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PROJETO DE LEI  

Dispõe sobre política municipal de 
incentivo a utilização               de 
veículos automotores cujo 
funcionamento não polua o meio 
ambiente e dá outras providências.   

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

D E C R E T A: 

Art. 1º O Município de Vila Velha incentivará a utilização de veículos cujo funcionamento 
não polua o meio ambiente, com zero ou mínimas emissões de poluentes, assim 
considerados: 

I – aqueles impulsionados por motores alimentados exclusivamente por energia elétrica ou              
por hidrogênio; 

II – aqueles impulsionados pela combinação de motores elétricos e motor a combustão, 
classificados como “híbridos”; 

III – aqueles que utilizam ou vierem a utilizar para sua propulsão de motores ou tecnologias 
inovadoras comprovadamente não poluentes, consoante as disposições da Política Municipal 
de Meio Ambiente, no § único, caput e inciso XVIII, do art. 181 da Lei Orgânica Municipal, e, 
na Lei nº 4.999, de 15 de outubro de 2010.  

Parágrafo único. A política municipal de que trata esta Lei objetivará fomentar a adoção 
por parte dos adquirentes locais de veículos automotores das práticas e comportamentos 
sustentáveis, em conformidade com a Política Municipal de Meio Ambiente. 

Art. 2º O incentivo do Município de Vila Velha ao uso dos veículos automotores referidos             
no art. 1º desta Lei, sem prejuízo da adoção em caráter suplementar de outras formas, 
deverá se dar mediante: 

I - a devolução aos proprietários dos veículos dos valores pagos em razão da incidência            
do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, no limite do que forem 
correspondentes a quota-parte que cabe ao Município de Vila Velha nos termos do art. 158, 
caput e inciso III, da Constituição Federal; e, 

II - a implantação de rede de pontos de carregamento públicos e semipúblicos destinados              
ao abastecimento dos veículos impulsionados por motores alimentados exclusivamente por 
energia elétrica.  

Art. 3º A devolução da quota-parte do IPVA pertencente ao Município de Vila Velha por 
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incidência sobre a propriedade dos veículos abrangidos por esta Lei observará os seguintes 
percentuais e referências: 

I - no ano de aquisição do veículo, 50% (cinquenta por cento) do valor do IPVA lançado e 
efetivamente pago pelo contribuinte; 

II - do segundo ao quarto ano subsequentes àquele da aquisição do veículo, 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor do IPVA lançado e efetivamente pago pelo contribuinte. 

§ 1º O benefício somente poderá ser concedido após análise da Prefeitura Municipal quanto 
ao cumprimento dos requisitos estabelecidos por esta Lei e ficará restrito: 

I - aos veículos automotores licenciados e emplacados no Município de Vila Velha, enquanto 
ostentarem essas qualificações, e, quaisquer que sejam suas finalidades e capacidades de 
passageiros, carga ou carregamento; 

II - aos 05 (cinco) primeiros anos da tributação incidente sobre a propriedade do veículo 
automotor, contados a partir da data de sua primeira aquisição; 

III - nos casos de automóveis de passeio, àqueles com valor de aquisição, em preços de 
mercado, de até R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais); 

IV - ao requerente que constar como proprietário do veículo nos documentos comprovantes 
da quitação do IPVA. 

§ 2º Para pleitear a concessão do incentivo estabelecido no inciso I do art. 2º desta Lei,                         
o adquirente e/ou proprietário do veículo abrangido, pessoa física ou jurídica, deverá 
formalizar anualmente o requerimento respectivo, anexando, no mínimo, os seguintes 
documentos: 

I - cópia autenticada da nota fiscal de aquisição do veículo ou do Certificado de Registro de 
Licenciamento de Veículo ou Documento Único de Trânsito que respectivos ao mesmo;  

II - cópia autenticada dos comprovantes de quitação do IPVA; 

III – comprovante de que reside e está domiciliado ou, conforme o caso, tem sede, filial ou 
outra forma de representação permanente no Município de Vila Velha. 

