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1A Estabelece a obrigcttoriedade aos (trgãos
públicos de .fiscalizaçõe.s e,staduais, no
cumprintenlo da concessão de prctzo, ¡tara
multas, lacrações e oLttras' penalidade.s, its
empresas cadastradas no Estudo do
Amazona¡^.
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DECRETA:

Arligo 1o - Fica estabelecida a obrigatoriedade de concessão de p:-azo de 30 (trinta) dias,
às empresas devidamente cadastradas no âmbito do Estado do Amazorlas, para multas,
lacrações e outras penalidades estabelecidas por lei.

Artigo 2o - Ficam os orgãos de fiscalizações estaduais, através cle seus servidores,
obrigados a, antes de lavrar o auto de infração ou executar a lacraçîro de uma empresa
devidamente cadastrada, no Estado do Amazonas, conceder notihcação ao
estabelecimento, com prazo de 30 (trinta) dias, para a apresentação dos documentos
necessários, e ou, apresentação de documentação em andamento nos órgãos afins.

Artigo 3o - Ficam os servidores estaduais de órgãos de fiscalizações" proceder a lacração
sumária da empresa notificada, que não cumprir a apresentação dos documentos
necessários para sua regularização, dentro do prazo previsto no artigo 2o desta lei.

Artigo 4o - Esta Lei entra em vigor, 60 dias após a data de sua publicação
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JUSTIFICATIVA

Ern época de crise em que se encontra os brasileiros, sejam trabalhadores, empresários,
e outros, nos leva a pensar em agirmos com cautela e bom senso de entendimento para o
bem estar social e econômico do país, principalmente quando se trata de casos que
envolvem a arrecadação de um Estado inteiro.
A multa, a Iacração sumária de um a empresa, sem antes a mesma ser devidamente
notificada, com prazo para apresentar os documentos exigidos, ou ¿t necessidade de se
modificar fisicamente eln quaisquer irregularidade encontrada "in loco", pelos
servidores estaduais de fiscalização, é brutal, nociva e altamente prejudicial para a
receita do Estado, que deixa de arrecadar seus impostos pelo tempo em que fica
paralisada a empresa, providenciando sua regularização.
Até mesmo empresas que se instalam e iniciam seu funcionamento com os documentos
em andamento para liberação nos órgãos afins, são consideradas agentes arrecadadores
de tributos necessários para o Estado e para o País.
Percebemos claramente, que esse ato, de multar ou lacrar as empresas. por parte de
servidores fiscais estaduais, sem conceder ptazo para se regularizarem. são abusivos e
necessitam ser exauridos ao máximo possível, pois com o prazo de trinta dias
concedidos à empresa para providenciar os documentos para sua regularizaçáo. além de
não cessar o faturamento da mesma, garantindo assim sua sobrevivência, empregos e
etc., estará a atrecadação em pleno andamento, contribuindo com a já combalida
economia do Estado e do país a funcionar, sem maiores prejuízos e senì estar o
servidor, cometendo em muitos casos, falta de bom senso com o ftincionamento das
empresas, prejudicando profundamente a arrecadação do Estado.

Por este motivo e diante do exposto, clamo junto aos meus pares dessa casa, que
aprovem a presente propositura.
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