
• Hoje ainda são esperadas pancadas de chuva e trovoa-
das no Paraná. O desenvolvimento de um sistema de baixa 
pressão sobre o oceano, também favorece a instabilidade 
sobre o estado. Isto é, segue com risco de temporais.
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
05/03/21............................... R$ 157,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
05/03/21.................................R$ 75,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
05/03/21................................. R$ 77,00

Fonte: Deral/Seab

ATENÇÃO 
CONTRIBUINTES!

 A Prefeitura Municipal de Bela Vista do Paraíso lança o REFIS/2021.
 O Programa de Recuperação Fiscal é destinado a promover a regula-
rização dos créditos tributários do Município, decorrentes de débitos relativos a 
imposto sobre:

Prefeitura de Bela Vista do Paraíso lança 
REFIS/2021 com até 100% de desconto

 - Propriedade Predial e Territorial Urbano - IPTU
 - Imposto Sobre Serviços - ISS
 - Taxa de Alvará de localização e Funcionamento
 - Contribuição de Melhoria
 - Taxas relativas a Alvarás de Construção e Habite-se.

 Os débitos tribu-
tários, consolidados de 
acordo com a legislação 
em vigor, decorrentes de 
débitos de pessoas físi-
cas ou jurídicas, venci-
dos até 31 de dezembro 
de 2020, serão alcança-
dos pelo programa ora 
instituído, e poderão ser 
quitados na seguinte for-
ma:
- Parcela única com o 

pagamento no ato da 
adesão, com abatimento 
total dos juros e da multa 
de mora, permanecendo 
de forma integral a cor-
reção monetária inciden-
te no cálculo;
- Em até 6 (seis) par-
celas mensais fixas e 
sucessivas, com o pa-
gamento da primeira 
parcela no ato da ade-
são, com abatimento de 

80% (oitenta por cento) 
dos juros e da multa de 
mora, permanecendo de 
forma integral a corre-
ção monetária incidente 
no cálculo;
- Em até 11 (onze) par-
celas mensais fixas e 
sucessivas, com o paga-
mento da primeira par-
cela no ato da adesão, 
com anistia de 70% (se-
tenta por cento) dos ju-

ros e da multa de mora, 
permanecendo de forma 
integral a correção mo-
netária incidente no cál-
culo.
 O contribuinte 
interessado em quitar 
seus impostos em atraso 
terá até 30/04/2021 para 
aderir ao programa.
 Confira os par-
celamentos e descontos: 
Lei 1339/2021.

 Em razão da pandemia do Coronavírus, solicite seu REFIS pelo email: tributacao@pmbvista.pr.gov.br
 ou tire suas dúvidas pelo telefone: 43 3242-8121

Fonte: https://www.pmbvista.pr.gov.br

JUNTOS PODEMOS MINIMIZAR O CONTÁGIO DO CORONA 
VÍRUS, USE MÁSCARA E SE POSSÍVEL, FIQUE EM CASA!
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