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Nossa Missão

N osso objetivo com este e-book mensal é que, através de sua leitura, passe a ter
acesso direto, dentro da maior comodidade a todas as matérias mais importantes
publicadas no mês, oferecendo uma assessoria diferenciada com informações
precisas que seja do seu interesse como médico(a), mantendo-os atualizados e
bem informados.
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COMO SER BEM SUCEDIDO NA ÁREA DA SAÚDE?
(Matéria Publicada na Revista da SOMERJ
Sociedade Médica do Estado do Rio de Janeiro.)

1. Ame seus pacientes.
1.1 - Todas suas ações devem estar focadas nos seus pacientes. Ao pensar em seu
consultório, concentre-se neles, o dinheiro será o resultado.
2. Faça bons contatos e amizade.
2.1 - Faça bons contatos com seus pacientes. Demonstre interesse. Ligue pós
consulta para saber se o paciente melhorou. Amizade com colegas médicos de outras
especialidades assim como também a sua. Uma boa relação construída a anos é muito
importante.
3. Tenha valores e paixão.
3.1 - Seu consultório ou clínica tem que ter personalidade. Tem que ter processos e
relações com pacientes e funcionários que sejam únicos. Em qualquer negócio, é
essencial de nir o que inspira você e seus colaboradores e jamais se afastar desses
valores. Também é importante ter paixão. E apegar-se a ela é vital para o sucesso.
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4. Aperfeiçoe seus serviços.
4.1 - Mostre o seu diferencial, aperfeiçoando-o sempre. Pacientes notam o
tratamento que recebem. Faça o possível e o impossível para crescer, pelo
menos de acordo com o critério que você escolheu. O paciente terá prazer de
referenciá-lo.
5. Saiba lidar com pessoas.
5.1 - Gestão é priorizar o entendimento das relações médicas com todas as pessoas
ligadas ao seu consultório, direta ou indiretamente, como, pacientes, funcionários,
convênios, fornecedores, etc. Após conhecê-los bem, seu caminho para o sucesso
empresarial ficará mais fácil."
6. Trabalhe forte no começo.
6.1 - Primeiros anos na pro ssão médica, trabalhar o máximo possível, economizando
o máximo que puder, até alcançar uma saúde nanceira. A empreitada é grande, mas o
sucesso será obtido com muito esforço.
7. Não se preocupe tanto.
7.1 - Procure focar no que você quer ser e não pense no que pode dar errado no meio
do caminho. Calcule os prognósticos e faça planejamento, meta e procure atingi-la.
Importante é buscar melhoria constante do seu negócio.
8 - Faça um bom Planejamento Tributário
8.1 - O desconhecimento da real carga tributária da empresa é, infelizmente, ainda
uma realidade em nosso país. Cabe lembrar que essa carga tributária, em princípio, é
repassada ao valor de seu produto ou serviço. Se desconhecer, poderá achar que está
tendo lucro em seu negócio e a realidade ser outra. Faça simulação junto ao seu
contador, sobre o lucro presumido base de cálculo de 8%, se demandar um custo
diferenciado, excetuando-se as simples consultas, base de cálculo de 32%, simples
nacional, lucro arbitrado e lucro real.
Enquadre sua clínica na melhor tributação. Se consultório, está aproveitando o livro
caixa com todas despesas necessárias à percepção dos seus rendimentos desde que
revestidas das formalidades exigidas pelo Regulamento do Imposto de Renda?
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Fale com seu contador sobre comparativos do novo simples nacional a partir de 2018,
anexo III ou V, dependendo do fator r = salário e confronte com o lucro presumido e
real. ISS recolha em conformidade com a nova legislação federal LC nº 157 de
29/12/2016, em vigor a partir de janeiro de 2017.

