
 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DIRETORIA DE REDAÇÃO – DR 

ESTUDO DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Visando adequar o Projeto de Lei nº 208/2020 à técnica legislativa, às normas 

gramaticais, ao Manual de Normas de Redação Legislativa da Ales, publicado no DPL de 

27.11.2015, e ao disposto na Lei Complementar Federal nº 95/1998, alterada pela Lei 

Complementar Federal nº 107/2001, esta DR sugere as modificações abaixo, em destaque ao 

texto da matéria, que deverão ser acolhidas por ocasião da extração de autógrafos. 

 

 

“PROJETO DE LEI Nº 208/2020 
 

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 A Lei nº 6.999, de 27 de dezembro de 2001, que dispõe sobre o Imposto sobre a 

Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, passa a vigorar acrescida do art.16-A, 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 na data de sua publicação.” 

 

Sala das Sessões, 31 de março de 2020. 

 

ENIVALDO DOS ANJOS 

Deputado Estadual – PSD 
 

Em 12 de maio de 2020. 

 

_______________________ 

Wanderson Melgaço Macedo 

Diretor de Redação – DR 

 
Luciana/Ayres/Ernesta 
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estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 

endereço eletrônico http://www3.al.es.gov.br/autenticidade sob o identificador 
360032003800350038003A00540052004100


		2020-05-13T12:20:35-0300