§ 3º Preferencialmente, a devolução da quota-parte do IPVA pago estabelecida por esta Lei 
deverá ocorrer mediante a concessão de crédito para servir ao abatimento sobre os valores                  
de débitos do beneficiado, presentes e futuros, para com o Município de Vila Velha, relativos 
a impostos, taxas e contribuições municipais. 

Art. 4º O Poder Executivo regulamentará, por meio de Decreto, os critérios, as condições,                 
os registros, os meios de transparência e outros procedimentos e salvaguardas, objetivando  
a concessão regular, adequada e justa dos incentivos estabelecidos sob a presente Lei. 
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Art. 5º As renúncias de receitas decorrentes da execução desta Lei deverão ser previstas  
ou incluídas na Lei de Diretrizes para Elaboração e Execução da Lei Orçamentária aprovada 
para o exercício financeiro de 2019, observadas as disposições a esse respeito que contidas 
na Lei Complementar Federal nº 101, de 2000.  

Art. 6º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta de dotações 
orçamentárias próprias, a serem incluídas na Lei Orçamentária aprovada para o exercício 
financeiro de 2019, e suplementadas naquilo que estritamente necessário. 

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de             
1º de janeiro de 2019. 

Vila Velha, ES, 25 de junho de 2018 

  

  

OSVALDO MATURANO  

Vereador 
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J U S T I F I C A T I V A  

  

  

Senhor Vereador Presidente,   

Senhores Vereadores, Senhoras Vereadoras:  

  

 

A presente iniciativa visa instituir, como dado no § único de seu art. 1º, política municipal 

com o objetivo de “[...] fomentar a adoção por parte dos adquirentes locais de veículos 

automotores das práticas e comportamentos sustentáveis, em conformidade com a Política 

Municipal de Meio Ambiente”, que instituída pela Lei nº 4.999, de 15 de outubro de 2010, e,  

considerando também diretriz contida no inciso XVIII do art. 181 da Lei Orgânica Municipal.  

 

Uma das formas propostas, com experiências bem sucedidas em várias partes do mundo,              

é o estimulo à aquisição de veículos com zero ou reduzidas emissões de poluentes, 

assim considerados [a] os impulsionados por motores alimentados exclusivamente por 

energia elétrica ou por hidrogênio, [b] os impulsionados por combinação de motores 

elétricos e motor a combustão, os chamados “híbridos”, e, [c] os que se utilizem de outras 

fontes de alimentação ou tecnologias comprovadamente não poluentes.  

 

Com o mesmo intento, fazemos seguimento das leis nº 15.997, de 27 de maio de 2014, 

do Município de São Paulo, Capital, e nº 6.545, de 19 de abril de 2017, do Município de 

São Bernardo do Campo, também no Estado de São Paulo, que reproduzimos e fazemos 

anexas, com as suas justificativas próprias, acrescidos de artigos jornalísticos e técnicos 

suficientes necessários para o esclarecimento de Vossas Excelências e de suas assessorias.  

 

Pretende-se que em Vila Velha, referido estímulo também seja dado mediante a devolução  

aos adquirentes e proprietários dos veículos referidos acima, da quota-parte do Imposto 

sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, que cabe a este e a outros Municípios 

do País, conforme estabelecido pelo art. 158, caput e inciso III, da Constituição Federal.    
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Essa via, em que pese a característica de renúncia de receitas, vai ao encontro do estímulo 

de mesma finalidade a ser adotado em breve pelo governo federal, com a redução de 

impostos sobre a produção de carros com motorizações elétrica e “híbrida”, a ser concedida 

sob exigência de alto índice de eficiência das tecnologias utilizadas, e, pode se potencializar 

com a consecução dos esforços pelo barateamento dos custos de produção dessas últimas e 

pelos aumentos da produção e das vendas de veículos não poluentes. 

 

Outrossim, naquilo que nossa interpretação e nosso discernimento permitem, procuramos 

elaborar uma proposta de lei mais aberta no que tange aos veículos abrangidos e ao objetivo 

de estimular a aquisição dos mesmos, ao mesmo tempo, restritiva naquilo que condicionante 

para a recepção do principal estímulo a ser oferecido pelo Município. 

