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Acrescenta dispositivos a Lei 11.107/2020.

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

Art. 1º - Acrescenta os incisos IX, X e XI ao art. 2º da Lei 11.107/2020 com a seguinte redação:

"IX – sabões (NCM 34.01)

X – água sanitária, branqueador ou alvejante (NCM 2828.90.11)

XI – testes para diagnóstico da CONVID-19 indicados pelo Ministério da Saúde:

a) teste molecular (PCR);

b) teste imunológico (IgM/IgG);

1. teste rápido direto;

2. teste rápido indireto;

3. ensaio de imunoabsorção enzimática (ELIZA);

XII – respiradores de UTI;"

Art. 2º Esta Lei entra em vigor da data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Desde o início do Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19,
a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso tem atuado de forma rápida, apresentando e debatendo
matérias que possam contribuir para o enfrentamento da pandemia.

1



Projeto de lei - 4bjpon46

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Assim foi feito pelo Plenário desta Casa de Lei quando aprovamos a Lei 11.107/2020 que buscou
universalizar o acesso a produtos relacionados a higiene pessoal com a redução da alíquota de ICMS sobre
álcool em gel, insumos, luvas médicas, etc.

Com essa medida, o parlamento contribuiu com a população do Estado de Mato Grosso a fim de ajudar na
prevenção a disseminação do CONVID-19.

Ocorre que, a redução na alíquota do ICMS recaiu (praticamente) apenas sobre insumos preventivos, ou
seja, equipamentos de higiene e proteção individual.

Todavia, a principal atitude divulgada pela imprensa  para o combate ao COVID-19, qual seja: LAVAR AS
MÃOS não foi contemplada pela Lei 11.107/2020, razão pela qual pretendemos incluir o insumo básico
(sabões) para este ato, para também ser contemplada com a redução da alíquota de ICMS.

O mesmo raciocínio de aplica para a água sanitária, branqueador ou alvejante utilizados na desinfecção de
coisas e alimentos.

Além disso, também entendemos necessário que a redução da alíquota de ICMS também recaia sobre os
produtos que realizam o diagnósticos do coronavírus, razão pela qual, estamos inserindo o inciso XI para
que os testes para diagnosticar o COVID-19 também sejam contemplados pela Lei 11.107/2020.

Por fim, o mesmo raciocínio também deve ser aplicado ao inciso XII (respiradores de UTI), uma vez que
referidos aparelhos são essenciais para o tratamento de pacientes acometidos pela COVID-19 em estado
grave.

Acreditamos que os insumos e equipamentos mencionados também devem receber a redução da alíquota
do ICMS de modo a auxiliar no combate a pandemia, razão pela qual, conclamo meus pares na aprovação
deste projeto de Lei.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 22 de Abril de 2020

 

Delegado Claudinei
Deputado Estadual
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