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IMPOSTOS FEDERAIS E ESTADUAIS
20.09 INSS Recolhimento das contribuições para o INSS sobre a folha de pagamento, referente à competência do mês anterior.

20.09 IRRF Recolhimento do imposto de renda na fonte retido sobre os rendimentos de salários (exceto do empregado doméstico), pró-labore, serviços de autônomos, servi-
ços prestados por pessoas jurídicas e aluguéis, ocorridos no mês anterior.

22.09 DCTF Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) mensal relativa ao 2º mês anterior.

23.09 IOF Recolhimento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), referente aos fatos geradores ocorridos no 2° decêndio do mês corrente.

23.09 IPI Recolhimento do IPI para todos os produtos (exceto cigarros, NCM 2402.20), referente aos fatos geradores ocorridos no mês anterior.

30.09 DITR Último dia para entrega da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (DITR) referente ao exercício de 2022.

30.09 DOI Entrega da Declaração sobre Operações Imobiliárias (DOI) contendo as informações relativas ao mês anterior.

Com investimentos que po-
dem chegar a R$ 300 milhões, a 
empresa Uranio Group Energia irá 
instalar em Candiota o que preten-
de ser o maior parque fotovoltaico 
da região Sul do Brasil. O projeto 
será totalmente financiado com re-
cursos privados e as obras pode-
rão iniciar no primeiro semestre 
de 2023, gerando em um primeiro 
momento 5 MW, e logo após lotes 
com capacidade de aproximada-
mente 20 MW, podendo atingir de 
80 MW até 100 MW (cerca de 2,5% 
da demanda média de energia do 
Rio Grande do Sul).

O Termo de Permissão assi-
nado na quinta-feira, na sede da 
Companhia Riograndense de Mi-
neração (CRM), em Porto Alegre, 
foi o primeiro passo para as futu-
ras instalações que ainda neces-
sitarão de diversos estudos am-
bientais e de viabilidade para sua 
implementação. O parque será ins-
talado em áreas da companhia, 
em Candiota, que irá ceder a uti-
lização da área por 25 anos, obten-
do como contrapartida o valor de 

1,2% do faturamento bruto mensal 
da usina. Após esse período as ins-
talações ficarão para a CRM.

“Candiota está se tornando um 
importante polo gerador de ener-
gia com matrizes diversas gerando 
quase 10% da produção gaúcha, 
trazendo desenvolvimento e renda 
para a região”, afirmou o presiden-
te da CRM, Melvis Barrios Junior. 
De acordo com o prefeito Luiz Car-
los Folador, Candiota vai se conso-
lidando como a cidade que mais 
gera energia elétrica para o Estado. 
“O desfecho desse feito passou por 
uma longa caminhada. A prefeitu-
ra de Candiota auxiliou tanto no 
ponto de visto técnico, como polí-
tico para que chegássemos a este 
importante momento”, ressaltou.

O engenheiro Claudiomi-
ro Antônio Rigo, diretor sócio da 
Uranio Group Energia, salientou 
que a opção pela instalação do 
parque fotovoltaico em Candiota 
ocorre devido à posição estratégi-
ca da área em relação às linhas de 
transmissão e pela excelente capa-
cidade de captação solar da região. 
Inicialmente, a energia da usina 
solar deverá ser comercializada 

 ⁄ ENERGIA

Candiota receberá o maior parque 
fotovoltaico da região Sul do Brasil
Investimento no projeto, que será feito em etapas, pode chegar ao total de R$ 300 milhões

Termo de permissão foi assinado para viabilizar a futura instalação
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como geração distribuída (onde 
o consumidor produz sua própria 
energia). Futuramente, quando o 
complexo aumentar de tamanho, 
a ideia é vender a energia em lei-
lões que atendem ao sistema elé-
trico interligado nacional ou no 
mercado livre (formado por gran-
des clientes, como indústrias e sho-
pping centers).

Rigo afirma que a perspectiva 
é que a usina já gere parte da sua 
energia a partir do segundo semes-

tre de 2023. Ele frisa que um ponto 
importante do projeto é gerar ener-
gia limpa em cima de uma área 
degradada, que antes foi destinada 
à mineração de carvão. A usina, 
finalizada, deve ocupar um espa-
ço de 150 hectares (cerca de qua-
tro parques da Redenção, em Por-
to Alegre).

O engenheiro acrescenta que 
o empreendimento também ten-
tará se habilitar a receber créditos 
de carbono.
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