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IPVA pode ser pago 
de forma antecipada
Desde terça-feira, dia 11, os motoristas têm a opção de efetuar pagamento, 
que até o dia 28 deste mê garantirem descontos de até 25,48%
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para gastar menos

Em Vera Cruz, atualmente a frota pagante é de 8.132 veículos 

SERVIÇOS

Desde terça-feira, dia 11, é 
possível efetuar o pagamento 
do Imposto sobre Proprieda-
de de Veículos Automotores 
2019 (IPVA). O prazo para 
quem optar pela quitação 
antecipada tem como data
-limite o dia 28 deste mês e 
os descontos podem chegar 
até 25,48%. Neste período, o 
motorista terá uma redução 
de 3% no montante do tributo 
e poderá se valer ainda do 
valor da Unidade de Padrão 
Fiscal (UPF/RS) antes da 
atualização da virada do ano, 
estimada em 4,13%. Para o 
calendário do ano que vem, 
o IPVA terá uma redução 
média de 3,2% para os mais 
de 3,7 milhões de veículos 
que precisam pagar o tributo.

A estimativa da Secre-
taria da Fazenda é arreca-
dar R$ 2,895 bilhões com 
o IPVA 2019. Este valor, 
após as devidas destinações 
constitucionais, é repartido 
automaticamente 50% para 
o Estado e 50% para o mu-
nicípio de licenciamento do 
veículo. Pelos cálculos da 
Receita Estadual, o período 
de pagamento antecipado 

deve representar uma arre-
cadação bruta ao redor de R$ 
737 milhões. 

Em Vera Cruz, a frota 
pagante é de 8.132 veículos 
e a projeção é arrecadar em 
2019 pouco mais de R$ 5,2 
milhões, informa a delegada 
da 7ª Delegacia da Receita Es-
tadual (DRE), Mônica Scherer 
Figueiredo. Já em Vale do 
Sol, onde a frota pagante 
corresponde a 2.418 veículos, 
a estimativa de arrecadação é 
de R$ 1,4 milhão.

Em nível de Estado, a pro-
jeção é de que cerca de 25% 
dos motoristas quitem o im-
posto de forma antecipada. 
Na região de abrangência da 
7ª DRE, Mônica adianta que 
via de regra tem ficado acima 
da expectativa, pois se faz 
um trabalho de divulgação 
e os contribuintes têm se 
organizado. “Quem tem con-

dições acaba se antecipando 
e recomenda-se isso para que 
o Estado arrecade e consiga 
garantir algum recurso antes 
do início do próximo ano”, 
sublinha. 

DESCOnTO MÁXIMO
Para alcançar o desconto 

máximo, o contribuinte pre-
cisa levar em conta também 
as vantagens do Bom Moto-
rista e do Bom Cidadão. Os 
condutores que não recebe-
ram multas nos últimos três 
anos terão dedução de mais 
de 15%. Para quem não foi 
multado há dois anos, o ín-
dice é de 10%, e para quem 
ficou um ano sem infrações, 
o abatimento é de 5%. O des-
conto do Bom Cidadão dará 
aos proprietários de veículos 
que acumularam no mínimo 
100 notas fiscais no programa 
Nota Fiscal Gaúcha mais 5% 
de desconto.

| Quem paga? Todos os proprietários de veículos automoto-
res fabricados a partir do ano de 2.000.
Como pagar? Para quitar o imposto, o proprietário deverá 
apresentar Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo 
(CRLV). Junto com o IPVA, é possível pagar o seguro obrigató-
rio (DPVAT), taxa de licenciamento e multas de trânsito.
| Onde pagar? No Banrisul, Bradesco, Santander, Sicredi, Cai-
xa (loterias) e Banco do Brasil (somente para clientes).

