
Segurados já podem consultar calendário 
Os segurados da Previdência Social já podem consultar as datas de pagamento de benefícios de 2019. O 
novo calendário foi divulgado pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), na última quinta-feira (6), e 
já está disponível no portal do INSS (www.inss.gov.br/). Os depósitos seguirão a mesma sistemática de 
anos anteriores. Os segurados que ganham até o piso previdenciário (salário mínimo) começam a receber 
nos últimos cinco dias úteis do mês. E, nos primeiros cinco dias úteis do mês que se inicia, começa o 
pagamento para quem recebe acima do piso. Quando a data cair em feriados ou fins de semana, o depósito 
do benefício é transferido para o dia útil seguinte. Em janeiro, a folha será paga a partir do dia 25 até 7 de 
fevereiro. Para saber o dia de pagamento, os beneficiários devem observar o último número do seu cartão 
de benefício, excluindo-se o dígito.  
MEU INSS. 
A Central de Serviços Meu INSS é uma ferramenta criada para facilitar a vida dos segurados. O Meu INSS 
é acessível por meio de computador ou celular. A ferramenta permite fazer agendamento e realizar 
consultas. O segurado acessa e acompanha todas as informações da sua vida laboral (ou seja, sua história 
de trabalho) como dados sobre contribuições previdenciárias, empregadores e períodos trabalhados. 
Fonte: Jornal Diário do Litoral – 08/12/2018 

Centrais sindicais vão protestar na terça 
As centrais sindicais farão um protesto contra a extinção do Ministério do Trabalho. O ato será realizado, 
amanhã, às 10 horas, em frente à Superintendência do Trabalho, na Rua Martins Fontes, 109, em São 
Paulo.  
Fonte: Jornal Diário do Litoral – 10/12/2018 

INSS: como requerer o auxílio-doença 
O auxílio-doença é um benefício por incapacidade devido ao segurado do INSS que comprove, em perícia 
médica, estar temporariamente incapaz para o trabalho em decorrência de doença ou acidente. Caso o 
segurado não possa comparecer à perícia médica no dia e hora agendados, ele pode solicitar a 
remarcação, uma única vez, até três dias antes da data agendada, pela Central 135 ou comparecendo 
diretamente à Agência da Previdência Social. Em casos de internação hospitalar ou restrição ao leito 
(acamado), o prazo para remarcação é de sete dias antes ou até a data agendada, sendo necessário o 
comparecimento do representante legal à Agência do INSS. Se o segurado não comparecer na data 
agendada ou não efetivar a remarcação da perícia médica ou solicitar o cancelamento do requerimento, 
ficará impossibilitado de requerer o benefício nos próximos 30 dias. Nos últimos 15 dias do auxílio-doença, 
caso julgue que o prazo inicialmente concedido para a recuperação se revelou insuficiente para retorno ao 
trabalho, o segurado poderá solicitar a prorrogação do benefício pela Central 135, internet ou 
comparecendo à agência. Caso não concorde com o indeferimento ou a cessação do benefício e não seja 
mais possível solicitar prorrogação, o segurado pode entrar com recurso à Junta de Recursos, em até 30 
dias contados a partir da data em que tomar ciência da decisão do INSS. 
Fonte: Jornal Diário do Litoral – 10/12/2018 
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Aberta consulta ao sétimo lote de restituição 
A partir de segunda-feira estará disponível para consulta o sétimo lote de restituição do Imposto de Renda 
de Pessoa Física (IRPF) 2018. O lote contempla também restituições residuais dos exercícios de 2008 a 
2017. Segundo informa o delegado da Receita Federal em Santos, auditor-fiscal Francisco Carlos Serrano, 
o crédito bancário para 2.024 contribuintes da Baixada Santista e Vale do Ribeira será realizado no dia 17 
de dezembro, totalizando mais de R$ 3 milhões. O montante de restituição para cada exercício, e a 
respectiva taxa Selic aplicada, pode ser acompanhado no site. Para saber se teve a declaração liberada, o 
contribuinte deverá acessar a página da Receita na Internet (http:// idg.receita.fazenda.gov.br), ou ligar 
para o Receitafone 146. Na consulta à página da Receita, serviço e-CAC, é possível acessar o extrato da 
declaração e ver se há inconsistências de dados identificadas pelo processamento. 
Fonte: Jornal Diário do Litoral – 08/12/2018 

Fazenda quer revisar reajuste do mínimo 
A política de reajuste do salário mínimo deverá ser revista e o abono salarial extinto, para reequilibrar as 
contas do governo depois da aprovação da reforma da Previdência. As sugestões constam de documento 
do Ministério da Fazenda com o balanço da atual gestão e recomendações para o próximo governo, 
disponível na página da pasta na internet. A pasta também recomenda o controle dos gastos públicos, 
com a redução de privilégios e incentivos fiscais para setores da economia, revisão dos gastos com o 
funcionalismo público e direcionamento dos benefícios sociais aos mais pobres para reduzir a 
desigualdade. Segundo o documento, o salário mínimo, cuja política de reajuste será substituída em 2020, 
deverá ser compatível com os salários do setor privado e o aperto nas contas públicas. Desde 2011, o 
salário mínimo é reajustado com base na inflação dos 12 meses anteriores pelo Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor (INPC), mais a variação do Produto Interno Bruto (PIB, soma dos bens e serviços 
produzidos no país) de dois anos antes. Caso o resultado do PIB seja negativo, a correção se dá só pelo 
índice de inflação. Essa política vigorará até 2019.  
Fonte: Jornal Diário do Litoral – 07/12/2018 

IR: 628 mil declarações caíram na malha fina 
A Receita Federal informou sexta (7) que 628 mil declarações de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física 
estão retidas na malha fina devido a inconsistências nas informações prestadas. O número corresponde 
a 2% do total – de mais de 31,4 milhões – de declarações apresentadas neste ano. Do total de declarações 
retidas, 70,35% apresentam imposto a restituir, 25,88% tem imposto a pagar e 3,77% não apresenta 
imposto a restituir ou a pagar. As principais razões pelas quais as declarações foram retidas são: omissão 
de rendimentos do titular ou seus dependentes (379.547); divergências entre o IRRF informado na 
declaração e o informado em Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (DIRF), feita pelas 
empresas, com 183.274 casos; informações erradas sobre despesas médicas (163.594 declarações); 
dedução de previdência oficial ou privada, dependentes, pensão alimentícia e outras (128.536).  
A Receita informa ainda que uma declaração pode ficar retida por uma ou mais razões. Para saber se a 
declaração está na malha fina, os contribuintes podem acessar o Extrato de Processamento da DIRPF na 
página da Receita na internet. Para acessar o extrato da declaração, é necessário utilizar o código de 
acesso gerado na página da Receita ou o certificado digital emitido por autoridade habilitada. Ao acessar 
o extrato, é importante prestar atenção na seção Pendências de malha. É nessa seção que o contribuinte 
pode identificar se a declaração está retida em malha fiscal, ou se há outra pendência que possa ser 
regularizada por ele mesmo, informa a Receita. Se a declaração estiver retida em malha fiscal, nessa seção, 
o contribuinte encontrará links para verificar com detalhes o motivo da retenção e consultar orientações 
de procedimentos. Constatando erro na declaração apresentada, o contribuinte pode regularizar a situação 
apresentando declaração retificadora. 
Fonte: Jornal Diário do Litoral – 08/12/2018 

 


