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Mega acumula e pode pagar R$ 10 milhões, hoje
Concurso será realizado no Espaço Loterias CAIXA em São Paulo (SP)
A Mega-Sena sorteia, nesta quarta (13), um prêmio de
R$ 10 milhões. O sorteio do
concurso 2.124 da modalidade será realizado no Espaço
Loterias CAIXA, localizado

no Terminal Rodoviário do Tietê.
Aplicado na Poupança da
CAIXA, o prêmio pode render mais de R$ 37 mil por mês.
O valor é suficiente para com-

prar mais de 60 carros esportivos.
As apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) desta quarta, em qualquer lotérica do país e tam-

bém no Portal Loterias Onlin
e
(www.loteriasonline.caixa.gov.br).
Clientes com acesso ao Internet Banking CAIXA podem
fazer suas apostas pelo seu
computador pessoal, tablet ou
smartphone. Para isso, basta
ter conta corrente no banco e
ser maior de 18 anos. O serviço funciona das 8h às 22h
(horário de Brasília), exceto
em dias de sorteios, quando as
apostas se encerram às 19h,
retornando às 21h para o concurso seguinte.
Para jogar pela internet, no
Portal Loterias Online, o apos-

tador precisa ser maior de 18
anos e efetuar um pequeno
cadastro. O cliente escolhe
seus palpites, insere no carrinho e paga todas as suas apostas de uma só vez, utilizando
o cartão de crédito. O valor
mínimo da compra no Portal
(que pode conter apostas de
todas as modalidades disponíveis no site) é de R$ 30,00 e
máximo de R$ 500,00 por dia.
Outra opção é o Bolão
CAIXA, que os apostadores
podem dividir cotas com amigos e familiares. Na MegaSena, os bolões têm preço
mínimo de R$ 10,00, mas cada

cota não pode ser inferior a
R$ 4,00. É possível realizar um
bolão de no mínimo 2 e no
máximo 100 cotas. Basta preencher o campo próprio no
volante ou solicitar ao atendente da lotérica, informando
os números da aposta e a
quantidade de pessoas que
participarão. Também é possível comprar cotas de bolões
organizados pelas próprias
Unidades Lotéricas. Neste
caso, poderá ser cobrada uma
Tarifa de Serviço adicional de
até 35% do valor da cota.
Assessoria de Imprensa
da CAIXA

Dos amigos Wagner e Gabriel
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Auê na Praça do Jardim Santana contará com
brinquedos adaptados e diversas atrações
Os moradores do Jardim
Santana poderão aproveitar a
tarde de sábado, dia 23, com
as atrações do Auê na Praça.
As atividades terão início as
13h e seguirão até as 18h. A
ação foi idealizada em conjunto pelas secretarias de Cultura, Esporte, Direitos das Pessoas com Deficiência e Desenvolvimento Social e Saúde, além de contar com uma
parceria com o curso de enfermagem da ETEC.
As atrações serão variadas, procurando incluir todas
as faixas de idade. Para as
crianças, serão ministradas
atividades esportivas lúdicas e
funcionais com o acompanhamento de um educador físico,
contação de histórias e oficina de desenho, além de uma
intervenção teatral realizada
pelos atores da Cia Presença. Já para os adultos acom-

