
ESTADO DE RONDÔNIA

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

MENSAGEM N° 63/2001

EXCELENTÍSSIMO senhor governador do estado.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA encaminha a Vossa Excelência para os fins constitucio
nais, o incluso autógrafo do Projeto de Lei que "Autoriza o Poder Executivo a conceder
isenção de 100% (cem por cento) do Imposto sobre Operações Relativas a Circulação
de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e lntermuni-
cipal e de Comunicação - ICMS às operações de compra e venda de automóveis, nas
condições que especifica".

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, 06 de julho^de 2001.

Deputado Natanael Silva
Presidente



ESTADO DE RONDÔNIA

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Autoriza o Poder Executivo a conceder isenção de
100% (cem por cento) do Imposto sobre Operações
Relativas a Circulação de Mercadorias e sobre Presta
ções de Serviços de Transporte Interestadual e Inter-
municipal e de Comunicação - ICMS às operações de
compra e venda de automóveis, nas condições que es
pecifica.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA decreta

Art. Io. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder isenção de 100% (cem por cento) do Imposto
sobre Operações Relativas a Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS aos estabelecimentos concessionários de auto
móveis ou revendedores, quando destinados aos deficientes físicos, desde que, comprovadamente:

I - o adquirente seja deficiente físico, comprovado através de laudo pericial emitido pela junta me
dica do Governo do Estado de Rondônia ou peío Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS;

II - o veículo seja novo e esteja beneficiado com a isenção do Imposto sobre Produto Industrializa
do - IPI, nos termos da legislação federal em vigor.

§ Io. O beneficiário somente poderá fazer novo uso da prerrogativa, após o desuso de 04 (quatro)
anos da primeira operação de compra.

§ 2o. O imposto incidirá normalmente sobre quaisquer acessórios opcionais que não sejam equipa
mentos originais do veículo adquirido.

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

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, 06dejulho de2001.

Deputado Natanael Silva
Presidente


