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PROJETO DE LEt N. 21112019
PROPONENTES: DËPUTADO DELEGADO PÉRICLES E DEPUTADO ADJUTO AFONSO
RELATOR: DEPUTADO BELARMTNO LtNS

AITEPA a Lei Estadual n.2.826, de 29 de
seterbro de 2003, que regulamenta a
Política Estadual de lncentivos Fiscais e
ExtraÈcais do Estado do Amazonas, e
dá ouras providências.

r - RELATóRIo 
PARECER

No dia 09 de abril de 2019, os ilustre:. Deputados Delegado péricles e
Adjuto Afonso apresentou Projeto de Lei ordinária de n. 2tt/2019, fue altera a Lei
Estadual n.2,826, de 29 de setembro de 2003, que regulamenta a política Estadual de
lncentivos Fiscais e Extrafiscais do Estado do Amazorns, e dá outras providências.

A Justlficaflva do projeto encontra-se anÉ{a.

O presente projeto foi incluído em reuniões ordinárias, tendo permanecido
em pauta, não tendo recebido quaisquer emendas.

Ato contínuo, os autos foram encaminh:dos à Comissão de Constituição,
Justiça e Redação e à Comissão de Assuntos Econdmicos, tendo aquelas comissões
permanentes se manifestado favoráveis ao prosseguinento da proposítura.

Em seguida, seguindo o Processo Leglslat'/o, a proposição foi encaminhada
a esta Comissão de Obras, Patrimônio e Serviços Públicos, para análise do disposto no
art. 27, inciso X, alínea "a" , do Regimento lnterno desia casa de Leis.

É o breve relatório.

Avoco o Processo, nos termos do art. 32, 4 do RIALEAM e passo a opinar.
il - FUNDAMENTAçÃO

A proposta legislativa em epÍgrafe tem cano finalidade empreender ações
concretas de incentivo e avanço das empres as "stortws", por meio do Fundo de Apoio
às Micro e Pequenas Empresas e ao Desenvolviment,: Social do Estado do Amazonas -
FMPES.

A comissão de constituição de Justiça e Redação, em seu parecer,
ressaltou a constitucionalidade do proJeto em comelto, destacando que o art. Z1g,
991e, 2e e 4s da Constituição da República impõem ao Estado o dever de promover e
incentivar o desenvolvimento científico, a pesquba, a capacitação cientÍfica e
tecnológica e a inovação, concedendo-lhes tratament3 prioritário.

Por sua vez, a Comissão de Assuntos Econômicos, além de salientar o
louvável mérito do proJeto, esclareceu que este nã,r contribul para o aumento de
despesas, estando em conformidade com os pre-itos legais vigentes, trazendo
avanços para o setor e, por consequência, para o Esta:o do Amazonas.
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No mais, no que tange a esta Comissão técnica apreciar, verifica-se que a

proposta não apresenta quaisquer óbices ao seu legular prosseguimento, vez que se

encontra em conformidade com o disposto no art, art.27, inciso X, alínea "a", do

Regimento lnterno desta Assembleia Legislativa, que assim dispõe:

Art. 27. As Comissõer Técnicas Permanentes exercem os

procedimentos firmados 10 art. 26 deste Regimento, nos limites

estabelecidos na Cons:ituição Estadual, com as seguintes

denominações e abrangên:ias temáticas:

X - Comissão de Obras, Paúimônio e Serviços Públicos:

a) matérias e assuntos'elativos ao serviço público estadual da

administração direta e indireta, inclusive fundacional;

Desta feita, inexÌstindo qualquer empecilho legal ou regimental, manifesto-

me a favor do regular prosseguimento da matéri.r, na forma prevista no Regimento

lnterno deste Parlamento Estadual.

ill- coNcLusÃo

Diante do exposto, considerando que a presente proposição tramita em

conformidade com a legislação que deve ser observada por esta Comissão de Obras,

Patrimônio e Serviços Públicos, MANIFESïO VOTO FAVORÁVEL à aprovação do Projeto

de Lei n.21.L/20t9.

É o parecer.

Manaus, 1L d lho d: L9

DEPUTADO BELARMINO LINS

Relator


