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çOVERNO DE Ë5TADE

MENSAGEM N.' ló :2olg

Manaus, 10 dejunho de 20í9.

Senhor Presidente,

Senhores Deputados

Nos termos da Constituição do Estado, faço encaminhar ao

criterioso exame de Vossas Excelências e à superior deliberação desse

Augusto Poder Legislativo o Projeto de Lei Complementar que "MODIFICA

dispositivo do Codigo Tributario do Estado do Amazonas, instituído pela Lei

Complementar n.o 19, de 29 de dezembro de 1997."

O presente Projeto de Lei Complementar pretende incluir o $

3.o ao artigo 229 do Codigo Tributário dc, Estado do Amazonas, com o

objetivo de permitir, no interesse da Aciministração Tributária, que os

julgamentos do Conselho de Recursos Fiscais possam, excepcionalmente,

ser realizados por Auditor Fiscal de Tributos Estaduais, com atribuições

exclusivas de vistoria e fiscalização de mercadorias em trânsito ou em

atividade de fiscalização indireta.

Certo da atenção que Vossas Excelências dispensarão ao

Projeto, em razão de sua finalidade, reitero aos ilustres Senhores

Deputados, na oportunidade, ressões de distinguido a ço.

Wirr{*rMI
Governador do Estado

Excelentíssimo Senhor
Digníssimo Deputado JOSUÉ cLÁUDto DE SOUZA NETO
Presidente da Assembleia Legislativa do Eslado do Amazonas
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.O t2019

ALTERA, na forma que especifica, a Lei
Complementar n.o 19, de 29 de
dezembro de 1997, que "lNSTlTUl o
Codigo Tributario do Estado do
Amazonas, e dâ outras providências."

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO AMAZONAS

DECRETA:

Art. 1.' O artigo 229 da Lei Gomplementar n.o 19, de
29 de dezembro de 1997, passa a vignrar com a inclusão do $
3.o, com a seguinte redação:

'4r1.229

$ 3.o No rnÍeresse da Aüninistração Tributária, o
Auditor Fiscal de Tributos Estaduais com atribuções
exclusivas de vistoria e fiscalização de mercadorias
em trânsito ou em atividade de fiscalização indireta
podera ser designado, excepcionalmente, para
realizar o julgamento de que trata este aftigo."

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


