
Votação será realizada de 23 a 25 de abril; 
inscrição de chapas até de 28 de fevereiro

Vem aí eleições 
estatutárias da Afubesp

Jornal da Associação dos Funcionários do 
Grupo Santander, Cabesp e Banesprev

A 
Afubesp  acaba 
de iniciar mais um 
processo eleitoral 
com a publicação 

do edital no Diário Oficial 
da União convocando para 
eleições estatutárias, mar-
cadas para ocorrer de 23 a 
25 de abril deste ano. 

O prazo de inscrição de 
chapas encerra-se no dia 
28 de fevereiro, às 17 ho-
ras. O protocolo deve ser 
feito na secretaria da enti-
dade. Os eleitos irão diri-
gir a Afubesp pelo próxi-
mo triênio.

Conforme prevê o esta-
tuto, as chapas registradas 
serão apresentadas aos 
sócios no Jornal da Afu-
besp, a ser publicado no 
início de março.

Estão aptos a participar 
do pleito todos os filia-
dos que tenham mais de 
seis meses de inscrição 
no quadro social e estejam 
quites com a associação.

A ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO SANTANDER BANESPA, 
BANESPREV E CABESP – AFUBESP, por seu presidente ao final assinado, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas nos exatos termos do Estatuto Social, 
pelos artigos 20; 21; 54 e seguintes, CONVOCA todos os seus associados com di-
reito a voto para a Assembleia Geral Ordinária,  visando a eleição aos cargos pre-
vistos no seu Estatuto, da Diretoria Plena, do Conselho Consultivo, do Conselho 
Fiscal e do Conselho de Eméritos, pelo período de três anos, que será realizada 
nos dias 23 a 25 de abril de 2014, em primeira votação, com início às 9h do dia 23  
e encerramento às 17h do dia 25, sendo os locais de votação as agências; depar-
tamentos e núcleos pré-determinados pelo Regulamento Eleitoral, que se realizará 
com 1/3 (UM TERÇO) dos associados funcionários da ativa do Grupo Santander Ba-
nespa, Banesprev e Cabesp com direito a voto, como regra o artigo 57 do Estatuto 
da entidade. Caso não ocorra o quórum mínimo será realizada segunda votação 
nos dias 05 a 07 de maio, nos mesmos horários antes estabelecidos. O prazo para 
o registro de chapas formalmente em ordem será de 19/02/2014 a 28/02/2014, até 
às 17h, na Rua Direita, 32, 2º andar, Centro, Cidade de São Paulo – Capital. O pro-
tocolo da inscrição das chapas deverá ser feito em secretaria da entidade.

São Paulo, 18 de fevereiro de 2014.

Camilo Fernandes dos Santos
Presidente da Afubesp
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O 
Diário Oficial da União publicou no dia 
21 de fevereiro instrução normativa que 
estabelece as regras para a entrega da 
declaração do Imposto de Renda Pes-
soa Física 2014, com início no dia 6 de 

março. O prazo final é 30 de abril de 2014. A Re-
ceita Federal espera receber em 2014 aproxima-
damente 27 milhões de declarações neste ano. 
No ano passado, a Receita recebeu 26 milhões 
de declarações.

Deve declarar, en-
tre outros, quem rece-
beu rendimentos tri-
butáveis superior a R$ 
25.661,00, em 2013, 
além daqueles que re-
ceberam rendimentos 
isentos, não tributáveis 
ou tributados exclusiva-
mente na fonte, acima 
de R$ 40 mil, em 2013.

Como de costume, a 
Afubesp irá realizar seu 
plantão tira-dúvidas 
para ajudar seus asso-
ciados a preencherem 
a declaração, de 1º a 
30 de abril, com aten-
dimento às terças e 
quintas-feiras, das 14 
às 17 horas, e às quartas, das 10 às 13 horas. O 
responsável pelas orientações será o contador 
Paulo Luiz Depieri.

Confira o que mudou este ano
A deduções subiram de R$ 1.974,72 para R$ 

2.063,64 por dependente. Os gastos com instru-
ção de R$ 3.091,35 para R$ 3.230,46. A con-
tribuição com a Previdência Complementar foi 
mantida em 12% do rendimento bruto. As des-

pesas médicas continuaram  sem limite den-
tro das regras do Imposto de Renda. A dedu-
ção com o empregado doméstico passou de R$  
985,96 para R$ 1.078,08. As doações, como as 
realizadas com base no Estatuto da Criança e 
do Adolescente (ECA), ficaram em 6%.

Este ano, uma das novidades é a declaração 
de ajuste anual previamente preenchida. As re-
gras estão na instrução normativa publicada ho-

je no Diário Oficial da União, que trata da decla-
ração do Imposto de Renda Pessoa Física 2014.

O incentivo à utilização de programas para 
smartphones e tablets também é outra novida-
de: houve a apresentação de 7 milhões de pes-
soas que usaram este recurso no ano passado. 
Para 2014, o Secretário da Receita Federal, Car-
los Alberto Barreto, disse que 90% dos contri-
buintes podem fazer a declaração por meio des-
tes aplicativos.
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Entrega do IRPF vai de 6 de março a 30 de abril. Plantão tira-dúvidas 
da Afubesp será realizado em abril


