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Institui a isenção do Imposto Sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços – ICMS, para os mototaxistas que
adquirirem motocicletas no âmbito do Estado do Ceará.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ DECRETA:

Art. 1º – Fica instituída a isenção do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, as
operações com automóveis novos para transporte de passageiros, quando destinados a mototaxistas,
adquiridos:

I - de fabricantes de veículos automotores ou de estabelecimentos revendedores autorizados, localizados
neste Estado;

II - de fabricantes de veículos automotores, localizados em outras unidades da Federação.

§1º  O benefício de isenção que trata o caput deste artigo limita-se a aquisição de uma motocicleta zero–
quilômetro por pessoa física.

§2º  O beneficiário poderá utilizar-se, novamente, dos benefícios previstos nesta lei, após transcorrido o–
prazo de dois anos do último veículo adquirido.

§3º  Torna-se desnecessário o cumprimento do prazo que trata o parágrafo anterior, na hipótese do–
beneficiário ter seu veículo furtado, roubado, ou que, por qualquer outro motivo, o torne impossibilitado
de transitar, devendo ser comprovado por meio de boletim de ocorrência.

§4º – O veículo adquirido com a isenção que trata esta lei não poderá ser transferido e/ou alienado
durante o prazo de dois anos a contar da data de aquisição.

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

 

JUSTIFICATIVA
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                        É sabido que o Estado do Ceará concedeu, por meio da lei estadual nº 14.509 de 18 de
novembro de 2009, isenção do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, para as
operações com automóveis novos de passageiros, quando destinados a motoristas profissionais (taxistas).

                        Nesse sentido, a presente propositura tem por objetivo instituir isenção do Imposto Sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços –  ICMS, para as operações com automóveis novos para transporte
de passageiros, quando destinados a mototaxistas. A isenção será concedida ao mototaxista quando o
veículo for adquirido de fabricantes de veículos automotores ou de estabelecimentos revendedores
autorizados, localizados no Estado do Ceará, e ainda, quando adquirido de fabricantes de veículos
automotores, localizados em outras unidades da Federação.

                        Vejamos que esta é uma forma de estender os benefícios fiscais concedidos aos taxistas,
agora para os mototaxistas, em razão de ambos os profissionais desenvolverem atividade de transporte de
passageiros e os seus veículos serem um dos principais meios de exercício das atividades laborativas.

                        Portanto, ante o evidente interesse público da matéria e, principalmente, em razão da
importância deste projeto, solicito gentilmente o apoio dos meus nobres pares para a aprovação da
presente propositura.

DEPUTADO ANDRE FERNANDES

DEPUTADO (A)
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PROJETO DE LEI Nº 271 / 2020
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MATÉRIA: INSTITUI A ISENÇÃO DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE
MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS, PARA OS MOTOTAXISTAS QUE
ADQUIRIREM MOTOCICLETAS NO ÂMBITO DO ESTADO DO CEARÁ.

 

 

 

P A R E C E R

 

 

Submete-se à apreciação da Procuradoria desta Casa de Leis, com esteio no Ato Normativo 200/96, em
seu art. 1º, inciso V, a fim de emitir-se parecer técnico quanto à sua constitucionalidade, legalidade,
juridicidade e regimentalidade, o , de autoria do Excelentíssimo DeputadoProjeto de Lei nº 271 / 2020
André Fernandes a que “INSTITUI A ISENÇÃO DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE
MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS, PARA OS MOTOTAXISTAS QUE ADQUIRIREM
MOTOCICLETAS NO ÂMBITO DO ESTADO DO CEARÁ”.

 

 

I – DO PROJETO DE LEI
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Dispõem os artigos da presente propositura:

 

PROJETO DE LEI N° 271/2020

 

INSTITUI A ISENÇÃO DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE
MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS, PARA OS MOTOTAXISTAS QUE
ADQUIRIREM MOTOCICLETAS NO ÂMBITO DO ESTADO DO CEARÁ.

