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PODER LEGISLATIVO DO AMAZCh]AIS
GABINETE DO DEPUTADO ABDALA FI{AXE

PROJETO DE LEr N. åstì /2018
AUTOR : Dep. ABDALA FRAXE - PODEMOS

Dispõe sobre a isenção dct cobrançu do
Imposto sobre a Propt'iedade de Veículos
Automotores IPV¡{ e isenção do
pagamento de Imposto sol¡re Circulctção de
Mercadorias IC:MS, na compra de
veículos novos que uÍua.m alran,és de
aplicalivos via internet vinculado,g à
cooperativas devidamente regislradas no
âmbito do Estad¡ dr¡ Amazona,ç.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AV]IAZONAS

DECRETA:

Art. 1o Ficam isentos do pagamento do Imposto sobre a Propriedacle de Veículos
Automotores - IPVA, anual, os veículos que comprovadamente funcionam através de
aplicativos via internet, vinculados à cooperativas afins, no âmbito do Estado do
Amazonas.

Art. 2o Ficam isentos do pagamento de Imposto sobre Circulação de Mercadorias -
ICMS, os veículos adquiridos por proprietários de veículos novos para funcionarem
através de aplicativos via intemet, que estejam devidamente vinculados à cooperativas
afins, no âmbito do Estado do Amazonas.

Afi. 3o Esta Lei entra em vigor, 60 (sessenta) dias após a data de sua publicação.
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PODER LEGISLATIVO DO AMAZCÌ.IA|S
GABINETE DO DEPUTADO ABDALA FR.AXE

JUSTIFICATIVA

A presente propositura, visa ser o Estado do Amazonas, mais justo em relação ao setor
de trabalho de prestadores de serviço de locomo ção da população que zLtuam através de
aplicativos via internet.

O que se percebe, há uma enorrne dificuldade destes profissionais de aplicativos, por
causa do preço do combustível e de peças de reposição de seus veícuios, assim
prejudicando a lucratividade, que, as vezes em muitos casos, é nenhuma.

As cooperativas tem procurado incansavelmente melhoras para o setor, mas até agora
tem sido em vão, por este motivo, entendo que essas isenções trarã.o glande benefício
aos profissionais do ramo, e com a desoneração desses impostos, anmentaremos a ofefta
desse tipo de serviço importantíssimo para a população do nosso Estado"

Por este motivo, clamo junto aos meus pares dessa casa, que aproveffr a presente
propositura.

Plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, em Mernaus, 29 de agosto
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