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Assunto: NOS TERMOS REGIMENTAIS DESTA CASA, REQUEIRO A MESA DIRETORA, QUE SEJA

ENCAMINHADO EXPEDIENTE AO EXCELENTíSSIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS,

WILSON MIRANDA LIMA, O ANTEPROJETO DE LEI, EM ANEXO, EM FORMA DE INDICATIVO, QUE DISPÕE

soBRE A ISENçÃO DO TMPOSTO SOBRE A CTRCULAçÃO DE MERCADORTAS E PRESTAçÃO DE SERVTçOS

(rcMs) PARA AQUTSTÇÃO DE ARTTGOS DE USO ESSENCTAL COMO MÁSCARAS, ALCOOL GEL E LUVAS QUE

PREVTNEM O CONTAGTO DO NOVO CORONA VÍRUS (COVIDE - 19).

DeÍerido Pela Presidêncla

JUSTIFICATIVA

A matéria tratada no Anteprojeto de Leit'aduz providência imediata ao alcance do Executivo. No

entanto, em decorrência da relevância do tem4 vimos apresentá-lo, aos Nobres Pares, na certeza de

que é de bom alvitre a sua aprovação, haja vista, que o Anteprojeto, agrega em seu bojo, a isenção do

ICMS à aquisição de artigos de uso essencial para proteção como máscaras, álcool gel e luvas que

previnem o contágio do Novo Coronavírus (Covide - 19).

Considerando que a Organização Mund;al de Saúde declarou, na ultima quarta feira, dia 1L de

março de 2020, a Pandemia de Covid-l-9 e a confirmação de três casos do novo Coronavírus (Covid-19)

no Estado do Amazonas, na ultima terça-feira, 17 de março de2O2O, é imperativo a adoção de medidas
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preliminares e temporais a fim de evitar a circulação do vírus. Dessa forma, foi decretada a situação de

emergência na saúde pública do Estado do Amazonas.

Para evitar a proliferação do vírus, o Ministério da Saúde recomenda medidas básicas de

higiene e a necessidade de utilização de produtos como álcool gel, máscaras e luvas, álcool 7O% e

hipoclorito de sódio para o enfrentamento e combate ao novo Coronavírus (Covid-19).

Tendo em vista o aumento da demanda dos referidos produtos, alguns estabelecimentos

estão comercializando com abusividade de preços. É de suma importância o aumento da oferta e a

urgência da isenção do ICMS para contribuir ao combate da Pandemia, que coloca em risco a

população do Estado do Amazonas.

Dessa forma, contando com a presteza de sempre, REQUEIRO, na forma regimental, que seja

encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Amazonas, Wilson Miranda Lima,

INDICATIVO, para atendimento da solicitação supracitada.

PLENÁR|O DA ASSEMBLÉ|A LEGTSLATTVA DO ESTADO DO AMAZONAS, EM MANAUS, 18 DE MARçO DE

2020.

JOSUÉ NETO az

Deputado Estadual Dep dual
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PROJETO DE LEI N" 020

AUTOR: DEPUTADO JOSUÉ NETO
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Dispõe sobre a isenção do ICMS para

aquisição de artigos de uso essencial

para prevenção contra o novo

Coronavírus (Covid-19), como álcool

gel, máscaras, luvas, álcool 70% e

hipoclorito de sódio.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA:

Art. Le Fica concedida a isenção do ICMS para aquisição de artigos de uso essencial

para prevenção contra o novo Coronavírus (Covid-19), como álcool gel, máscaras, luvas, álcool

70% e hipoclorito de sódio.

Paragrafo único. A isenção a que se refere o caput do artigo terá a vigência

enquanto perdurar o estado de emergencia decretado no Estado do Amazonas, em

decorrencia da pandemia do novo Coronavírus (Covid-l9).

Art. 2e Essa lei entra em vigor na data de sua publicação.

PAçO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, em

de março de 2020.

JOSU E NETO

anaus/AM, l-8

tz
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JUSTIFICATIVA

Em 3L de dezembro de 20L9 a Organização Mundial de Saúde (OMS)foi informada

de um conjunto de casos de pneumonia de causa desconhecida detectados na cidade de

Wuhan, província de Hubei, na China. Um novo coronavírus (COVID-19) foi identificado

como o vírus causador pelas autoridades chinesas em 7 de janeiro de 2O2O. Em 22 de

janeiro, ocorreu ativação do Centro de Operações de Emergência, nível 1, do Ministério da

Saúde (MS), coordenado pela Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), para harmonização,

planejamento e organização das atividades com os atores envolvidos e monitoramento

internacional.

Os coronavírus causam infecções respiratórias e intestinais em humanos e animais,

são altamente patogênicos e foram os causadores da Sindrome Respiratória Aguda Grave

(SARS) e Sindrome Respiratória do Oriente Médio (MERS. Em relação a doença pelo novo

coronavírus 2019 (COVID-1-9), a clínica não está descrita completamente, como o padrão

de letalidade, mortalidade, infectividade e transmissibilidade.

Ainda não há vacina ou medicamentos específicos disponíveis e, atualmente, o

tratamento é de suporte e inespecífico.

Considerando que a Organização Mundial de Saúde declarou, na ultima quarta

feira, dia 11de março de2020, a Pandemia de Covid-19 e a confirmação de três casos do

novo Coronavírus (Covid-19) no Estado do Amazonas, na ultima terça-feira, L7 de março

de 2O2O, é imperativo a adoção de medidas preliminares e temporais a fim de evitar a

circulação do vírus. Dessa forma, foi decretada a situação de emergência na saúde

pública do Estado do Amazonas.

A matéria de que trata este Projeto de Lei, quer assegurar gue esses produtos

essencias para prevenção do novo Coronavírus (Covid-19) fiquem mais acessiveis para a
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população uma vez que a demanda e utilização dos mesmos aumentaram bastante nos

ultimos meses em decorrencia da proliferação do vírus.

Outrossim, convém destacar que esta medida de isenção do ICMS visa reduzir os

custos dos insumos desses produtos essenciais, afim de que a população siga em

segurança na prevenção ao Covid-L9, tornando-os mais acessiveis, especialmente às

pessoas de baixa renda.

Diante disso, a isenção do ICMS à aquisição de artigos de uso essencial para

proteção como máscaras, álcool gel e luvas que previnem o contágio do Novo Corona

Vírus (Covide - L9) é essencial tendo em vista a Pandemia que esta ocorrendo no Brasil e

no mundo sem uma perspectiva de cessar nos próximos meses.

Ante os elementos motivadores ora expostos, necessário que a presente

propositura tramite em regime de URGÊNCIA.

PAçO DA ASSEMBLETA LEG|SLAT|VA DO ESTADO DO AMAZONAS,

Manaus/AM, 1-B de março de 2020.

JOSUE NETO

Deputado Estadual Deputado adual

em
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