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Moradores aprovam e pagam IPTU
antecipadamente com descontos de até 50%

A

comunidade de Alvorada aproveita os descontos de até
50% que a Prefeitura concede para quem pagar o IPTU
antecipadamente. Milhares de cidadãos estão quitando o
débito e mostram-se satisfeitos com a vantagem e a economia no
orçamento, além da garantia de investimentos com os recursos em
melhorias na cidade.
Moradores que foram quitar o débito ou pedir informações na
sede do Executivo municipal destacaram o benefício. A aposentada
Miguelina Siqueira, de 70 anos, residente no bairro Maria Regina,

aﬁrmou: “Adorei o desconto do IPTU. "No ano passado eu achei um
absurdo o valor". A dona de casa Beatriz de Oliveira, 58 anos, do
Umbu, disse que o desconto é positivo e ajudará a sobrar mais
dinheiro para a família. Já o porteiro Hilário Fernandez, de 59 anos,
do bairro Intersul, destacou que o desconto “é muito bem-vindo”. A
aposenta Olga Lopes, de 70 anos, do Sumaré, ﬁcou feliz com a
vantagem: "Achei ótimo. Melhor para as minhas despesas mensais",
disse. Ela aﬁrmou também observar melhorias na cidade, incluindo
a limpeza.

VEJA COMO FUNCIONAM OS DESCONTOS NO IPTU:
Para quem pagar entre 18 de fevereiro e 17 de março:
O desconto ﬁxo ﬁca em 10% e o ﬁnal pode chegar até 35%,
sendo:
+ 10% para quem tiver imóvel murado
+ 10% para quem tiver passeio público regularizado
+ 1% a cada ano para quem estiver em dia com pagamento do
IPTU até o limite de 5 anos podendo chegar então a mais 5%.

Para pagamento à vista até 17 de fevereiro
há desconto ﬁxo de 20%.
O índice pode chegar a 50% da seguinte forma:
+ 10% para quem tiver imóvel murado
+ 10% para quem tiver passeio público regularizado
+ 2% a cada ano para quem estiver em dia com pagamento do
tributo até o limite de 5 anos podendo chegar então a mais 10%.

Os pagamentos também poderão ser parcelados em até 6 x sem desconto a partir de 30 de abril.
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O VALOR DA PARCELA
NÃO PODERÁ SER MENOR
DO QUE R$29,00

A

Prefeitura participou na manhã de 06 de fevereiro do
lançamento da promoção Liquida Alvorada do comércio local.
Cerca de 150 lojas praticam descontos especiais à população
até o dia 22 de fevereiro. O lançamento ocorreu na Praça João Goulart,
na parada 48, e contou com a presença de representantes da
Associação Comercial e Industrial de Alvorada e da comunidade. A Tv
Top Show e outros veículos de comunicação acompanharam o
lançamento que contou com apresentações circenses e do cantor
nativista Alex Camboim. Alvorada já apresentou a maior alta nas
vendas do comércio entre os municípios gaúchos com mais de cem mil
habitantes no período de Natal em relação à mesma época de 2012. A
alta chegou a 18,33% segundo balanço realizado pelo Departamento
de Pesquisa da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio
Grande do Sul.
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Se você tem algum débito com o Governo
Municipal, como IPTU, ISSQN, entre outros,
dirija-se até a Prefeitura, renegocie a dívida e
evite restrições ao crédito. Aproveite e pague o
débito com DESCONTOS NOS JUROS E MULTAS:
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Parcelamento
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3x:
6x:
9x:
12x:
24x:
36x:

95% de desconto
90% de desconto
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70% de desconto
60% de desconto
50% de desconto
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Nova estação de esgoto para o município
será inaugurada em breve

A

Prefeitura vistoriou no ﬁnal de janeiro junto com o superintendente
regional da Corsan, Alexandre Andriola, entre outras autoridades,
as obras da estação de tratamento de esgoto na rua Estocolmo, no
bairro Nova Americana. A obra, que irá trazer benefícios às condições
sanitárias do município, preservação do meio ambiente, conservação de
recursos naturais, entre outras melhorias à comunidade, teve início em
julho de 2009 e deve ser inaugurada em março deste ano. Os
investimentos do PAC 3 do Governo Federal para esgotamento sanitário
em Alvorada e Viamão chegam a R$ 58 milhões. Até o ﬁnal de 2015
Alvorada deve ter 75% do esgoto tratado em relação a cerca de 22%
atualmente.

