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A impressâ0,

fu ComissÕos T2.
3 lnclua-se ell Obrigo o Governo do Estado do Amazonos o liberar as emendas

parlamentores destinodos oos Municípios que declorem Estado de

Emergêncio ou Colomidode Público.

Artigo Le - Fica o Governo do Estado do Estado do Amazonas obrigado a liberar, com
prioridade, as emendas parlamentares, já publicadas no Diário Oficial, aos Municípios que
declarem estado de emergência ou calamidade pública.

5le - A liberação das emendas, que trata o coput dever-se-á ser realizado no prazo de 30
(trinta) dias da comunicação do stofus.

5Zs - Entende-se como Estado de Emergência, o status decretado pelos órgãos de
monitoramento meteorológico e da defesa civil, em face de desastres de grande porte, com
duração indeterminada.

53s - Entende-se como Calamidade Pública, o stofus decretado pela prefeitura, em face de
desastres grandes e com muitas vítimas, com duração de no máximo j.gO dias.

Artigo 2e - As despesas decorrentes da aplicação desta lei complementar correrão à conta
das dotações próprias consignadas no orçamento vigente.

Artigo 3e - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

Por diversas vezes os Municípios do Estado do Amazonas, no período de cheias, em que háfortes chuvas e demais desastres naturais, sofrem com as enchentes e por não possuíremverbas previsíveis para tais ocorrências e decretam no Estado de Emergência e/ouCalamidade pública por muito tempo.

Por outro ponto, existem diversas emendas, de origem dos Deputados Estaduais, para essascidades, que demoram a ser empenhadas e pubricadas, atrasando o processo.

Desse modo, o presente projeto objetiva a obrigatoriedade de liberação das emendas jápublicadas, no prazo de 30 días da comunicação da urgência, para as cidades que estão emEstado de Emergência e/ou calamidade Pública, de modo a viabilizar um atendimento maisemergente e ampliado da população afetada,

Pelos fatos expostos e pela relevância da matéria, conto com o apoio dos nobres pares paraa aprovação do presente projeto de lei.

Manaus, 01 de agosto de 2019
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