


 

PROJETO DE LEI Nº 15/2022 
 

 
EMENTA: DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DO 

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL INFORMAR EM SÍTIO 

ELETRÔNICO O VALOR QUE RECEB E A DESTINAÇÃO 

DADA AO REPASSE FEITO PELO GOVERNO ESTADUAL 

A TÍTULO DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE 

PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. 

 

 
 

 

 APRESENTO  À  CONSIDERAÇÃO   DA  CASA  O  SEGUINTE:  
 

 Artigo 1º: Fica o Poder Executivo Municipal obrigado a informar 

anualmente em seu sitio eletrônico, através do Portal da Transparência, o 

valor que recebe do Estado a título de repartição do recolhimento do 

Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, bem como as 

datas dos repasses. 

Artigo 2°: Tendo em vista que a Constituição Federal, em seu art. 

167, inciso IV, veda a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou 

despesa, fica o Poder Executivo Municipal obrigado também a informar 

qual a destinação dada ao repasse recebido. 

Artigo 3°:  Esta lei entrará em vigor em 90 (noventa) dias da data de 

sua publicação, podendo ser regulamentada pelo Poder Executivo no que 

couber. 

Jardinópolis, 21 de Junho de 2022. 

 
(assinado eletronicamente) 

Cleber Tomaz de Camargos 
Vereador - Câmara Municipal de Jardinópolis-SP 
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JUSTIFICATIVA: 
 

 

  A presente propositura visa obrigar o Poder Público 

Municipal a informar anualmente em seu sitio eletrônico, através do Portal 

da Transparência, o valor que recebe do Estado a título de repartição do 

recolhimento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores - 

IPVA, bem como as datas dos repasses e a destinação dada aos recursos, 

em  consonância com o disposto no art. 1° da Lei  Federal nº 12.527/2011, 

e disposto no inciso XXXIII do art. 5° e inciso II do § 3° do art. 37 e ainda 

§ 2° do art. 216, todos da Constituição Federal. 

   Como se sabe, o Município de Jardinópolis recebe nos termos 

do artigo 158, inc III da Constituição Federal, 50% (cinquenta por cento) da 

arrecadação do IPVA, com base na frota de veículos registrada junto a 161ª 

Ciretran. 

  Assim, considerando que o IPVA é um imposto, e que nos 

termos do artigo. 167, inc. IV, da nossa Carta Magna, não está vinculado a 

qualquer tipo de aplicação, isto é, constitui fonte genérica de recursos para 

o financiamento das ações do Poder Público, podendo ser usado para 

manutenção da infraestrutura viária, mas não exclusivamente para este fim, 

e considerando que o ideal é que todo valor arrecadado e repassado ao 

município seja investido na melhoria dos serviços públicos em geral, 

abrangendo setores como saúde, segurança, educação, mobilidade, etc, e 

considerando por fim que não existe hoje o conhecimento da população 

sobre o montante recebido e a destinação dada a ele, se torna necessária a 

aprovação da presente propositura com escopo da dar mais transparência, 

acesso à população, conhecimento sobre onde está sendo investido o 

dinheiro público que é arrecadado.  

  Desta forma, conto com o apoio de todos os Pares desta Casa 

de Leis, para aprovação do presente projeto. 
 

Jardinópolis, 21 de Junho de 2022. 

 
(assinado eletronicamente) 

Cleber Tomaz de Camargos 
Vereador - Câmara Municipal de Jardinópolis-SP 
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