era de mentirinha esta suposta “lua de mel” entre o pre-
sidente eleito Jair Bolsonaro e a grande mídia. Não bastou 
ter vencido de forma legítima e incontestável a eleição. Mais 
do que isso, mexeu com as arcaicas e corroídas estruturas 
políticas aboletadas no poder, onde por décadas acostuma-
ram a se enfastiar dos recursos dos cofres do Grande Erário. 
Promoveu uma varredura de “medalhões” considerados 
intocáveis e que agora tentam de todas as formas se manter 
acobertados pelo foro privilegiado, eis que investigados 
pela Polícia, pelo Ministério Público e pela Justiça Federal. 
Ele, Bolsonaro, através de um marketing próprio, simples, 
mas inteligente, conseguiu captar o sentimento do povo 
brasileiro, cansado de ser ludibriado em sua boa fé, de ser 
enganado por promessas nunca cumpridas, de ver tungadas 
as suas economias para satisfazer as mordomias palacianas 
sem quase nada receber na saúde, educação, segurança, no 
transporte e nos serviços públicos. 

entÃo veio a público uma suspeita levantada pelo siste-
ma que rastreia o passeio do dinheiro em contas bancárias 
sobre desmedida movimentação financeira de um assessor 
lotado no gabinete do deputado Flávio Bolsonaro, na As-
sembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Considerando que o 
valor das transações está muito acima dos ganhos do servidor, 
este fato precisa de uma explicação convincente, até porque 
poderá fragilizar a confiança na nova família real. Com efeito, 
pois foi este discurso de transparência, de correção e lisura 
de conduta que cativou os tupiniquins que queriam apostar 
num novo Brasil. Alguém poderá argumentar que o valor 
em questão é tacanho, diante dos cifrões estratosféricos 
que transitaram por contas no Mensalão, Petrolão e outras 
rapinagens, e o sistema nada detectou? Pequeno ou não, a 
movimentação do assessor precisa ser justificada. Simples 
assim. A grande mídia esquerdizada e os inimigos da resis-
tência não deixarão por menos.

entre os problemas que os novos governadores estão a 
enfrentar para os projetos a serem executados no primeiro 
ano de administração, está a repactuação das dívidas junto ao 
Planalto. Mas afinal, pergunta o cidadão, o que são e de onde 
se originaram estes encargos que estão secando os cofres dos 
estados? Bem, o problema é mais complexo do que se pensa. 
Começa que o “calote” já vem se arrastando e aumentando 
desde os anos 70. Portanto, de responsabilidade de muitos 
governadores anteriores, que pouco ou nada fizeram para 
amenizar a situação. Naqueles tempos idos, os governos 
estaduais eram pressionados a buscar empréstimos junto 
a grandes bancos internacionais, mas o avalista era, obri-
gatoriamente, a União. A dívida não satisfeita era honrada 
pelo governo federal. O Planalto, na condição de credor dos 
estados, cobrava de uns, bloqueava os recursos de outros, e 
liberava aqueles que se valiam de liminares judiciais. 

estes empréstimos externos eram analisados e autori-
zados pelo Senado, mas na maioria das vezes, sem a devida 
transparência, uma vez que a documentação omitia infor-
mações contábeis essenciais sobre a saúde fiscal e financeira 
dos estados. O Senado não fazia uma auditoria prévia para 
verificar a exatidão e finalidade das operações de crédito. O 
interesse político é que prevalecia. Daí vem o contribuinte, 
que sempre paga a conta, invariavelmente, e pergunta: se os 
estados estão nesta quebradeira, porque a União não perdoa 
estas dívidas? Afinal de contas, Brasília já vinha perdoando 
dívidas históricas e nunca honradas de republiquetas dita-
toriais. Perdão esse, sem a autorização do Senado, diga-se, 
porque é também atribuição de Suas Excelências, de exercer o 
direito de tutelar o dinheiro público. Um crime de lesa-pátria. 
A diferença neste caso é que os estados não têm malas de 
dinheiro vivo e relógios de luxo para contrapartida.


