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SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE ALAGOAS

Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA)

REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DO ICMS NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR NOVO
DESTINADO A PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS
(FÍSICA, VISUAL, MENTAL OU AUTISTA)
INTERESSADO:
Nacionalidade:
Naturalidade:
CPF:
RG:
Residência:
CEP:
Município:
DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA:
I – ( ) Carteira Nacional de Habilitação – CNH;
a) ( ) Do interessado ou ( ) Do(s) condutor(es);
II - ( ) Cópia do comprovante de residência;
III - ( ) Comprovação de disponibilidade financeira (Renda mensal mínima de R$ 5.000,00) ou patrimonial;
IV - ( ) Autorização da Receita Federal para aquisição de veículo com isenção de IPI;
V - ( ) Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Estadual;
VI - ( ) Taxa de Serviços Diversos (06 UPFAL);
VII - ( ) Cópia da Carteira de Identidade e do CPF;
VIII- ( ) Laudo da perícia médica:
a) ( ) DETRAN
b) ( ) CREMAL
c) ( ) Serviço Público de Saúde / d) ( ) Serviço Privado de Saúde vinculado ao SUS
IX - ( ) Autorização para o veículo ser conduzido por terceiros
X - ( ) Outros documentos..................................................................
DEFICIÊNCIAS BENEFICIADAS:
I - (
) FÍSICA: deficiência física, aquela que apresenta alteração completa ou parcial de um ou mais
segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma
de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia,
hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, membros com deformidade
congênita ou adquirida, EXCETO as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o
desempenho de funções;
II - (
) VISUAL: deficiência visual, aquela que apresenta acuidade visual igual ou menor que 20/200
(tabela de Snellen) no melhor olho, após a melhor correção, ou campo visual inferior a 20º, ou ocorrência
simultânea de ambas as situações;
III -( ) MENTAL: deficiência mental severa ou profunda, aquela que apresenta o funcionamento intelectual
significativamente inferior à média, com manifestação anterior aos dezoito anos e limitações associadas a
duas ou mais áreas de habilidades adaptativas;
IV - ( ) AUTISTA: autismo aquela que apresenta transtorno autista ou autismo atípico.
REQUERIMENTO: O contribuinte supra identificado requer reconhecimento da isenção do ICMS, na
aquisição de veículo automotor novo para portador de necessidades especiais, nos termos do art. 4º, § 3º,
inciso II da Lei nº 5.900, de 27/12/1996; Convênio ICMS nº 38/2012 e Regulamento do ICMS/AL.

ASSINATURA DO CONTRIBUINTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

LOCAL:
REPRESENTANTE LEGAL:
NOME:
CPF:

DATA:
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