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REVOGA as Leis Promulgadas nes 400, de 06 de
julho de 2017 e 435, de 13 de dezembro de 2Ol_7,

e as Leis Ordinárias nes 3.028, de 28 de dezembro
de 2005, 3.558, de 07 de outubro de 2010, 3,573,
de 28 dezembro de 201.0, 3.937, de 30 de

setembro de 2013, 3,997, de L5 de janeiro de

201,4, 4.302, de L8 de dezembro de 2015, 4.352,
de 09 de junho de 201-6, 4.353, de 09 de junho de

2016, 4.667, de 26 de outubro de 2018.

:GISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA:

:guintes leis:

06 de julho de 2017, que "Determina a proibição do sistema de
tates, danceterias, casas noturnas e similares em todo Estado";

3 de dezembro de 20!7, que "Dispõe sobre a obrigatoriedade
sanitários em estabelecimentos comerciais de departamentos

)utras providências";

e 28 de dezembro de 2005, que "Dispõe sobre a cobrança da

rda por Shopping Center, Supermercado e Hipermercado";

: 07 de outubro de 2010, que "Dispõe sobre a obrigatoriedade
ngs, lojas, repartições públicas e outros, colocar tarja amarela
entrada e dá outras providências";

r 28 dezembro de 20LO, que "Dispõe da obrigatoriedade de os

oppings, com estacionamento pago, afixarem de forma legível,

:ias, dizeres quanto aos direitos dos consumidores que utilizam
es";
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Vl - Lei Ordinária ne 3.937, de 30 de setembro de 2O!3, que "Estabelece normas para o
transporte de veículos automotores em embarcações em todos os Portos do Estado do
Amazonas";

Vll - Lei Ordinária ne 3.997, de L5 de janeiro de 20L4, que "Torna obrigatória aos
supermercados e estabelecimentos afins a colocação de gôndolas específicas para os
produtos que estão próximos da data de vencimento";

vlll Lei ordinária pe 4.302, de L8 de dezembro de zots, que "Dispõe sobre a

obrigatoriedade de as assistências técnicas fornecerem aos consumidores um protocolo de
atendimento no âmbito do Estado do Amazonas";

lX - Lei Ordinária ne 4.352, de 09 de junho de 20L6, que "Dispõe sobre a proibição de
comercialização, aquisição e distribuição de produtos que colaborem para Obesidade lnfantil
em cantinas e similares instalados em escolas públicas e privadas";

X - Lei Ordinária ne 4.353, de 09 de junho de2A16, que "Dispõe sobre o uso obrigatório do
equipamento de proteção individual (EPl), aos trabalhadores de postos de gasolina";

Xl - Lei Ordinária ne 4.667, de 26 de outubro de 20L8, que "Dispõe sobre os serviços
comerciais de tosa e banho em animais domesticos de pequeno, médio e grande portes no
Estado do Amazonas".

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

PLENARIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 11 de
fevereiro de 2020,

D ADO PÉRICLES
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JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei tem como objetivo principal trazer uma reforma na

legislação no âmbito do Estado do Amazonas, não com a inserção de ainda mais leis em

nosso ordenamento jurídico, mas com a retirada.

Muitas leis estaduais estão defasadas, seja por conta do lapso temporal, seja por

conta da perda de seu objeto. Como se isso não bastasse, outras tantas leis trazem ônus aos

empresários amazonenses, que dificultam e atrapalham a livre iniciativa, criando obstáculos

à gerâção de emprego e renda, ao recolhimento de tributos e à liberdade do cidadão. Tudo

isso, vale dizer, sem que haja uma contrapartida útil ou relevante.

Conforme estudo feito pelo lnstituto Brasileiro de Planejamento e Tributação

(IBPT), divulgado em julho de 2017, temos que, desde a promulgação da Constituição de

1988, foram editadas cerca de 5,4 milhões normas legislativas, entre leis, medidas

provisórias, instruções normativas, emendas constitucionais, decretos, portarias, instruções

normativas, atos declaratórios, entre outros,

O excesso de'leis, conforme Paulo Sérgio Amoriml, gera burocracia e atrapalha

as empresas e o cidadão. Uma pesquisa da Amcham Brasil, a Câmara de Comércio Brasil-

Estados Unidos, mostra que o excesso de burocracia aumenta os crimes éticos e financeiros.

As companhias brasileiras precisam de duas mil horas por ano para lidar com as regras

tributárias, enquanto a média mundial e de 600 horas. 75% dos executivos brasileiros

entrevistados disseram que o emaranhado de impostos e o ambiente regulatório confuso

são os dois fatores que mais contribuem para a corrupção.

O cenário legislativo, portanto, é caótico. Soma-se a isso o fato de que, no Brasil,

poucas vezes é feita a análise de impacto legislativo antes de ser adotada determinada

t http://www.saz.adv.br/blog/excesso-de-leis-atrapalha-as-empresas/1s8
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política pública ou inovação legal, o que não raro traz prejuízos para a população

destinatária daquela nova norma. lmportante mencionar que o comércio e um dos principais

setores econômicos do nosso Estado e da capital, razão pela qual é preciso dar atenção a

este setor e buscar amenizar as dificuldades enfrentadas pelos empresários e pelos cidadãos

na sua atividade de empreendedorismo.

Nesse sentido, o presente projeto de lei tem por objetivo retirar do mundo

jurídico as leis abaixo listadas, devolvendo mais liberdade ao cidadão amazonense. Para

melhor esclarecimento dos motivos da revogação, segue quadro demonstrativo:

Av. Mário Ypiranga Monteiro, n.s 3,950 - Ëd. Dep. José de Jesus Lins de Albuquerque - Parque Dez
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LEI EMENTA MOTTVO DA REVOGAçÃO

Lei

Prom u lgada

400/2017

Determina a proibição do sistema de
utilização de comandas em boates,
danceterias, casas noturnas e similares em

todo Estado.

