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Art. 1° Determina a Criação de plataforma com mecanismo que garanta desconto de 30% sobre o ICMS
incidente sobre os combustíveis aos motoristas de aplicativos e Taxistas do Estado do Ceará, no momento
do abastecimento.

Art. 2º Terão direito a cadastro na plataforma e respectivo desconto:

I - os motoristas de aplicativos que comprovadamente exerçam sua atividade há pelo menos seis meses,
condicionado ao requisito de comprovar, mediante declaração da plataforma, média de trabalho de no
mínimo trinta horas por semana durante o período de seis meses;

II – os taxistas que comprovem o exercício da atividade com a apresentação do CONDUTAX e Alvará de
Estacionamento.

§1º O cadastro terá validade de um ano, devendo o interessado que desejar a renovação comprovar os
critérios exigidos.

Art. 3° Cada beneficiário terá direito ao cadastro e abastecimento de um veículo apenas, devendo o
veículo está totalmente regular para o gozo do referido desconto;

§1° O beneficiário poderá alterar o veículo apenas uma vez a cada seis meses;

Art. 4° Antes de cada abastecimento o beneficiário apresentará ao frentista a comprovação de que o
veículo abastecido é o mesmo cadastrado no aplicativo;

Art. 5° Qualquer tentativa de abastecimento de veículo diverso do cadastrado será informada a plataforma
que suspenderá o beneficio por seis meses.

Art. 6° O desconto concedido por essa lei é admitido apenas para abastecimento direto no tanque do
veículo cadastrado.
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Art. 7° Terá a administração pública seis meses para garantir a execução dos descontos definidos nesta
lei.

Art. 8 Esta Lei entra em vigor no momento de sua publicação.

Justificativa

A proposição em tela tem o objetivo de garantir à população cearense melhores condições de mobilidade.

Com a redução do valor do ICMS incidente sobre os combustíveis, aos motoristas de aplicativos e
taxistas, será garantido à população cesso ao serviço com valor mais acessível, bem como, proporcionará
melhores condições à esta classe profissional, servindo como incentivo ao seguimento e fomento desta
atividade, que hoje representa uma alternativa de renda viável a curto prazo.

No atual cenário econômico de nosso Estado presenciamos o crescimento constante do desemprego,
necessário, portanto, garantirmos condições de trabalho aqueles que procuram nas atividades beneficiadas
por esta lei, garantir o sustento próprio e de sua família.

Diante do exposto contamos com o apoio dos nobres pares para aprovação do presente projeto.

DEPUTADO ANDRE FERNANDES

DEPUTADO (A)
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PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 374 / 2021

AUTORIA: DEPUTADO ANDRÉ FERNANDES

MATÉRIA: DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE APLICATIVO QUE GARANTE
DESCONTO DE ICMS NO MOMENTO DO ABASTECIMENTO PARA USO
EXCLUSIVO DOS MOTORISTAS DE APLICATIVOS E TAXISTAS 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 ExcelentíssimoProjeto de Indicação nº 374 / 2021
Deputado André Fernandes a que “DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE APLICATIVO QUE GARANTE
DESCONTO DE ICMS NO MOMENTO DO ABASTECIMENTO PARA USO EXCLUSIVO DOS
MOTORISTAS DE APLICATIVOS E TAXISTAS DO ESTADO DO CEARÁ”.

 

I – DO PROJETO

 

Dispõem os artigos da presente propositura:
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PROJETO DE INDICAÇÃO N.° 374 / 2021

“DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE APLICATIVO QUE GARANTE
DESCONTO DE ICMS NO MOMENTO DO ABASTECIMENTO PARA USO
EXCLUSIVO DOS MOTORISTAS DE APLICATIVOS E TAXISTAS DO
ESTADO DO CEARÁ”

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ INDICA:

 

Art. 1° Determina a Criação de plataforma com mecanismo que garanta desconto de
30% sobre o ICMS incidente sobre os combustíveis aos motoristas de aplicativos e
Taxistas do Estado do Ceará, no momento do abastecimento.

Art. 2º Terão direito a cadastro na plataforma e respectivo desconto:

I - os motoristas de aplicativos que comprovadamente exerçam sua atividade há pelo
menos seis meses, condicionado ao requisito de comprovar, mediante declaração da
plataforma, média de trabalho de no mínimo trinta horas por semana durante o período
de seis meses;

II – os taxistas que comprovem o exercício da atividade com a apresentação do
CONDUTAX e Alvará de Estacionamento.

§1º O cadastro terá validade de um ano, devendo o interessado que desejar a renovação
comprovar os critérios exigidos.

