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O prefeito de Muaná, 
Murilo Guimarães, é o novo 
presidente da Associação 
dos Municípios do Marajó 
(Amam), tendo como vice-
presidente o prefeito de Sou-
re, Guto Gouvea. 

A solenidade de posse foi 
realizada na semana passa-
da e contou com a presença 
do presidente da Assembleia 
Legislativa do Pará (Alepa), 
deputado Marcio Miranda; 
do chefe da Casa Civil do Go-
verno do Estado, Jose Megale; 
do prefeito de Ananindeua, 
Manoel Pioneiro; e dos depu-
tados Lúcio Vale, Sidnei Rosa 
e Eliel Faustino.

A posso também contou 
com a presença do bispo do 
Marajó, dom Teodoro Men-
des; do secretário adjunto 
de turismo, Joy Colares, do 
presidente da Famep, Xarão 
Leão; do ex-presidente da 
Amam, Cledson Rodrigues;  

e da prefeita de Maracanã, 
Raimunda Araujo, presiden-
te do Coimp.

Os prefeitos de Cachoeira 
do Arari, Jaime Barbosa e do 
Bagre, Nilson Farias, foram 
eleitos secretário e tesou-
reiro, respectivamente. Nos 
discursos das autoridades, a 
unidade e as ações coletivas 
foram os termos mais usados, 
principalmente na aplicação 
do Plano de Desenvolvimen-
to Sustentável do Marajó.

Presidente eleito, Guima-
rães lembrou que, acima das 
cores partidárias, a união dos 
prefeitos em projetos coleti-
vos deverá sobrepor ao inte-
resse individual e só assim a 
Amam terá força e represen-
tatividade para atrair novos 
investimentos públicos e 
privados gerando renda, em-
prego e consumo para mais 
de 500 mil marajoaras dos 16 
municípios da região. 

Prefeito de Muaná é 
empossado na Amam

Marajó 

Começa na 5ª acerto 
de contas com o Leão
Prazo Para declarar o ImPosto de renda vaI até 28 de abrIl

C hegou a hora de acertar 
as contas com o Leão. 
Começa amanhã o pra-

zo de entrega da declaração do 
Imposto de Renda 2017 (ano-
base 2016). O Fisco espera re-
ceber 28,3 milhões de declara-
ções até o dia 28 de abril.

Este ano, a Receita fez algu-
mas alterações no programa 
do IR, que pode ser obtido pela 
internet no endereço http://rfb.
gov.br. Uma das mudanças é a 
atualização automática do pro-
grama. Isso significa que, depois 
de baixado, se a Receita fizer al-
gum ajuste no serviço, o progra-
ma vai perguntar ao contribuin-
te se ele quer fazer a atualização. 
Antes, isso não era avisado.

Além disso, não será mais 
preciso baixar o programa de 
transmissão da declaração, co-
nhecido como Receitanet. Tudo 
estará concentrado no Pro-
grama Gerador da Declaração 
(PGD) IRPF. O contribuinte só 
precisará fazer um download.

Outra novidade é a recupe-

ração de nomes. Quando o con-
tribuinte colocar nome e CPF na 
declaração, o dado ficará arma-
zenado para facilitar o preenchi-
mento de outros campos. 

Haverá mudanças na tela de 
identificação. O programa pedi-
rá um número de celular e um 
e-mail. O preenchimento des-
ses dados não será obrigatório. 
Segundo a Receita, isso servirá 
para ampliação do cadastro. 

rendimentos
Precisa apresentar a declara-

ção do IR 2017 (ano-base 2016) 
quem obteve rendimentos tri-
butáveis acima de R$ 28.559,70 
no ano passado. Também pre-
cisa fazer o acerto de contas com 
o Leão quem obteve rendimen-
tos isentos, não tributáveis ou 
tributados exclusivamente na 
fonte acima de R$ 40 mil; obteve 
ganhos de capital na venda de 
bens ou com operações em Bol-
sa; obteve receita de atividade 
rural acima de R$ 142.798,50; ou 
possuía bens ou direitos acima 
de R$ 300 mil. 

O governo não corrigiu a ta-
bela do Imposto de Renda (IR) 
este ano. Assim, não houve au-
mento no limite de dedução 
com dependentes. Ele continua 
a ser de R$ 2.275,08. 

A partir deste ano, será obri-
gatório informar no documento 
o número do Cadastro da Pes-
soa Física (CPF) de dependentes 
com 12 anos ou mais completos 
até 31 de dezembro de 2016. 

receita federal

deve apresentar 
a declaração do 
Ir 2017 (ano-
base 2016) 
quem obteve 
rendimentos 
tributáveis acima 
de r$ 28.559,70 no 
ano passado
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