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Prefeituras dispõem 
de programas para 
pagamento de 
pendências, com 
abatimento de juros e 
multas. Conheça-os

Valores de dívidas serão aplicados, principalmente, na saúde e educação

SANTA CRUZ E VERA CRUZ

LUCIANA MANDLER
redacao1@jornalarauto.com.br

A   través dos programas 
Regularize Cidadão e 
Refim (Recuperação 

de Créditos Tributários e Não 
Tributários), os municípios 
de Santa Cruz do Sul e Vera 
Cruz, respectivamente, dão 
a oportunidade para que os 
contribuintes com dívidas 
ativas possam regularizar 
suas situações. Por meio do 
Regularize Cidadão, a expec-
tativa é arrecadar pelo menos 
R$ 3 milhões neste ano. Já em 
Vera Cruz, em dívidas ativas, 
o município soma R$ 20,7 
milhões. No entanto, não há 
estimativa de arrecadação, se-
gundo o secretário Municipal 
de Planejamento e Finanças, 
Marcos Ivan dos Santos. 

REGULARIZE CIDADÃO
Criado em 2014, o Regula-

rize Cidadão foi uma das ini-
ciativas que contribuiu para 
o superávit de Santa Cruz. 
O programa permite ao con-
tribuinte, tanto físico quanto 
jurídico, em débito com o Mu-
nicípio,  quitar suas dívidas de 
forma facilitada, rápida e sem 
burocracia. De acordo com o 
secretário Municipal da Fa-
zenda, Zeno Assmann, estão 
inclusos no programa tributos 
como IPTU, ISSQN, taxa de 
água, telefonia, gavetas mor-
tuárias, Proager, calçamento 
em parceria, entre outros. 
Ainda segundo ele, o IPTU e 
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Santa Cruz 
Os pagamentos podem ser realizados na Secreta-
ria da Fazenda, na rua Borges de Medeiros, 650, no 
centro, das 7h45min às 11h45min e das 13h30min às 17 
horas, ou nas agências bancárias do Banrisul, Banco 
do Brasil e da Caixa Econômica Federal. É importante 
estar munido de documento de identidade.

Vera Cruz
Os interessados devem procurar o Setor de Arreca-
dação, no primeiro andar do prédio da Prefeitura, na 
Avenida Nestor Frederico Henn, 1.645, munidos de 
documento de identidade. O próprio titular do débito 
deve comparecer para negociação da dívida ou em 
caso de ser outra pessoa, é necessário apresentar 
procuração de representação.

COMO QUITAR

HOSPITAL VERA CRUZ em 27/05/2019

HOSPITAL VALE DO SOL em 27/05/2019

INTERNADOS

Cladys Hildegard Augustin Fredrich
Ildo Francisco da Silva
Maria Angela Graff
Marlene Maria Theisen
Zeniomar Santos Pereira

Darci Schlemmer
Eledi Emel
Lioni Lili da Silva
Paulo Schiefferdecker

Dívidas? Hora de regularizar

o ISSQN são os tributos com 
percentual maior nas dívidas.

DESCONTOS
Neste ano, os inadimplentes 

têm até setembro para nego-
ciar suas pendências. Para 
quitar a dívida com 100% de 
desconto sobre juros e multa, 
o contribuinte deve efetuar o 
pagamento até sexta-feira, dia 
31 de maio. Após essa data, o 
desconto será menor, de 75% 
para aqueles que quitarem até 
o dia 31 de julho. Quem deixar 
para última etapa, que encerra 
em 30 de setembro, o desconto 
é reduzido para 50%. Depen-
dendo do caso, o valor pode 
ser parcelado em até 36 vezes. 

REFIM
Não é sempre que os vera-

cruzenses podem negociar as 
dívidas com o Município, seja 
para  o pagamento de taxas e 
contribuições de melhorias, 
impostos ou cobranças muni-
cipais que estejam ou não ajui-
zadas. A oportunidade vem 

com a aprovação do Refim. 
Os interessados podem 

procurar a Prefeitura. A pro-
posta oportuniza o pagamen-
to de débitos vencidos até 31 
de dezembro de 2018 sem a 
incidência de juros e multa, 
somente com a correção da 
dívida pelo Índice Geral do 

Preços do Mercado (IGP-M).
Nesta edição, a lei permite 

isenção total de multas e juros, 
contudo o pagamento deve ser 
realizado em cota única, não 
sendo possível o parcelamen-
to. O prazo final para quitar 
as dívidas é 20 de dezembro 
deste ano.

CHÁ DAS MÃES
As Pastorais Sociais da  
comunidade Nossa Se-
nhora Aparecida convi-
da para chá das mães, 
no dia 29, às 14 horas, no 
salão de festas. Ingres-
sos com os integrantes 
da Pastoral por R$ 17. 
Antecipados pelos te-
lefones (51) 3718-1358 e 
99866-0604.

CAFÉ COLONIAL
O Grupo de Mulheres 
Rurais Mãos Ativas con-
vida para o 2º Café Colo-
nial, no dia 15 de junho, a 
partir das 15h30min, no 
Nacional, em Ponte An-
dréas. O valor do ingres-
so é de R$ 25 (adulto) e 
R$ 12 (crianças de seis a 
11 anos). Na hora, o valor 
será de R$ 28. 

AVISOS

GRIPE

Aumento na 
tarifa volta a 
ser debatido

O debate sobre o rea-
juste na tarifa segue sen-
do pauta de encontro na 
Secretaria de Transportes 
e Serviços Urbanos de 
Santa Cruz. Após receber 
um grupo de taxistas que 
é contrário ao aumento 
da tarifa, o secretário da 
pasta, Gerson Vargas, 
esteve reunido nesta se-
gunda-feira, dia 27, com 
o presidente do Sinditáxi 
e defensor do aumento, 
Renato Faust, e com o 
presidente da Associa-
ção Rádio Táxi, Jeferson 
Douglas Schultz. Caso 
aprovado o reajuste de 
9,57%, a tarifa inicial pas-
sará de R$ 6,06 para R$ 
6,64. A cada quilômetro 
rodado em bandeira um, 
o aumento seria de 29 
centavos. Já na bandeira 
dois, 35 centavos. 

Conforme Vargas, o 
objetivo do encontro foi o 
de ouvir o lado dos sindi-
catos, a fim de tentar che-
gar a um consenso. Ainda 
conforme o secretário, até 
sexta-feira o poder públi-
co espera uma resposta 
sobre o que foi definido 
entre taxistas e sindicatos. 

TÁXIS

Vacinação encerra sexta
A Campanha Nacional de 

Vacinação Contra a Gripe 
termina na sexta-feira, dia 
31 de maio. As doses estão 
disponíveis nas unidades 
de saúde e podem ser feitas 
em quem se enquadrar nos 
grupos prioritários: crianças, 
gestantes, trabalhadores da 
saúde, puérperas, indígenas, 
idosos, professores, popu-
lação privada de liberda-

de, funcionários do sistema 
prisional, população com 
comorbidades, policiais civis 
e militares.

O foco principal são as 
crianças, cujo alcance, no 
momento, é de 64%, em ní-
vel de Estado. A campanha 
de vacinação deste ano teve 
a ampliação da faixa etária 
para as crianças de cinco 
anos.


