
 

 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

PROJETO DE LEI  Nº      /20 

 

Acrescenta o art. 16-A na Lei nº 6.999, de 

27 de dezembro de 2001 que dispõe sobre o 

Imposto sobre a Propriedade de Veículos 

Automotores – IPVA, estabelecendo, 

excepcionalmente para o ano de 2020, o  

pagamento em cota única ou em seis 

parcelas iguais e sucessivas, na forma que 

especifica.  

 

   

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

DECRETA: 

 

Art. 1º Acrescenta o art. 16-A na Lei nº 6.999, de 27 de dezembro de 2001, que dispõe 

sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, com a 

seguinte redação: 

 

“Art. 16-A. Excepcionalmente no ano de 2020, o imposto relativo 

aos veículos usados leves poderá ser pago em cota única ou em 

seis parcelas iguais e sucessivas, vencendo a cota única ou a 

primeira parcela no mês de julho de 2020 e as demais, trinta dias 

após o vencimento da última." 

 

 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor da data de sua publicação. 

  

Sala das Sessões, em 31 de março de 2020. 

 

 

ENIVALDO DOS ANJOS 

Deputado Estadual - PSD 
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 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

JUSTIFICATIVA 

 

O Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor é uma importante fonte de receita 

do Estado e representa, por outro lado, um significativo impacto no orçamento dos 

capixabas, principalmente durante a vigência do plano de contingência do novo 

coronavirus, situação que, além de exigir o isolamento das pessoas em suas residências, 

tendo em vista a importância da preservação da saúde e da vida dos cidadãos, afeta 

diretamente a economia. 

A matéria visa preservar a receita anual do Estado, tendo em vista o parcelamento 

proposto não ultrapassar o presente exercício financeiro, bem como colabora para a 

diminuição da inadimplência, considerando que o aumento do número de parcelas pode, 

de certa forma, facilitar o pagamento do imposto. 

Diante de todo o exposto, solicitamos o apoio dos nossos nobres pares no sentido de 

aprovarmos o presente projeto de lei.  
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