PREFEITURA MUNICIPAL ESPIRITO SANTO DO TURVO
PUBLICAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 04/2019 – Registro de preços
para Aquisição de Tênis para alunos da Rede Municipal de Ensino, para o ano letivo de 2019, através da Secretaria Municipal de
Assistência Social da Prefeitura Municipal de Espírito Santo do
Turvo. A Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo - SP comunica
a todos os interessados, que se encontra a disposição, o edital licitatório referente ao PREGÃO PRESENCIAL SRP nº 04/2019 do tipo ‘’Menor
preço Global’’. A entrega dos envelopes devera ser até o dia 27 de
fevereiro, as 09h00min. Maiores informações no Depto de Licitações,
situado na Rua Lino dos Santos s/nº, centro, pelo telefone (14) 33759500 ou e-mail: licitacao@espiritosantodoturvo.sp.gov.br e retirada do
edital
pelo
site
eletrônico
da
prefeitura:
www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br. Espírito Santo do Turvo, 11 de
FEVEREIRO de 2019.
PREFEITURA MUNICIPAL ESPIRITO SANTO DO TURVO
PUBLICAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 05/2019 – Registro de Preços
para Aquisição de Pneus Novos, não podendo haver pneus recapados, recauchutados ou remodelados, devidamente certificados pelo INMETRO, com TREADWEAR igual ou superior a 360,
Tração A e Temperatura A, com montagem, alinhamento e balanceamento e bicos inclusos, Câmara de Ar e Protetor para
frota Municipal, A Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo - SP
comunica a todos os interessados, que se encontra a disposição, o
edital licitatório referente ao PREGÃO PRESENCIAL SRP nº 05/2019 do
tipo ‘’Menor preço Global’’. A entrega dos envelopes devera ser até o dia
27 de fevereiro, às 13h30min. Maiores informações no Depto de Licitações, situado na Rua Lino dos Santos s/nº, centro, pelo telefone (14)
3375-9500 ou e-mail: licitacao@espiritosantodoturvo.sp.gov.br e retirada
do
edital
pelo
site
eletrônico
da
prefeitura:
www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br. Espírito Santo do Turvo, 11 de
FEVEREIRO de 2019.

Rua: Joaquim Manoel de Andrade, 1145 - Centro

panhantes, os estudantes de
enfermagem da ETEC estarão disponibilizando o serviço
de medição do nível glicêmico e medição arterial.
Como grande novidade
desta edição, o evento também vai incluir brinquedos
adaptados para as pessoas

com deficiência. O espaço
da praça Agostinho Santana
contará com uma gangorra,
um balanço, uma tirolesa e
um skate, todos adaptados.
Os equipamentos serão colocados no dia e são próprios da secretaria dos Direitos das Pessoas com Defi-

ciência e Desenvolvimento
Social. Um monitor acompanhará as atividades e auxiliará a população no que for
necessário.
A praça Agostinho Santana fica localizada na rua Benedito Demétrio Dias, no Jardim Santana.
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628 mil declarações na malha fina - veja o que fazer
Saíram os números referentes a esse ano de pessoas
que cairam na malha fina em
2018 e, segundo a Agência
Brasil, são 628 mil declarações de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física estão retidas devido a inconsistências
nas informações prestadas. O
número corresponde a 2% do
total – de mais de 31,4 milhões
– de declarações apresentadas neste ano.
Também foram informadas
as principais razões pelas
quais as declarações foram
retidas. O principal motivo foi
a omissão de rendimentos do
titular ou seus dependentes
(379.547); Já divergências
entre o IRRF informado na

declaração e o informado em
Declaração do Imposto sobre
a Renda Retido na Fonte
(DIRF) levou 183.274 contribuintes à malha fina; informações erradas sobre despesas
médicas pegou 163.594 declarações; outros 128.536 contribuintes tiveram problemas em
dedução de previdência oficial ou privada, dependentes,
pensão alimentícia e outras.
As empresas podem estar
nessa situação por uma ou
mais das situações apresentadas. Com certeza estar entre
esse grupo é o medo de grande parcela de contribuintes,
mas o que é a malha fina e
como funciona? A Confirp
Consultoria Contábil preparou

