
PODER LEGISLATIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO AMAZONAS

GABINETE DEPUTADO JOÃO tUIZ

REeuERrMENro *" 3 5Ô 3 ,roro
ASSUNTO: Requer à Mesa Diretora, com aquiescência do Soberano Plenário, na forma

regimental, com base no art. LL6 e art. 120, inciso X, do Regimento interno da Assembleia

Legislativa do Estado do Amazonas, combinado com art. 30, parágrafo 2o, inciso V, da

Constituição do Estado do Amazonas, que seja enviado expediente ao Excelentíssimo

Governador do Estado do Amazonas, Sr. Wilson Miranda Lima, indicando a isenção da

cobrança do lmposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor - IPVA, dos veículos

coletivos de transporte escolar legalizados do Estado do Amazonas.

Senhor Presidente,

Senhoras Deputadas

Senhores OeputaOoq

JUSTIFICATIVA

Com a suspensão das aulas desde o mês de março, devido a pandemia causada pelo

coronavírus, a prestação do serviço de transporte escolar ficou impossibilitada de continuar

atuando, com acúmulos de despesas entre financiamentos de veículos, salários de

funcionários, impostos federais, Estaduais e Municipais, contabilizando muitos prejuízos.

Os proprietários de veículos coletivos de transporte escolar amargam uma queda

significativa nos rendimentos mensais.

lsso porque, o decreto de calamidade pública do Estado, por medida de segurança,

suspendeu as aulas, resultando na suspensão da prestação de serviço de transporte escolar.

Logo, sem passageiros, não há renda e muito menos condições de quitar dívidas.

Objetivando ser o Estado do Amazonas, mais justo em relação aos profissionais que atuam

neste setor, a indicação está amparada no que preceitua o artigo 155, parágrafo 2, inciso Xll,

"9" da Constituição da República:
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Art. L55. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

(...)

S 2s O imposto previsto no inciso ll atenderá ao seguinte:

Xll - cabe à lei complementar:

g) regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal,

isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. (grifado)

Portanto, indico a isenção da cobrança do lmposto sobre a Propriedade de Veículo

Automotor - IPVA, dos veículos coletivos de transporte escolar legalizados do Estado do

Amazonas. Vez que da simples leitura dotexto legal percebe-se que a indicação se encontra

amparada na legislação vigente.

Quando o referido setor retornou as suas atividades normais, devido ao retorno das aulas, e

fim das férias, de repente, de forma abrupta, em consequência dos decretos, com a

necessidade de as pessoas manterem isolamento social, houve a necessidade de suspender

as aulas por medida de segurança e enfrentamento ao Coronavírus, gerando prejuízos

incalculáveis a estes profissionais. Assim, levantou-se o questionamento do porque o Estado

do Amazonas aínda não isentou os veículos coletivos de transporte escolar legalizados do

Estado do pagamento do IPVA. Não havendo óbice para tal iniciativa.

Ademais, o que aquibuscamos já é realidade em outros Estados do país, senão vejamos:

No Distrito Federal, vigora a LEI Ns 5.863, DE 24 DE MAIO DE 2017

"Dispõe sobre o reconhecimento de isenção do lmposto sobre a

Propriedade de Veículos Automotores - IPVA aos ônibus, micro-ônibus e

outros veículos destinados ao transporte coletivo escolar."

No Estado de Pernambuco a LEI Ne 15.953, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2016, Alterou a Lei ns

10,849, de 28 de dezembro de L992, que dispõe sobre o lmposto sobre a Propriedade de

Veículos Automotores - IPVA.
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O GOVERNADOR DO ESTADO DE PERNAMBUCO:

Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte

Lei:

Art. 1s A Lei ns 1.0.849, de 28 de dezembro de 1992, que dispõe sobre o

lmposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, passa a

vigorar com as seguintes modificações:

"Art. 5e É isenta do IPVA a propriedade de:

(...)

XIV - a partir de 1s de janeiro de 2010, veículo rodoviário utilizado na

categoria de aluguel, destinado ao transporte escolar, observado, a partir

de 1s de março de 2OI7, o disposto no S 4e, que atenda ao seguinte: (NR)

No Estado de São Paulo, vigora o DECRETO Ne 59.953, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2013

(...)

Artigo 4' - A isenção do lmposto sobre a Propriedade de Veículos

Automotores - IPVA poderá ser concedida, em cada caso, por despacho da

autoridade administrativa em requerimento com o qual o interessado

comprove o preenchimento das condições e o cumprimento dos requisitos,

nas seguintes hipóteses:

(...)

Parágrafo único - A isenção de que trata o inciso ll:

(..,)

2 - aplica-se, inclusive:

a) ao transporte escolar e ao transporte coletivo rodoviário de passageiros,

sob a modalidade de fretamento contínuo;

A isenção também é realÍdade nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo,

Rio grande do Sul e Roraima.
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Assim, pelos motivos expostos, nos termos constitucionais, dispondo, portanto, das razões

de ordem jurídica que justificam a indicação, peço o apoio dos nobres pares para a

aprovação deste Requerimento.

Motivo pelo qual, requeiro à mesa diretora da casa, com aquiescência doSoberano Plenário,

na forma Regimental, que seja encaminhado lndicação na forma de Requerimento ao

Excelentíssimo Governador do Estado do Amazonas, Sr. Wilson Miranda Lima, indicando a

isenção da cobrança do lmposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor -lPVA, dos

veículos coletivos de transporte escolar legalizados do Estado do Amazonas.

PIENÁRIO RUY ARAÚJO DA ASSEMBLEIA LEGIsTATIVA Do EsTADo Do AMAZoNAS, em
Manaus, 23 de julho de 2020.

JOÃO rUtZ
Deputado Estadual - REPU BLICANOS
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