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IPTU 2016

Confira o calendário de IPTU 2016

INFORME-SE

A Prefeitura de Rio do Sul divulgou o 
calendário do IPTU 2016. Este ano o 
contribuinte poderá optar entre duas 
cotas únicas. A primeira, com venci-
mento no dia 17 de fevereiro, com um 
desconto de 20%, sobre o IP, IT e 
Funrebom e a segunda no dia 17 março 
com desconto de 10%, sobre os 
mesmos tributos. Não haverá desconto 
na Cosip, coleta de lixo e preço público.

O contribuinte receberá uma notica-
ção com três guias. Na primeira, estará a 

cota única calculada com o desconto de 
até 20% para pagamento até o venci-
mento, que é 17 de fevereiro. Na 
segunda, a cota única com o desconto 
de até 10% para o pagamento até o dia 
17 de março.

A terceira guia é para quem escolher 
pagar o IPTU parcelado, a primeira 
parcela vence também no dia 17 de 
março; após pagar este documento, o 
carnê com as demais parcelas é gerado 
e enviado para o contribuinte.

Foi autorizado através de Medida Provisória o desconto em folha de 
pagamento ou na sua remuneração disponível, nas verbas rescisórias e nos 
benefícios previdenciários os valores referentes ao pagamento mensal de 
cartão de crédito.
A Lei 13.172/2015 também amplia o limite de desconto mensal de 30% para 
35% da remuneração disponível, reservando 5% para cartão de crédito, 
exclusivamente, para amortização de despesas ou saque.
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Desconto na folha de pagamento 

6 de dezembro – encerra prazo para solicitação do carnê on-line

17 de fevereiro – cota única com desconto de até 20%

17 de março – conta única com desconto de até 10%

17 de março – pagamento da 1ª parcela

19 de abril – pagamento da 2ª parcela

18 de maio – pagamento da 3ª parcela

16 de junho – pagamento da 4ª parcela

 CALENDÁRIO

Editorial
Dessa vez não queremos falar aqui de 

economia, de impostos, de guias ou de 

números. Não queremos relembrar as 

incertezas desse ano. 

Queremos apenas ressaltar a importância 

de, nesse momento, você renovar seus 

sonhos. De olhar ao próximo buscando o 

bem, de crescer também como pessoa. 

Cada um dos acontecimentos deste ano 

surgiu como desao. Desaos lançados a 

nossa capacidade de inovação, superação 

e de sabedoria. Mês a por mês fomos, 

todos juntos, capazes de superar grandes 

obstáculos e iniciar uma nova jornada a 

cada dia. 

Terminamos este ano com a certeza de que 

podemos mais. Que nossa capacidade de 

sonhar e de se posicionar no mundo está 

renovada. Foi preciso se reinventar, 

redescobrir caminhos e principalmente, de 

nos colocar no lugar do outro. 

Foi um ano que nos exigiu conhecimento e 

desprendimento. Solidariedade e benevo-

lência também foram necessárias. E deve 

ser este o grande motivo de comemoração 

deste ano: o desejo de fazer a diferença na 

vida de todos. 

Que em 2016 possamos estar mais unidos 

na busca de uma sociedade mais justa, de 

relações igualitárias. Desejamos que seja 

um ano de bons exemplos e do uso do 

amor como ferramenta de relacionamento. 

A Contabilidade Djazil deseja a você: força 

renovada, foco no coletivo e motivação 

para continuar! Feliz Natal!
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Os Ministérios da Fazenda e do Meio Ambiente atualizaram monetariamente os preços dos serviços e 
produtos e a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA) do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).
As empresas obrigadas a seguirem a legislação da ANVISA precisam car atentas a mudança de 
valores das Taxas de Fiscalização de Vigilância Sanitária (TFVS).  A atualização tem como base a 
inação acumulada desde a criação de cada fato gerador da taxa até o mês de junho de 2015.
Para saber mais sobre as mudanças entre em contato com a Djazil. 
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Aumento de taxas

Licenciamento Ambiental 
e MTR são tema de palestra

Para sanar dúvidas sobre as 
peculiaridades do Licenciamento 
Ambiental e sobre a nova exigência 
do MTR - Manifesto de Transporte de 
Resíduos, a Contabilidade Djazil em 
parceria com o SEBRAE, realizou 
uma Clínica Tecnológica, no dia 18 
de novembro. 

