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Secretaria Estadual da Fazenda vai
devolver R$ 17.863.979,48 aos motoristas que tiveram seus veículos
roubados ou furtados em 2012, no
Estado de São Paulo. O reembolso
refere-se à restituição proporcional
do Imposto sobre a Propriedade de
Veículos Automotores (IPVA) e
atende ao proprietário em dia com o
fisco. No total serão creditadas diferenças relativas a 52.616 veículos,
distribuídas em quatro lotes.

FERNANDES DIAS PEREIRA

Veículo roubado: IPVA de volta

Valores serão restituídos
em quatro lotes, até 16 de
abril; contribuinte com
direito ao benefício não
precisa fazer solicitação
O contribuinte que tiver direito à devolução não precisa fazer
nenhuma solicitação. Para saber
quanto tem a receber de volta, é preciso acessar a área do IPVA no site
da Fazenda (www.fazenda.sp.gov.
br). Na barra da esquerda, clicar no
link Restituição e, depois, informar
os números do Registro Nacional de
Veículo Automotor (Renavam) e do
Boletim de Ocorrência (BO).
O reembolso é automático,
já que os sistemas da Secretaria
Estadual de Segurança Pública e
do Detran estão integrados ao da
Fazenda. Os valores ficarão à disposição do proprietário no Banco do
Brasil, durante dois anos, e obedecerão ao calendário de restituição.
O primeiro lote foi liberado
no dia 1º de março e refere-se às
ocorrências registradas no primeiro trimestre de ano passado. O lote
do segundo trimestre de 2012 será
liberado dia 18; o do terceiro, no dia
1º de abril; e por fim, o do último
trimestre, no dia 16 de abril.

O contribuinte que tiver direito à devolução não precisa fazer solicitação, a não ser que a restituição não chegue até 16 de abril

Procedimentos – Após esse prazo,
a restituição deverá ser solicitada na Fazenda. O contribuinte que estiver inadimplente não poderá resgatar o valor enquanto houver a pendência, como, por exemplo,
débitos de IPVA de outro veículo de sua
propriedade.
Proprietário de veículo pessoa física deve
entregar cópia do Certificado de Registro e
Licenciamento do Veículo (CRLV) e também
do RG, ou do CNH ou do documento equivalente do dono. Já o contribuinte pessoa
jurídica, além destes documentos, também
precisa deixar cópia do Contrato Social ou da
Ata da Assembleia Geral da empresa.
Fica dispensada a apresentação de
cópia do CRLV nos casos em que o mesmo
tiver sido furtado ou roubado com o veículo, desde que o fato conste no BO expedido
pela autoridade competente.
Rogério Mascia Silveira, da Agência Imprensa Oficial

Passos da restituição
1º) Registrar o Boletim de Ocorrência (BO)
O BO pode ser feito pela internet, desde
que a subtração do veículo não tenha ocorrido mediante uso de violência ou grave
ameaça. Caso contrário, o registro será
feito em unidade policial
2º) O BO bloqueia o veículo no Detran
3º) Procedimentos para restituição do IPVA
Situação 1: Furto ou roubo ocorrido
no mês de janeiro depois do pagamento
integral do IPVA com desconto. Nestas
condições, a restituição corresponderá ao
valor total pago. Todavia, ocorrendo recuperação do veículo, o proprietário estará
sujeito ao IPVA do exercício proporcionalmente aos meses que restarem até o
final do ano, devendo computar o mês
da recuperação, à razão de 1/12 (um doze

avos) por mês do valor do imposto devido
ao Estado, de modo que haverá redução
do valor a restituir.
Situação 2: Furto ou roubo ocorrido
após o pagamento de alguma parcela do
IPVA, por exemplo, em março. Se o contribuinte pagou as parcelas de janeiro e fevereiro e o furto tiver ocorrido em março,
ele somente deverá 2/12 do IPVA de 2012,
e terá direito à restituição do valor pago a
mais que esses 2/12 avos.
Situação 3: Furto ou roubo ocorrido a
partir de abril depois do pagamento integral do IPVA de 2012. Se o contribuinte
pagou o IPVA integral, e o furto ou roubo
do veículo ocorrer em agosto, somente deve
7/12 do imposto e terá direito à restituição
do valor pago a mais, ou seja, receberá de
volta 5/12 do valor pago do IPVA de 2012.

e Assessoria de Imprensa da Secretaria da Fazenda

Mais um Parque Tecnológico no interior
Começou a ganhar forma o Parque
Científico e Tecnológico da Universidade
Estadual de Campinas (Unicamp). Foi
inaugurada a primeira parte da sua infraestrutura, com ruas, calçadas, quadras e
estacionamentos já definidos no espaço
de 100 mil m2, que vai abrigar os laboratórios de cooperação entre a universidade
e empresas.
Dois prédios também despontam no
ambiente: Um deles é o da sede da Incubadora de Empresas de Base Tecnoló-

gica da Unicamp, que terá 2,5 mil m2 e
foi financiado pelo Sistema Paulista de
Parques Tecnológicos, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico,
Científico e Tecnológico. Neste prédio, a
Incubadora terá seu espaço ampliado para
atender até a 48 empresas de base tecnológica. O outro é o Laboratório de Inovação em Biocombustíveis, cujo projeto de
1,6 mil m2 foi financiado pela Financiadora de Estudos e Projetos por meio do
programa CT-Infra.

Segundo o diretor executivo da Agência
Inova Unicamp, responsável pela gestão do
parque, Roberto Lotufo, o objetivo é “ampliar
de forma sustentável a interação da universidade com os demais atores do Sistema
Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação.
Ele ressalta a importância do empenho da
Unicamp no projeto. “O parque atraiu mais
de R$ 30 milhões, sendo que a universidade
investiu 44% deste valor. Este é um projeto de
longo prazo e somente será concretizado com
a continuidade do apoio da reitoria”.

Podem-se estabelecer no Parque
Científico e Tecnológico empresas que
tenham ou venham a desenvolver convênios de pesquisa com grupos das
unidades de ensino e pesquisa da universidade. Interessados podem fazer
contato pelo e-mail parquecientifico@
inova.unicamp.br ou pelo telefone (19)
3521-5013.
Da Agência Imprensa Oficial e Assessoria de
Imprensa da Unicamp

