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PROJETo DE LEt N"hq+ l2ots

Autoria do Deputado Roberto Cidade.

lnstitui o Codigo de Defesa do

Empreendedor, estabelece normas

para expedição de atos públicos de

liberação da atividade econômica,

dispõe sobre a realização de análise de

impacto regulatório.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

DECRETA:

Art. 1e Fica instituído o Código de Defesa do Empreendedor, que estabelece normas de

proteção à livre iniciativa e ao livre exercício da atividade econômica e disposições sobre a atuação do

Estado como agente normativo e regulador.

Art. 2e Para efeitos desta Lei, considera-se:

| - empreendedor toda pessoa, física ou jurídica, QUê exerça atividade líci

desenvolvimento e crescimento econômico; e,

ll -ato público de liberação da atividade econômica aquele exigido por órgão ou

administração pública como condição prévia para o exercício de atividade econômica.

ao

a

Parágrafo único. Ao Microempreendedor lndividual (MEl) e ao empreendedor que exe a

uma Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) será garantido tratamento diferenciado

favorecido nos termos da Lei Complementar Federal ne 123, de 14 de dezembro de 2006.

Art. 3e São princípios que norteiam o disposto nesta Lei:
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| - a livre iniciativa nas atividades econômicas;

ll-a presunção de boa-fé do empreendedor; e

lll -a intervenção mínima do Estado sobre o exercício das atividades econônricas

Art.4e São deveres do Estado para garantia da livre iniciativa:

| - facilitar a abertura e encerramento de empresas;

ll - disponibilizar informações claras e amplamente acessíveis quanto aos procedimentos
necessários ao início, regular exercício e encerramento de um empreendimento.

lll- criar, promover e consolidar um sistema integrado de licenciamento;

lV - abster-se de exigir especificação técnica desnecessária ao atingimento do fim desejado;

V -abster-se de criar privilégio exclusivo para determinado segmento econômico,
detrimento dos demais segmentos;

em

Vl-abster-se de criar reserva de mercado para determinado grupo econômico ou
profissional, em prejuízo dos demais concorrentes;

Vll -conceder tratamento isonômico para o exercício de atos de liberação da atividade

econômica, hipótese em que o ato de liberação estará vinculado aos critérios de interpretação adotados
em decisões ad ministrativas a nálogas anteriores;

Vlll -abster-se de exigir atos públicos de liberação da atividade econômica baixo risco

desenvolvida por Microempreendedor lndividual; e,

lX -autorizar provisoriamente o exercício da atividade econômica de baixo risco, a partir do

momento do protocolo no sistema integrado de licenciamento, aos empreendedores que exerçam

microempresas ou empresas de pequeno porte,

X-estipular prazo máximo, não superior a 30 dias, para análise do pedido e licenciamento
para atividades econômicas consideradas de médio risco e que, transcorrido o pr

conclusão da análise, importará em aprovação provisória para todos os efeitos.
xado sem a
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Xl - estipular um prazo máximo, não superior a 60 dias, para análise do pedido de
licenciamento para atividades econômicas consideradas de alto risco e que, transcorrido o prazo fixado
sem a conclusão da análise, importará em aprovação provisória para todos os efeitos, ressalvadas as

hipóteses expressamente vedadas em lei;

Xll - exercer a fiscalização punitiva somente após o descumprimento da fiscalização
orientadora, qualquer que seja o órgão fiscalizador;

Xlll - abster-se de conceder incentivos, desonerações e politização da disputa pela base

tributável;

XIV - simplificação tributária através de alíquotas uniformes, a fim de diminuir o custo
operacional dos empreendedores e facilitar a fiscalização tributária; e,

XV - simplificação do cumprimento das obrigações tributárias acessórias.

Parágrafo único. Diante da requisição de especificação técnica ou documentação
desnecessária, fica autorizado ao empreendedor suscitar Incidente Administrativo de Documentação
Desnecessária (IADD), cabendo ao órgão ou entidade requerente decidir no prazo máximo de 5 (cinco)

dias úteis sobre o mérito do incidente suscitado.

