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Imposto de Renda 2009: Plantão Jurídico da AAPS está à disposição dos associados

O prazo para declarar o Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2009, ano-base 2008, teve início no dia 2 de março e se 
estenderá até 30 de abril. Pessoas físicas que tiveram rendimentos tributáveis acima de R$ 16.473,72 em 2008 são obrigadas a 
declarar Imposto de Renda. Quem ganhou acima de R$ 40 mil de rendimentos isentos, não-tributáveis ou tributados 
exclusivamente na fonte, também. 

O Plantão Jurídico da AAPS está à disposição dos associados que desejarem orientação pessoal ou 
por telefone, na elaboração ou transmissão, via internet, sobre a declaração do imposto de renda de 2009, 
diariamente, das 9 às 16 horas. 

Basta comparecer em nossa sede munido do disquete, CD ou cópia da declaração de 2007; número 
do CPF da esposa, filhos e dependentes; informe de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas; 
informes bancários; recibo de médicos, dentistas e de planos de saúde, assim como outros documentos 
que comprovem pagamentos ou doações, ou ligar para (11) 3289-8511 em caso de dúvidas.

O Plantão Jurídico da AAPS está à disposição dos associados que desejarem orientação pessoal ou 
por telefone, na elaboração ou transmissão, via internet, sobre a declaração do imposto de renda de 2009, 
diariamente, das 9 às 16 horas. 

Basta comparecer em nossa sede munido do disquete, CD ou cópia da declaração de 2007; número 
do CPF da esposa, filhos e dependentes; informe de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas; 
informes bancários; recibo de médicos, dentistas e de planos de saúde, assim como outros documentos 
que comprovem pagamentos ou doações, ou ligar para (11) 3289-8511 em caso de dúvidas.

ATENÇÃO

Os portadores de doenças graves são isentos do Imposto de Renda desde que se enquadrem nas seguintes situações ao 
mesmo tempo:

lOs rendimentos sejam relativos a aposentadoria, pensão ou reforma (outros rendimentos não são isentos), incluindo a 
complementação recebida de entidade privada e a pensão alimentícia; e

lSeja portador de uma das seguintes doenças: 

AIDS (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida); Alienação mental; Cardiopatia grave; Cegueira; Contaminação por 
radiação; Doença de Paget em estados avançados (Osteíte deformante); Doença de Parkinson; Esclerose múltipla; 
Espondiloartrose anquilosante; Fibrose cística (Mucoviscidose); Hanseníase; Nefropatia grave; Hepatopatia grave; 
Neoplasia maligna; Paralisia irreversível e incapacitante; Tuberculose ativa.

       Não há limites.Todo o rendimento é isento. Nos casos de Hepatopatia grave somente serão isentos os rendimentos auferidos a 
partir de 1º/01/2005.

Isenção do Imposto de Renda

Situações que não geram isenção

1)   Não gozam de isenção os rendimentos decorrentes de atividade, isto é, se o contribuinte for portador de uma moléstia, 
mas ainda não se aposentou; 

2) Os rendimentos decorrentes de atividade empregatícia ou de atividade autônoma, recebidos concomitantemente com os 
de aposentadoria, reforma ou pensão; 

3)  Os rendimentos de outra natureza como, por exemplo, aluguéis recebidos concomitantemente com os de aposentadoria, 
reforma ou pensão.

Para ter direito à isenção proveniente de aposentadoria, pensão ou reforma, o beneficiário tem de comprovar a 
doença junto à(s) fonte(s) pagadora(s), através de laudo pericial emitido por um médico oficial dos governos federal, 
estadual ou municipal.

Aposentados e pensionistas podem também receber reembolso dos valores já pagos, dependendo da data da manifestação 
da doença. Para mais esclarecimentos procure a Delegacia da Receita Federal mais próxima, o Conselho Municipal da Pessoa 

ERRAMOS - Na última edição do Sabespapo, nº 112, página 06,  noticiamos que os aposentados que ganhavam mais de um salário mínimo do 
INSS tiveram reajuste de 6,22%, a partir de 1º de fevereiro de 2008. O índice de reajuste correto é de 5,92%.

Mais informações sobre a Declaração de Ajuste Anual podem ser obtidas no site 
www.receita.fazenda.gov.br.
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Exposição e venda de produtos artesanais manufatu-
rados pelos nossos associados e seus dependentes. Os 
interessados podem fazer suas inscrições na secretaria 
da AAPS. Vagas limitadas.

Evento temático especial com o melhor da cultura,  
música e culinária mineira. Mais detalhes no próximo 
Sabespapo e no site www.aaps.com.br

Cadastre já o seu e-mail na AAPS e receba as informações atualizadas sobre os assuntos de seu interesse! 
Envie e-mail para www.aaps.com.br ou acesse o link Contatos no site www.aaps.com.br

MAIO 2009 ESPECIAL   –  Anote em sua agenda!

Programe-se!

     Medicamentos que já estão fora de uso, mas dentro da validade, podem ser muito úteis para 
alguém, assim como materiais descartáveis e utensílios de suporte à saúde (seringas, luvas, 
ataduras, fraldas geriátricas, material de higiene etc). Se você quiser doar entregue em nossa 
secretaria! 
       Nós faremos chegar a quem precisa. 

A associada Alverina Maimoni de Abreu, residente em Santos, foi contemplada pela Extração 04322 da Loteria 
Federal, realizada no dia 21 de fevereiro. A felizarda fica com o Aparelho de TV LCD 32” sorteado entre os signatários da 
Ata que aprovou o Novo Estatuto, conforme estabelecido pelo Conselho Deliberativo da AAPS. 

A  entrega será feita diretamente à associada por José Taniguti, presidente do Conselho Deliberativo da AAPS.

16 horas         
Dia Internacional 

da Mulher no Club Homs

Dia    Convidados  EventoHorário                                                  

8
Domingo

R$ 20,00

15 a 22      
Viagem: Colônia de Férias 

e Pesca de Cardoso

grátis

Sócios e
Cônjuges

7 horas          

22
Domingo

Teatro Raul Cortez: 
“Doce Deleite”

R$ 170,00 R$ 185,00

  Abril

15 horas         

18 horas          

7
3ª feira

R$ 9,00 R$ 14,00

grátisgrátis

15
5ª feira

Bingo (3 cartelas gratuitas,
lanche e bebidas)

15 horas         grátis grátis
28

3ª feira

Jogos de Salão na Sede:
Buraco e Dama

Jogos de Salão na Sede:
Truco e Dominó

Dia    Convidados  EventoHorário                                                  
Sócios e
Cônjuges

  Março

R$ 40,00 R$ 40,0018 horas          

9h às 17h          24
3ª feira

Eleições 2009/2012
na Sede da AAPS - -

A COLETA DE MEDICAMENTOS CONTINUA 

ATIVIDADES SÓCIO-CULTURAIS

Programe-se!

Para esclarecimento de dúvidas ou mais detalhes sobre os eventos favor entrar em contato
 com a secretaria pelo telefone (11) 3289-8511 ou no site www.aaps.com.br 

ASSOCIADA DA BAIXADA SANTISTA LEVA TV LCD 32”     

SAIBA DAS NOVIDADES MAIS RECENTES!SAIBA DAS NOVIDADES MAIS RECENTES!

De 04 a 08 de maio – Bazar do Dia das Mães 22 de Maio – Noite Mineira, Uai!
Imperdível!


