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Fazenda orienta: pagamento do
IPVA somente em canais oficiais

Contribuintes recebem
em seu domicílio
aviso de vencimento
do tributo estadual;
impresso informa
apenas o valor devido
e não inclui boleto de
cobrança
É importante esclarecer que
o Departamento Estadual de
Trânsito de São Paulo (Detran.SP)
não é responsável pelo recolhimento do IPVA.
Segundo a diretora de arrecadação da Fazenda, Érika Yamada,
circulam na internet, em canais
como Facebook e WhatsApp, relatos de cobranças indevidas do
imposto estadual a partir de boletos falsos e de sites que simulam a

DIVULGAÇÃO CCR–VIA OESTE

impresso informa sobre o valor do imposto e
não inclui boleto bancário de cobrança nem
guia de pagamento – contém, entretanto,
um código de barras, mas este é usado pelos
correios para a entrega da correspondência.
Todos os bancos credenciados estão
habilitados a fazer o recolhimento do
IPVA à vista, com desconto de 3%, ou
receber a primeira das três parcelas do
imposto, sem desconto.
O proprietário de veículo que deixar
de recolher o imposto devido fica sujeito a
multa de 0,33% por dia de atraso e juros de
mora com base na taxa Selic. Passados 60
dias da data de vencimento, o porcentual da
multa fixa-se em 20% do valor do imposto.
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Secretaria da Fazenda do Estado de
São Paulo alerta: informação sobre
o Imposto sobre a Propriedade de
Veículos Automotores (IPVA) deve
ser obtida somente na página oficial
do programa (ver serviço) ou na
rede bancária. Para fazer a consulta, o contribuinte precisa informar
o número do Registro Nacional de
Veículo Automotor (Renavam). O
serviço está disponível nas agências
da rede bancária credenciada, terminais de autoatendimento ou por
internet banking.

Aviso oficial do vencimento do IPVA ...

... é entregue no domicílio do contribuinte

aparência da página da Fazenda – fraude
eletrônica conhecida como phishing. Ela
explica que o objetivo dos criminosos é
obter indevidamente senhas dos contribuintes e dados cadastrais e financeiros,
como números de cartão de crédito, de
conta bancária, etc.
“Uma das opções mais simples é pagar
o imposto por meio do internet banking. Se
quiser, além do IPVA, o contribuinte tam-

bém pode recolher outras taxas obrigatórias
anuais vinculadas ao veículo – licenciamento e Seguro de Danos Pessoais Causados por
Veículos Automotores de Vias Terrestres
(DPVAT), o seguro obrigatório.”
Quem tiver dúvida deve contatar a
Fazenda pelo número gratuito 0800-170110
(exclusivo para ligação de telefone fixo, no
horário comercial), ou, ainda, enviar mensagem pelo serviço Fale Conosco do site da
secretaria (ver serviço).

Prazos – Na próxima segunda-feira,
11, vence o prazo para o pagamento integral do Imposto sobre a Propriedade de
Veículos Automotores (IPVA) de 2016 para
os veículos com final de placa 1. No caso de
parcelamento, o pagamento da primeira
parcela também deve ser feito na segunda-feira, 11. O calendário continua na terçafeira, 12, com veículos de placa final 2 e
assim sucessivamente até o dia 22, para os
veículos com placa final 0, desconsiderando-se os fins de semana.
Rogério Mascia Silveira

Avisos – A quitação do tributo estadual deve ser feita respeitando o calendário, de
acordo com a placa do veículo, que segue disponível para consulta no site do IPVA 2016
(ver serviço).
A Fazenda continua remetendo 18
milhões de avisos de vencimento do IPVA.
Entregue no domicílio do contribuinte, o
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SERVIÇO
Secretaria

da Fazenda do Estado
www.fazenda.sp.gov.br
Imposto sobre a Propriedade de
Veículos Automotores (IPVA) 2016
www.ipva.fazenda.sp.gov.br

Governo de São Paulo anuncia medidas de austeridade
A queda de receitas provocada pelo
atual cenário econômico levou o Governo
do Estado de São Paulo a estabelecer um
corte de despesas em todas as secretarias
a fim de preservar os investimentos. Desde
janeiro do ano passado, quando a crise
econômica se prenunciou, São Paulo implementou ações que permitiram economia de
R$ 640 milhões em despesas de custeio.
Gastos com abastecimento de água caíram
28%; despesas com passagens e diárias
foram reduzidas em 31%; locação de automóveis caiu em 9%; aluguéis, em 7%; telefonia, em 6%; e combustíveis, em 3%. Além
dos cortes em custeio, o Governo paulista

determinou a extinção de instituições como
a Fundap, Cepam, Sutaco, Cpetur e Ceret.
Entre as novas medidas para 2016 está
a repactuação de contratos em vigor nas
áreas de informática, telefonia, limpeza,
manutenção predial, serviços gráficos e
de impressão, estudos técnicos, auditoria,
consultoria e transporte com veículos locados. A expectativa é obter redução de, ao
menos, 15% em contratos que tenham valor
mínimo de R$ 750 mil. A economia prevista
com essa medida é de R$ 200 milhões.
Por outro lado, todas as secretarias que
tenham financiamentos externos devem
analisar seus contratos, à luz da valoriza-

ção cambial, e identificar ações prioritárias
que possam ser beneficiadas com o ganho
cambial, especialmente nas áreas de saúde
e transportes.
Comitê – Outra decisão do Executivo
paulista é manter o bloqueio de aquisição de
imóveis e veículos, bem como de novas contratações de locação e serviços de consultoria. Autorizações nesse nível somente serão
dadas em casos excepcionais, submetidas à
aprovação do comitê criado em 2015 e formado pelas secretarias de Governo, Casa
Civil, Fazenda, Planejamento e Procuradoria-Geral do Estado.

Além do corte de custeio e repactuação de contratos, o Executivo empenha-se
em outras ações capazes de garantir receitas extras ao Estado. Entre elas: aprovação da PEC dos Precatórios, Programa de
Concessões, definição do novo Programa de
Ajuste Fiscal (PAF) pelo Governo federal,
ressarcimento dos planos de saúde, combate à sonegação no Estado de São Paulo
e liberação de recursos de fundos federais,
especialmente para a área da segurança e
administração penitenciária.
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