 A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ DECRETA:

 

Art. 1º – Fica instituída a isenção do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços – ICMS, as operações com automóveis novos para transporte de passageiros,
quando destinados a mototaxistas, adquiridos:

 

I - de fabricantes de veículos automotores ou de estabelecimentos revendedores
autorizados, localizados neste Estado;

II - de fabricantes de veículos automotores, localizados em outras unidades da
Federação.

§1º – O benefício de isenção que trata o caput deste artigo limita-se a aquisição de uma
motocicleta zero quilômetro por pessoa física.

§2º – O beneficiário poderá utilizar-se, novamente, dos benefícios previstos nesta lei,
após transcorrido o prazo de dois anos do último veículo adquirido.

§3º – Torna-se desnecessário o cumprimento do prazo que trata o parágrafo anterior, na
hipótese do beneficiário ter seu veículo furtado, roubado, ou que, por qualquer outro
motivo, o torne impossibilitado de transitar, devendo ser comprovado por meio de
boletim de ocorrência.

§4º – O veículo adquirido com a isenção que trata esta lei não poderá ser transferido
e/ou alienado durante o prazo de dois anos a contar da data de aquisição.

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

 

DEPUTADO

ANDRÉ FERNANDES

 

II - JUSTIFICATIVA
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Na justificativa do presente Projeto o Nobre Deputado destaca o seguinte: “É sabido que o Estado do
Ceará concedeu, por meio da lei estadual nº 14.509 de 18 de novembro de 2009, isenção do Imposto
Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, para as operações com automóveis novos de
passageiros, quando destinados a motoristas profissionais (taxistas).

Nesse sentido, a presente propositura tem por objetivo instituir isenção do Imposto Sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços – ICMS, para as operações com automóveis novos para transporte de passageiros,
quando destinados a mototaxistas. A isenção será concedida ao mototaxista quando o veículo for
adquirido de fabricantes de veículos automotores ou de estabelecimentos revendedores autorizados,
localizados no Estado do Ceará, e ainda, quando adquirido de fabricantes de veículos automotores,
localizados em outras unidades da Federação.

Vejamos que esta é uma forma de estender os benefícios fiscais concedidos aos taxistas, agora para os
mototaxistas, em razão de ambos os profissionais desenvolverem atividade de transporte de passageiros e
os seus veículos serem um dos principais meios de exercício das atividades laborativas.

Portanto, ante o evidente interesse público da matéria e, principalmente, em razão da importância deste
projeto, solicito gentilmente o apoio dos meus nobres pares para a aprovação da presente propositura.”
(sic).

 

III – DA FUNDAMENTAÇÃO

 

A , em seu bojo, estabelece o seguinte:Lex Fundamentalis

 

“Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil
compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos
termos desta Constituição”.

 

Dispõe, outrossim, a Carta Magna Federal, em seu art. 25, § 1º, “in verbis”:

 

“Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem,
observados os princípios desta Constituição.

 

§ 1º. São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição”.

 

 

A Constituição do Estado do Ceará, por sua vez, estabelece em seu artigo 14, inciso I, :“ex vi legis”

“Art. 14. O Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, exerce em seu
território as competências que, explícita ou implicitamente, não lhe sejam vedadas pela
Constituição Federal, observados os seguintes princípios:
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(....)

I – respeito à Constituição Federal e à unidade da Federação;”

 

A Carta Magna Federal, em seu artigo 24, inciso I, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, estabelece:

 

“Art. 24 - Compete à União, aos  e ao Distrito Federal Estados legislar
 sobre:concorrentemente

I – , financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico;direito tributário

(...)

§ 1º – No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a
estabelecer normas gerais.

§ 2º – A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a
competência suplementar dos Estados.

§ 3º – Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência
legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.

§ 4º – A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei
.”estadual, no que lhe for contrário

 

É, também, norma elencada no artigo 16, inciso I, §§ 1º, e 2º, da Constituição do Estado do Ceará:

“Art. 16 - O Estado legislará concorrentemente, nos termos do art. 24 da Constituição
da República, sobre:

I – , financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico;direito tributário

(...)

§ 1º – A competência da União, em caráter concorrente, limitar-se-á a estabelecer as
normas gerais, e à sua falta, não ficará o Estado impedido de exercer atividade
legislativa plena.