A norma interfere na organização de boates e

similares, desrespeitando a livre iniciativa, uma vez
que cabe ao empresário do ramo determinar a

forma de controle do consumo, bem como cabe ao

consumidor escolher quais ambientes (e com quais

métodos de pagamento) ele deseja frequentar. A
norma atrapalha a liberdade de empreender e

também a liberdade de consumir.

Lei

Prom u lgada

435/2017

DISPÕE sobre a obrigatoriedade de
implantação de banheiros sanitários em
estabelecimentos comerciais de
departamentos no Estado do Amazonas e

dá outras providências

A lei gera um ônus excessivo aos

estabelecimentos, pois gera obrigação que não é

inerente à sua atividade fim, ferindo a livre
in iciativa.

Lei

Ordinária
3028/200s

DISPÕE sobre a cobrança da taxa de

estacionamento cobrada por Shopping
Center, Supermercado e Hipermercado.

Segundo posicionamento do Supremo Tribunal
Federal, é de competência privativa da União

legislar sobre estacionamento, por se tratar de

matéria atinente ao Direito Civil, conforme ArI.22,
inc. I da CF.

Lei

Ordiná ria

3ss8/2010

DISPÕE sobre a obrigatoriedade de os

supermercados, shoppings, lojas,

repartições públicas e outros, colocar tarja
amarela nas portas de vidro no hall de

entrada e dá outras providências.

A lei gera um ônus excessivo aos

estabelecimentos, pois gera obrigação que não é

inerente à sua atividade fim, ferindo a livre
iniciativa, e sem trazer qualquer vantagem ao

consumidor. A sinalização de espaços internos é

importante, mas cabe ao próprio empreendedor (e

aquelas sinalizações que são inerentes às normas
de segurança caberão ao Corpo de Bombeiros)
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Lei

Ordinária
3s73120t0

DISPÕE da obrigatoriedade de oi
estabelecimentos como os Shoppings, com
estacionamento pago, afixarem de forma
legÍvel, no interior de suas dependências,
dizeres quanto aos direitos dos
consumidores que utilizam as vaga3

destinadas aos clientes.

A norma interfere na atividade empresarial, diante
da obrigação de afixação de dizeres que podem ser
consultados pelo exemplar do Código de Defesa do
Consumidor, obrigatório nas dependências do
estabelecimento, Ademais, a norma não especifica
quais "direitos dos consumidores" deveriam ser
divulgados em cartazes, o que a torna
extremamente genérica e, portanto, inócua.

Lei

Ordinária
3927 12073

ESTABELECE normas para o transporte de
veículos automotores em embarcações em
todos os Portos do Estado do Amazonas.

A norma traz a obrigação de apresentação de
Certidão Negativa de Veículo expedida por órgão
responsável, além de outras regras, que geram um
ônus excessivo ao empresário do ramo de

embarcações, dificultando a atividade empresarial.

Lei

Ordinária
3997 120t4

TORNA obrigatória aos supermercados e

estabelecimentos afins a colocação de
gôndolas específicas para os produtos que

estão próximos da data de vencimento.

A obrigação de divulgação de validade dos

alimentos já e algo inerente a esta atividade
empresarial. Tornar obrigatória a colocação de
gôndolas específicas para estes produtos gera um

ônus ao empresário e interfere na livre iniciativa.

Lei

Ordinária
43021201,5

DISPÕE sobre a obrigatoriedade de as

assistências técnicas fornecerem aos

consumidores um protocolo de
atendimento no âmbito do Estado do
Amazonas.

A norma traz um ônus excessivo ao empresário do
ramo de assistência técnica, que deverá investir
em um aparato, com geração de senhas

eletrônicas, criação de banco de dados etc.,
ferindo a livre iniciativa, ao passo que cabe ao

consumidor a escolha de eventualmente ir a um
estabelecimento que não detenha tal estrutura.
Ainda, a norma fere a concorrência e atrapalha a

liberdade de escolha do consumidor.

Lei

Ordinária
4352/2016

DISPÕE sobre a proibição de

comercialização, aquisição e distribuição de
produtos que colaborem para Obesidade
lnfantil em cantinas e similares instalados
em escolas públicas e privadas.

A norma em questão interfere na vida privada,

fere a livre iniciativa ao proibir a comercialização
de determinados produtos, e até mesmo foi
suspensa sua eficácia em audiência pública

realizada nesta Casa de Leis,
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Por isto, conclamo aos nobres pares que votem pela aprovação do presente

projeto de lei, com o fim único de fomentar a atividade comercial e a liberdade econômica

em nosso Estado.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 10 de fevereiro de 2020.

DE DO PÉRICLES
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Lei

Ordinária
43s312016

DISPÕE sobre o uso obrigatório do
equipamento de proteção individual (Ept),

aos trabalhadores de postos de gasolina.

A lei disciplina regras de Direito do Trabalho,
principalmente em relação à segurança do
trabalho, norma esta que é de Competência
Privativa da União, conforme Art.22, inc. lda CF.

Lei

Ordinária
4667 120t8

DISPÕE sobre os serviços comerciais de tosa
e banho em animais domesticos de
pequeno, médio e grande portes no Estado
do Amazonas.

A lei gera diversos ônus aos empresários do ramo,
que deverão adequar todo seu estabelecimento
para atender a norma, encarecendo ainda mais o
valor do produto e serviço de tosa.
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