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PARECER

Matéria: Projeto DE LEI N. 21112019

"ALTERA a Lei Estadual n. 2.826, de 29 de

setembro de 2003, que "Regulamenta a

Política Estadual de lncentivos Fiscais e

Extrafiscais nos termos da Gonstituiçäo do

Estado e dá outras providências

Autoria: Deputados (as) DELEGADO PERICLES E ADJUTO AFONSO

Relator: Deputado BELARMINO LINS

I - RELATÓNIO

Submete-se à apreciação desta Comissäo o Projeto de Lei no 15812019, de

autoria dos llustres Deputados Delegado Péricles e Adjuto Afonso que altera a Lei

Estadual n.2.826, de 29 de setembro de 2003, que "Regulamenta a PolÍtica Estadual de

lncentivos Fiscais e Extrafiscais nos termos da Constituição do Estado e dá outras

providências",

A proposiçäo foi apresentada no dia 0910412019, sendo incluída em pauta nas

reuniões ordinárias dos dias 10, 11 e 15 de abril do corrente ano, näo tendo recebido

emendas.

Seguindo o Processo Legislativo, os autos foram encaminhados a esta

Comissão de Constituição, Justiça e Redação para análise de seus
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constitucional, legal e jurídico, nos termos do disposto no Ar1.27, inc, l, alínea "a"1 c/c Art.

127,51o, inc. ll12, do Regimento lnterno.

Avoco o Projeto e passo a emitir Parecer, na tentativa de criar juízo de valor,

conclamando os nobres pares desta Comis

acompanhar o parecer deste relator.

É o breve relatório. Passo a opinar

säo e ao douto Plenário deste Pode

il - FUNDAMENTAçAO

Com base no que dispÕem o Art, 33, caput, da Constituição Estadua

inc. l, do Regimento lnterno4, o eminente deputado Delegado Péricles e o Deputado

Adjuto Afonso submetem para apreciaçäo desta Casa Legislativa a presente propositura

justificando a iniciativa, em breve sÍntese, que o projeto tem por finalidade empreender

ações concretas de incentivo e avanço das empresas "sfarfups", attavés do Fundo de

Apoio às Micro e Pequenas Empresas e ao Desenvolvimento Social do Estado do

Amazonas - FMPES.

Procedendo, entäo, a devida análise da constitucionalidade e da juridicidade, a

presente propositura se encontra devidamente ancorada na competência legislativa

atribuida aos parlamentares nos ditames da Constituiçäo Federal e da Constituição

amazonense

ArT.27. As Comissöes Técnicas Permanentes exercem os procedimentos firmados no art. 26 deste Regimento, nos

limites estabelecidos na Constituição Estadual, com as seguintes denominações e abrangências temáticas: I -
Comissão de Constituição, Justiça e Redação: a) aspecto constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica

legislativa de proposições sujeitas à apreciação da Assembleia e de matérias que lhe sejam encaminhadas.

' Art. !27. (...1 51e A proposição é despachada às comissöes pelo Presidente da Assembleia, obedecendo aos

seguintes procedimentos: (...) lll - distribuição da matéria às comissões permanentes, iniciando a análise pela

Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que efetua o exame de admissibilidade jurídica e legislativa, salvo

exceções contidas neste Regimento.
3 Art. 33. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Assembleia

Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral de Justiça, ao Defensor Público-

Geral, ao Tribunal de Contas do Estado e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição,
o Art,87, A apresentação de projetos respeita a iniciativa privativa, nos termos da Constituição do Estado, admitindo-

se as seguintes hipóteses quanto à autoria: l- Deputado e ou Deputados em conjunto, com limite de 02 (dois)

Deputados por Projeto;
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O art. 218, SS 1o,2o ê 4o, da Constituiçäo da Repúblicas pre

Estado apoiará, promoverá e incentivarâ o desenvolvimento científico, a pesqutsa, a

capacitaçäo científica e tecnológica e a inovação, concedendo-lhes tratamento prioritário,

ainda mais se voltados para a solução dos problemas brasileiros e para o

desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional.