§ 2º – A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a
competência suplementar dos Estados.”

 

Importante observar, a princípio, a competência de iniciativa de leis a que se refere a Constituição do
Estado do Ceará em seu artigo 60, inciso I, in verbis:

 

“Art. 60. Cabe a iniciativa de leis:
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I – aos Deputados Estaduais”.

 

Importante observar que a Constituição Federal, lei maior do país, assegura autonomia aos Estados
Federados que, nas palavras José Afonso da Silva, se consubstancia na sua capacidade de
auto-organização, de auto-legislação, de auto-governo e auto-administração (arts. 18, 25 a 28) [1].

 

É sabido que o princípio geral que norteia a repartição de competência entre as entidades federativas é o
alcance do interesse público, ou seja, sendo ele nacional cabe à União, sendo regional aos Estados e local
aos Municípios.

 

INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL – EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DE CONVÊNIO
INTERGOVERNAMENTAL PARA ESTABELECER ISENÇÃO DE ICMS

 

O presente projeto de lei, pretender isentar o ICMS – Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços, para as operações com automóveis novos para transporte de passageiros, quando

. A isenção será concedida ao mototaxista quando o veículo for adquiridodestinados a mototaxistas
de fabricantes de veículos automotores ou de estabelecimentos revendedores autorizados,
localizados no Estado do Ceará, e ainda, quando adquirido de fabricantes de veículos automotores,
localizados em outras unidades da Federação.

 

A Constituição da República Federativa de 1988 não cria tributos, apenas outorga competência para que
os entes políticos o façam por meio de leis próprias. Assim, é correto definir competência tributária
como o poder constitucionalmente atribuído de editar leis que instituam tributos. Em outras palavras, a
competência tributária é o poder de instituir o tributo, por lei própria e com a necessária observância às

.limitações constitucionais ao poder de tributar e às normas gerais editadas pela União

 

No que concerne à competência tributária dos Estados, Distrito Federal e Municípios, as listas são
absolutamente exaustivas – taxativas,  –, pois, ressalvada a possibilidade de Emenda ànumerus clausus
Constituição (Federal), em nenhuma hipótese tais entes poderão instituir quaisquer impostos, ressalvados
os que lhe foram expressamente deferidos pela Lei Maior.

 

Saliente-se que a competência para legislar sobre direito tributário é concorrente – entre a União, os
Estados e o Distrito Federal –, em obediência aos ditames do art. 24, I, da Constituição Federal de 1988, e
art. 16, I, da Constituição do Estado do Ceará de 1989.

 

Estas considerações assumem relevância quando se enfrenta matéria atinente ao ICMS – imposto sobre
operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual
e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior.
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A Constituição Federal de 1988 também estabelece diretrizes normativas essenciais para regulação
do ICMS, que não podem ser contrariadas e/ou derrogadas pelas Constituições dos
Estados-membros e sua respectiva legislação infraconstitucional. Em suma: as normas

.constitucionais impõem verdadeira disciplina  ao ICMSnacional

 

Consoante a Constituição Federal, A CONCESSÃO E REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS
DE ICMS DEPENDE, COMO REGRA, DE PRÉVIA DELIBERAÇÃO CONJUNTA DOS
ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL, CONFORME REGULADO EM LEI

. Veja-se:COMPLEMENTAR

 

"Seção II

DAS LIMITAÇÕES DO PODER DE TRIBUTAR

 

CF/ 88. Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)

§ 6º  subsídio ou , redução de base de cálculo, concessão de créditoQualquer isenção
presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá
ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule
exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou

.contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.º, XII, g

(...)

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

(...)

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços
, ainda que asde transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação

operações e as prestações se iniciem no exterior;

(...)

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

(...)

III – poderá ser seletivo, em função da essencialidade das mercadorias e dos
serviços;

(...)

XII - cabe à lei complementar:
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(...)

g) regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, 
 (grifamos).isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados

 

Para a concessão de benefícios fiscais relacionados ao ICMS é necessário que haja prévia deliberação dos
Estados-membros e do Distrito Federal, por meio de convênio interestadual, nos termos do art. 155, § 2º,
XII, "g", da CF/88.

