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Autoriza  o  Poder  Executivo  a  isentar  da
alíquota  de  ICMS sobre  o  Gás  Liquefeito  de
Petróleo  (GLP)  residencial,  para  auxiliar  as
famílias em situação de maior vulnerabilidade
social do estado de Mato Grosso.

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 isentar da alíquota de ICMS sobre o Gás Liquefeito
de Petróleo (GLP) residencial, para auxiliar as famílias em situação de maior vulnerabilidade
social do estado de Mato Grosso, enquanto perdurar a situação de emergência e estado de
calamidade pública, decorrente da Pandemia de COVID-19.

Parágrafo único - A isenção ou suspensão a que se refere o caput deste artigo dar-se-á junto às
distribuidoras de gás que atuam no Estado de Mato Grosso, observado o procedimento
excepcional previsto em lei.

Art. 2º Decreto do Poder executivo poderá definir os limites, a forma e as condições para
isenção ou suspensão das tarifas para auxílio das famílias beneficiárias do bolsa família,
inscritas em cadastro único, ou em outros programas sociais.

Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das disposições
orçamentárias próprias.

Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação e vigorará enquanto perdurar a
emergência e calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19.

JUSTIFICATIVA

Diante da crise econômica causada pela pandemia do Coronavírus, é necessária a aprovação
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de normas específicas com efeitos excepcionais, de forma a dotar o Estado de recursos legais,
de forma rápida e eficaz, para atender às necessidades urgentes da população tendo em vista a
redução das expectativas de renda e para diminuir os impactos da pandemia no bolso do
cidadão, e em especial os mais vulneráveis.

O vírus está se espalhando de forma muito rápida e se faz necessária uma resposta ágil para a
população de Mato Grosso que espera de seus governantes medidas eficazes para diminuir os
impactos causados na economia e na sociedade.

O Governador Mauro Mendes, muito alinhado com a sociedade e a dura realidade enfrentada
neste ano de 2021, já isentou recentemente o IPVA de veículos de alguns setores, ajudando
assim no impacto financeiro causado pela pandemia.

Entendemos que uma isenção, analisada e calculada pela SEFAZ-MT sobre o ICMS do gás de
cozinha aos mais necessitados, de maneira temporária, enquanto durarem os efeitos causados
pela pandemia de Covid-19, trará um alento a quem mais está sofrendo, com o desemprego,
com a falta de renda, para poder usar a diferença de preço do gás de cozinha em comprar
alimento para suas famílias.

Em face dos argumentos supramencionados e por entender que a medida se releva justa e
oportuna, apresento o presente projeto, contando desde já, com o apoio dos nobres pares para
sua aprovação.

 

 

 

 

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 16 de Abril de 2021

 

Dr. Gimenez
Deputado Estadual
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