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ECONOMIA

de São José
B Delegacia
terá R$ 43,1 milhões para
contribuintes de 9 cidades;
a de Taubaté, R$ 20,3
milhões para 30 municípios.

FINANCEIRO PARA SABER SE TEVE DECLARAÇÃO LIBERADA, CONTRIBUINTE DEVE ACESSAR PÁGINA DA RECEITA NA INTERNET OU LIGAR NO 146

Restituição do 5º lote do IR 2019
injeta R$ 63 milhões na RMVale
Receita Federal vai liberar verba
na próxima terça-feira para 54,9 mil
contribuintes das 39 cidades da região
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Da redação
@jornalovale

O quinto lote de restituição
do Imposto de Renda 2019
vai injetar R$ 63,4 milhões
na economia da RMVale. O
dinheiro será liberado pela
Receita Federal na próxima
terça-feira e também serão
pagas restituições residuais
de exercícios anteriores.
Ao todo, 54,9 mil contri-

buintes da região serão contemplados no quinto lote. Estão programados sete lotes de
restituição do Imposto de Renda, um por mês, entre os dias
15 e 17 de cada mês. O calendário segue até dezembro.
De acordo com as delegacias
da Receita Federal de São José
dos Campos e Taubaté, que
atendem todos os 39 municípios do Vale, mais de 488 mil
contribuintes da região entregaram a declaração.
Com 30 municípios, a Delegacia de Taubaté terá restitui-

Marcello Casal JrAgência Brasil

Imposto. Quinto lote, de R$ 63 milhões, será liberado na terça (15)

ção de R$ 20,3 milhões para 19
mil contribuintes neste quinto
lote. A unidade de São José,
que atende nove cidades, terá
R$ 43,1 milhões para 35,8 mil
contribuintes.
Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte
deve acessar a página da Receita na internet ou ligar para
o Receitafone, no número 146.
O contribuinte que não receber a restituição deve procurar
qualquer agência do Banco do
Brasil ou ligar para a Central
de Atendimento por meio do
telefone 4004-0001 (capitais),
0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para
deficientes auditivos).
O pagamento fica disponível
no banco durante um ano.
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