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DIRETORIA DE PROCESSO LEGISLATIVO
AREA DE CONSULTORIA TEMATICA

ASSESSORIA DE INF0RMAçA0 PREVIA

INFORMAçAO PREVIA N 2 74/99

1 - OBJETO

Projeto de Lei n2 162/99, de autoria do Deputado Ronaldo Canabrava, que dispöe

sobre o parcelamento de débitos referentes ao Imposto sobre Propriedade de VeIculos

Automotores - IPVA.

A proposiçao foi publicada no "Diário do Legislativo" de 25/3/99.

2- PONTOS DE ATENçAO

2.1 - 0 projeto autoriza a divisão, em ate 10 parcelas mensais, de dIvidas de

contribuintes do IPVA existentes ate 23 de setembro de 1997, data da promulgação da Lei

Federal n2 9.503, que instituiu o COdigo de Trânsito Brasileiro.

2.2 - 0 projeto determina que somente valores superiores a 500 (quinhentas) Unidades

Padrão Fiscal de Minas Gerais - UPFMGs - poderão ser parcelados. Ressaltarnos que,

desde janeiro de 1996, o Estado de Minas Gerais passou a utilizar a Unidade Fiscal de

Referência - UFIR - como unidade fiscal de referência, em substituição a Unidade Padrão

Fiscal do Estado de Minas Gerais - UPFMG -. De acordo corn o paragrafo Unico do art. 1 9 do

Decreto n9 37.716, de 1995, a UPFMG corresponde a 48,98 (quarenta e oito inteiros e

noventa e oito centésimos) U FIRs.

Assim, esse valor limite corresponde, em abril, a R$ 23.927,00 (vinte e três mil

novecentos e vinte e sete reais).

0 teto proposto praticamente so conternplará os grandes proprietários de veIculos.

2.3 - De acordo corn a legislacao brasileira, do produto da arrecadacao do IPVA, al

incluldos os acréscimos legais correspondentes, 50% (cinquenta por cento) pertencern ao
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Estado e 50% (cinquenta por cento), ao municIpio onde se encontra registrado, matriculado

ou licenciado o veIculo.

A aprovaçào do projeto em tela acarretará também ao rnunic Ipio de registro do velculo,

o parcelarnento no recebirnento de sua cota parte.

2.4 - Atualmente, de acordo corn o art. 12 da Lei flQ 12.735, de 1997, que dispae sobre

o IPVA, o nào-pagarnento do tributo nos prazos estabelecidos na legislaçao sujeita o

contribuinte ao pagamento do multa calculada sobre o valor atualizado do imposto ou de

parcelas deste, conforrne disposto nos incisos abaixo, bern como de juros de mora:

- 0,3% (zero vIrgula três por cento) do valor do imposto por dia de atraso, quando o

pagamento ocorrer dentro de 30 (trinta) dias contados da data do vencimento;

II - 20% (vinte por cento) do valor do imposto, quando a pagamento ocorrer apos 0

prazo previsto no inciso anterior.

3- TRAMITAçAO

0 projeto tramita em dois turnos e foi distribuIdo as Comissães do Constituiçao e

Justiça e de Fiscalizaçao Financeira e Orcamentaria, para receber parecer.

Data da elaboração: 5/4/99.

ACT/AE FIABQ/cmb


	Page 1
	Page 2