um material que tira as principais dúvidas sobre o tema.
O que é malha fina e por
que causa tanto medo?
"O contribuinte realmente
deve se preocupar em não
cair na malha fina, pois essa
se refere ao processo de verificação de inconsistências da
declaração do imposto IRPF,
assim, caso o sistema da Receita Federal perceba alguma
informação está errada, separa a declaração para uma análise mais apurada. E, caso perceba erros, chama o contribuinte para ajustes ou até mesmo inicia investigações e cobra de atrasados e multas",
explica o diretor executivo da
Confirp Contabilidade Richard Domingos.
Assim, a malha fina é praticamente uma "peneira" para
os processos de declarações
que estão com pendências,
impossibilitando a restituição.
"Para evitar a malha fina, é
interessante que o contribuinte
inicie o quanto antes o processo de elaboração da declaração, pois poderá fazer com
mais calma, buscando documentos que faltam e ajustando
possíveis inconsistências", recomenda o diretor da Confirp.
Como pesquisar?
Assim para saber se há inconsistências em suas declarações do Imposto de Renda
e se, por isso, caíram na malha fina do Leão, ou seja, se
tiveram seu IR retido para

verificações é necessário
acessar o extrato da Declaração do Imposto de Renda
Pessoa Física de 2017, disponível no portal e-CAC da Receita Federal. Para acessar é
necessário utilizar o código de
acesso gerado na própria página da Receita Federal, ou
certificado digital emitido por
autoridade habilitada.
De acordo com a Receita
Federal, o acesso ao extrato,
por parte dos contribuintes,
também permite conferir se as
cotas do IRPF estão sendo
quitadas corretamente; solicitar, alterar ou cancelar débito
automático das cotas, além de
identificar e parcelar eventuais débitos em atraso, entre
outros serviços.
“Em relação à declaração
retida, se não houver erros
por parte do contribuinte que
necessite enviar uma declaração retificadora, o caminho é
aguarda ser chamado para
atendimento junto à Receita”,
complementa o diretor da
Confirp Contabilidade.
Como corrigir os erros?
"Com os erros detectados
é importante fazer a declaração retificadora. O procedimento é o mesmo que para
uma declaração comum. A
diferença é que no campo
“Identificação do Contribuinte”, deve ser informada que a
declaração é retificadora.
Também é fundamental que o
contribuinte possua o número

do recibo de entrega da declaração anterior, para a realização do processo", explica
Richard Domingos.
A entrega dessa declaração poderá ser feita pela internet. O contribuinte que já
estiver pagando imposto não
poderá interromper o recolhimento, mesmo havendo redução do imposto a pagar. Nesse caso, deverá agir da seguinte forma:
* Recalcular o novo valor
de cada quota, mantendo-se o
número de quotas em que o
imposto foi parcelado na declaração retificadora, desde
que respeitado o valor mínimo;
* Os valores pagos a mais
nas quotas já vencidas devem
ser compensados nas quotas
com vencimento futuro ou ser
objeto de pedido de restituição;
* Sobre o montante a ser
compensado ou restituído incidirão juros equivalentes à taxa
Selic, tendo como termo inicial
o mês subsequente ao do pagamento a maior e como termo final o mês anterior ao da
restituição ou da compensação,
adicionado de 1% no mês da
restituição ou compensação.
Caso tenha pago menos
que deveria, o contribuinte
terá que regularizar o valor na
restituição de suas declarações, recolhendo eventuais
diferenças do IRPF, as quais
terão acréscimos de juros e
multa de mora, limitada a 20%.
E isso só pode ser feito antes
do recebimento da intimação
inicial da Receita.
Para quem já foi intimado,
a situação se complica, não
podendo mais corrigir espontaneamente as suas declarações e ficando sujeitos, em
caso de erros comprovados,
à cobrança do imposto, acrescido de juros de mora e multa
de 75% a 150% – sobre o
valor do imposto devido e o
valor da despesa que foi usada na tentativa de fraude. Se
caracterizar crime contra a
ordem tributária, o contribuinte estará sujeito a sanções
penais previstas em lei – com
até dois anos de reclusão.
Situação: Solução

