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PROJETO DE LEI N° 124/2020 

 

AUTORA: Deputada Dra. Mayara Pinheiro Reis - 2ª Vice Presidente. 

 

DISPÕE SOBRE MEDIDAS PARA O 

ENFRENTAMENTO DO NOVO 

CORONAVÍRUS – COVID-19. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS                        

DECRETA: 

Art. 1º Fica autorizado o Poder Executivo a entregar alimentos em estoque nas 

escolas da rede pública de ensino às famílias de alunos regularmente 

matriculados, durante a suspensão temporária e emergencial das aulas para 

prevenção de contágio do coronavírus. 

Art. 2º Fica autorizado o Poder Executivo a isentar as famílias de baixa renda 

das contas de água e energia elétrica, pelo prazo de 90 (noventa) dias, cuja 

definição se dá conforme programas sociais do Estado; 

Art. 3º Fica autorizado o Poder Executivo a conceder isenção do Imposto sobre 

Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS nas 

contas de energia elétrica e serviços de telecomunicação pelo prazo de 

vigência da situação de emergência decretada em razão da pandemia do 

COVID-19. 
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Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a requisitar administrativamente 

propriedades privadas com o intuito de viabilizar o cumprimento de 

quarentenas, isolamentos e demais tratamentos médicos não invasivos. 

§1º Para os fins de que trata o caput deste artigo, entende-se como 

propriedade privada os hotéis, pousadas, motéis e demais estabelecimentos de 

hospedagem. 

§2º Serão considerados para efeito do disposto na presente Lei os conceitos 

utilizados pelas instituições oficiais de saúde. 

§3º A requisição administrativa de que trata a presente Lei deverá ser sempre 

fundamentada e se consolidará através de ato próprio específico. 

§4º Será garantido ao particular o direito ao pagamento posterior de 

indenização com base em tabela a ser divulgada pela Secretaria da Fazenda. 

Art. 5º Fica autorizado o Poder Executivo a baixar os atos complementares 

necessários à execução da presente lei.  

Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

 

PLENÁRIO RUY ARAÚJO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO AMAZONAS, em Manaus, 23 de março de 2020. 

 

 

Dra. Mayara Pinheiro Reis 

Deputada- PP 

2º Vice Presidente 
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JUSTIFICATIVA 

 

 O presente projeto de lei, que ora submeto a apreciação de meus pares, 

em caráter emergencial e excepcional, tem como finalidade precípua 

amenizar as perdas econômicas dos cidadãos amazonenses durante a 

vigência da situação de emergência decretado em razão da pandemia do 

COVID-19. 

 Ao se considerar a declaração de pandemia pela Organização Mundial 

de Saúde – OMS em 11 de março deste ano, editou-se em âmbito federal atos 

normativos visando a regulamentação e restrição de determinadas atividades 

pelos cidadãos brasileiros, com o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de 

fevereiro de 2020, e Portarias nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, e 356, de 11 

de março de 2020, do Ministério da Saúde, bem como pela Portaria 

Interministerial nº 5/2020. 

 No Estado de Amazonas, houve a decretação de situação de 

emergência através do Decreto 42.061 de 16 de março de 2020, 

estabelecendo medidas em caráter de urgência à população amazonense, com 

suspensão de vários serviços. 

 Posteriormente, editou-se o Decreto nº 42.087/2020 determinando a 

suspensão das aulas da rede pública estadual de ensino em todos os 

municípios do Amazonas, bem como das atividades em academias de 

ginásticas e similares e dos serviços de transporte fluvial de passageiros. 

 Então, através do Decreto nº 42.099, de 21 de março de 2020, 

suspendeu-se o atendimento ao público de todos os restaurantes, bares, 

lanchonetes, praças de alimentação e similares, mantendo-se entregas em 
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domicílio e coleta no local. Neste Decreto supra, obriga-se, ainda, a suspensão 

de todas as boates, casas de shows, casas de eventos e de recepções, salões 

de festas, inclusive privados, parques de diversão, circos e estabelecimentos 

similares, bem como igrejas, templos religiosos, lojas maçônicas e 

estabelecimentos similares. 

 O que se constata dos atos normativos acima referidos, seja em âmbito 

federal ou estadual, é que os administradores públicos visam evitar a 

aglomeração de pessoas a fim de acabar com a disseminação do COVID-19, 

recomendando-se o isolamento social integral. 

 Ocorre que, em razão das determinações legais, inclusive com a 

restrição de determinadas atividades econômicas, há um imediato, e mediato, 

impacto sobre as economias dos cidadãos amazonenses, fato este que motiva, 

por si só, a iniciativa legislativa desta Assembleia, com Projetos de Lei, em que 

exemplifico com o de autoria desta Deputada em relação à vedação de 

interrupção de serviços essenciais por falta de pagamento, pelas 

concessionárias de serviços públicos. 

 Desta forma, imprescindível que ações sejam tomadas a fim de dirimir 

os efeitos nefastos vivenciados pelos cidadãos amazonenses. Partindo-se 

desta premissa, destaco a proteção às famílias de baixa renda, através do 

permissivo para isenção da cobrança de água e energia elétrica pelo período 

de 90 (noventa) dias, famílias estas definidas conforme cadastros dos 

programas sociais do Estado. 

 Além disso, outra medida que se faz necessária é a distribuição dos 

alimentos estocados nas escolas da rede pública de ensino, com dois objetivos 

primordiais: a) atender às demandas alimentícias dos alunos regularmente 
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matriculados, uma vez que as aulas estão suspensas; b) não deixar perecer os 

alimentos em estoque, causando ainda mais prejuízo ao Estado de Amazonas 

e às famílias. 

 Neste momento, esforços devem ser empreendidos por toda a 

comunidade, e especialmente pelos órgãos públicos, a fim de dirimir os 

prejuízos sofridos pelos cidadãos e empresários. 

 Estas as razões que me fizeram submeter o presente projeto à Casa de 

Leis. 

PLENÁRIO RUY ARAÚJO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO AMAZONAS, em Manaus, 23 de março de 2020. 

 

 

Dra. Mayara Pinheiro Reis 

Deputada - PP 

2º Vice Presidente 