Art. 3° Cada beneficiário terá direito ao cadastro e abastecimento de um veículo apenas,
devendo o veículo está totalmente regular para o gozo do referido desconto;

§1° O beneficiário poderá alterar o veículo apenas uma vez a cada seis meses;

Art. 4° Antes de cada abastecimento o beneficiário apresentará ao frentista a
comprovação de que o veículo abastecido é o mesmo cadastrado no aplicativo;

Art. 5° Qualquer tentativa de abastecimento de veículo diverso do cadastrado será
informada a plataforma que suspenderá o benefício por seis meses.

Art. 6° O desconto concedido por essa lei é admitido apenas para abastecimento direto
no tanque do veículo cadastrado.

Art. 7° Terá a administração pública seis meses para garantir a execução dos descontos
definidos nesta lei.

Art. 8 Esta Lei entra em vigor no momento de sua publicação.

 

ANDRÉ FERNANDES

DEPUTADO.

 

II - JUSTIFICATIVA
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Na justificativa do presente Projeto o Nobre Deputado destaca o seguinte: “A proposição em tela tem o
objetivo de garantir à população cearense melhores condições de mobilidade.

 

Com a redução do valor do ICMS incidente sobre os combustíveis, aos motoristas de aplicativos e
taxistas, será garantido à população acesso ao serviço com valor mais acessível, bem como, proporcionará
melhores condições à esta classe profissional, servindo como incentivo ao seguimento e fomento desta
atividade, que hoje representa uma alternativa de renda viável a curto prazo.

 

No atual cenário econômico de nosso Estado presenciamos o crescimento constante do desemprego,
necessário, portanto, garantirmos condições de trabalho aqueles que procuram nas atividades beneficiadas
por esta lei, garantir o sustento próprio e de sua família.

 

Diante do exposto contamos com o apoio dos nobres pares para aprovação do presente projeto” (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”
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“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:

(....)

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.”

 

O presente Projeto de Indicação OBJETIVA A CRIAÇÃO DE PLATAFORMA COM
MECANISMO QUE GARANTA DESCONTO DE 30% SOBRE O ICMS INCIDENTE SOBRE
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 AOS MOTORISTAS DE APLICATIVOS E TAXISTAS DO ESTADO DOOS COMBUSTÍVEIS
CEARÁ, NO MOMENTO DO ABASTECIMENTO.

 

A proposição em baila destaca-se, sem sombra de dúvida, por seu relevante interesse público.

 

Por conseguinte, tem-se que, no caso em apreço, não há óbice para que o Estado do Ceará legisle sobre o
, exercendo, para tanto, a sua competência legislativa.assunto abordado nesta propositura

 

Noutra abordagem, analisando o aspecto da iniciativa para deflagrar a presente proposição, tem-se que a
Constituição Federal (e, por simetria, a Constituição Estadual), assegura a independência dos Poderes
Legislativo, Executivo e Judiciário, :verbum ad verbum

 

“Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o
Executivo e o Judiciário.”

 

Como se sabe, nenhum dos Poderes pode interferir no funcionamento do outro sem estar amparado em
regra constitucional, sob pena de violação do princípio da separação dos Poderes.

 

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:

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
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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.

 

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
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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:

(...)

 

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
 e do Distrito Federal,Estados  conforme regulado em lei complementar. Atualmente a "deliberação
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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.

 

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
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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.]

 

"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 medida em que são

. O propósito de retaliar preceito de outro Estado, inquinado daexplícitas limitações
mesma balda, não valida a retaliação: inconstitucionalidades não se compensam.
Concorrência do  para a suspensão do ato normativo estadual que,periculum in mora
posto inspirada na razoável preocupação de reagir contra o Convênio ICMS 58/1999,
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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].

 

IV – DO PROJETO DE INDICAÇÃO

 

Com efeito, percebemos que o Nobre Parlamentar, ciente da imposição constitucional quanto ao
, condutadevido procedimento legal, encaminhou o projeto em estudo na forma de indicação

adequada e desprovida de qualquer vício de iniciativa.

 

No que concerne à projeto de indicação, assim dispõe o art. 58, §§ 1º e 2º da Carta Estadual, acrescidos
pela Emenda Constitucional nº 18, de 13 de novembro de 1994 – D.O. de 22.12.1994, “ex vi”:

 

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

(...)

§ 1º.  Não cabendo no Processo Legislativo proposição de interesse público, o Deputado
poderá sugerir ao Poder Executivo a adoção do competente Projeto de Lei, na forma de
Indicação.

§ 2º. Uma vez recebida a Indicação, aprovada em Plenário, o Governador do Estado, no
prazo de 90 (noventa) dias, dará ciência à Assembléia Legislativa de sua conveniência
ou não.”

 

Da mesma forma dispõem os artigos 196, inciso II, alínea “f”, e 215 do Regimento Interno da Assembléia
Legislativa do Estado do Ceará (Resolução 389 de 11/12/96), respectivamente, “ :in verbis”
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Art. 196. As proposições constituir-se-ão em:

(...)

