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Proprietários de veículos 
com � nal de placas 79 a 99 têm 
até a próxima segunda-feira, 
23, para efetuar o pagamento 
do IPVA (Imposto sobre Pro-
priedade de Veículos Auto-
motores) com desconto. Para 
motoristas sem multas há dois 
anos, o abatimento será de 
15%, já para aqueles que não 
foram multados no ano pas-
sado, a redução será de 10% 
sobre o valor total. Também é 
oferecido 5% de desconto nos 
demais casos. 

O pagamento do IPVA pode 
ser feitos de três maneiras: em 
parcela única, com desconto; 
em até três vezes, sem des-
conto; ou pagamento integral 
junto com o licenciamento, 
sem desconto. Quem perder o 

prazo terá que pagar multas e 
juros sobre o valor devido. 

O contribuinte que optar 
por antecipar o pagamento 
em parcelas deve atentar para 
a data � nal no calendário dis-
ponível no site da Secretaria 
de Estado da Fazenda (Sefa): 
w w w.sefa.pa.gov.br/index.
php/orientacoes/ipva-orien-
tacoes/17943. Também é pos-
sível acessar o Portal de Ser-
viços da Sefa, no item IPVA 
Antecipação, para consultar 
o valor do imposto e emitir o 
Documento de Arrecadação 
Estadual (DAE), para paga-
mento em cota única ou par-
celado. O pagamento pode 
ser feito na rede bancária au-
torizada (Banpará, Banco da 
Amazônia, Bradesco, Banco 

do Brasil, Itaú e Caixa Econô-
mica Federal), além das casas 
lotéricas. 

Caso o recolhimento não 
seja antecipado, o  IPVA  será 
pago junto com o licencia-
mento do Departamento de 
Trânsito (Detran).

DÉBITO VENCIDO
O parcelamento do IPVA 

em atraso, ou seja, referente 
aos anos anteriores ao exercí-
cio atual, poderá ser feito dire-
tamente no Portal de Serviços 
da Sefa.

Em caso de dúvida, o 
contribuinte pode ligar 
para o Call Center da Sefa 
(0800.725.5533), das 8h às 10h, 
de segunda a sexta-feira. A li-

Desconto só até segunda
ABATIMENTO CHEGA A 15% PARA MOTORISTAS SEM MULTAS NOS ÚLTIMOS DOIS ANOS

 IPVA

Termina no próximo dia 31 
de agosto a campanha “Conta 
com a Cosanpa”, que oferece 
descontos para quem deseja 
quitar dívidas com a Compa-
nhia de Saneamento do Pará 
(Cosanpa). Segundo o órgão, 
cerca de 1.100 pessoas já nego-
ciaram seus débitos à vista ou 
de forma parcelada, aprovei-
tando os abatimentos de até 
95% no valor integral da dívi-
da. Os parcelamentos podem 
ser feitos em até 120 meses 
(com parcelas mínimas de R$ 
50), sendo que cada caso será 
analisado individualmente. 
Os clientes que optarem pelo 
pagamento à vista ainda terão 
30% de desconto.

Para aproveitar a campa-
nha o usuário deve apresentar 
um documento o� cial com 
foto, CPF e registro/contrato 
ou recibo de compra e venda 
do imóvel, caso seja o proprie-
tário. Inquilinos devem apre-
sentar o contrato de locação e 
responsáveis, uma declaração 
de responsabilidade preenchi-
da e assinada. 

As negociações poderão ser 
feitas nas lojas de atendimen-
to, das 8h às 17h, de segunda a 
sexta-feira. 

Caso o cadastro do clien-
te esteja atualizado e regu-
lar, a negociação também 
poderá ser feita pelo telefone 
0800.7071195 ou chat no site da 
Cosanpa.

“Eu estava devendo R$ 950 e 
não tinha como pagar tudo de 
uma vez, então me ofereceram 
a opção de dar uma entrada e 
parcelar o resto em 24 vezes. Já 
paguei a entrada e vim pegar 
os boletos das parcela. É uma 
oportunidade muito boa”, con-
tou Gilvânia Mascarenhas.

Débito com a 
Cosanpa pode
ser negociado
até o dia 31

Editado por Delta Publicidade S/A  

CNPJ. (MF) 04929683/0001-17. 

Inscrição Estadual: Isenta.

Inscrição Municipal: 032.632-5

Administração, Redação, 

Oficinas, Publicidade

Av. Romulo Maiorana, 2473.  

CEP: 66.093-000. Telefone: 3216-1000.

Endereço Telegráfico: JornalLiberal.

Fax: (091) 3216-1143. 

Belém, Pará, Brasil.

ASSOCIAÇÃO 
NACIONAL
DE JORNAISANJ

O serviço noticioso é 
responsabilidade das agências 

O Globo e Brasil. 

Os conceitos emitidos em colunas 
e artigos assinados são de 

responsabilidade de seus autores e 
nem sempre refletem a opinião do 

jornal.

REPORTAGEM: 3216-1138 / 3216-1189

Presidente executivo
Ronaldo Maiorana

Diretora Comercial
Rosemary Maiorana

Os originais não são devolvidos, ainda que não publicados.

SUCURSAL SUDESTE
 SUL/ NORDESTE
Diretor: Carlos Namur

 São Paulo-SP
Rua Tabapuã, 500 - CJ 44 - Itaim Bibi - São Paulo. CEP: 04533-909. 
Fonefax: (11) 3073-1450/3073-1451/3073-1453.

COMERCIAL: 3216-1176

Editora-chefe 
Soraya Pessoa

gação é gratuita. Também há 
atendimento por chat (www.
sefa.pa.gov.br) e e-mail (aten-
dimento@sefa.pa.gov.br). 