 

O legislador constituinte trouxe essa regra para evitar que os Estados ficassem reduzindo ou isentando o
ICMS a fim de atrair mais empresas para seus territórios, o que iniciaria uma “ ” entre osguerra fiscal
entes e poderia gerar . A deliberação é tomada no âmbito do CONFAZ –risco ao pacto federativo
Conselho Nacional de Política Fazendária.

 

A concessão de benefícios fiscais de ICMS, pois, deve ser precedida de deliberação conjunta dos Estados
e do Distrito Federal, conforme regulado em lei complementar. Atualmente a "deliberação conjunta"
toma a forma de convênio celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ,
órgão formalmente inserido na Estrutura do Ministério da Fazenda, mas com assento garantido aos
diversos titulares das fazendas estaduais (Secretários Estaduais da Fazenda ou cargo equivalente).

 

A matéria está regulada pela Lei Complementar nacional 24/1975 – que dispõe sobre os convênios para a
concessão de isenções do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias, e dá outras
providências – segundo a qual a concessão de benefícios fiscais relativos ao ICMS dependerá sempre

; a sua revogação total ou parcial dependerá dede decisão unânime dos Estados representados
aprovação de quatro quintos, pelo menos, dos representantes presentes.

 

Dentro de 10 dias, contados da data final da reunião em que o convênio foi firmado, a resolução nela
adotada será publicada no Diário Oficial da União. Após esse prazo, o Poder Executivo de cada Unidade
da Federação disporá de 15 dias para publicar decreto ratificando ou não os convênios celebrados,
considerando-se ratificação tácita dos convênios a falta de manifestação no prazo assinalado. Tais regras
também se aplicam às Unidades da Federação cujos representantes não tenham comparecido à reunião em
que hajam sido celebrados os convênios.

 

A não ratificação pelo Poder Executivo de todas as Unidades da Federação (no caso de concessão de
benefício) ou de, no mínimo, quatro quintos das Unidades da Federação (no caso de revogação total ou
parcial de benefício) implica  do convênio firmado.rejeição

 

Até 10 dias depois de findo o prazo de ratificação dos convênios, deve ser publicada no Diário Oficial da
União a informação relativa à ratificação ou à rejeição. Os convênios entrarão em vigor no trigésimo dia
após tal publicação, salvo disposição em contrário, vinculando, a partir daí, todas as Unidades da
Federação, inclusive as que, regularmente convocadas, não se tenham feito representar na reunião em que
o ato foi celebrado.
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A sistemática em análise configura a única exceção à regra segundo a qual os benefícios fiscais
somente podem ser concedidos por lei, não sendo possível a adoção de procedimento semelhante

.para outros tributos além do ICMS

 

Trata-se de entendimento pacífico e consolidado do Supremo Tribunal Federal:

"Ação direta de inconstitucionalidade. Lei 8.366, de 7 de julho de 2006, do Estado do
Espírito Santo. Lei que institui incentivo fiscal para as empresas que contratarem
apenados e egressos. Matéria de índole tributária e não orçamentária. A concessão
unilateral de benefícios fiscais, sem a prévia celebração de convênio

, afronta ao disposto no art. <155>, § 2º, XII, g, da Constituiçãointergovernamental
. (...) O texto normativo capixaba efetivamente viola o disposto no art. <155>,do Brasil

§ 2º, XII, g, Constituição do Brasil, ao conceder isenções fiscais às empresas que
contratarem apenados e egressos no Estado do Espírito Santo. A lei atacada admite a
concessão de incentivos mediante desconto percentual na alíquota do ICMS, que será
proporcional ao número de empregados admitidos. Pacífico o entendimento desta
Corte no sentido de que a concessão unilateral de benefícios fiscais relativos ao
ICMS, sem a prévia celebração de convênio intergovernamental, nos termos do

.que dispõe a LC 24/1975, afronta ao disposto no art. <155>, § 2º, XII, g, da CF
Precedentes."

[ADI 3.809, rel. min. Eros Grau, j. 14-6-2007, P, DJ de 14-9-2007.]