Pensando nisto, o Grupo Asse há 45 anos disponibiliza como cortesia, os
manuais de Dicas de Como se Tornar um Empresário Bem Sucedido e Como
se Tornar uma Secretária E ciente, que tem ajudado a muitos pro ssionais
da saúde. Solicite seus manuais para o e-mail secretaria@asse.com.br
fornecendo o seu endereço completo que postaremos pelos correios.
Nos solicite os e-books que trazem matérias importantes para seu conhecimento.
Somos certi cados com ISSO 9001 conferido pelo CRC e SESCON através do PQN –
Programa de Qualidade Necessária, além de palestrarmos em congressos tirando
dúvidas de vocês médicos, profissionais tão importantes em nossa vida.
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Como vai a saúde da sua empresa médica ou consultório?
(Palestra feita pelo Grupo Asse no Congresso de Coloproctologia
Hotel Windsor - Barra da Tijuca / RJ, publicada na Revista da SOMERJ.)

“O médico quando se forma, encontra muitos desa os para exercer a pro ssão. É
necessário um mínimo de conhecimento para um bom planejamento nanceiro,
tributário e contábil. Assim como a prevenção é importante para nossa saúde, um
contador especializado nesta área pode garantir ainda mais a saúde do seu negócio.“
PREVENÇÃO:
ESTAR DEVIDAMENTE LEGALIZADO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO.
Alvará de Funcionamento
Vigilância Sanitária auto declaração e aguardar a visita da scalização dentro de
dois anos para licença definitiva.
CNES renovado semestralmente. Se tiver convênio com SUS, renovação mensal.
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Livro Procon registrado, cartaz e código de defesa ao consumidor. Omissão,
Procon coloca no Jornal G1 como clínica irregular.
Cart-certi cado e Responsabilidade Técnica do Cremerj renovado anualmente.
Deve acessar o site do conselho e com sua senha obter os certificados.
CEI – Cadastro Empregador Individual.
Livro Inspeção Trabalho, Registro Empregados atualizado, Quadro de horário,
Controle Ponto.
Funcionário registrado, tem que possuir programa acidentário e ocupacional.

FUNCIONAMENTO:
Tanto a PF como a PJ tem que colocar na nota scal e recibo emitido, o nome,
CPF, valor e data.
A PJ informará na DMED todos os pacientes particulares e a PF informará no
programa multiplataforma do carnê leão, paciente por paciente, que será importado
para sua declaração de ajuste do IRPF no ano subsequente.
A PJ tem uma tributação federal no lucro presumido com base de presunção de
8% ou 32% dependendo de sua estrutura física e demanda de custo diferenciado,
excetuando-se as simples consultas, se constituída como sociedade empresarial
e estar de acordo com as normas da Anvisa. Lei 11.727/2008. Poderá também
optar no ano de 2018 pelo simples nacional, anexo III ou V, dependendo do fator r
= salário.
A tributação municipal poderá ser devida como sociedade unipro ssional ou
movimento econômico, de acordo com o enquadramento em conformidade com a lei.
O entendimento tem que ser norteado de forma objetiva tanto pelo sco como pelo
contribuinte. A LC nº 157 de 29/12/2016 determina que o ISS é devido no local do
prestador do serviço, ou seja, sua sede social.
Por isto o município do RJ emite o CEPOM - Cadastro de Empresas de Outros
Municípios, para que o RJ não faça a retenção do ISS. No Município de Niterói,
empresas médicas de outros municípios devem preencher o RANFS, para que o ISS
não seja retido por Niterói e assim o mesmo de acordo com a legislação de cada
município. Médicos, sua pro ssão é uma questão de vocação, salvar vidas,
mas é importante que conheça o futuro do seu empreendimento, suas
atitudes, comportamento que coloca em prática hoje, para que sua PF ou PJ
cresça fortalecida e saudável. Contrate um pro ssional que assessore de
preferência somente a área da saúde, pois tem informações que a gente só divide
com quem confia.
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Instrumentos que a RFB utiliza para pegar os contribuintes do IRPF.
(Matéria Publicada na Revista da SOMERJ - Sociedade Médica do Estado do Rio de Janeiro.)

Na imagem, o supercomputador T-Rex da Receita Federal do Brasil

T-Re x: Supercomputador capaz de cruzar informações com rapidez e precisão.
Está instalado no Serpro, em São Paulo.
H a r p ia : Software que combate a sonegação scal e elevar a arrecadação.
Técnica em inteligência arti cial. Combinação e análise de informações de
contribuintes. Operações de baixo e alto riscos para o fisco. Indícios de fraude.