II – projeto:

(...)

f) de indicação;

(...)

Art. 215. Indicação é a propositura em que o Deputado sugere medidas de interesse
público, que não caibam em projeto de lei, de resolução, de decreto legislativo, bem
como em requerimento.

 

Isto posto, podemos concluir que o Nobre Parlamentar, na proposição de sua autoria, apenas sugere ao
Poder Executivo, na forma de Indicação, medida de interesse público que não caberia em projeto de lei,
de resolução, de decreto legislativo, bem como em requerimento.

                                              

Logo, ao sugerir – por intermédio de projeto de indicação – e não ao determinar, não invade a seara do
Poder Executivo, não ferindo, portanto, a independência e harmonia entre os três poderes,
evidenciando-se desta forma, perfeita sintonia com o que preceitua o princípio da tripartição dos poderes
consagrado por nossas Constituições Federal e Estadual.

 

O projeto de Indicação em tela, como podemos observar, encontra-se em harmonia com os ditames
constitucionais e com o Regimento Interno desta Casa, não apresentando nenhum impedimento para sua
regular tramitação.

 

V – CONCLUSÃO

 

Desse modo, à guisa das considerações acima expendidas, emitimos o presente PARECER
 à regular e regimental tramitação do  FAVORÁVEL Projeto de Indicação nº 374 / 2021.

 

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

 

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

ANALISTA LEGISLATIVO
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DIRETOR DA CONSULTORIA TÉCNICO JURÍDICA
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RODRIGO MARTINIANO AYRES LINS

PROCURADOR
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MEMORANDO DE DESIGNAÇÃO DE RELATORIA DATA REVISÃO: 24/01/2020

COMISSÃO DE  CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO.

A Sua Excelência o Senhor

Deputado LEONARDO ARAÚJO

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 ROMEU ALDIGUERI

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
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GABINETE DO DEPUTADO LEONARDO ARAÚJO

PARECER
09/12/2021

O PROJETO DE INDICAÇÃO Nº. 374/2021, DE AUTORIA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
DEPUTADO ANDRÉ FERNANDES, QUE, DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE APLICATIVO
QUE GARANTE DESCONTO DE ICMS NO MOMENTO DO ABASTECIMENTO PARA USO
EXCLUSIVO DOS MOTORISTAS DE APLICATIVOS E TAXISTAS DO ESTADO DO CEARÁ

 

 

O projeto de indicação em questão respeita o princípio da tripartição dos poderes consagrados na
Constituição Federal, uma vez que o autor da proposição sugere ao Poder Executivo medida de interesse
público que não caberia em projeto de lei, qual seja: “dispõe sobre a criação de aplicativo que garante
desconto de ICMS no momento do abastecimento para uso exclusivo dos motoristas de aplicativos e

.taxistas do Estado do Ceará”

 

O referido projeto de indicação está em perfeita harmonia com os ditames expressos na Constituição
Federal, na Constituição do Estado do Ceará e no Regimento Interno desta Casa Legislativa.

 

Quanto aos aspectos legais, este projeto de indicação encontra-se de acordo com o disposto nos artigos
60, inciso I e 58, §§ 1º e 2º da Constituição Estadual, acrescidos pela Emenda Constitucional nº 18/94, de
13 de novembro de 1994 - D.O de 22.12.1994. Além disso, a proposição está em consonância com os
artigos 196, inciso II, alínea “f”, 206, inciso VI e 215 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do
Estado do Ceará.

 

Sendo assim, somos de  ao andamento da presente proposição, em virtude daPARECER FAVORÁVEL
inexistência de quaisquer óbices de natureza constitucional, legal e regimental, bem como pela relevância
da matéria.
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DEPUTADO LEONARDO ARAUJO

DEPUTADO (A)
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e
Assembleia Legislativa

do Estado do Ceará

EMENDA MODIFICATIVA N.° ± /2021

AO PROJETO DE JN.DICAÇÃO N° 374/2021 - AUTORIA DO I)EPUTADO ANDRÉ
FERNAN.D.ES.

MODIFICA O ARTIGO 8°, DO PROJETO
DE 1NDJCAÇÃO N° 374/2021, DE
AUTORIA DO DEPUTADO ANDRÉ
FERNANDES.

Art. 1°~ Fica moditicado o art. 8° do Projeto de Indicação n°374/2021. de autoria do deputado
André Fernandes. passando à seguinte redação:

Au. 8°. Estando a presente Proposiflo de acordo com a
conveniência do Poder Executivo, como rege a Constituiçâo
Estadual, o Governador do Estado enviará para esta Casa
Legislativa uma mensagem para aprcciaçâo.

Árt. 2° - Esta Emenda entra em vigor na data de sua aprovação.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIV4DO ESTADO DO CEARÁ, em
14 de dezembro de 2021.

