COMUNICAÇÃO INTERNA 73/2006
1ª e 2ª quinzenas de março/2006

Vêm aí as eleições no SIMESC!
Já está sendo divulgado no site do Sindicato - www.simesc.org.br - o calendário para
as eleições da Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Diretorias Regionais do SIMESC,
conforme prevê o Estatuto da entidade. Confira as datas no quadro abaixo e participe!
Após a publicação do Edital de Convocação das Eleições, no dia 10 de março, a
primeira ação do Sindicato, foi a realização da Assembléia Geral Ordinária, no dia 31
de março, em sua sede, quando foi eleita a Comissão Eleitoral para o pleito de 23 de
junho.
A Comissão será composta, mais uma vez, pelo Dr. Gilberto Digiácomo da Veiga, e
também pelos Drs. Jorge Luiz Destri e Clarice Thielen, eleitos por unanimidade.
Para conhecer o Regimento Eleitoral e o edital de convocação das eleições, é só
acessar a home page do SIMESC. O Estatuto do Sindicato também encontra-se
publicado no site. Maiores informações também podem ser obtidas pelos fones (48)
3223-1060 ou 3223-1030, ou ainda pelo e-mail simesc@simesc.org.br.

Calendário Eleitoral
Evento

Data

Edital de Convocação das Eleições
AGO Comissão Eleitoral
Instalação da Comissão Eleitoral
Publicação do Regimento Eleitoral
Registro de Candidatos
Publicação das Chapas Registradas
Publicação da Relação dos Eleitores
Data Eleição
Apuração
Posse

10 de março
31 de março
03 de abril
10 de abril
10 a 29 de abril
06 de maio
09 de junho
23 de junho
03 de julho
14 de julho

1 - Reunião no Hospital Regional de São José - O Presidente do SIMESC, Dr. Cyro
Soncini, e o Tesoureiro da entidade, Dr. Vanio Lisboa, participaram de reunião com um
grupo de médicos ginecologistas e obstetras do Hospital Regional Homero de Miranda
Gomes, de São José, no dia 14. A presença dos diretores do Sindicato foi solicitada
pelos próprios médicos, que queriam esclarecimentos sobre o TAC (Termo de
Ajustamento de Conduta) e o PCV (Plano de Carreira e Vencimentos), aprovado
recentemente pela ALESC (Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina). Os
Drs. Cyro e Vanio aproveitaram a oportunidade para esclarecer as dúvidas,
respondendo aos diversos questionamentos feitos pelos médicos sobre os dois
assuntos, que estão em destaque nas discussões da categoria.

De Bem Com o Leão
Prorrogação de Prazo
A Assessoria Contábil do SIMESC está prorrogando o prazo de entrega de documentos
para fazer a declaração do Imposto de Renda. Os médicos filizados que utilizarão os
serviços da Assessoria Contábil têm até o dia 20 de abril para entregar seus
documentos.

Documentos necessários para a declaração do Imposto de Renda
* Última Declaração do Imposto de Renda;
* Comprovante de rendimento;
* Informe de Rendimento Financeiro para o Imposto de Renda enviado pelo Banco;
* Comprovantes de despesas dedutíveis, tais como educação e tratamentos médicos e
odontológicos (seus e dos dependentes);
* Comprovante de compra, troca ou venda de bens;
* Livro Caixa (se for o caso).
A Assessoria Contábil do SIMESC alerta os médicos que se os documentos estiveram
incompletos ou incorretos, não será possível fazer a declaração do Imposto de Renda.
Maiores informações pelos fones: (48)3223-1060 ou 3223-1030,
ou ainda, pelo e-mail simesc@simesc.org.br.

Novidades da Receita Federal
A Receita Federal está com novidades, em 2006, para quem declara Imposto de
Renda. Uma delas é a abertura de um campo para que o declarante informe o número
do recibo de entrega da sua declaração anterior. De acordo a Receita Federal, essa
atitude vai evitar fraudes, já que outras pessoas não poderão mais fazer declarações
falsas usando o CPF alheio, como ocorria em anos anteriores.
A outra novidade é a notificação de multa por atraso no ato da entrega, ou seja, quem
entregar a declaração de Imposto de Renda fora do prazo - o atraso só pode ocorrer
via Internet - será notificado, imediatamente, sobre a multa que terá de pagar. O valor
mínimo é R$ 165,74 e o máximo, até 20% do imposto devido.

