
 

 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

“Deus seja louvado” 

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3671/2017 

Dispõe sobre o parcelamento de multas de 

trânsito na cidade de Vila Velha, e dá 

outras providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Espírito Santo, no uso legal de 

suas atribuições previstas no art. 10, § 1º, da Lei Orgânica do Município,  

D E C R E T A : 

Art. 1º Fica instituído, o parcelamento administrativo de multas de trânsito na cidade de 

Vila Velha, que se balizará de acordo com o montante de débitos no prontuário do veículo, 

obedecendo ao critério quantitativo do valor com o número de parcelas. 

Art. 2º O proprietário de veículo poderá parcelar o seu débito em até 24 (vinte quatro) vezes 

sem juros, respeitando o critério do montante de valores, sendo: 

I - até R$ 1.000,00 (mil reais), parcelamento em até 06 (seis) vezes; 

II - superior a R$ 1.000,00 (mil reais) e inferior a R$ 3.000,00 (três mil reais), parcelamento 

em até 12 (doze) vezes; 

III - superior a R$ 3.000,00 (três mil reais) e inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

parcelamento em até 18 vezes; 

IV - superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), parcelamento em até 24 (vinte quatro) vezes. 

Art. 3º Para efetuar o parcelamento administrativo das multas do veículo, o proprietário do 

veículo deverá requerê-lo pessoalmente, ou através de procurador devidamente habilitado 

para tal, no setor da Secretaria Municipal de Prevenção, Combate a Violência e Trânsito. 

Art. 4º O Pode Executivo regulamentará a presente Lei, no que couber, em especial no 

tocante aos aspectos de viabilização dos procedimentos e formalização, no prazo de 120 

(cento e vinte) dias, contados da data de sua publicação. 

Art. 5º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações 

orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Vila Velha, 12 de junho de 2017. 
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