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PROJETO DE LEI Nº ____/2019 

 

ALTERA A REDAÇÃO DO INCISO III, 

DO ART. 155, DA LEI Nº 3.375, DE 14 

DE NOVEMBRO DE 1997, 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 O inciso III, do art. 155 da Lei nº 3.375 de 1997, com as alterações introduzidas pelo 

art. 1º, da Lei nº 3.837, de 2001 e pelo art. 1º, da Lei nº 5.243, de 2011, passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

“Art. 155... 

... 

III - os aposentados, os pensionistas, os ex-combatentes, os funcionários públicos 

municipais e do Município de Vila Velha e a reforma motivada por acidente em serviço, os 

portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose 

múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, 

cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, 

estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação 

– com base na conclusão da medicina especializada, síndrome da imunodeficiência 

adquira (Aids), hepatopatia grave, fibrose cística (mucoviscidose), ataxia (telangiectasia, 

episódica, espinocerebelar, Friedreich e cerebelar idiopática de início tardio) e doenças 

raras, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. 

...” (NR)

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

 

Palácio Legislativo, 13 de março de 2019. 

 

 

 

Arnaldinho Borgo 

Vereador 
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JUSTIFICATIVA 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 

Nobres Vereadores: 

 

Nosso gabinete tem recebido pessoas que relatam dificuldades para obterem a isenção de 

IPTU ou têm seus pedidos negados pela Prefeitura devido à doença grave não constar no rol 

existente hoje na Lei nº 3.375 de 1997.  

 

Uma destas, que é a Ataxia Espinocerebelar que é degenerativa, incapacitante e irreversível. 

 

O Ministério da Saúde também possui um rol de doenças denominado “Doenças Raras”, que 

são doenças crônicas, progressivas e incapacitantes. 

 

Esta iniciativa propõe a inserção destas doenças na lista para ter direito a isenção de IPTU e 

também corrige um equívoco na redação deste inciso que diz que “fibrose cística, com base 

na conclusão da medicina especializada”. Na portaria interministerial MPAS/MS nº 2.998 de 

2001 esta “contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializa”. 

Assim podemos corrigir e adequar nossa legislação em conformidade com a referida portaria.  
  

Pelas razões expostas, e que contamos com o apoio de meus nobres pares a esta iniciativa, que 

reputo de relevante interesse social. 

 

 

Atenciosamente,  

 

 

Arnaldinho Borgo 

Vereador 