 

É assim que entendemos do conceito de veículo automotor dever compreender outras 

categorias de veículos que não apenas os automóveis de passeio, como se depreende 

acontecer com as leis paulistas, considerando a disposição no mercado de motocicletas e 

ônibus movidos por motores alimentados por energia elétrica, os últimos até por 

hidrogênio, o que pode acontecer também com caminhões e tratores. 

 

Ocorre que, por se utilizarem atualmente de motores a combustão com uso de óleo diesel,              

os ônibus, miniônibus e micro-ônibus que compõem as atuais frotas dos sistemas de 

transporte coletivo de passageiros, junto com caminhões de várias capacidades de carga e 

utilizações, e tratores diversos, são os responsáveis por significativa participação na 

poluição atmosférica nos ambientes urbanos.   

 

Por isso mesmo, se propõe para a concessão do incentivo um valor limite de aquisição                

do veículo não poluente tão somente para o caso dos automóveis de passeio [art. 3º,          

§ 1º, inciso III].  

 

Também, que o incentivo objeto da Lei pretendida não deve ficar restrito a concessão                 

da devolução da quota-parte do IPVA que cabe ao Município, mas, como se vê na proposta, 

se estenda e ultrapasse a implantação de rede de pontos de carregamento para os veículos 
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elétricos que, com certeza, viram a circular cada vez mais pelas ruas de Vila Velha [art. 2º, 

caput]. 

 

Quanto ao percentual de devolução do IPVA total pago, considerando a realidade da 

arrecadação deste Município, não fazemos utilização daquele de 50% (cinquenta por cento) 

concedido pela Lei do Município de São Paulo, ao longo dos cinco anos possíveis, mas 

apenas no primeiro, buscando premiar a decisão do adquirente do veículo não poluente, 

reduzindo o percentual para 25% (vinte e cinco por cento), como concedido na Lei vigente 

em São Bernardo do Campo [SP]. 

 

No mesmo sentido, propomos que preferencialmente, sob critério do Poder Executivo,               

a devolução da quota-parte do IPVA pago seja convertida em créditos a serem utilizados 

para abatimento em débitos do beneficiado para com o Município, para fazer com que,                        

a princípio, os resultados daquele imposto continuem a beneficiar os vilavelhenses. 

 

E, por último, que a regulamentação da futura Lei inclua “os meios de transparência e outros 

procedimentos e salvaguardas objetivando a concessão regular, adequada e justa dos 

incentivos estabelecidos”. 

 

Por fim, ressaltamos que nos veículos com a utilização de motores movidos a energia elétrica 

ou a hidrogênio as emissões de dióxido de carbono (CO2), que contribui significativamente 

para o chamado “efeito estufa” de elevação da temperatura na Terra e graves alterações 

climáticas, são reduzidas a zero, enquanto nos automóveis de motorização híbrida, em cerca 

de 80% (oitenta por cento) na comparação com os automóveis comuns.  

 

E, como além do dióxido de carbono, vários são os outros gases emitidos pela queima de 

combustíveis dos veículos e seus efeitos nocivos à saúde, a melhoria da qualidade do ar,             

pela redução das emissões de poluentes pela frota de veículos convencionais em razão do 

uso futuro de veículos de motorização elétrica, a hidrogênio ou híbrida, resultará também na 

redução dos gastos públicos com Saúde, do Município e do Estado, no que voltados              

ao tratamento das várias enfermidades pela poluição atmosférica.  
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Assim, considerando que a presente iniciativa visa alinhar a legislação municipal ao que               

de mais atual e consensual quanto aos incentivos para a redução dos danos ambientais e, 

como se tem, também à saúde da população, e, que os incentivos a serem concedidos para 

fins da aquisição de veículos automotores com zero ou reduzidas emissões de poluentes, 

poderão ser revertidos como créditos para o abatimento sobre débitos para com este 

Município e contribuirão para uma redução dos gastos na área da saúde pública, contamos 

com o importante apoio de Vossas Excelências para sua aprovação. 

 

Vila Velha, ES, 25 de junho de 2018.  

  

  

  

OSVALDO MATURANO  

Vereador   


