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Dados da Receita 
Estadual mostram 
que 3.084 veículos 
estão circulando 
com o pagamento 
atrasado
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Após o alvoroço da 
semana passada acer-
ca da antecipação do 

pagamento do Imposto sobre 
Propriedade de Veículos Au-
tomotores (IPVA), o gover-
nador Eduardo Leite recuou 
e anunciou que o calendário 
para 2020 volta a ser igual ao 
deste ano, o que deixou muitos 
motoristas aliviados. Também 
pudera, os índices de inadim-
plência não são baixos no Rio 
Grande do Sul. Você sabe, por 
exemplo, quanto os santa-cru-
zenses devem de IPVA? E os 
vera-cruzenses? Sabe qual o 
município com mais dívidas?

Dados da Receita Esta-
dual apontam que em Santa 
Cruz do Sul, por exemplo, a 
inadimplência ultrapassa R$ 
1,1 milhão, o que representa 
2,62%. Da frota de 56.377 
veículos pagantes, 3.084 estão 
inadimplentes. Em Vera Cruz 
o valor é de pouco mais de 
R$ 157 mil, enquanto que em 
Vale do Sol é de R$ 43,5 mil 
(confira no mapa ao lado).

Os dados mostram também 
que das cidades no entorno de 
Santa Cruz, o município com 
maior percentual de veículos 
circulando com IPVA atra-
sado é Rio Pardo, que atinge 
4,05% do valor pendente 
com os impostos. Dos 8.482 
veículos pagantes, 686 ainda 
não estão em dia. Já Hervei-
ras é o município que tem a 
melhor taxa de adimplência. 
O déficit em decorrência do 
não pagamento é de R$ 6,5 
mil, o que representa 1,82%. 
Dos 607 veículos que devem 
pagar o IPVA, apenas 29 não 
estão em dia. 

INADIMPLÊNCIA NO ENTORNO DE SANTA CRUZ

Os dados são da Receita Estadual, 
com data-base de 03 de novembro de 2019.
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Dívida com IPVA passa de R$ 1 milhão

Frota pagante: 8.482
Inadimplência
Total: 686
Valor: R$ 227.153,76
Percentual: 4,05%

Frota pagante: 2.015
Inadimplência
Total: 130
Valor: R$ 40.501,74
Percentual: 3,30%

Frota pagante: 2.556
Inadimplência

Total: 121
Valor: R$ 43.568,62

Percentual: 2,91%

Frota pagante: 8.704
Inadimplência

Total: 504
Valor: R$ 157.944,19

Percentual: 2,87%

Frota pagante: 24.548
Inadimplência
Total: 1.190
Valor: R$ 389.342,68
Percentual: 2,39%

Frota pagante: 56.377
Inadimplência
Total: 3.084
Valor: R$ 1.155.972,04
Percentual: 2,62%

Frota pagante: 2.229
Inadimplência
Total: 141
Valor: R$ 34.741,08
Percentual: 2,77%

Frota pagante: 607
Inadimplência
Total: 29
Valor: R$ 6.541,98
Percentual: 1,82%

DESCONTOS
O calendário de pagamen-

to não foi antecipado, como 
era a proposta de Eduardo 
Leite e que chegou a ser 
anunciada. A quantia de des-
contos também permanece: 
3% pela antecipação do pa-
gamento até dezembro deste 
ano, além de 3%, 2% e 1%, 
respectivamente, para quem 
pagar em janeiro, fevereiro e 
março. Haverá, ainda, des-
conto de Bom Motorista (que 
pode chegar a 15%, conforme 

INADIMPLÊNCIA
Os municípios com maior inadimplência, segundo da-
dos da Receita Estadual são:
Chuí: tem uma frota pagante de 3.033 veículos, ha-
vendo pendências em 569, gerando déficit de R$ 
250.777,88, o que representa 11,08%.
Quaraí: possui uma frota pagante de 7.325 veículos. 
Destes, 1.247 estão com o imposto atrasado. São R$ 
454.802,16 em dívidas, o que representa 9,64% do valor 
pendente.

ADIMPLÊNCIA
Os municípios com menor taxa de inadimplência são:
Barro do Rio Azul: possui frota pagante de 545 veícu-
los e apenas 9 veículos estão em atraso com o imposto. 
A inadimplência soma R$ 1.840,82, o que representa 
0,54%.
União da Serra: conta com 431 veículos na frota pa-
gante, onde 11 estão em atraso. O déficit no valor com 
os não pagamentos é de R$ 2.423,72, o que representa 
0,80%. 

NO ESTADOo período sem infrações de 
trânsito) e do Bom Cidadão 
(que garante de 1% a 5% para 
quem é inscrito no programa 
Nota Fiscal Gaúcha e solicita 
o CPF no cupom fiscal) já 
seguiam mantidos pelo go-
verno.

Os contribuintes que op-
tarem pelo pagamento até 30 
de dezembro vão contar com 
valor da Unidade de Padrão 
Fiscal (UPF) nos patamares 
de 2019. Após essa data, pas-
sa a valer o novo índice de 
variação da UPF, calculado 
em cerca de 4% de aumen-
to. Assim, quem não tiver 
nenhuma multa nos últimos 
três anos, mais de 150 notas 
fiscais cadastradas e pagar 
em dezembro, pode acumu-
lar descontos de até 24%.


