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Antecipe o licenciamento de 2014

Serviço pode ser solicitado 
no pagamento em cota 
única ou na terceira 
parcela do IPVA; 
documento é remetido
pelo Correio 

esde o início do ano, proprietários de 
veículos registrados no Estado de São 
Paulo podem efetuar o licenciamento 
eletrônico antecipado do exercício 
2014. A escolha deve ser indicada no 
momento do pagamento da cota única 
do Imposto sobre Propriedade de 
Veículo Automotor (IPVA) ou junto 
com a terceira parcela do tributo.

Neste ano, a taxa cobrada para o 
licenciamento antecipado é de R$ 
79,48. Desse total, R$ 68,48 são refe-
rentes à emissão do Certificado de 
Registro e Licenciamento de Veículo 
(CRLV), e os R$ 11 restantes corres-
pondem ao envio do documento pelo 
Correio, que tem prazo de entrega de 
até 20 dias úteis. Entretanto, os dados 
cadastrais do veículo precisam estar 
atualizados, porque o novo documento 
do ano de 2014 será remetido para o 
endereço constante no registro do 
Departamento Estadual de Trânsito de 
São Paulo (Detran.SP).

Para fazer o licenciamento ante-
cipado é preciso comparecer a uma 
agência dos bancos credenciados 
(Banco do Brasil, Santander, Caixa 
Econômica Federal, Bradesco, Itaú, 
BMB, HSBC, Safra e Citibank) e 
informar o número do Registro 
Nacional de Veículos Automotores 
(Renavam) ou, ainda, apresentar o 
CRLV do exercício 2013. O paga-
mento também pode ser realizado 
no site dos bancos, caixas eletrôni-

cos e atendimento telefônico das institui-
ções financeiras. 

Requisitos – Um dos requisitos para o 
licenciamento é a quitação de possíveis débi-
tos referentes a multas, IPVA e seguro obriga-
tório (DPVAT). O veículo não pode ter mais de 
15 multas em aberto, ou restrições judiciais e 
bloqueios administrativos, como o de furto e 
comunicação de venda.

Automóvel registrado na cidade de São 
Paulo também precisa ter passado com apro-
vação na inspeção ambiental veicular de 2013. 
Dúvidas a respeito podem ser esclarecidas no 
site da Secretaria Municipal do Verde e do 

Meio Ambiente da capital (ver serviço), ou 
pelo telefone de atendimento ao cidadão da 
prefeitura, no número 156.

IPVA e licenciamento – Quem não 
optar pelo licenciamento antecipado deve-
rá seguir o calendário anual, que começa 
em abril, de acordo com o final da placa do 
veículo (ver quadro ao lado). O pagamen-
to deve ser efetuado até o último dia útil de 
cada mês.

Já o IPVA 2014 deverá ser pago na rede 
bancária credenciada, mediante fornecimen-
to do número do Renavam ou apresentação 
da Guia de Arrecadação Estadual, que deve 

ser gerada no site da Secretaria Estadual da 
Fazenda, responsável pelo serviço.

Como nos anos anteriores, os motoristas 
poderão pagar o imposto em três parcelas – 
seguindo a tabela de vencimentos da Fazenda. 
Quem optar pelo pagamento à vista até o ven-
cimento da primeira parcela receberá descon-
to de 3% no valor total. O calendário completo 
para o pagamento do IPVA está disponível no 
portal da Fazenda (ver serviço).

O IPVA é calculado com base no valor de 
mercado e no tipo de combustível do veículo. 
Automóvel de passeio movido a gasolina ou do 
tipo bicombustível (“flex”), por exemplo, paga 
4% do preço médio cobrado no mercado de 
São Paulo.

Desde 2013, proprietários de motos, ôni-
bus, vans e micro-ônibus podem optar por 
dividir o pagamento do seguro obrigatório 
(DPVAT) em três vezes, coincidindo com a 
data de vencimento do IPVA. Porém, auto-
móveis, caminhões, caminhonetes e camio-
netas, e veículos zero quilômetro não contam 
com a opção de parcelamento. Administrado 
pela Seguradora Líder, o pagamento parcela-
do do DPVAT deverá ser feito por meio de 
boleto bancário, que deve ser gerado on-line 
(ver serviço).

Rogério Mascia Silveira
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SERVIÇO
Secretaria Estadual da Fazenda – www.
fazenda.sp.gov.br
Inspeção obrigatória (só para veículo 
registrado na capital) – www.
prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/
meio_ambiente/inspecao_veicular
DPVAT – www.dpvatsegurodotransito.
com.br/pagamento 

Escolas públicas: matrículas abertas
Estão abertas as matrículas para alunos 

que queiram ingressar na rede pública de ensi-
no em 2014. Pelo sistema centralizado de 
matrículas, criado pela Secretaria da Educação, 
os interessados em cursar o ensino fundamen-
tal devem se cadastrar em qualquer escola 
pública (estadual ou municipal) do Estado de 
São Paulo. Os ingressantes do ensino médio, 
por sua vez, devem procurar uma das 5 mil 
escolas estaduais. 

O cadastro dos novos alunos da rede 
pública inclui a modalidade de educação de 
jovens e adultos (EJA). Para fazer a inscrição, 
basta comparecer a uma escola e informar 

Final da placa Mês de licenciamento
1 e 2 até setembro

3, 4 e 5 até outubro
6, 7 e 8 até novembro

9 e 0 até dezembro

Caminhão e veículo de carga

nome completo, data de nascimento, endereço 
residencial e telefone para contato. É recomen-
dável levar certidão de nascimento e compro-
vante de residência.

As orientações acima destinam-se aos 
estudantes provenientes de escolas particula-
res ou que tenham vindo de outro Estado. Para 
os alunos que já frequentam escolas estaduais 
ou municipais de São Paulo, a continuidade 
dos estudos é feita automaticamente. Também 
é automático o cadastramento de crianças com 
idade mínima de 6 anos completos que tenham 
cursado a pré-escola pública, para iniciarem 
no 1º ano do ensino fundamental.

Está aberto também o período de transfe-
rência por mudança de endereço. Os responsá-
veis devem comparecer à escola mais próxima 
de sua nova residência, com documentos que 
comprovem a mudança.

Em 2014, a rede estadual montou calen-
dário especial para a Copa do Mundo. As aulas 
começam no dia 27 de janeiro, e as férias do 
meio do ano serão antecipadas: entre 12 de 
junho e 13 de julho, quando se realizarão os 
jogos. O novo esquema mantém os habituais 
200 dias de aula por ano.
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Final da placa Mês de licenciamento
1 abril
2 até maio
3 até junho
4 até julho

5 e 6 até agosto
7 até setembro
8 até outubro
9 até novembro
0 até dezembro

Automóveis, reboque 
e semirreboque
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Como nos anos anteriores, os motoristas poderão pagar o imposto em três parcelas
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