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Dispõe sobre cassação da eficácia da inscrição no

cadastro de contribuintes do lmposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e

sobre Prestações de Serviços de Transporte
lnterestadual e lntermunicipal e de Comunicação -
ICMS, hipótese que especifica.

A ASSEMBLEIA LEGISTATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA:

Art. le Será cassada a eficácia da inscrição no cadastro de contribuintes do lmposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
lnterestadual e lntermunicipal e de Comunicação - ICMS do estabelecimento que adquirir, distribuir,
transportar, estocar ou revender derivados de petróleo, gás natural e suas frações recuperáveis,
álcool etílico hidratado carburante e demais combustíveis líquidos carburantes, em desconformidade
com as especificações estabelecidas pelo órgão competente.

Art. 2s A desconformidade referida no artigo Le será apurada na forma estabelecida pelo órgão
competente e comprovada por meio de laudo elaborado pela Agência Nacional do Petróleo ou por
entidade por ela credenciada ou conveniada.

Art. 3e A falta de regularidade da inscrição, no cadastro de contribuintes do lmposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações se Serviços de Transporte
lnterestadual e lntermunicipal e de Comunicação - ICMS, inabilita o estabelecimento à prática de
operações relativas à circulação de mercadorias e de prestações de serviços de transporte
interestadual e intermunicipal e de comunicação.

Art.4e A cassação da eficácia da inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS, prevista no
artigo le, sujeitará os sócios do estabelecimento penalizado, sejam eles pessoa física ou pessoa
jurídica, em comum ou separadamente:

| - ao impedimento de exercerem o mesmo ramo de atividade, ainda que em estabelecimento
distinto do que sofreu a penalidade;

ll - à proibição de entrarem com pedido de inscrição de nova empresa, no mesmo ramo de
atividade;
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Art. 5e As restrições previstas no artigo anterior prevalecerão pelo prazo de cinco anos,
contados da data de cassação.

Art. 6e O Poder Executivo divulgará, por meio do Diário Oficial do Estado, a relação dos
estabelecimentos comerciais penalizados com base no disposto nesta Lei, fazendo constar os
respectivos números de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, e os endereços
de funcionamento.

Art. 7s O Poder Executivo poderá regulamentar esta Lei no que for necessário.

Art. Bs Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

lnicialmente, importante observar que o referido Projeto de Lei não trata de matéria de
iniciativa exclusiva do Poder Executivo, por não se enquadrarem nenhuma das hipóteses previstas no
art. 54 da Constituição Estadual do Amazonas.

Senhores Deputados, a proposta ora apresentada justifica-se pela necessidade de coibir a

aquisição, distribuição, transporte, estoque ou revenda de derivados de petróleo, gás natural e suas
frações recuperáveis, álcool etílico hidratado carburante e demais combustíveis líquidos carburantes,
adulterados e em desconformidade com as especificações estabelecidas pelo órgão competente, em
virtude da constatação do crescente aumento dessa prática ilegal, impondo lesão às relações de
consumo, constituindo crime contra a ordem econômica, implicando evasão fiscal, gerando
concorrência desleal com os contribuintes que desenvolvem regular e corretamente suas atividades
comerciais.

Dessa forma, estará o presente projeto de lei, consequentemente, dando respaldo ao
consumidorfinal, protegendo-o e, de outro lado, fornecendo garantia à Fazenda Estadual em relação
às receitas tributárias, fechando a torneira da sonegação e coibindo a evasão fiscal.

Pelo exposto e em face da importância da matéria, peço o apoio dos ilustres membros desta
Casa Legislativa para a aprovação do Projeto de Lei em tela, que é de relevante interesse público.
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