Além do LEÃO, a RFB se utiliza do tiranossauro T-REX e do Gavião-Real HARPIA, maior
ave de rapina do mundo.
A Receita Federal do Brasil se utiliza destes três animais como seus aliados prontos a
detectar qualquer falha do contribuinte e deixá-lo na malha na, cruzando declarações
como DIRF, DIPJ, DIRPF, DIMOF, DECRED, DIMOB, DOI, DMED, DETRAN, BOLSA
VALORES E OUTRAS.
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A RFB listou 18 erros que levam a declaração do IRPF a malha fina, a saber:
1. Números errados (cuidado com a vírgula e ponto).
2. Esquecer de informar fonte pagadora, inclusive de aluguel, informando a comissão
da imobiliária.
3. Deixar de informar valores bancários.
4. Ignorar o rendimento dos dependentes.
5. Incluir dependentes indevidamente, em duas declarações ou que não existam.
6. Lançar valores de pensão adicionais a da decisão judicial.
7. Atualizar valores de imóveis ou veículos, sem recolher 15%.
8. Não informar o saldo devedor do financiamento.
9. Confundir as despesas dedutíveis, não observando seus limites.
10. Deixar de somar todas as rendas, deduzindo o desconto padrão para 65 anos de
idade.
11. Esquecer de informar doações.
12. Confundir PGBL com VGBL.
13. Deixar de informar ganho de capital.
14. Não declarar lucro na bolsa de valores.
15. Doação, cuidado com o ITCMD a ser pago ao estado.
16. Declarar despesas de saúde acima de 12% dos rendimentos tributáveis, a RFB
pede para comprovar.
17. Esconder patrimônio pessoal.
18. Desde o ano de 2015, os pro ssionais da saúde informam o CPF de seus
pacientes na declaração de ajuste do IRPF através do programa multiplataforma
do carnê leão que será importado para sua declaração. Faça o livro caixa que é um
instrumento poderoso de economia tributária, lançando todas as despesas
necessárias á percepção dos seus rendimentos do consultório desde que
revestidas das formalidades legais necessárias e exigidas pelo RIR.
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Saiba como pagar menos e garantir maior restituição do Imposto de Renda
(Matéria Publicada na Revista da AMF - Associação Médica Fluminense)

Algumas despesas podem ser deduzidas pelo contribuinte ao realizar a declaração do IR.

Ninguém quer pagar um imposto alto. O ideal, na verdade, é conseguir alguma
restituição. Para reduzir a mordida do Leão, informe todas as deduções (veja abaixo).
Além disso, saiba escolher o modelo adequado para preenchimento da sua declaração.
O simpli cado garante desconto de 20% do valor dos rendimentos tributáveis. Já o
completo é o ideal para os contribuintes com gastos altos comprovados.
“Na declaração simpli cada, o contribuinte não precisa informar deduções e tem
desconto simpli cado de 20% do valor dos rendimentos tributáveis, limitado a R$
16.754,34, valor permitido no ano de 2017. É bené ca para quem não tem despesas
superiores (dedutíveis) a esse cálculo”.
O sistema informa qual o melhor modelo. Também é importante fazer um
planejamento tributário. “Por exemplo, quem é casado deve analisar se é melhor
colocar o cônjuge como dependente ou não e fazer isso em separado. Esse cálculo não
pode ser feito no rascunho. A pessoa deve simular no sistema”.
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Outro detalhe importante é para aqueles no ano de 2017 abaixo da faixa de R$
28.123,91 ou dos demais requisitos obrigatórios para declarar. Esses cidadãos também
podem ter restituição. “O contribuinte que não está obrigado a declarar, mas que teve
retenção na fonte, por exemplo, seja ao longo do ano ou apenas em um mês por conta
do pagamento das férias, deve fazer a declaração para ter a restituição, que é corrigido
pela selic + 1% ao mês.

