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Altera a Lei n. 7.089, de 30 de dezembro de
1998,  que  consolida  normas  referentes  ao
Imposto sobre Operações relativas à Circulação
de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços
de Transporte Interestadual e Intermunicipal e
de comunicação – ICMS.

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o artigo 42
da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte Lei:

 

Art. 1° - Na Lei 7.098, de 30 de dezembro de 1998, que consolida normas referentes ao Imposto sobre
Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de comunicação – ICMS fica acrescentado o art. 5° D, com a seguinte
redação.

 

“5° - (...)

 

5°D - Ficam isentos do ICMS os componentes utilizados nos kits para veículos movidos a Gás
Natural Veicular (GNV) – kit gás.

 

Art. 2° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

O presente projeto que encaminho para apreciação dos nobres pares, tem por objetivo incentivar a utilização
do Gás Natural Veicular no Estado do Mato Grosso.

 

A proposição se justifica na medida em que se considera o baixo impacto ambiental do GNV, bem como o
seu custo reduzido.

 

Atualmente, existem poucos postos GNV em Mato Grosso e o objetivo desse Projeto de Lei é exatamente o
de fomentar o setor.

 

Se não bastasse isso, a instalação das referidas fábricas ainda gerará diversos empregos no nosso Estado,
gerando mão de obra qualificada no que concerne ao setor metalúrgico e tecnológico.

 

Importante destacar que a queima do GNV não emite monóxido de carbono. Sendo assim, por não haver
enxofre em sua composição, sua queima não emite compostos que produzam chuva ácida quando em
contato com a umidade atmosférica, contribuindo, assim, para a melhoria da qualidade de vida da população.

 

Pelas fundamentações acima expostas, entendo ser de extrema relevância a medida ora proposta, por isso
apresento o presente projeto de lei, contando com o empenho dos nobres pares para sua aprovação.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 08 de Outubro de 2019

 

Paulo Araújo
Deputado Estadual
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