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Hoje é o último dia para os 
motoristas garantirem os des-
contos no pagamento do Im-
posto sobre a Propriedade de 
Veículos Automotores (IPVA) 
para os proprietários de veícu-
los com � nais de placas 01 a 31. 
O licenciamento destes veícu-
los, junto ao Detran, será até o 
dia 2 de março.

Os descontos são de 15% 
sobre o valor do imposto para 
quem está há dois anos sem mul-
ta; 10% para quem não recebeu 
multas no ano passado e 5% de 
desconto nas demais situações. 
O benefício não é cumulativo.

Há três opções de pagamento 
do IPVA: antecipação em parce-
la única, com desconto; parcela-
mento em até três vezes antes do 
vencimento, sem desconto, ou 
pagamento integral junto com o 

licenciamento do Detran.
Após a data do licenciamen-

to, o pagamento será feito com 
acréscimo de multas e juros. 
“Para receber o desconto é pre-
ciso � car atento às datas e não 
ter multas de trânsito. Para an-
tecipar o pagamento do IPVA 
em três parcelas deve-se fazer o 
pagamento da primeira parce-
la até o dia 5 de janeiro”, orien-
ta a coordenadora do IPVA da 
Secretaria de Estado da Fazen-
da (Sefa), � scal de receitas esta-
duais Ana Lea Canizo.

O contribuinte poderá aces-
sar o Portal de Serviços da Sefa 
(www.sefa.pa.gov.br), item IPVA 
Antecipação, consultar o valor 
do imposto e emitir o Docu-
mento Estadual de Arrecadação 
(DAE), para pagamento em quo-
ta única ou parcelado.

O pagamento do DAE é feito 
na rede bancária autorizada 
(Banpará, Banco da Amazô-
nia, Bradesco, Banco do Brasil, 
Itaú e Caixa Econômica Fede-
ral, além das casas lotéricas. 
Quando não há antecipação 
do recolhimento do imposto, o 
IPVA será pago no boleto de li-
cenciamento anual do Detran.

Considerando a variação dos 
preços de mercado de 2018 em 
relação a 2017, o IPVA no Pará 
terá uma redução média de 4% 
em 2018. A maior redução será 
para camionetas e utilitários: 
3,9%; ônibus e micro-ônibus te-
rão redução de 4,4% em média. 
O IPVA de automóveis terá redu-
ção média de 3,6%. Para maiores 
informações acesse o site da Sefa 
ou o serviço de atendimento te-
lefônico pelo 0800-725-5533.

Desconto vale até hoje
ABATIMENTO DE ATÉ 15% É VÁLIDO PARA VEÍCULOS COM PLACAS DE 01 A 31
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LINHA CLASSE DE CAPITAL 
SOCIAL (em R$) ALÍQUOTA % PARCELA A

ADICIONAR (R$)
01 de 0,01 a 26.879,25 Contr. Mínima 215,03
02 de 26.879,26 a 53.758,50 0,8% -
03 de 53.758,51 a 537.585,00 0,2% 322,25
04 de 537.585,01  a 53.758.500,00 0,1% 860,14
05 de 53.758.500,01 a 286.712.000,00 0,02% 43.866,94
06 de 286.712.000,01 em diante Contr. Maxima 101.209,34


