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PARECER 31/2018

EMENTA: FRUIÇÃO DE ISENÇÃO DE IPVA POR PcD SOBRE O
IMPOSTO

SOBRE

VEÍCULOS

AUTOMOTORES

E

FRUIÇÃO

DE

IMUNIDADE PELAS APAES.

O imposto sobre a propriedade de veículos automotores é o IPVA de
competência do Estado. Abaixo, orientaremos como proceder à fruição do benefício.

ENTIDADES (APAES): TEM DIREITO À IMUNIDADE
Fundamento: art. 150, VI, alínea “c” da CF/88,CTN e lei 14260/031
Acessar o link:
http://www.fazenda.pr.gov.br/arquivos/File/IPVA/Pedido_de_isencao_ou_imu
nidade_2015_E.pdf
Preencher o formulário.
Campo 01 – Dados do requerente: preencher com os dados da entidade
Campo 02 – Finalidade: assinalar a alínea “f”
Campo 03 – Dados do Veículo: preencher com os dados do veículo
Campo 04 – Deixar em branco
Assinatura do representante legal da entidade
Anexar os seguintes documentos:
1. Estatuto social registrado em cartório
2. Declaração (abaixo) assinada e com firma reconhecida por 2 (DOIS)
dirigentes.
3. Cópia do credenciamento da entidade no MDS ou ME
4. Procuração se for o caso.

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA: TEM DIREITO À ISENÇÃO
Fundamento: lei ordinária 14.260/032

1

Art. 13 - O IPVA não incide sobre veículos de propriedade:
II, b) de instituição de educação e de assistência social
2 Art. 14 - São isentos do pagamento do IPVA, os veículos automotores:
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Acessar o link:
http://www.fazenda.pr.gov.br/arquivos/File/IPVA/Pedido_de_isencao_ou_imu
nidade_2015_E.pdf
Preencher o formulário.
Campo 01 – Dados do requerente: preencher com os dados da PcD se maior
de idade ou seu representante legal
Campo 02 – Finalidade: assinalar a alínea “d”
Campo 03 – Dados do Veículo: preencher com os dados do veículo
Campo 04 – Preencher com os dados da PcD
Assinatura da PcD ou do representante legal
Anexar os seguintes documentos:
5. Cópia RG, CPF, do requerente (representante legal) e PcD
6. Laudo Médico (modelo no site)

Curitiba, 04 de julho de 2018.

Rosangela Wolff Moro
Procuradora Jurídica Feapaes/PR

V - de propriedade, ou cuja posse seja decorrente de contrato de arrendamento mercantil, de pessoas
portadoras de deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou autistas, equipados com motores de
potência não superior a 155 CV, limitado a um veículo por beneficiário;
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(Papel timbrado)

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, e em especial para as finalidades da Lei Estadual nº 17.826/2013,
que a (entidade) ______________ não tem fins lucrativos e que os membros da diretoria não são
remunerados.
Por ser a expressão da verdade, firmo a presente para que surta seus jurídicos e legais efeitos.
Local, data ______
_______________________________
Nome e ASSINATURA de 2 dirigentes

_______________________________
Nome e ASSINATURA de 2 dirigentes

