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MENSAGEM N.O 12112019

Manaus, 07 de outubro de 2019.

Senhor Presidente

Senhores Deputados

Nos termos da Constiü.rição Estadual, encaminho ao

criterioso exame de Vossas Excelências e à superior deliberação desse Augusto

Poder Legislativo o anexo Projeto de Lei que "ALTERA, na forma que especifica, a

Lei n. 2.826, de 29 de setembro de 2003, que regulamenta a Política Estadual de

I ncentivos Fiscais e Extrafiscais. "

Destaco, de início, que essa Casa Legislativa encaminhou

indicativo, a este Poder Executivo, por intermédir do Requerimento n.o 524312019,

de autoria coletiva dos Senhores Deputados, devidamente deferido pela

Presidência desse Poder, no sentido de que fossem adotadas providências,

visando à destinação de recursos da Agência de Fomento do Estado do Amazonas

- AFEAM, que se encontram disponíveis ou aplicados no mercado financeiro, para

o pagamento do décimo terceiro salário dos servidores públicos do Poder

Executivo Estadual.

Assim, a Proposição ora encaminhada à deliberação dos

Senhores Deputados, que está condicionada à aprovação da Proposta de Emenda

Constitucional encaminhada pela Mensagem Governamental n.o 12Ol2O1g,

pretende incluir a aplicação de recursos em despesas correntes, dentre as

hipóteses de destinação de recursos do Fundo de Apoio às Micro e Pequenas

Empresas e ao Desenvolvimento Social do Estado do Amazonas - FMPES,

instituído pelo art. 151, S 2.",da Constituição Estadual.

Excelentíssimo Senhor
Digníssimo Deputado JOSUÉ cLÁUDto DE souzA NETo
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas
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A Proposição estabelece, mediante a inclusão do $ 8.o ao

artigo 34-A da Lei n.o 2.82612003, que os recursos do FMPES previstos para

aplicação, conforme o inciso I do $ 2.", e que estão disponíveis em operaçÕes com

títulos públicos federais e fundos de investimento, poderão ser remanejados, até o

limite de R$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), para aplicação segundo o

inciso ll do $ 2.', caso haja necessidade extraordinária, em virtude de fato

relevante de caráter econômico, social, tecnologbo ou da defesa dos interesses do

Estado, ate 31 de dezembro de 2019.

Por fim, a Projeto de Lei objetiva a alteração do g 1.o do

artigo 40 do mesmo diploma legal, que trata da taxa de administração a que faz jus

a AFEAM.

Certo da atenção Vossas Excelências dispensarão ao

Projeto, reitero aos ilustres Sen

distinguido apreço.

os, na oportunidade, expressÕes de

CARLOS AL UZA DE ALMEIDA FILHO
Governador do Estado, em exercício
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PRoJEro DE LEI N." (e 3 ? t2019

ALTERA, na forma que especifica, a
Lei n.o 2.826, Je 29 de setembro de
2003, que regulamenta a Política
Estadual de lncentivos Fiscais e
Extrafiscais.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO AMAZONAS

DECRETA

Art. 1.o O inciso V do apuf do artigo 34-A, o
inciso ll do $ 2.o do artigo 34-A e o g 1.o do artigo 40 da Lei
n.o 2.826, de 29 de setembro de 2C03, que regulamenta a
Política Estadual de lncentivos Fiscais e Extrafiscais, nos
termos da Constituição do Estado, Fassam a vigorar com a
seguinte redação:

.Art.34-A.

V - aplicação de recursos nas áreas da
saúde, administração, rlespesas correntes e
infraestrutura básica, eccnômica e social.

s 2.o

ll - 50 % (cinquenta por cento)
destinados à saúde, auninistração, despesas
correntes e infraestrutura básica, econômica e
social."

'Art. 40

S 1.o A AFEAL4 fará jus à taxa de
administração de 10% (dez por cento) ao ano
em 2019, 9% (nove por cento) ao ano em 2020,
8% (oito por cento) ao ano em 2021, 6% (seis
por cento) ao ano, a pa.lir de 2022, calculada
sobre o patrimonio l.quido do Fundo e
apropriada mensalmente -"

Art. 2.o O artigo 34-A da Lei n. 2.826, de 29 de
setembro de 2003, passa a vigorar com a inclusão do $
8.o, com a seguinte redação:
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.Art.34-A.

$ 8.o Os recursc,s do FMPES previstos
para aplicação, conform= o inciso I do $ 2", e
que estão disponíveis em operações com títulos
públicos federais e futdos de investimento
poderão ser remanejados, até o limite de
R$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais),
para aplicação segundo ,t inciso // do $ 2", caso
haja necess/dade extracrdinária em virtude de
fato relevante de cará;er econômico, social,
tecnológico ou da defesa dos interesses do
Estado, ate 31 de dezernbro de 2019."

Art. 3.o Fica o Poder Executivo autorizado a
expedir normas regulamentares para a execução desta
Lei.

Art.
Esta

4.o Revogadas as disposições em
Lei entra em vigor na data de suacontrário,

publicação.