 

"A propósito da questão, (...) anota a PGR, verbis: "Do mesmo modo, o art. 6º da Lei
Estadual sob análise incorre em vício de inconstitucionalidade material, ante a
violação imposta por este ao art. 155, § 2º, XII, alínea g, da Constituição, segundo o
qual cabe à lei complementar regular a forma como, mediante deliberação dos
Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais, referentes ao

. A lei complementar a que se refere oICMS, serão concedidos e revogados
dispositivo constitucional supramencionado é aquela que disciplinará, exatamente, os
mecanismos jurídicos norteadores da celebração dos convênios entre os Estados e o
Distrito Federal. Importante destacar que tamanha a relevância dos convênios, que
somente havendo a sua ratificação por todos os Estados e pelo Distrito Federal é que a
isenção ou benefício se implementa. Ou seja, se apenas um Estado não acordar com os
termos do convênio, ter-se-á por ilegítima a isenção ou o benefício concedido". (fls.
97/98) É essa também a orientação que predomina nesta Corte (...)."

[ADI 2.529, voto do rel. min. Gilmar Mendes, j. 14-6-2007, P, DJ de 6-9-2007.]

 

"ICMS. Benefício fiscal. Isenção. Conflita com o disposto nos arts. 150, § 6º, e 155, §
2º, XII, g, da CF decreto concessivo de isenção, sem que precedido do consenso das
unidades da Federação."

[ADI 2.376, rel. min. Marco Aurélio, j. 1º-6-2011, P, DJE de 1º-7-2011.]
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"O art. <155>, § 2º, XII, g, da CF só admite a concessão de isenções, incentivos e
benefícios fiscais por deliberação dos Estados e do Distrito Federal, mediante

.”convênio

[ADI 286, rel. min. Maurício Corrêa, j. 22-5-2002, P, DJ de 30-8-2002.]

= ADI 1.247, rel. min. Dias Toffoli, j. 1º-6-2011, P, DJE de 17-8-2011

 

" : " ": concessão unilateral de desoneração do tributo por um EstadoICMS guerra fiscal
federado, enquanto vigorem benefícios similares concedido por outros: liminar deferida.
A orientação do Tribunal é particularmente severa na repressão à guerra fiscal entre as
unidades federadas, mediante a prodigalização de isenções e benefícios fiscais atinentes

; ao ICMS, com afronta da norma constitucional do art. <155>, § 2º, II, g que
submete sua concessão à decisão consensual dos Estados, na forma de lei

 (...). complementar As normas constitucionais, que impõem disciplina nacional ao
ICMS, são preceitos contra os quais não se pode opor a autonomia do Estado, na

. O propósito de retaliar preceito de outromedida em que são explícitas limitações
Estado, inquinado da mesma balda, não valida a retaliação: inconstitucionalidades não
se compensam. Concorrência do  para a suspensão do ato normativopericulum in mora
estadual que, posto inspirada na razoável preocupação de reagir contra o Convênio
ICMS 58/1999, que privilegia a importação de equipamentos de pesquisa e lavra de
petróleo e gás natural contra os produtos nacionais similares, acaba por agravar os
prejuízos igualmente acarretados à economia e às finanças dos demais
Estados-membros que sediam empresas do ramo, às quais, por força da vedação
constitucional, não hajam deferido benefícios unilaterais."

[ADI 2.377 MC, rel. min. Sepúlveda Pertence, j. 22-2-2001, P, DJ de 7-11-2003.] =
ADI 3.389 e ADI 3.673, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 6-9-2007, P, DJ de 1º-2-2008.

 

"(...) padece de inconstitucionalidade formal a LC 358/2009 do Estado de Mato Grosso,
porquanto concessiva de isenção fiscal, no que concerne ao ICMS, para as operações de
aquisição de automóveis por oficiais de justiça estaduais sem o necessário amparo em

, caracterizando hipótese típica de guerra fiscal em desarmoniaconvênio interestadual
."com a CF de 1988

[ADI 4.276, rel. min. Luiz Fux, j. 20-8-2014, P, DJE de 18-9-2014.]