No encontro os clientes e parcei-
ros da Djazil conheceram aspectos 
pontuais sobre o MTR como o 
funcionamento do cadastro, as 
modalidades de cobrança e as 
penalidades pelo descumprimento 
da lei.  Os temas foram debatidos 
pela equipe da Agência do Meio 
Ambiente – AMA de Rio do Sul.

Muitos têm sido os questionamen-
tos dos empresários sobre a ade-
quação ao Manifesto. Assim, a 
palestra teve o objetivo de auxiliar as 
empresas a se adequarem a 
exigência legal que deve entrar em 
vigor em breve.  

A nova regra estipula um sistema de pontos para que a pessoa possa se 
aposentar pelo valor integral. Esse sistema soma a idade com o tempo de 
contribuição.

Ela determina que, para as mulheres que querem se aposentar até o m de 
2018, é preciso somar o tempo de contribuição com a idade, até atingir um 
total de 85 pontos. No caso dos homens, a soma deve ser de 95 pontos. O 
tempo mínimo de contribuição previdenciária é de 30 anos para as mulheres e 
de 35 para os homens.

A regra 85/95 adquire um caráter progressivo a partir de 31 de dezembro de 
2018. Após essa data, para afastar o uso do fator previdenciário, a soma da 
idade e do tempo de contribuição ganhará pontos extras de acordo com o ano 
em que o trabalhador quiser se aposentar.

Entenda as novas regras para a aposentadoria



Prevenção à saúde
Nos meses de outubro e novembro a Djazil realizou duas 

palestras com foco na medicina preventiva em parceria 
com a Unimed. 

Qual será o caminho escolhido para dar continuida-
de aos negócios, a gestão e principalmente, aos 
resultados? Essa resposta pode ser mais concreta se 
baseada em planejamento.  A palavra, certamente é 
corriqueira, mas deve ser reforçada sempre.

Independentemente de serem pequenas ou 
grandes, as empresas que almejam crescimento 
precisam utilizar essa ferramenta de gestão, que 
sempre foi muito importante.  O planejamento estraté-
gico deve ser considerado como uma disciplina de 
gestão que envolve princípios, técnicas especícas e é 
preciso adotá-lo como prática contínua na empresa.

Mas certamente, tudo isso é muito clichê. Não uma, 
mas várias vezes você deve ter ouvido sobre os 
verdadeiros milagres dessa ação. No entanto, vale 
ressaltar que as atuais condições do mercado, a 
exigência por competitividade, trazem outra necessida-
de: a inovação.

Essas duas forças juntas, planejamento e inovação, 
serão capazes de oportunizar uma nova jornada. Sair 
do comum, promover melhorias e saber o rumo da 
empresa são passos importantes.

É importante investir no progresso empresarial. E 
tudo isso sem esquecer ainda da coletividade. As 
pessoas e sua capacidade intelectual além de sua pró-
atividade serão fundamentais nesse processo de 
reinvenção.

Então, ao invés de sentar-se e queixar-se da 
ausência de oportunidades, dena como você as 
reconhecerá. O que tem feito para que o ano seja mais 
positivo economicamente e mais tranquilo administrati-
vamente? 

 Escolher o caminho do sucesso é simples. A tarefa 
árdua está em construí-lo.

Por Ciro José Cerutti, contador
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Acompanhe a Djazil on-line

www.djazil.com.br

contabilidadedjazil

O que definirá suas 
oportunidades?