Art. 5" São direitos dos empreendedores:

| - ter o Estado como um parceiro e um facilitador da atividade econômica;

ll -produzir, empregar e gerar renda, assegurada a liberdade para desenvolver atividade
econômica em qualquer horário e dia da semana, observadas:

a) as normas de proteção ao meio ambiente, incluídas as de combate à poluição e à

perturbação de sossego;

b) as normas atinentes ao direito de vizinhança;

c) a legislação trabalhista;

d) as restrições advindas de obrigações de direito privado
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Art. 6' Caberá ao Poder Executivo a criação, promoção e consolidação de um sistema
integrado de licenciamento, com vistas a facilitar a abertura e o exercício de empresas.

Art.7' Caberá ao Poder Executivo promover a modernização, simplificação e

desburocratização dos procedimentos de registro, fé pública e publicidade dos documentos de

arquivamento compulsório pelo empreendedor.

Parágrafo único. Para fins de atendimento ao disposto no caput será garantido o protocolo e

emissão de documentos produzidos e certificados digitalmente em meio virtual.

Art. 8" A solicitação de ato público de liberação da atividade econômica, bem como a

formalização de seu deferimento, deverá ser realizada preferencialmente em meio virtual.

Art. 9" As informações e documentos necessários à formalização do ato público de liberação

da atividade econômica e que impliquem em autorização provisória são de responsabilidade exclusiva

do empreendedor pessoa natural ou do administrador do empreendedor pessoa jurídica, que

responderá, sob as penas da lei, por informações falsas ou imprecisas que induzam a erro agente
público quando da análise do pedido.

Art.10 As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta de dotações próprias,

Art. 11 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Plenário da Assembleia Legislativa do Estado do mazonas, aus, 03 de agosto de 20L9
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JUSTIFICATIVA

A proposição que ora oferecemos à discussão desta Casa Legislativa objetiva incentivar o

crescimento econômico em nosso estado, através de ações que estimulem o empreendedorismo.

Alguns estudos apontam um aumento significativo no PIB brasileiro para os anos seguintes,

que deve ser alavancado graças ao fortalecimento das micro e empresas de pequeno porte. Vale

ressaltar que esse aumento será estruturado de modo que as realidades locais de cada região sejam

eficazes para o setor econômico adequado e eficiente.

O fortalecimento da economia e um dos fatores que mais contribuem e dão ênfase à

importância do empreendedorismo no Brasil. Com cada vez mais empreendedores surgindo de

diferentes partes do Brasil, cada um com suas especificidades e potencialidades particulares, o indício é

de que o Brasil siga poderoso para fortalecer os diversos cenários econômicos.

Não podemos êsquecer que não adianta fortalecer a região A ou a região B, pôr exemplo,

deixando as demais alheias ao impulso econômico. É necessário focar na consolidação de ações, pois

somente assim, a população terá acesso fácil aos setores de educação e saúde. É claro que essa ação

não soluciona todos os problemas, mas alivia bastante o setor público,

Com o avanço do empreendedorismo, novos empregos são gerados, consagrando a

importância do empreendedorismo no Brasil, o assunto vem sendo bastante estudado, já que a crise

atingiu setores tradicionais da economia, gerando um impacto considerável na taxa de desemprego e

mesmo assinì, novos empregos surgiram.

Podemos dizer que é diante das situações difíceis que a população acaba se mani tando

em busca de soluções criativas para superar as dificuldades. Em n er o en d S

ara a ta o de novos em e além disso incentiva o com ortamento cri tivo da ula
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Para finalizar, é necessário que o empreendedorismo seia incentivado para que mais e mais

empreendedores abram o próprio negócio, se realizem profissionalmente e, ainda por cima, contribuam

para a economia do nosso Estado e consequentemente do país.

Diante de todo o exposto e, considerando o legítimo interesse público da proposição,

esperamos contar com o apoio dos meus Nobres Pares, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados,

conto com a compreensão de todos os meus pares para a aprovação deste projeto de lei.

Plenário da Assembleia Legislativa do Estado m Manaus, 03 de agosto de 2019
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