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Autoriza o Poder Executivo a majorar em até
100 % (cem por cento) a alíquota incidente de
ICMS para cigarro, charuto, cigarrilha, fumo e
artigos correlatos.

        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 Fica o Poder Executivo autorizado a majorar em até 100% (cem por cento) a alíquota de ICMS
incidente sobre cigarro, charuto, cigarrilha, fumo e artigos correlatos.

 Art. 2º Esta Lei terá o prazo de vigência em consonância com o período de aplicação de medidas
decorrentes da Pandemia do Vírus COVID-19 estabelecidas pelo Governo do Estado de Mato Grosso.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Segue nota extraída do site do INCA:   

"O INCA preparou uma nota técnica alertando sobre os riscos do tabagismo e do uso e
compartilhamento do narguilé para a infecção pelo coronavírus. De acordo com o documento, fumar
aumenta o risco de contrair infecções bacterianas e virais, como a covid-19, causada pelo novo
coronavírus.

Entre os pacientes chineses diagnosticados com pneumonia associada ao coronavírus, as chances
de agravamento da doença foram 14 vezes maiores entre as pessoas com histórico de tabagismo em
comparação com as que não fumavam. Esse foi o fator de risco mais forte entre os examinados.”

Pelos argumentos ora apresentados, tendo em vista ser uma questão de saúde pública, bem indisponível e
de tutela obrigatória por parte do Estado ante a coletividade, submeto esse projeto à apreciação de meus
nobres pares, aguardando a sua aprovação.
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