Novembro
Foi realizada a palestra “Medicina Preventiva” ministra-

da pelo cardiologista, Rogério Urdapilleta Rodrigues, 
com dicas sobre a prevenção das doenças mais comuns. 

Outubro
A ginecologista, Tatiana Caron explanou sobre a 

importância do autoexame como medida preventiva ao 
Câncer de Mama e ainda abordou o Câncer de Colo de 
Útero e Climatério.

CONHEÇA 



Fator Gerador NOVEMBRO
Vencimento: 18/12

Fator Gerador DEZEMBRO
Vencimento: 20/01/2016

Fator Gerador DEZEMBRO
Vencimento: 18/12

Fator Gerador NOVEMBRO
Vencimento: 04/12
Fator Gerador DEZEMBRO
Vencimento: 07/01/2016

Fator Gerador NOVEMBRO
Vencimento: 07/12

Fator Gerador DEZEMBRO
Vencimento: 07/01/2016

Fator Gerador NOVEMBRO
Vencimento: 15/12
Fator Gerador DEZEMBRO
Vencimento: 15/01/2016

Fator Gerador NOVEMBRO
Vencimento: 07/12
Fator Gerador DEZEMBRO
Vencimento: 07/01/2016

INSS

INSS 13º Salário 

irpj

INSS 
CARNÊ

FGTS

INSS/FGTS 
Doméstico 

csll

Salários

Fator Gerador NOVEMBRO
Vencimento: 10/12
Fator Gerador DEZEMBRO
Vencimento: 11/01/2016

Fator Gerador NOVEMBRO
Vencimento: 24/12
Fator Gerador DEZEMBRO
Vencimento: 25/01/2016

Fator Gerador NOVEMBRO
Vencimento: 24/12
Fator Gerador DEZEMBRO
Vencimento: 25/01/2016

Fator Gerador NOVEMBRO
Vencimento: 21/12
Fator Gerador DEZEMBRO
Vencimento: 20/01/2016

Fator Gerador NOVEMBRO
Vencimento: 24/12
Fator Gerador DEZEMBRO
Vencimento: 25/01/2016

ICMS COFINS

Simples Nacional IPI
Fator Gerador NOVEMBRO
Vencimento: 15/12
Fator Gerador DEZEMBRO
Vencimento: 15/01/2016

ISS

PIS

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 
SOBRE FATURAMENTO

IMPOSTO
SOBRE SERVIÇOS

Salários e obrigações trabalhistas

RIO DO SUL

Imposto de renda pessoa jurídica-trimestral
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Contribuições previdênciárias

Fator Gerador 
4° TRIMESTRE 2015
Vencimento: 29/01/16

Fator Gerador 
4° TRIMESTRE 2015

Vencimento: 29/01/16

Fator Gerador NOVEMBRO

Vencimento: 30/11

Fator Gerador DEZEMBRO

Vencimento: 18/12

13º Salário 

Integral 



TJLP O U T
2015

0,58%

Poupança

N O V
2015

0,58%

O U T
2015

0,67%

N O V
2015

0,63%

SelicS E T
2015

1,11%

TR

O U T
2015

1,11%

O U T
2015

0,12%

N O V
2015

0,17%

DÓLAR
comercial

Compra
3,86

$
OUTUBRO/2015

3,86
$ Venda

OUTUBRO/2015

$
Compra

3,81NOVEMBRO/2015

3,81
$ Venda

NOVEMBRO/2015

Cotação do Dólar em novembro corresponde a data de 17/11

INPC S E T
2015

0,51%

IGPM / FGV

O U T
2015

0,77%

S E T
2015

0,85%

O U T
2015

1,89%

CUBO U T
2015

R$1.542,30

IBOVESPA

N O V
2015

R$1.545,41

A G O
2015

3,42%

S E T
2015

0,40%

Fechamento da Bolsa de Valores em novembro é do dia 18/11
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