QUEM NÃO DECLARA
Quem não zer a declaração tem chance de entregá-la fora do prazo, mas terá que
pagar multa. “A pessoa estará sujeita a multa de 1% ao mês sobre o imposto devido até
no máximo 20%. A multa mínima é de R$ 165,64”.
Se o devedor não se regularizar, o Fisco envia ofício para a entrega de declaração. A
Receita cobrará o imposto devido sobre a renda não declarada, como bens e imóveis.
Se não zer, será considerado sonegador e não conseguirá empréstimo bancário.
Também ca com o CPF irregular e terá problemas para emitir passaporte e fazer
concurso público. Se não quitar o débito, ele pode ser réu em ação de execução scal,
ter bens penhorados.
Confira os documentos.
Informes de rendimentos de salário, distribuição de lucros, aposentadoria e
pensão.
Nome e CPF de dependente com idade a partir de 14 anos.
Informe de rendimento financeiro fornecido por banco.
Recibos de pagamento de despesas escolares dos dependentes ou do próprio
contribuinte.
Recibos de despesas com saúde ou outros gastos, com nome e CPF do
pro ssional que prestou o serviço. Dados do empregado doméstico com os
recolhimentos das contribuições ao INSS.
Para comprovar pensão alimentícia: nome e CPF do ex-cônjuge e lho, com
homologação judicial.
Recibos de aluguéis de bens móveis e imóveis recebidos.
Autônomos: cópias de recibos dados a clientes, além do resumo mensal do livro
caixa informando o carnê-leão. Médico tem que informar desde 01/01/2015,
paciente por paciente, nome, cpf, valor e data.
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DESPESAS QUE PODEM SER DEDUZIDAS
Algumas despesas podem ser deduzidas pelo contribuinte na Declaração do Imposto
de Renda, minimizando a mordida do Leão.
1. Saúde
Despesas com saúde, como médico, dentista, sioterapeuta, podem ser abatidas
integralmente. Não existe um valor limite para dedução desses gastos, ao
contrário de outros gastos como as com dependentes e com instrução. Também
podem ser abatidas integralmente as despesas com pensão alimentícia (somente
as garantidas por decisão judicial).
As despesas com plano de saúde também podem ser abatidas integralmente.
Mas não é permitida a inclusão da totalidade dos planos de saúde familiar, quando
o dependente faz a declaração em separado. Medicamentos, descartáveis,
próteses, etc. só constando na nota scal hospitalar. Cadeira de rodas só com
receituário médico. Vacinas mesmo sendo de clínica não se deduz.
2. Dependentes
O abatimento é limitado a R$ 2.275,08 por dependente. Podem ser dependentes
o lho ou enteado, até 21 anos (ou em qualquer idade, quando incapacitado para o
trabalho) ou até 24 anos de idade, se estiver estudando. Inclui também cônjuge,
companheiro, pais, a vós, bisavós irmão, neto bisneto. Menor pobre até 21 anos de
quem detenha a guarda judicial.
3. Educação
O abatimento dos gastos com instrução é limitado a R$ 3.561,50 por contribuinte
ou dependente. A dedução só é permitida para os gastos com Educação Infantil,
escola, Ensino Superior e Pós-Graduação (Mestrado, Doutorado e Especialização),
Ensino Técnico e Tecnológico. Não pode ser incluído curso de idiomas, transporte
para escola, livros, cursos livres.
4. Domésticas
A contribuição paga à Previdência Social pelo empregador doméstico pode ser
deduzida em R$ 1.182,20. O valor corresponde à contribuição de 12% paga pelo
patrão que assinou a carteira ao INSS.
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Simples Nacional em 2018 será bom para os Médicos?

