
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DO CIPÓ

Gabinete do Prefeito

"Autoriza concessão de incentivos para transferência
de veículos automotores, instituindo a Campanha
"EMPLAQUE CAPÂO DO CIPÓ "como incentivo para
u ent d arrecadação do IPVA no Município - dá

outras pr vidA .ci S"

e 1.988; artigo 12,

provou e eu,

Art. 2°. O incentivo estabelecido por esta Lei aplica-se aos veículos

automotores, emplacados em outros municípios cujos proprietários são residentes ou com domicílio

econômico ou profissional em Capão do Cipó.

Art. 3°. Fica o Município autorizado a restituir, integralmente, o valor relativo ao

processo de troca de Município de veículo de qualquer cidade do Brasil, para o Município e Capão
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do Cipó, que será pago diretamente ao proprietário, restituindo os gastos totais efetuados quanto

aos procedimentos de emplacamento e transferência, mediante prova efetiva da transferência

acompanhada das guias quitadas, de transferência de município.

Parágrafo 1°. O disposto neste artigo não se aplica à transferência de

propriedade do veículo e multas, a restituição será sobre a taxa de expedição, vistoria e tarja.

Art. 6°. O reembolse do jO% do valor pago de IPVA é sobre a

proporção que cabe ao município, pois a arrecadação do IPVA é dividida meio a meio entre Estados

e Municípios. E somente a metade do imposto é repassada ao município ficando o Estado com

50% do valor.

Art. 7°. O benefício previsto no art. 5° e 6° desta Lei será concedido por uma

única vez para cada veículo e deve ser requerido pelo próprio contribuinte no ano
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aprovação desta lei quando houver o efetivo recolhimento do IPVA licenciado no Município de

Capão do Cipó. O proprietário terá o prazo de 30 (trinta) dias após a comprovação do recolhimento

total do imposto para solicitar a restituição.

Art. 8°. Estes benefícios não se aplicam aos contribuintes imunes, isentos ou

dispensados do pagamento do IPVA.

om o incentivo fixado nesta lei os veículos

Parágrafo 2°. Os veículos (automóveis e camionetas) abricados entre 1998 e

2000 somente serão beneftéiàdes par: esta ei se tiverem valor da FIPE acima de

R$40.000,00

somente

ÓRGÃO: 08 - SECRETA IA MUNICIPAL DA F~ENDA

PROGRAMA: 1,010 PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO

VINCULAÇÃO: 01 - Recurso livre

Elemento de despesa: 3390.93.00.00 Indenizações e restituições R$ 3.500,00
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Art. 12°. Para a abertura do Crédito Adicional Especial referido no artigo 11°

servirá de recurso a "REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA" na seguinte dotação:

ÓRGÃO: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

PROJETO: 9,999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

VINCULAÇÃO: 01 - Recurso livre

Elemento de despesa: 9999.99.00.00 Reserva de Contingência R$ 3.500,00

Art. 13°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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