
Boletim informativo da Prefeitura Municipal de Paraíso do Sul para hoje dia 22 de 

março, sexta-feira. 

A Secretaria Municipal de Saúde solicita o comparecimento das seguintes pessoas: 

Adriana Oliveira da Silva, Gosvino Matte, Lucia Escobar, Rubem Hilario Gonçalves, 

Tania Regina Kemmerich, Tiago da Silva Baioto e Vitor Abich Kelling. 

O Hospital da Vila Paraíso comunica que amanhã, haverá realização de exames de 

ultrassom, a partir das 8h. E no dia 27 de março, haverá atendimento de médico 

cardiologista, a partir das 8h:30min. 

O Polo da Faculdade São Braz comunica o novo horário de atendimento é das 17h às 

21h. 

A Secretaria de Agricultura e Pecuária comunica que as encomendas de alevinos 

podem ser feitas até o dia 10 de abril, com entrega prevista para o dia 16 de abril. 

A Prefeitura Municipal, através do Setor competente, solicita aos munícipes 

proprietários de terrenos baldios, para que conservem os mesmos limpos, de acordo 

com determinação do Código Municipal de Posturas, sob pena de aplicação de multa. 

Pede- se também que sejam mantidas limpas as calçadas, não obstruindo-as com 

qualquer produto de descarte. 

A Prefeitura Municipal comunica que as negociações pelo Programa de Recuperação 

Fiscal (REFIS 2018) podem ser feitas até o dia 29 de março. O REFIS garante às 

pessoas a quitação dos débitos com o Município relativos a Impostos, Taxas e 

Contribuições de Melhoria, como taxas de água, IPTU, Patrulha Agrícola, sementes do 

Programa troca-troca, ISS, Taxas de Vistoria e Funcionamento, ocorridos até 31 de 

dezembro de 2018. Os contribuintes em débito poderão pagar sua dívida à vista ou 

parcelar em até 24 vezes, recebendo desconto em juros e multa. Lembrando que é até 

o dia 29 de março, não percam o prazo! 

Espaço do Aniversariante: a Prefeitura Municipal felicita a Assessora Administrativa 

Luísa Schott Parreira que estará de aniversário no domingo dia 24 de março. E deseja 

saúde e realizações! 

 


