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EMENDA ADITIVA Nº___ AO PROJETO DE LEI Nº 750/2019 

 

- O art. 3º do Projeto de Lei nº 750/2019 passa a vigorar com a seguinte redação, 

renumerando-se os demais: 

 

“Art. 3º O art. 5º da Lei nº 7.000, de 27 de dezembro de 2001, passa a vigorar 

acrescido do §9º e inciso I, com as seguintes redações: 

Art. 5º (...) 

(...) 

§9º Ficam isentas do pagamento do Imposto sobre Operações relativas à 

Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte 

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS – a compra de 

veículo novo habitualmente destinado ao transporte privado de passageiros, 

intermediado por aplicativos via internet, limitada a 1 (um) veículo por 

proprietário. 

 

I – Para fins de reconhecimento da isenção a que se refere o §9º, considera-

se como veículo habitualmente destinado ao transporte privado de 

passageiros por meio de aplicativo, aquele que realize uma média mensal 

de 250 (duzentos e cinquenta) transportes de pessoas nos 4 (quatro) meses 

anteriores ao fato gerador, de acordo com os dados a serem 

disponibilizados pela empresa de transporte por aplicativo. (NR)” 

 

Sala de Sessões, em 12 de setembro de 2019. 

 
 

Delegado Lorenzo Pazolini 
Deputado Estadual  
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JUSTIFICATIVA 

 

A presente Emenda Aditiva visa atender as demandas dos profissionais do ramo de 

transporte de pessoas por meio de aplicativo de internet, para que a isenção do Imposto 

sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de 

Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS – concedida ao 

automóvel destinado como táxi (Convênio ICMS nº 28/19, inciso IV), seja estendida a esses 

profissionais, para que se faça melhor justiça, atingindo assim a isonomia entre todos, 

garantindo a aplicação da livre concorrência na atividade.  
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