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LEG - PL 156/2021

PROJETO DE LEI

DE

EMENTA: ESTABEL

DE INCENTIVO AO
OU MOVIDOS A

PROVIDÊNCIAS.

Senhor Presidente,
Apresento à consideração da Casa
Art. 1º O Município de Ribeirão Preto inc

de
movidos à base
energia elétrica ou a

Art. 28 Para os fins

cesta

lei

w
hidrogênio os movidos ex nei
“veículos híbridos”, movidos
ou a hidrogênio.

3º

incentivo ao uso dos veiculos des
em favor do proprietário ou arrendatário me
parte do IPVA - imposto sobre a Propried:
Município em função da tributação incia
usufruído por meio de:
Art.

O

i

transferência em dinheiro para conta corr
veículo ou do arrendatário mercantil!
-

pagamento de IPTU incidente sobre imó
ou do arrendatário mercantil, na forma do
-

82º

benefício de que trata este aríig
tributação incidente no bem (veículo). (f
O

o

seguint

Art.

4º

Art.

5º À

benefícios previstos no artigo
igual ou inferior a R$ 150.000,00 (cento e cinai
Os

divulgará, semestralmente,
enquadram na descrição do art. 2º desta ieí, noris
benefícios previstos nesta ei.
TRANSERP

Art. 6º As despesas

decorrentes

cla

implanteç

Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua
Executivo no prazo de 30 (trinta) dias, contados da
1

«

revogadas as disposições em contrário.
eg

Sala das Comissões,

11

de junho de 2021.

LINCOLN FER! ANDES
Vereador

Este projeto possibilita a proprietários de Carros Elétricos ou movidos a Hidrogênio como
medida de incentivo, a possibilidade de utilização do crédito gerado pelo IPVA para abatimento
do valor do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU a pagar de exercícios
subsequentes de imóvel no município de Ribeirão Preto.

Entendemos tratar-se de medida de interesse público, que acrescenta ao Erário o crédito gerado
do IPVA, por opção do favorecido, não será depositado em conta corrente retornando ao cofre
municipal. O benefício amplia o atrativo da aquisição de carros elétricos e movidos
hidrogênio
contribuindo para a qualidade ambiental, eis que não poluem o ar. Com estas considerações e
entendendo tratar-se de proposta que vem ao encontro dos interesses municipais e da
população paulistana, contamos com o apoio dos nobres pares.

a

