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Imposto de Renda 2008

Em dia com o Leão
O médico sindicalizado que estiver em dia com a
tesouraria poderá utilizar os serviços da Assessoria
Contábil para fazer sua declaração de Imposto de
Renda. O prazo para entrega dos documentos (confira
na lista abaixo) à Assessora Contábil, Katiane Moro
Silva, encerra no dia 22 de abril.
O IR é um tributo que incide sobre os rendimentos
provenientes de qualquer origem (salário,aluguel ou
venda de imóveis, pensão judicial, ganhos no exterior
etc) e deve ser declarado anualmente para a Receita
Federal por todos os brasileiros que possuem CPF.

Documentos necessários para
a declaração do IR 2008
- Última Declaração do Imposto de Renda;
- Comprovante de rendimento;
- Informe de rendimento financeiro para o IR
enviado pelo Banco;
- Comprovantes de despesas dedutíveis,
tais como educação, tratamentos médicos
e odontológicos (seus e dos dependentes);
- Comprovante de compra, troca ou venda
de bens;
- Livro Caixa (se for o caso).

Neste ano, o contribuinte que quiser escapar da malha
fina deve ter atenção redobrada na hora de preencher
seus dados.
Com a criação da Super Receita, que uniu em
2007, a Receita Federal à Previdência Social, a fiscalização deve ser ainda mais eficiente. Nem mesmo os
gastos com os cartões de crédito devem ser esquecidos,
pois com a queda da CPMF, o governo deverá ficar mais
atento em relação à medição de rendimentos dos
contribuintes através de diversos tipos de operações.
Na hora de declarar o Imposto de Renda Pessoa
Física, os cidadãos devem verificar primeiro em qual
faixa de contribuição se encaixam (confira tabela).
É importante também enfatizar que a Receita
Federal oferece uma série de deduções, em despesas
com educação, médicos, pensão alimentícia, dependentes, Previdência Social ou Privada (PGBL/ VGBL) e
também doações. Mas para ter direito às deduções é
necessário guardar todos os recibos dedutíveis obtidos
durante o ano de exercício.

A documentação deverá estar completa, caso contrário
não será possível efetuar a declaração.

De olho no Leão
Tabela ano-base 2007
Base de Cálculo Anual

Alíquota

Até R$ 15.764,28

Isento

De R$ 15.764,29 até R$ 31.501,44

15%

R$ 2.364,60

Acima de R$ 31.501,44

27,5%

R$ 6.302,28

Fonte: Receita Federal

Parcela a deduzir
do Imposto
-

Para maiores informações acesse:
www.simesc.org.br ou entre em contato pelos
telefones (48) 3223- 1060 e 3223- 1030, e
e-mail: simesc@simesc.org.br

Faça sua declaração no SIMESC!
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XI FEMESC será em Fraiburgo
Fórum vai reunir, nos dias 30 e 31 de maio, médicos de todo o Estado
para debater assuntos inerentes à categoria

A XI edição do FEMESC (Fórum das Entidades
Médicas do Estado de Santa Catarina) será
realizada nos dias 30 e 31de maio, em Fraiburgo,
município localizado no Meio Oeste Catarinense, no
Hotel Renar . A cidade foi escolhida durante o Fórum
do ano passado, que aconteceu em Chapecó e
reuniu médicos de todo o Estado para discutir
questões de interesse da categoria.

que congrega as três entidades médicas do estado,
ACM, CREMESC e SIMESC, que este ano é
responsável pela organização do encontro. Um dos
objetivos do Fórum é discutir e pautar as ações
dessas entidades para os próximos 12 meses, por
isso, é essencial a participação de todos. Não perca
tempo, faça já sua inscrição!

O Fórum é gratuito e os interessados podem se
O evento, que acontece anualmente desde inscrever no SIMESC ou no local do evento. A
1997, é promovido pelo COSEMESC (Conselho programação e outras informações serão
Superior das Entidades Médicas de Santa Catarina), divulgadas em breve no site: www.simesc.org.br

Novidades GDPM e PCV
GDPM: Segundo a SES os médicos servidores
públicos efetivos devem começar a receber, a partir
de fevereiro, os valores atrasados referentes as
diferenças pagas a menor no ano de 2007. Para os
inativos e aqueles que trabalham em unidades que
estão sobre a gestão do Estado e, não foram
contemplados, o SIMESC propõe ação judicial
individual. Mais informações com a Assessoria
Jurídica do Sindicato (48)3223-1060 ou 3223-1030 .
Adicional de Pós-Graduação: A Secretaria de
Estado da Saúde (SES) definiu a implantação do
Adicional de Pós-Graduação, no percentual de 19%,
aos profissionais médicos que comprovarem a
habilitação definida em Lei. O grande problema é
que a base de cálculo usada pela Secretaria de
Estado da Saúde (SEA) ocasiona prejuízos ao
servidor, provocando diferenças consideráveis.
Hoje, o cálculo está sendo feito pela
proporcionalidade, ou seja, 1/3 a menos que o
previsto. A correção está dependendo
apenas do convencimento da SEA já
que a SES já acenou total apoio ao
SIMESC neste caso. Mais de 400
médicos, já qualificados, estão
sendo prejudicados com o cálculo
errado, número que deve
praticamente dobrar até o segundo
semestre de 2008.

Teto Salarial: A SEA continua efetuando descontos
na folha de pagamento dos médicos servidores
públicos efetivos, referentes a hora-plantão excedente
ao teto remuneratório Constitucional. A Secretaria
considera o pagamento dessas horas indevido, uma
vez que somados aos vencimentos básicos do
servidor, ultrapassam o subsídio do Governador do
Estado. Para o SIMESC trata-se de um ato
inconstitucional já que apenas o salário base estaria
limitado ao do Chefe de Estado. Os médicos que
estiverem se sentido lesados deve procurar a
Assessoria Jurídica do Sindicato para maiores
esclarecimentos e entrar com ação judicial .

SIMESC promove Curso de
Formação Sindical
O SIMESC realizará, de 4 a 6 de abril, em
Laguna, no Turist Hotel, seu I Curso de Formação
Sindical. Além de proporcionar uma reciclagem e
oferecer aos participantes o conhecimento da vida e
atividade sindical, a idéia é despertar, por meio de
palestras, a consciência coletiva da classe na busca
por melhores salários e condições de trabalho.
O curso será oferecido aos membros da Diretoria
Executiva, das 21 Regionais, assessores e
funcionários do SIMESC.
FENAM - nos dias 21 e 22 de fevereiro, a Federação
realiza, em Belo Horizonte, o Fórum FENAM de
Cooperativismo Médico. O objetivo do evento é ampliar a
discussão sobre as políticas e práticas do cooperativismo
médico em nível nacional.

Médico Sindicalizado é Médico representado