Janeiro está chegando , é hora de de nir o regime tributário que melhor se enquadra
a o per l de sua empresa . Todo cuidando é pouco porque a opção errada pode
implicar em aumento drástico da carga de impostos , e não será possível mudar a
escolha até o ano seguinte.
As empresas médicas inclusas no anexo “V” devem tomar cuidado, porque a
tributação do Simples pode ficar maior do que a do Lucro Presumido.
Em 2017, os médicos estavam no anexo “VI”, alíquota que deixa de existir em 2018.
Por falta de uma frente parlamentar no legislativo das entidades médicas
representativas, os advogados compareceram reivindicando e obtendo o anexo “III”,
com uma alíquota inicial de 4,5% quando para os médicos cou alíquota inicial de
16,93% até 22,5% sobre as receitas de serviços.
Em 2018 os médicos tiveram também reconhecido o seu direito do anexo “III”, só que
com uma imposição, demonstrar fator r = salário de 28% de folha de pagamento,
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quando para os advogados não tem esta necessidade. Se não tiver 28% de folha de
pagamento, irá para o anexo “V”, alíquota inicial de 15,5% para quem fatura até 15 mil
reais, cando a alíquota do teto máximo permitido de 30,50%, menos a parcela a
deduzir. Vide tabela abaixo. Quem optar pelo Simples Nacional encontrará mudanças
signi cativas no regime. Ele se abriu para empresas que faturarem até R$ 4,8 milhões
no ano de 2017.
Além disso, a forma de calcular o valor a ser recolhido mudou, com a promessa de
evitar elevações bruscas de tributação para as empresas que aumentarem o
faturamento. Embora as mudanças pareçam positivas, o contador deve fazer contas
considerando o faturamento, o tamanho da folha de pagamento.
EMPRESAS DE SERVIÇOS MÉDICOS NO ANEXO “V” SERÃO MUITO
TRIBUTADAS?
Como já falamos, se a PJ médica tiver um gasto anual com a folha de salário igual ou
superior a 28% do faturamento, pode migrar para o anexo “III”, com alíquotas mais
brandas. Já para a PJ médica que tiver gastos inferior a 28% de salário, o Lucro
Presumido poderá certamente ser mais vantajoso.
Para saber o percentual gasto com pessoal, deverá incluir, salário, pró-labore e
encargos sociais, dividido pela receita bruta anual.
1. Anexo “III” – PJ médica - Folha Pagamento 28%
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2. Anexo “V” – PJ médica - não tem 28% de folha de pagamento

O Grupo Asse que há 45 anos cuida somente da saúde contábil dos médicos poderá
ajudá-lo sem compromisso sobre como encontrar o melhor planejamento tributário
para sua empresa médica.
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Sobre o Grupo Asse (Página publicada na Revista SOMERJ)
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E-SOCIAL em vigor para GRANDES EMPRESAS.
Em julho de 2018 para as DEMAIS EMPRESAS.

E-Social vai uni car o envio obrigatório de dados do empregador e do empregado. É
uma ferramenta de obrigações trabalhistas e de previdência social visando suprir a
necessidade de enviar relatórios separados a diversos órgãos do governo.
Entre seus principais objetivos, o eSocial visa a garantir direitos trabalhistas e
previdenciários, além de simpli car o cumprimento das obrigações pelos
empregadores e aprimorar a qualidade das informações recebidas pelo Estado.
É bom lembrar que o sistema não muda a legislação; ao contrário, ajuda a cumpri-la.
Isso signi ca que o eSocial deve di cultar bastante, se não tornar impossível, algumas
práticas que até aqui eram comuns nas instituições brasileiras, algumas habituadas a
abusar da flexibilidade, do famoso “jeitinho”.
Por exemplo: funcionários que recebem as férias, mas continuam trabalhando e as
cumprem em outro período. Notem que não se trata de ações ilegais, mas de
exibilizações que, com o eSocial em funcionamento, não serão mais possíveis. Isso
porque todo o ambiente regulatório passará a ser norteado pelo pleno funcionamento
de funções que hoje são ajustadas ou desviadas de sua realidade.
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Já é comum na Europa o bloqueio de e-mails corporativos fora do horário comercial ou
durante o período de férias do funcionário, ou ainda não permitir a entrada dele na
companhia em período de férias. Isso poderá ser controlado pelo novo sistema e para
os quais as empresas devem se preparadas.
Poucas organizações se deram conta, mas existe uma camada de processos e cultura
a ser modi cada com a entrada em operação do eSocial. É preciso planejar essas
mudanças serão absorvidas, sob pena de consequências graves no futuro.
Não estar devidamente preparado, ou manter algumas práticas atualmente
corriqueiras, poderá signi car o recebimento de autuações trabalhistas e
previdenciárias, além de tremendos riscos à reputação e nanceiros. Isso porque a
fiscalização será simplificada, tornando tudo mais fácil para governo e auditorias.
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Quantos dias para caracterizar um ABANDONO DE EMPREGO?

