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RENOVAÇÃO DO ALVARÁ MUNICIPAL

P

rezado cliente, caso vossa empresa não tenha recebido as Taxas Municipais de Licenciamento e Localização e Taxa de Saúde Pública, favor procurar o Departamento de Tributação Municipal para retirada das taxas e
renovação do Alvará de Licença. Cumpre-nos esclarecer-lhes que os Alvarás de
Licença (Municipal, Saúde e Corpo de Bombeiro), tem uma data de vencimento,
o qual deverá ser solicitado a cada órgão a renovação de acordo com o vencimento, sob pena de multa.
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Rolândia - PR

DE SEGUNDA À SEXTA:
07h30 ÀS 11h30 - 13h00 ÀS 17h48
Pitangueiras - PR

DE SEGUNDA À SEXTA:
07h12 ÀS 12h00 - 13h00 ÀS 17h00
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IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA
FÍSICA 2016/2015
rezado cliente, para aqueles que parcelaram
ÃO
Ç
o imposto, favor, compareN
E
T
cer no Escritório à partir de
A
15/05 para retirar as demais
cotas de imposto de renda.

P

Viemos novamente orientar aos
empresários a importância do envio para o escritório, das despesas
(Água, energia,
telefone, aluguel,
combustível, entre outros...), Guias de Encargos
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IMPOSTO DE RENDA 2016/2015 - RESTITUIÇÃO
O pagamento do primeiro lote de restituição do Im- CALENDÁRIO DE PAGAMENTO:
DATA:
posto de Renda 2016 foi feito no dia 15 de junho. O LOTE:
1º
15 de Junho
calendário com as datas das restituições foi publicado
no "DOU". Pelas regras, os idosos com mais de 60 a2º
15 de Julho
nos têm prioridade no recebimento das restituições,
3º
15 de Agosto
assim como contribuintes com alguma deficiência físi4º
15 de Setembro
ca ou mental, ou moléstia grave. Depois desses contri5º
17 de Outubro
buintes, as restituições serão pagas pela ordem de en6º
16 de Novembro
trega da declaração do Imposto de Renda, desde que o
7º
15 de Dezembro
documento tenha sido enviado sem erros ou omissões.
A Receita Federal lembra que os valores das restituições são pagos nos lotes tradicionais do Imposto de Renda somente se não houver inconsistências na declaração
do contribuinte. Caso haja algum erro, ou pendência, a declaração é retida em malha fina para verificação só é liberada após correção, ou apresentação de documentação pelo contribuinte. Para mais informações, entre em contato com o escritório.

FIM DOS EMISSORES GRATUITOS DE NF-e E CT-e
A Secretaria da Fazenda do Estado de São
Paulo informa que a partir de janeiro de
2017 os aplicativos gratuitos para emissão
da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) e do Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e)
serão descontinuados. Com a gradual adesão das empresas aos sistemas de documentos eletrônicos, o Fisco Paulista verificou
que a maioria dos contribuintes deixou de utilizar o emissor gratuito e optou por
soluções próprias, incorporadas ou personalizadas a seus sistemas internos. No
mercado há muitas opções de emissores, alguns deles com uma versão básica gratuita. Os emissores gratuitos são oferecidos pela Secretaria da Fazenda aos contribuintes desde 2006, quando teve início o processo de informatização dos documentos fiscais e sua transmissão via internet com o objetivo de massificação do seu uso. Apesar dos investimentos realizados, recente levantamento da Secretaria da
Fazenda aponta que o total de NF-e’s geradas por empresas que optaram por emissores próprios somam 92,2%. No caso do CT-e, o número é ainda maior: 96,3%
dos documentos são gerados por emissores próprios. Os contribuintes que tentarem realizar o download dos emissores de NF-e e CT-e receberão a informação sobre a descontinuidade do uso dos aplicativos gratuitos. A partir de 1º de janeiro de
2017 não será mais possível fazer o download dos emissores. A Secretaria da Fazenda recomenda que os usuários que já tenham o aplicativo instalado, façam a
migração para soluções próprias antes que a introdução de novas regras de validação da NF-e e do CT-e impeçam o seu correto funcionamento.
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GOVERNO QUER DEVOLVER IMPOSTO,
MAS CONTRIBUINTE NÃO APARECE

g. 0

3

Mais de 4,4 milhões de brasileiros acima de 70 anos têm direito a sacar um volume aproximado de R$ 7 bilhões em recursos de contas individuais do PIS/Pasep,
disse nesta segunda-feira (23/05) o secretário do Tesouro Nacional, Otavio Ladeira. “É um valor de mais ou menos R$ 1,6 mil reais por pessoa, em média, que está
disponível e o cidadão nem sabe”, afirmou em entrevista à Rádio Nacional.
Por causa disso, o Tesouro conduz uma campanha para informar a essas
pessoas sobre o direito que possuem. “Conseguimos que 614 mil pessoas fossem às
agências do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal para buscar seus recursos. No ano passado, nesse mesmo período, apenas 4 mil foram lá. Mas ainda
tem muita gente que não recebeu”, disse Ladeira. O PIS, no caso dos trabalhadores da iniciativa privada, e o Pasep, para os funcionários públicos, eram depositados em contas individuais até 4 de outubro de 1988. Portanto, quem estava na ativa antes dessa data pode ter um saldo acumulado a receber. Isso vale tanto para
quem tem mais de 70 anos – que é o público-alvo da campanha do Tesouro – como
para portadores de deficiências e doenças específicas e para quem tem menos de
70 anos hoje mas já trabalhava antes de 1988. “O dinheiro está lá permanentemente, não vai para nenhuma conta diferente, nenhum fundo único, nem volta para o Tesouro Nacional”, disse Ladeira. Informações gerais sobre os documentos e procedimentos necessários para o saque podem ser encontradas no site da Caixa e Banco do Brasil.
Mas, por questões de segurança, será apenas
por meio de uma visita pessoal aos bancos que o cidadão terá acesso aos dados específicos de sua conta. “Há toda uma preocupação para blindar essas pessoas, evitando que elas sejam abordadas por terceiros”, disse Ladeira.

SALARIO
MINIMO
REGIONAL

Fonte: Diário do Comércio

O

governo do Paraná anunciou os novos valores do salário mínimo regional. De acordo com o anúncio, o aumento

para os trabalhadores será de 11,20%, válido a partir de 1º de maio. Conforme a tabela, os valores variam de R$ 1.148,40 a R$ 1.326,60, que são pagos a categorias
que não têm nenhum tipo de convenção ou acordo coletivo para balizar os salários.
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Dia 02 - Desconto Honorário
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Dia 07 - FGTS
Dia 10 - Cont. Confederativa

5

6

7

8

9

10

11

Dia 15 - Honorário
Dia 20 - GPS (INSS)

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Página 4

Dia 20 - DAS
Dia 30 - Contribuição Sindical
dos empregados
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