Constatado que a declaração retida em malha tem informações incorretas: Fazer declaração retificadora, corrigindo
eventuais erros cometidos.
Atenção: não é possível a
retificação da declaração
após início de investigação
pela Receita.
Não encontrar erros na
Declaração retida em malha
e o contribuinte tem toda a
documentação que comprova
as informações declaradas:
1ª opção: Solicitar a antecipação da análise da documentação que comprova as informações com pendências.
2ª opção: Aguardar intimação ou notificação delançamento da Receita Federal,
para só então apresentar a documentação.
Contudo, o diretor da Confirp faz um alerta: “Na declaração retificadora não é permitida a mudança da opção,
ou seja, se o contribuinte declarou na “Completa” deve
retificar sua declaração nesta forma, mesmo que o resultado na “Simplificada” seja
mais vantajoso. Além disso, o
contribuinte pode fazer a retificadora a qualquer momento, desde que não seja iniciada nenhuma ação fiscal por
parte da Receita Federal, que
pode ocorrer a qualquer momento em até cinco anos”.
“Assim, para concluir, se
ao acessar a declaração for
informado que ela está “Em
Processamento”, é importante que o contribuinte confira
todos os dados para certificar
que não há erros e aguardar,
pois, muitas vezes a declaração retida pelo Fisco não significa erro na declaração do
contribuinte e sim, que informações estão sendo buscadas
e análises feitas pela Receita
Federal nas fontes pagadoras,
por exemplo, a empresa que
deixou de repassar para a
Receita Federal os impostos
retidos de seus funcionários”,
finaliza o consultor da Confirp.
Confirp Consultoria
Contábil - Assessoria de
Imprensa - Jornalista: Paulo Fabrício Ucelli
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Licenciamento antecipado bate recorde em janeiro
Valor é de R$ 90,20, mais a taxa de entrega; serviço vai até 31 de março apenas nos bancos e lotéricas, e todos os débitos devem ser quitados
A adesão ao licenciamento antecipado em janeiro foi
recorde histórico no Estado
de São Paulo. Ao todo, no
mês, 2.026.313 pessoas optaram por fazer o pagamento e
ficar despreocupado para o
resto do ano, aponta dados do
Departamento Estadual de
Trânsito de São Paulo
(Detran.SP).
O número representa um
aumento de 9,7% em comparação com o mesmo período
do ano passado, quando
1.847.154 pessoas optaram
pela modalidade. Até então, o
recorde tinha sido registrado
em 2017, quando 1.990.577
pessoas haviam optado pelo
licenciamento antecipado.
O pagamento antecipado é

oferecido todos os anos e pode
ser feito até o final de março
nos bancos, caixas eletrônicos,
internet banking (se disponível) ou lotéricas. Basta informar o número do Renavam do
veículo. Se não quiser, o motorista pode pagar o licenciamento pelo calendário anual
do final da placa.
Todos os débitos (IPVA,
DPVAT [seguro obrigatório],
multas, etc.) devem ser quitados antes. A entrega do
novo documento do veículo
só é feita pelos Correios. O
endereço de entrega deve estar atualizado no Detran.SP.
A taxa é de R$ 11,00. O valor do licenciamento 2019 é
de R$ 90,20 para todos os tipos de veículos.

Quem deixa de pagar o licenciamento fica com o veículo em situação irregular e
impedido de circular. Se for
flagrado pela fiscalização, o
motorista será autuado na infração gravíssima (7 pontos
na habilitação), com multa de
R$ 293,47 e a remoção do ve-

ículo para o pátio.
O calendário anual, para
quem não optar pelo licenciamento antecipado 2019, começa em 1º de abril e vai até
dezembro, exceto para caminhões e tratores, cujos prazos
vão de setembro a dezembro.
Para o licenciamento

pelo calendário, a regra é a
mesma: todos os débitos do
veículo, incluindo IPVA, seguro obrigatório e multas,
devem estar quitados. Caso
contrário, o documento não
é emitido.
O proprietário pode optar
pela entrega pelos Correios ou

então retirar em qualquer unidade do Detran.SP ou posto
Poupatempo. Para retirada, é
necessário apresentar um documento pessoal com foto.
Ao todo, o Estado de São
Paulo tem 29,6 milhões de
veículos registrados. Só na
Capital são 8,7 milhões.