A CLT no artigo 482 aborda esta questão:
Constituem justa causa para rescisão do contrato de trabalho pelo empregador:
Abandono de emprego;
Como regra geral , não se fala em número de faltas, mas em 30 dias consecutivos de
ausência do colaborador. Ou seja, o critério de abandono de emprego não se aplica se
ele faltar 30 dias ao longo do ano, por exemplo, se não forem ausências sucessivas.
A motivação do funcionário é especialmente importante, pois a sua ausência
intencional, ainda que prolongada, pode vir a ser plenamente justi cada
posteriormente. Ele pode estar hospitalizado e sem contato no período, como também
pode ter sido preso (sem que se entre no mérito da sua culpabilidade), apenas para
citar dois exemplos.

Como comunicar o abandono de emprego?
Como prática, há quem faça a publicação de um anúncio em jornal de boa circulação,
solicitando que o funcionário se apresente, sob pena de caracterização do abandono de
emprego e posterior rompimento do vínculo.
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Mas essa não é a forma adequada de comunicação, uma vez que é impossível provar
que ela tenha chegado ao conhecimento do empregado.
O ideal é que o anúncio em jornal só seja utilizado nos casos em que o funcionário
não foi localizado após três tentativas de praxe dos correios para entrega de carta
registrada, que é a opção mais segura para a empresa.
Nesse cenário, o anúncio é utilizado porque o colaborador se encontra em local incerto
e não sabido.
Veja, então, quais são os passos indicados para comunicar um abandono de
emprego:
1. Decorridos 30 dias de ausência não justi cada, o empregado deve ser noti cado a
se apresentar, sob pena de demissão por justa causa devido à caracterização de
abandono de emprego
2. Formule a noti cação e envie por carta registada com Aviso de Recebimento (AR),
informando prazo para manifestação
3. Registre o caso na ficha ou livro de registro de empregados
4. Cumprido o prazo concedido, não havendo manifestação, proceda com a rescisão
do contrato de trabalho, sob as regras da demissão por justa causa
5. O processo se conclui com o envio do aviso de rescisão ao funcionário, também
preferencialmente por carta registrada com AR.
Outra forma segura de noti car o funcionário é via cartório, com comprovante de
entrega. Já a comunicação pessoal pode esbarrar na recusa do empregado ou de um
familiar seu em assinar recebimento da noti cação. E sem essa assinatura, não há
prova.

O que a empresa deve ao funcionário
Caso o abandono de emprego se con rme e a rescisão do contrato de trabalho seja
realizada, ainda assim a empresa precisa cumprir com algumas obrigações e quitar
pendências com o funcionário ausente.
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Como essa é uma demissão por justa causa, ele irá perder alguns direitos trabalhistas,
não fazendo jus ao aviso prévio, não recebendo o valor relativo à multa de 40% do
FGTS, não podendo sacar seu benefício e sendo impedido de receber o segurodesemprego.
O que certamente terá de ser pago é o seu salário, ainda que aplicados descontos, e o
13º salário proporcional ao número de meses trabalhados no ano corrente. Esses são
direitos adquiridos e que não podem ser negados.
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Quem tem direito auxílio-doença e sua conversão
em aposentadoria por invalidez?

