
 

 

 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

“Deus seja louvado” 

 

 
 

PROJETO DE LEI  
                                                                          
 

Dá nova redação ao artigo 156 
da Lei 3375/1997. 

 
 

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

 

D E C R E T A : 

 
Art. 1º A Lei nº 3375/1997, de 14 de novembro de 1997, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

 
“Art. 156. As isenções do IPTU que forem requeridas dentro do exercício 

financeiro, terão validade por 03 (três) exercícios consecutivos, serão declaradas 
na forma do disposto dos artigos 155, 155-A, 155-B, 155-C, 155-D e 155-E desta 

Lei, e sua cessação se dará uma vez verificado não mais existirem os 
pressupostos que autorizaram sua concessão.”  (NR) 

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

 
  Vila Velha, 11 de abril de 2018. 

 
 
 
 
 
 

BRUNO LORENZUTTI 
Vereador  

 

 

 

 

http://www.vilavelha.es.gov.br/legislacao/Arquivo/Documents/legislacao/html/L53982012.html#a2


 

 

 

 

 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

“Deus seja louvado” 
 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Segundo o Estatuto do Idoso, em seu artigo 2º, é assegurado ao idoso todas as 

facilidades, para a preservação de sua saúde: “O idoso goza de todos os direitos 

fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que 

trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as 

oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e seu 

aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e 

dignidade.” 

Considerando que muitos idosos possuem dificuldade de locomoção e não possuem 

o apoio necessário para se deslocar aos edifícios públicos; 

Considerando o gasto e o tempo para juntar as cópias de documentos que deverão 

compor o processo solicitando a isenção de IPTU, conforme previsto no art. 155-A, 

da Lei nº 3375/1997. 

Considerando os Recursos Humanos disponibilizados pela Administração Pública 

Municipal para receber, analisar, dar parecer nos processos protocolizados 

solicitando a referida isenção, e que na maioria dos casos, são sempre os mesmos 

contribuintes (aposentados) que as solicitam anualmente; 

Sendo assim, propusemos à apreciação de Vossas Excelências e, 

conseqüentemente aguardamos a pronta aprovação do mencionado Projeto de Lei, 

para desburocratizar esta situação no Serviço Público do Município. 

 

 

 
BRUNO LORENZUTTI 

VEREADOR  


