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IMPOSTOS FEDERAIS E ESTADUAIS
15.06 DCTFWeb Para os contribuintes obrigados, transmissão de dados através das informações geradas nas escriturações do eSocial, EFD-Reinf, ou nos módulos integrantes do 

Sped, do mês anterior.

15.06 INSS Recolhimento das contribuições ao INSS por parte dos contribuintes individuais e dos segurados facultativos, referente ao mês anterior.

15.06 IOF Recolhimento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), referente aos fatos geradores ocorridos no 1º decêndio do mês corrente.

15.06 EFD Reinf Entrega da Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (RFD-Reinf), para todas as pessoas físicas e jurídicas obrigadas, relativa a escritu-
ração do mês anterior.

20.06 DAS Recolhimento centralizado de impostos e contribuições devidos pelas empresas optantes pelo Simples Nacional conforme Lei Complementar n° 123/2006, sobre a 
receita bruta do mês anterior.

20.06 INSS Recolhimento da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) das empresas optantes e que se  enquadram nos artigos 7° e 8° da Lei n° 12.546/2011, 
referente à competência do mês anterior.

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

O 4º Distrito já é realidade, res-
ponderam empresários da região 
ao questionamento “sonho ou rea-
lidade?”, em painel da Associação 
Comercial de Porto Alegre (ACPA), 
realizado ontem. E para seguir na 
trilha do desenvolvimento da re-
gião, esperam investimento do 
poder público em infraestrutura e 
serviços – mais que incentivos tri-
butários ou urbanísticos.

“Qualquer subsídio é dano-
so, alguém tem que pagar e não 
é o que estamos buscando”, disse 
Luiz Camargo, empresário na re-
gião há mais de quatro décadas e 
mediador do debate. O painel tam-
bém contou com a participação de 
Camila Borelli, CEO da NAU Live 
Space, e Pedro Valério, diretor 
executivo do Instituto Caldeira. 
Pelo município, Patrícia Tschoep-
ke, diretora de Planejamento Ur-
bano, coordenou a apresentação.

Formada pelos bairros Far-

rapos, Floresta, Humaitá, Nave-
gantes e São Geraldo, a região co-
nhecida como 4º Distrito abrigou 
fábricas e comércio de rua de gran-
de movimento durante boa parte 
do século passado, até começar 
a perder empresas e ter parte da 
área marcada pelo abandono. Há 
muitos anos se discute como atrair 
novos investimentos e mais mora-
dores para esses bairros, foco do 
projeto da prefeitura que tramita 
atualmente na Câmara.

“Esse sempre foi um dos te-
mas prioritários da ACPA”, des-
tacou na coletiva de imprensa o 
presidente interino da Associação, 
Felipe Fellini. Para ele, o movimen-
to de recuperação já em andamen-
to é feito pela iniciativa privada. 
“Os empresários que acreditaram 
no setor foram lá e começaram a 
mudar a região”, completou.

É isso que sustenta a avalia-
ção feita por Camargo, que é tam-
bém conselheiro da ACPA e inte-
gra o grupo de articulação sobre o 
4º Distrito. “O empresário quer se-
gurança para o negócio dele. Que-
ro saber que vou poder ficar ali 
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Debate na ACPA tratou da proposta do poder municipal para a área
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com todos os serviços que a pre-
feitura faz”, destacou.

Para responder a essas de-
mandas, o poder público apos-
ta na requalificação da avenida 
Farrapos, com recurso externo, e 
em reinvestir em infraestrutura o 
valor que for arrecadado com os 
novos empreendimentos que lá 
se instalarem - é a ideia de uma 
transformação ao longo do tempo.

Único vereador presente no 

evento, Felipe Camozzato (Novo) 
ouviu o apelo de que se agilize 
a votação. O projeto de lei está 
em avaliação na Câmara de Ve-
readores, e a tendência é de que 
seja aprovado.

Hoje, a Câmara realiza au-
diência pública virtual sobre o 
projeto que altera normas urba-
nísticas e cria incentivos tributá-
rios para novos empreendimentos 
na região.
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