Mudou as regras para manutenção do auxílio-doença. O segurado que recebe
benefício e não se considera apto para retornar ao trabalho só poderá fazer três
pedidos de prorrogação ao INSS. Após, o segurado obrigatoriamente terá que passar
por uma perícia conclusiva, podendo o perito encerrar o benefício voltando ao trabalho,
ou autorizar novo auxílio ao INSS ou aposentadoria por invalidez se for comprovado.
A aposentadoria por invalidez é um benefício devido ao trabalhador permanen-temente
incapaz de exercer qualquer atividade laborativa e que também não possa ser
reabilitado em outra pro ssão, de acordo com a avaliação da perícia médica do INSS.
Este benefício é pago enquanto persistir a incapacidade e pode ser reavaliado pelo
INSS a cada dois anos.
A aposentadoria por invalidez deixa de ser paga quando o segurado recupera a
capacidade e/ou volta ao trabalho. Destaca-se que não tem direito à aposentadoria por
invalidez quem se liar à Previdência Social já portador de doença ou lesão que geraria
o benefício, a não ser quando a incapacidade resultar no agravamento da enfermidade;
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O aposentado por invalidez que necessitar de assistência permanente de outra
pessoa poderá ter direito a um acréscimo de 25% no valor de seu benefício, inclusive
sobre o 13º salário, conforme determina o art. 45 da Lei 8.213 de 24 de julho de 1991.
Nesse caso é necessário efetuar o requerimento na agência do INSS onde é mantido o
benefício.
Além disso, o segurado passará por uma nova avaliação médico-pericial do INSS.
Caso o benefício seja cessado por óbito, o valor não será incorporado à pensão deixada
aos dependentes.
No entanto, muita gente reclama que mesmo estando doente o INSS nega seu
benefício. Neste caso é necessário consultar um advogado para veri car a viabilidade
de entrar com um processo judicial contra o INSS.
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Quais são os feriados e ponto facultativo para o ano de 2018?

O ano de 2018 terá nove feriados nacionais e cinco pontos facultativos, segundo
portaria divulgada nesta terça-feira (26) pelo Ministério do Planejamento e publicada no
"Diário O cial da União". Segundo o ministério, as datas deverão ser observadas pelos
órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional do
Poder Executivo.
O calendário não inclui como feriado datas tradicionais como o Carnaval (12 e 13 de
fevereiro), que é ponto facultativo, e Corpus Christi (31 de maio), também incluído
como ponto facultativo.
De acordo com o Ministério do Planejamento, os dias de guarda dos credos e religiões
não relacionados na portaria poderão ser compensados, desde que seja autorizado
pelo responsável pela unidade administrativa.

Feriados
Confira a lista dos feriados nacionais de 2018:
1 de janeiro (segunda): Confraternização Universal
30 de março (sexta): Paixão de Cristo
21 de abril (sábado): Tiradentes
1º de maio (terça): Dia Mundial do Trabalho
25

7 de setembro (sexta): Independência do Brasil
12 de outubro (sexta): Nossa Senhora Aparecida
2 de novembro (sexta): Finados
15 de novembro (quinta): Proclamação da República
25 de dezembro (terça): Natal

Ponto facultativo
Confira as datas de 2018 em que o ponto será facultativo nas repartições federais:
12 de fevereiro (segunda): Carnaval
13 de fevereiro (terça): Carnaval
14 de fevereiro (quarta): Quarta-feira de cinzas (ponto facultativo até as 14h)
31 de maio (quinta): Corpus Christi
28 de outubro (domingo): Dia do Servidor Público
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO
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Secretaria de Fazenda do RJ alerta para tentativa de
GOLPE com falso boleto de IPVA.

Pasta reforça que a ún i c a maneira de pagar o imposto é gerar o boleto
bancário pela internet. Documento pode ser gerado a partir do dia 10 de
janeiro de 2018.
Proprietários de veículos no estado vêm sendo alvo de golpistas, que tentam enganálos enviando falsos boletos para pagamento do IPVA. A Secretaria de Estado de
Fazenda alerta que não envia boletos bancários para recolhimento do imposto, seja por
carta ou por e-mail.
A pasta também informou, nesta sexta-feira (5), que tem recebido ligações de
contribuintes informando que estão recebendo boletos em suas residências ou através
de links em e-mails. A única maneira de pagar o IPVA é o próprio contribuinte gerar o
boleto, a partir do próximo dia 10.
Para isso, basta acessar o site do Bradesco ou o portal da Secretaria de Fazenda. Em
caso de dúvida, o contribuinte deve entrar em contato com a Ouvidoria da Secretaria
pelos telefones 2334-4764 e 2334-4770, ou pelo e-mail ouvidoria@fazenda.rj.gov.br.
O calendário com as datas de vencimento do IPVA 2018 está disponível no site da
Fazenda.
O primeiro vencimento, para os veículos com nal de placa número 0, será no dia 22
de janeiro, tanto para o pagamento da primeira parcela, quanto para a quitação integral
do imposto. Já para os veículos com nal de placa 9, o vencimento inicial será no dia 2
de fevereiro.
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