou 12%. 
 
Desta forma, recomendamos que seja realizado um 
diagnóstico para identificação de possíveis pagamentos 
deste adicional de contribuição previdenciária ao 
SAT/RAT. 
 

Para maiores esclarecimentos, consulte-nos. 
 

Fonte: J3F Consultoria (Parceiro da E2S e da Mendes) 

A importância dos Responsáveis Técnicos (RTs)  
 

Nesta edição, queremos chamar atenção para os 
riscos da ausência de um Responsável Técnico (RT) 
nas empresas.  
 

A extensa legislação de meio ambiente e saúde e 
segurança do trabalho dispõe sobre a necessidade de 
Responsável Técnico para acompanhamento 
periódico das diversas atividades realizadas nas 
empresas. Sendo assim, se engana aquele que 
pensa ser necessário apenas um Responsável 
Técnico para a atividade principal, como é comum na 
indústria da mineração ou na indústria química e 
farmacêutica.  
 

Na mineração, por exemplo, além de um Responsável 
Técnico pela supervisão de todas as atividades da 
mina, é necessário também um RT para cada uma 
das atividades de beneficiamento, topografia, 
ventilação, segurança na gestão dos explosivos, 
operação das barragens, dentre outras. Em empresas 
e atividades diversas podemos citar, apenas a título 
de ilustração, a necessidade de responsabilidade 
técnica para os Postos de Combustível e para as 
atividades em instalações elétricas, além dos 
Responsáveis Técnicos pelos treinamentos previstos 
nas novas NRs do Ministério do Trabalho. 
 

A presença de um RT não se limita ao 
acompanhamento das atividades, muito menos se 
restringe ao registro perante os órgãos reguladores.  
Um bom responsável técnico deve ser um profissional 
qualificado, responsável pelo cumprimento da 
legislação, colaborar para a melhoria contínua das 
atividades e contribuir para a sustentabilidade 
econômica, social e ambiental das atividades da 
organização onde atua.  
 

Assim, as organizações não devem confiar na 
ausência ou pouca fiscalização dos órgãos 
competentes, pois a falta de um RT além de pesadas 
multas, pode acarretar em diversos prejuízos 
decorrentes de acidentes materiais, do trabalho e 
ambientais, além de eventual responsabilidade 
criminal.  
 

Por este motivo desenvolvemos uma Matriz de 
Responsabilidade Técnica, mapeando todas as 
obrigações legais neste sentido, além da qualificação 
mínima dos responsáveis (cursos e formação) e os 
casos em que é obrigatório um documento atestando 
esta responsabilidade, tal como a Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART).  
 

Caso tenha interesse em conhecer este produto, 
entre em contato. 
 
 

Saiba mais: LAUAR, Anuar de Oliveira Lauar. A importância do 
responsável técnico para as empresas de mineração. Boletim 
Sindareia, Ano XIV, nº. 72, jan-mar, 2011, p. 16-17. 
 

A nova norma de Sistema de Gestão de SSO 
 

Após anos de uso da OHSAS 18001 e, 
recentemente, de uma tentativa infrutífera da ABNT 
com a NBR 18801:2010, a ISO apresentou a versão 
CD (Committee Draft) da nova ISO 45001 - Sistema 
de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional. 
Está prevista para out/16 a sua versão final que 
substituirá a OHSAS 18001. 
 

A recomendação é a mesma que a dada para a  
ISO 9001:2015 e a ISO 14001:2015, apenas 
acompanhar as mudanças. 
 

Ainda é cedo para mudar o SGSSO. Ainda não há 
qualquer definição sobre os requisitos definitivos da 
norma ou do regime de acreditação, embora nossa 
expectativa é de que haja um aproveitamento da 
abordagem atual dos organismos de acreditação. 
 

Veja as principais mudanças da nova versão em 
nosso site! 
 

Fonte:http://www.iso.org/iso/home/news_index/news_archive/ne
ws.htm?refid=Ref1874 
 

Inscrição para o Workshop ISO 9001:2015 
 

Acesse: http://www.grupoe2s.com.br/#!workshop-e2s---
iso-90012015/c63q 
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