Com efeito, verifica-se que o tema tratado neste Projeto de Lei se situa no

âmbito da competência concorrente da Uniäo, Estados e Distrito Federal para legislar

sobre ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação, conforme art. 24, inciso

Xl, da Constituição Federal de '19886.

Salienta-se que, nestes casos, a competência da União limita-se a estabelecer

normas gerais, fato este que näo exclui a competência suplementar dos Estados para

legislarsobre a matéria, conforme SS 1" e 20, do arL.24 da Carta MagnaT, näo havendo,

portanto, impedimentos de ordem constitucional ou jurídica para edição de lei estadual

sobre a proposiçäo em te

s Art. 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e

tecnológica e a inovação. 5 1e A pesquisa científica básica e tecnológica receberá tratamento prioritário do Estado,

tendo em vista o bem público e o progresso da ciência, tecnologia e inovação. 5 2e A pesquisa tecnológica voltar-se-á
preponderantemente para a solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo

nacional e regional.5 4e A lei apoiará e estimulará as empresas que invistam em pesquisa, criação de tecnologia

adequada ao País, formação e aperfeiçoamento de seus recursos humanos e que pratiquem sistemas de remuneração
que assegurem ao empregado, desvinculada do salário, participação nos ganhos econômicos resultantes da

produtividade de seu trabalho.
u Art.24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: lX - educação, cultura,

ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvímento e inovacão;

' Art.24. (...) S rs No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas

gerais. 5 2e A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos

Estados.
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Outrossim, destaca-se o art. 23, inciso V, da Carla tna a

competência administrativa comum de todos os Entes Federativos de ntar os meios

de acesso à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação, o que foi integralmente

reproduzido, por força do princípio da simetria, no art. 17, inciso V, da Constituição deste

Estado-membroe.

Ademais, com relação à competência para a iniciativa do processo legislativo,

também não se vislumbrou óbices paru a deflagraçäo do presente projeto por membro

desta Casa Legislativa, nos termos do art. art. 33 da Constituiçäo do Estado e do art. 87,

inciso l, do Regimento lnterno deste Poder Legislativol0.

Sendo assim, encontra-se totalmente ancorada na competência concorrente,

insculpida na Carta Magna Federal e Estadual,

Desta feita, como o Projeto de Lei em destaque está de acordo com as normas

constitucionais e legais de competência, cumpre esta Comissão de Constituição e Justiça

reconhecer pela constitucionalidade do projeto de lei

t Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: V - proporcionar os

meiosdeacessoàcultura,àeducação,àciência,àtecnologia,àpesquisaeàinovação;

' Art. 1.7. Respeitada as normas de cooperação fixadas em lei complementar federal, é de competência dos Estados,

ematuaçãocomaUniãoeMunicípios: V-proporcionarosmeiosdeacessoàcultura,àeducação,àciênciaeà
tecnologia;
to Art. 87, A apresentação de projetos respeita a iniciativa privativa, nos termos da Constituição Estadual, admitindo-

se as seguintes hipóteses quanto à autoria: l- Deputado e ou Deputados, em conjunto, com limite de 02 (dois)

Deputados por Projeto;
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ilr - voTo

Diante do exposto, considerando que o presente requisitos

formais exigidos pela ordem constitucional e legal, MANIFESTO VOTO FAVORÁVEL ao

prosseguimento do Projeto de Lei no 21112019, de autoria dos Deputados Delegado

Péricles e Adjuto Afonso, conclamando aos nobres pares desta Comissão e ao Plenário

desta Casa idêntico voto.

s.R. DA COMISSÃO DE CONST|TUTçÃO, JUSTTçA E REDAçÃO, DA ASSEMBLETA

LEGISLATIVA DO AMAZONAS, EM MANAUS, 23 DE ABRIL DE 2019.

Deputado BELARMINO LIN
Relator
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