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VALOR EM ESPÉCIE
R$ 10.523.072,80
R$ 139.440.894,31

R$ 9.550.217,05
R$ 73.073.156,34
R$ 972.000,00
R$ 650.000,00

R$ 33.461.033,38
R$ 4.014.021,47

CIDADE
Candelária
Lajeado
Rio Pardo
Santa Cruz do Sul
Sinimbu
Vale do Sol
Venâncio Aires
Vera Cruz

GERAL05 ARAUTO    SEXTA-FEIRA E SÁBADO
7 E 8 DE JUNHO DE 2019

De onde vem esse dinheiro?

11 empresas da região são notificadas por sonegação fiscal

348 santa-cruzenses 
guardam R$ 73 
milhões em espécie. 
Receita Federal emite 
documento pedindo 
informações do valor

JOGO
Neste sábado, dia 8, ha-
verá Jogo da Socieda-
de Primavera, de Linha 
Capão, no Boa Vontade, 
com início às 13h30min. 

AGASALHOS
A Campanha do Aga-
salho e Alimentos pro-
movida pelo Núcleo 
Sagrado Coração de 
Maria, com apoio da 
Comunidade São José, 
Núcleo Nossa Senhora 
de Fátima, realiza a 
coleta dos donativos 
neste sábado, dia 8, 
a partir das 9h30min. 
No sábado passado, 
em virtude da chuva, 
o recolhimento não foi 
realizado. 

CAFÉ COLONIAL
O Grupo de Mulheres 
Rurais Mãos Ativas rea-
liza o 2º Café Colonial, 
no dia 15 de junho, a 
partir das 15h30min, 
no Nacional, em Ponte 
Andréas. Ingresso ante-
cipado a R$ 25 (adulto) 
e R$ 12 (crianças de seis 
a 11 anos) e devem ser 
reservados com Nor-
ma, pelos telefones (51) 
99596-3939 ou 3718-
1141. Na hora, o valor 
será de R$ 28. 

EXPOSIÇÃO
A Casa de Artes Regina 
Simonis, de Santa Cruz, 
traz o projeto “Poesia 
Líquida”, com imagens 
da fotógrafa Dulce Hel-
fer, que retratam as 
águas do Rio Grande 
do Sul. A abertura foi 
na quarta-feira e segue 
até 13 de julho.

A malha fina da Receita 
Federal identificou quase 
R$ 1 milhão em sonegação 
fiscal de empresas na área de 
abrangência da delegacia do 
órgão em Santa Cruz do Sul. 
Ao todo, 11 empresas já foram 
notificadas pelas irregulari-
dades no Imposto de Renda 

da Pessoa Jurídica (IRPJ) e 
na Contribuição Social sobre 
o Lucro Líquido (CSLL) refe-
rentes ao ano de 2014.

Conforme Padilha, essas 
empresas já foram comu-
nicadas para que, espon-
taneamente, corrijam sem 
penalidades. As que não se 

regularizarem serão fiscaliza-
das e estarão sujeitas a multas 
que variam de 75% a 225%, 
além de responderem por 
crime de sonegação.

Essa é mais uma etapa da 
série de ações do Projeto Ma-
lha Fiscal da Pessoa Jurídica 
da Receita Federal, que tem 

como objetivo identificar 
inconsistências no recolhi-
mento de tributos por meio 
do cruzamento de informa-
ções eletrônicas, explicou 
o órgão. No Brasil, foram 
notificadas 14 mil empresas 
com sonegação estimada de 
R$ 1,5 bilhões.

Contribuintes de outras cidades já tiveram que explicar
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Mais de R$ 73 mi-
lhões. Esse é o valor 
contabilizado pela 

Receita Federal que está em 
espécie nas mãos de 348 
santa-cruzenses. A situação, 
considerada incomum, fez 
com que a Receita começasse 
na terça-feira, dia 4, a enviar 
um documento de alerta 
para esses contribuintes que 
informaram ter dinheiro vivo 
na última declaração do Im-
posto de Renda da Pessoa 
Física, entregue em 2019. O 
santa-cruzense que declarou 
o maior valor diz ter R$ 3 
milhões em dinheiro em casa.

Conforme o delegado Leo-
mar Padilha, não é nada 
comum ter tanto dinheiro 
em espécie. O que preocupa 

DIVULGAÇÃO

AVISOS

o órgão é a possibilidade do 
valor servir para acobertar 
evolução patrimonial decor-
rente de renda não declarada. 
“Não há nenhuma irregula-
ridade em ter dinheiro em 
espécie. Isso só precisa ser 
comprovado. Se eles têm esse 
dinheiro, precisam compro-
var a origem”, ressalta.

Na carta, a Receita Federal 
orienta aos contribuintes que 
verifiquem os valores decla-
rados e, no caso de alguma 
divergência, promovam a 
retificação da sua declaração. 
O órgão considerará como 
erro no preenchimento. Os 
contribuintes poderão aces-
sar a carta enviada por meio 
da Caixa Postal constante no 
portal e-CAC (para quem 
tem certificação digital) ou 
por meio de código de acesso.

Ainda de acordo com Pa-
dilha, se existir e não for 
comprovada a origem, a 
multa varia de 75% a 225% 
do tributo, a depender da 
situação. Além disso, será 
feita uma representação ao 
Ministério Público por crime 
de sonegação ou outro indí-
cio que for levantado.


