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Jaguari e região, 24 de março de 2017
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- CHICO
SAO
-Palmor fotos15 anos
Érica Calixto da Silva comemorou
seus 15 anos no dia 4 de março.
A bela jovem recebeu homenagens dos pais Ana Beatriz e André
Cogo, da irmã Eloíse, amigos e
demais familiares.

1° aninho
Herlon Henri Lopes da Silva
completou seu 10 aninho dia
12 de março. O garotinho
recebeu homenagens da
mãe Francini, avó Nadir e
do tio Leonardo.
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MUNiCíPIO DE CAPÃO DO CIPÓ

RETIFICAÇÃO 01 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 09/2017.
Altera-se a redação do Objeto e acrescenta exigências de habilitação- qualificação técnica. A
integra da relificação está disponivel em www.capaodocipo.rs.gov.br. Em virtude das alterações a
data de abertura das propostas será dia 07/04/2017 às 09:00 h. As demais disposições do edital
permaneoem inalteradas.
Tomada de Preços n° 0212017. Objeto: Contratação de serviços de gravação e transmissão das
sessões da Câmara de Vereadores de Capão do Cipó. Data de abertura dia 12 de abril de 2017
às 09:00 horas. Local: Sala de reuniões da Prefeitura. Edital pode ser obtido pelo site:
www.capaodocipo.rs.gov.br.

Pregão PresenciaI10/2017.
Objeto: Aquisição de óleos lubrificantes, discos e mancais para manutenção de implementos agrlcolas. Data de abertura dia 06 de abril de 2017 às 09:00 horas. Local: Sala de reuniões da
Prefeitura. Edital pode ser obtido pelo site: www.capaodocipo.rs.gov.br.
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Setor de Arrecadação e Fiscalização
PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 001-IPTU/2017
Prezado Contribuinte:
O Municipiode Capão do Cipó, com sede a Rua Catarino Garcia dos Santos n0374, cidade de
Capão do Cipó - RS, inscrito no CNPJ sob o n° 04.213.779/0001-84 alravés do setor competente
da Secretaria Municipal da Fazenda. NOTIFICA os contribuintes que possuem imóveis prediais ou
terriíoríals na zona urbana do municipio sobre o lançamento do IPTU (Imposto Predial e Territorial
Urbano), com base nos artigos 3°, artigo 112 e artigo 113, todos regidos pela Lei Complementar n
00212009 (Código Tributário Municipal).
Até 30/04/2017 será oferecido desconto de 20%(vinte por cento) para o contribuinte que efetuar
o pagamento integral (em cota única).
Os contribuintes que optarem pelo parcelamento, o valor será dividido em 08(oito) parcelas,
obedecendo as seguintes datas:
1.Primeira parcela até 30/0412017;
2.Segunda parcela até 31/05/2017;
3.Terceira parcela alé 30/06/2017;
4.Quarta parcela até 31/07/2017;
5.Quinta parcela até 31/08/2017;
6.Sexta parcela até 30/09/2017;
7.Sétima parcela até 31/1012017;
8.Oitava parcela até 30/1112017.
A arrecadação dos pagamentos se efetivará através da Tesouraria do Municlpio, no prédio da
Prefeitura, no endereço antes mencionado.
Os carnês para pagamento se encontram a disposição no Setor de Arrecadação da Prefeitura,
onde deverão ser retirados pelo contribuinte a partir do dia 28/0312017 onde estarão disponiveis.
Os pagamentos dos débitos após o prazo serão acrescidos de juros de mora equivalentes a taxa
SELlC e, multa a razão de 0,25%por dia de atraso até o limite máximo de 12%, conforme dispõe
os artigos 172 e seguintes da Lei Complementar n° 00212009(Código Tributário Municipal). O não
pagamento dos tributos implicará inscrição em Divida Ativa e posterior Ação de Execução Judicial.
Capão do Clp6 24 de março de 2017.
Deolinda Luclane da Silva Machado· Secretaria da Fazenda
Suzana Ivaniski Fialho • Fiscal Tributária
Márclo da Costa Dalpiaz • Fiscal Tributário

Extrato de Edital

o Prefeito Osvaldo Froner, do Municfpio de Capão Do Cipó, RS,
torna público que estão abertas as inscrições do Processo Seletivo
nO.0212017, para contratação temporária de un']"Médico Pediatra, e
um Médico ESF para atuar junto a Secretaria de Saúde. Periodo de
inscrição, de 27 de março a 31 de março de 2017, de acordo com o
disposto na Lei Municipal nO.856/2017. O Edital Completo relativo ao
processo seletivo se encontra disponível no mural do centro
administrativo do Poder Executivo Municipal, sito
Rua Catarino
Garcia dos Santos, nO. 374, centro, Capão Cipó, RS e no sitio
eletrônico www.capaodocipo.rs.gov.br.
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Capão do Cipó, RS, 21 de março de 2017.
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Froner
Prefeito Municipal

