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Agenda de Obrigações - Maio

VOCÊ SABIA
CURIOSIDADE SOBRE O MÊS DE MAIO

Considerado o mês das noivas, o mês de maio traz uma das datas mais 
importantes para o comércio: o Dia das Mães, que é comemorado no 
segundo domingo do mês. A data surgiu nos Estados Unidos, em 1908, e 
foi oficializada no Brasil, em 1932, por Getúlio Vargas.

Ainda falando em laços familiares, é celebrado em 15 de maio o Dia 
Internacional das Famílias, instituído pela Organização das Nações Unidas 
(ONU) em 1993. Também se comemora nesse mês, no dia 25, o Dia 
Nacional da Adoção.

A história do Brasil também traz para o mês de maio uma data muito 
importante: foi no dia 13 que, em 1888, a Princesa Isabel assinou a Lei 
Áurea, que aboliu a escravatura. Nesse mês é comemorado ainda o Dia do 
Trabalho e, entre outras datas, celebra-se o Dia Nacional das 
Comunicações e da Matemática.



Pronampe: governo sanciona lei que amplia prazo de 
pagamentos dos empréstimos

Nesta segunda-feira (24), foi sancionada a lei que amplia o 
prazo para pagamento dos empréstimos do Programa 
Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte (Pronampe) de 48 para 72 meses, ou seja, de 
quatro para seis anos.

A conversão da Medida Provisória (MP) – que estava em vigor 
desde outubro de 2022 – em lei já consta no Diário Oficial da 
União (DOU) e também traz a carência mínima de doze 
meses para início do acerto das parcelas.

O novo prazo máximo de pagamento de até 72 meses é 
aplicado para novos contratos e também para empréstimos 
feitos a partir de janeiro de 2021, desde que a renegociação 
siga as regras estabelecidas pelo governo.

 

Em relação aos juros cobrados na modalidade, a lei mantém o 
teto de 6% mais a taxa Selic, que está sendo mantida em 
13,75% ao ano.

Fonte: www.contabeis.com.br

 

Multas do eSocial já estão sendo aplicadas desde janeiro de 
2023

Desde janeiro de 2023 a Receita Federal já está multando as 
empresas que não estão em regularidade com o Sistema de 
Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e 
Trabalhista (eSocial) . As multas são aplicadas de acordo com 
as exigências que precisam ser cumpridas. No caso de não 
informar a admissão do trabalhador, o valor a ser pago vai de 
R$ 402,53 a R$ 805,06, por empregado, e pode dobrar de 
valor em caso de reincidência.

Já para as empresas que não informarem alterações de 
contrato ou os dados cadastrais de seus empregados, a multa 
pode ser de R$ 201,27 até R$ 402,54. Caso os exames 
médicos admissional, periódico, retorno ao trabalho, mudança 
de função e demissional do empregado não forem realizados, 
as multas podem chegar até R$ 4.025,33. Se a empresa não 
notificar imediatamente os acidentes de trabalho que resultem 
no falecimento do trabalhador ou não informar os acidentes 
não fatais, ela recebe uma multa que varia entre os valores 
mínimos e máximos do salário de contribuição e em caso de 
reincidência, o valor da multa é dobrado.

Além disso, as multas de valor máximo podem ser aplicadas 
nas empresas que não informarem os riscos do trabalho do 
funcionário, de acordo com o evento S 2240 – Perfil 
Profissiográfico Previdenciário (PPP)

Fonte: www.contabeis.com.br



Imposto de Renda: Receita paga restituições de lote residual 
hoje (28/04)

Mais de 290 mil contribuintes receberão R$ 344 milhões

A Receita Federal credita nesta sexta-feira (28) restituições do 
Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) de lote residual de 
anos anteriores a 290.934 contribuintes, no valor total superior 
a R$ 344 milhões. O pagamento será feito na conta bancária 
indicada na Declaração do Imposto de Renda ou por chave 
Pix.  

Os lotes residuais são de contribuintes que caíram na malha 
fina e regularizaram as pendências. O valor da restituição é 
atualizado pela taxa Selic a partir do mês seguinte ao prazo 
final de entrega da declaração até o mês anterior ao 
pagamento, mais 1% no mês do depósito.  

Consulta

Para fazer a consulta, o contribuinte deve acessar o site da 
Receita, clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, em 
“Consultar a Restituição”. Se for detectada alguma pendência 
na declaração, o contribuinte pode retificá-la, corrigindo 
informações. O aplicativo da Receita para tablets e 
smartphones permite consulta sobre a liberação das 
restituições e situação do Cadastro de Pessoas Físicas 
(CPF).  

Caso o crédito não seja depositado na data, o valor ficará 
disponível para resgate por até um ano no Banco do Brasil. O 
resgate deve ser feito pelo Portal e-CAC, disponível no site da 
Receita Federal, acessando o menu Declarações e 
Demonstrativos>Meu Imposto de Renda e clicando em 
“Solicitar restituição não resgatada na rede bancária”.  

 

Fonte: www.contabeis.com.br

 

 

 

 

 

 

 

Atrás dos números, tabelas e planilhas, 

existe um profissional capaz que sabe 

interpretá-las. Feliz Dia do Contador!