= RE 861.756 AgR, rel. min. Cármen Lúcia, j. 17-3-2015, 2ª T, DJE de 7-4-2015 [grifos
e destaques inexistente nos originais]

 

O projeto legislativo em comento, portanto, pretende criar isenção tributária de ICMS sem amparo
constitucional, violando frontalmente o arcabouço jurídico-normativo delineado para o referido

 Incorre, portanto, em grave víciotributo pela Lei Maior e a Lei Complementar nacional n° 74/1975.
formal de inconstitucionalidade.

 

Portanto, ao ser proposta por parlamentar, a proposição incorre em vício de iniciativa, visto que atinge
o funcionamento e competência de Secretaria ou órgão do Governo, ferindo, consequentemente, a
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, no que se refere à iniciativa do processo legislativocompetência indicada ao Governador do Estado
sobre as matérias relacionadas no art. 60, II, § 2º e suas alíneas da Carta Magna Estadual.

 

IV – DA INICIATIVA DE LEIS

 

A iniciativa de Leis, segundo o art. 60, I, da Constituição Estadual, cabe aos Deputados Estaduais. Vale
ressaltar que a competência acima citada é remanescente ou residual, ou seja, remanesce aos Deputados
Estaduais a iniciativa de assuntos não atribuídos às outras pessoas taxativamente citadas nos demais
incisos do mencionado artigo, como o que estabelece, por exemplo, o inciso II, e § 2º, e alíneas, do
supracitado artigo, da Carta Estadual.

 

No que concerne ao projeto de lei, assim dispõe o art. 58, inciso III, da Carta Magna Estadual, in verbis:

 

“Art. 58. O processo legislativo compreende a elaboração de:

(...)

III – leis ordinárias;”

 

Da mesma forma, estabelecem os artigos 196, inciso II, alínea “b”, e 206, inciso II do Regimento Interno
da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Resolução 389 de 11/12/96 – D.O. 12.12.96),
respectivamente, abaixo:

 

“Art. 196. As proposições constituir-se-ão em:

(...)

II – projeto:

(...)

b) de lei ordinária;

(...)

Art. 206. A Assembléia exerce a sua função legislativa, além da proposta de emenda à
Constituição Federal e à Constituição Estadual, por via de projeto:”

(...)

II – de lei ordinária, destinado a regular as matérias de competência do Poder
Legislativo, com a sanção do Governador do Estado;”
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V – CONCLUSÃO

 

Diante do exposto, uma vez observadas as considerações acima elaboradas, opinamos pelo PARECER
, estando o presente projeto de lei em desarmonia com os ditames constitucionais,CONTRÁRIO

havendo óbice para que caiba a aprovação da propositura legislativa sobre a matéria em questão.

 

É o parecer, salvo melhor juízo.

 

CONSULTORIA TÉCNICO-JURÍDICA DA PROCURADORIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO CEARÁ.

 

[1] Afonso da Silva, José. Curso de Direito Constitucional Positivo, pág. 589.

 

ANDREA ALBUQUERQUE DE LIMA

ANALISTA LEGISLATIVO
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A Sua Excelência o Senhor

Deputado Salmito

Assunto: Designação para relatoria

                   Senhor Deputado,

                   Conforme prevê o art. 65, inciso IV, da Resolução nº 389, de 11 de dezembro de 1996

(Regimento Interno da ALECE), designamos Vossa Excelência para relatar:

Projeto: SIM

Emenda(s): NÃO

Regime de Urgência: NÃO.

Seguem os prazos, estabelecidos no art. 82, do Regimento Interno, os quais devem ser observados:

Art. 82. O Relator terá, para apresentação de seu parecer escrito, os seguintes

prazos:
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I - 10 (dez) dias, nas matérias em regime de tramitação ordinária;

II - 5 (cinco) dias, nas matérias em regime de prioridades;

III - 2 (dois) dias, nas matérias em regime de urgência.

            Outrossim, solicitamos que a proposição seja devolvida à Comissão tão logo seja emitido o

parecer.

            Atenciosamente,

DEPUTADO ANTONIO GRANJA

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
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