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DISPÕE sobre a isenção do pagamento tarifário na

travessia de balsa intermunicipal dos veículos da

administração direta, administração indireta,

autárquica e fundacional da esfera municipal e

estadual, devidamente licenciados, no âmbito do

Estado do Amazonas.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA:

Art. 1'Ficam isentos do pagamento tarifário na travessia de balsa intermunicipal, os

veículos pertencentes à administração direta, indireta, autárquica e fundacional na

esfera municipal e estadual, devidamente licenciados, no âmbito do Estado do

Amazonas.

Art.2" os veículos isentados da tarifa, serão autorizados e fiscalizados através de suas

placas de identificação, que deverão estar fixadas nas laterais externas do veículo,

durante o embarque.

Art.3'As placas de que tratam o artigo 2", desta presente Lei, deverão conter as

segu intes ca racterísticas :

| - dimensões mínimas (21cm de comprimento por 3ocrn de largura);
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ll- possuir a descrição seja da administração direta, administração indireta, autárquica

ou fundacional que venha pertencer.

lll - símbolo que represente o Governo do Estado Amazonas

Art. 4" Os referidos veículos possuem prioridade de embarque e desembarque e

poderão utilizar fila paralela para facilitar a identificação e em seguida o embarque na

balsa.

Art. 5" O Poder Executivo regulamentará a presente Lei,

Art. 6' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, MANAUS 10 dC

abril de 20L9.
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JUSTIFICATIVA

O objetivo desta propositura visa criar norma propiciando gratuidade de

locomoção nas balsas, aos veículos da administração direta, administração indireta,

autárquica e fundacional na esfera municipal e estadual,com a finalidade de garantir

efetividade às atividades desempenhadas pelos órgãos municipais.

Sabe-se que na maioria das vezes, há um aumento no custo do erário

público destes municípios, afim da realização da procedência das demandas dos

órgãos municipais, onde que muitos necessitam realizar diligências, como perícias e

atendimentos especializados, muitas vezes havendo interferências devido à falta de

recurso e prioridade nas balsas.

Diante do exposto, conto com o apoio dos Nobres pares para a

aprovação da presente propositura.
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