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DrsPÕE SOBRE A pRORROGAçÃO EXCEpCTONAL DA

VALIDADE DOS DOCUMENTOS, COMO CERTIDÕES,

AUTORTZAçÕES, SUSpeNDE TODAS AS V|STOR|AS NO

SETOR DE TRANSPORTES E RENOVA AUTOMATICAMENTE

AS L|CENçAS E OUTROS EX|GíVE|S PELO ESTADO QUE

SEJAM EMITIDOS PELOS 62 MUNICIPIOS NO AMBITO DO

ESTADO DO AMAZONAS, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO

N OVO CORONAVTRUS (COVtD-19)

A ASSËMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS RESOLVE

Art. Ls O Poder Executivo prorrogará, por no mínimo de 90 (noventa) dias o vencimento de

documentos como certidões, autorizações, permissões, bem como suspende todas as

vistorias no setor de transportes e renova automaticamente as licenças e outros
documentos exigíveis pelo Estado do Amazonas que sejam emitidos pelos 62 Municípios do

Esta do.

Parágrafo Único. lnclui-se na determinação do caput deste artigo a validade de Cédulas de

ldentidade, Carteira Nacional de Habilitação,-Certificado de Registro de Licenciamento

Veicular, aferições de taxímetro, Certificado de Segurança Veicular (CSV),

Art. 2e Fica o Poder Executivo autorizado a incluir novos documentos na prorrogação de

validade bem como prorrogar os prazos que forem fixado enquanto perdurar o a situação

de emergência em saúde decorrente da pandemia provocada pelo Novo Corona Vírus
(covrD-1e).
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Art. 3e O Poder Executivo regulamentará esta Lei

Art. 4s Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,

PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, CM MANAUS, 23 dC

março de 2020.

Presídente da de Promoç8o Social e Cultural



DEPUTADO ESTADUAL SAULLO VIANNA

JUSTIFICATIVA

o covlD-lg vem infectando milhares de pessoas no mundo, desde o início de seu surto
em Wuhan, na China, em dezembro de 20j.9.

Em 26 de fevereiro de 202o, o Ministério da Saúde confirmou o primeiro caso de
contaminação no Brasil.

No presente momento, já é possível afirmar com segurança que o vírus revela uma
rápida disseminação mundial, uma vez que, segunda a Organização Mundial de Saúde já o
caracteriza como pandemia desde LL de março de 2020, quando os casos se acumulavam no
montante de 1L8 mil em f-i.4 países, com 42gl mortes registradas.

Especificamente no Brasil, em 13 de março de2020, passamos do primeiro caso em 26
de fevereiro de 2020 a quase L500 pessoas com suspeita.

Ëm 1-5 de março de 2O20,o Ministério da Saúde informou que o Brasiljá conta com 200
casos de COVID-l9. Observou-se que a velocidade de contágio do COVID-19 é mais rápida no Brasil
que em países como China e ltália.

Até a presente data, o Brasil conta com mais de L.800 casos confirmados e 34 mortes
No estado do Amazonas, o último boletim registrou 26 casos confirmados, sendo 3 internados.

É evidente que o Brasil, assim como muitos países no mundo, passa por situação
excepcional, que demanda a tomada de medídas de urgência.

Assim, para evitar obrigar as pessoas a saírem de casa por conta de obrigações com o
Estado, faz-se urgente suspender todos os prazos de vencimento de documentos e obrigações de
competência estadual.

Manaus, 23 de março de 2020.
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Presidente da ComiCs8o de Promoção Social e Cultural


