
  

 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 
DIRETORIA DE REDAÇÃO – DR 

ESTUDO DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Visando adequar o Projeto de Lei nº 321/2022 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 321/2022 

 

Dispõe sobre a internalização da Resolução 

nº 15, de 8 de julho de 2022, do Senado 

Federal – que estabelece, nos termos do art. 

155, § 6º, incisos I e II, da Constituição 

Federal, alíquota mínima de 0% (zero por 

cento) para o Imposto sobre Propriedade de 

Veículos Automotores – IPVA para 

veículos de 2 (duas) rodas de até 170 (cento 

e setenta) cilindradas. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º Esta Lei internaliza a Resolução nº 15, de 8 de julho de 2022, do Senado Federal 

– que estabelece, nos termos do art. 155, § 6º, incisos I e II, da Constituição Federal, 

alíquota mínima de 0% (zero por cento) para o Imposto sobre Propriedade de Veículos 

Automotores – IPVA para veículos de 2 (duas) rodas de até 170 (cento e setenta) 

cilindradas. 

 

Art. 2º O art. 12 da Lei nº 6.999, de 27 de dezembro de 2001 – que dispõe sobre o 

Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, consolidando e 

atualizando as normas do tributo e dá outras providências, passa a vigorar acrescido do 

inciso III, com a seguinte redação: 

 

“Art.12. (...) 

 

(...)  

 

III – 0% (zero por cento) para veículos de 2 (duas) rodas de até 170 (cento e 

setenta) cilindradas. 

 

(...).” (NR) 
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Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 

1º de janeiro do exercício financeiro subsequente.” 

 

Sala das Sessões, 12 de julho de 2022. 

 

BRUNO LAMAS 

DEPUTADO ESTADUAL PSB 

 

Em 13 de julho de 2022. 

 

_________________________ 

Maria Elizabete Zardo Nunes  

Diretora de Redação – DR 
 

Cristiane/Ernesta 
ETL nº 411/2022 

Autenticar documento em https://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100350036003300380032003A00540052004100, Documento 

assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.


		2022-07-13T14:21:16-0300