JúlioCésar Filho
Deputado Estadual — Cidadania

LÍi).ER DO GOVERNO

G,bhwlc do a~,ut,doEstadu,iJúlio G%ar bilha. lidado Gorcmo -Ar. Dcçcmb adorMón,jn~ 280?- Dianísia ibnm/CEP 60.170-9(X) /
Far&czz’/CE G≥b. a ~816-Fona/Far (8» 3277.2SÇ8/R~3V- Enrnil: dcp.jubbatsarfflho~aicc.sov.br. 80’LECISEATURA.

24 de 35



ai
Assembleia Legislativa

do Estado do Ceará

.J US’I’ 1 FICAi’ IVA

A prcsentc emenda tem por objetivo altcrar o artigo 8° cio prescnlc projeto, para que o

mesmo se amolde á Constituição do Estado do Ceará, visto que não se pode estipular prazo ou

obrigação para que um Projeto de Indicação entre em vigência. Ressaltamos que este tipo de

proposição é tão somente uma sugestão ao Poder Executivo, não sendo possível a sua exigência.

que só se faz em casos de Projetos de Lei devidamente aprovados.

Desta forma, contamos com o apoio dos nobres parlamentares para a aprovação desta

emenda.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTAI)O DO CEARÁ, cm
14 de dezembro dc 2021.

A-.
JúlioCésar Filho

Deputado Esladual — Cidadania
LÍDER DO GOVERNO

Gsbinc1edoDcpzzmdoE~dmiJáliO C4çarsÇiha-lidcsdo Govcmo -Ait DcsemLwsg2dorMóran, 2807-DionLçio Tonrs/CEa 60.1704W /
Foimien/CE Crb. n. 816- Fomt4~kr r&5) 327Z2sr8&SSs) - &naik dcpJubba,nrfi1ho@~J.cc.sov.br- 80’ LECISL.47VRA.
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29ª REUNIÃO ORDINÁRIA      Data 14/12/2021
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DEPUTADO ROMEU ALDIGUERI
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COMISSÃO DE TRABALHO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

MEMORANDO
14/12/2021
 

DIRETORIA LEGISLATIVA CÓDIGO: FQ-COTEP-002-02
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DATA EMISSÃO: 11/06/2018
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COMISSÕES DE TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO; E DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E

TRIBUTAÇÃO.

A Sua Excelência o Senhor

Deputado Juliocésar Filho

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

Emendas: Não

Regime de Urgência: Não
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Alteração(ões) no parecer do relator e da Conclusão da Comissão de Constituição, Justiça e Redação: 

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:

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,

DEP ELMANO FREITAS

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO EM
EXERCÍCIO
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GABINETE DO DEPUTADO JULIOCESAR FILHO

PARECER
20/12/2021

COMISSÕES DE TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO; E DE
ORÇAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

 

PARECER SOBRE O PROJETO DE INDICAÇÃO N° 374/2021

 

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE APLICATIVO QUE
GARANTE DESCONTO DE ICMS NO MOMENTO DO
ABASTECIMENTO PARA USO EXCLUSIVO DOS
MOTORISTAS DE APLICATIVOS E TAXISTAS DO ESTADO
DO CEARÁ

 

PARECER

I – RELATÓRIO

(exposição da matéria – Art. 102, §1°, I, do Regimento Interno)

Trata-se do , proposto pelo Deputado André Fernandes, e tem comoProjeto de Indicação nº 374/2021
sugestão dispor sobre a criação de aplicativo que garante desconto de ICMS no momento do
abastecimento para uso exclusivo dos motoristas de aplicativos e taxistas do estado do Ceará.

Na justificativa do Projeto de Indicação, o autor destaca que “Com a redução do valor do ICMS
incidente sobre os combustíveis, aos motoristas de aplicativos e taxistas, será garantido à população
cesso ao serviço com valor mais acessível, bem como, proporcionará melhores condições à esta classe
profissional, servindo como incentivo ao seguimento e fomento desta atividade, que hoje representa
uma alternativa de renda viável a curto prazo. No atual cenário econômico de nosso Estado
presenciamos o crescimento constante do desemprego, necessário, portanto, garantirmos condições de
trabalho aqueles que procuram nas atividades beneficiadas por esta lei, garantir o sustento próprio e
de sua família.”
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Inicialmente, vale esclarecer que os aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica de
redação legislativa do presente projeto foram devidamente analisados pela Procuradoria desta Casa
Legislativa, que apresentou parecer favorável à sua regular tramitação, por entender que se encontra em
harmonia com os ditames jurídico-constitucionais.

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, em reunião extraordinária realizada, aprovou o Projeto
de Indicação em comento, seguindo o voto do parlamentar (relator designado pela CCJR), que apresentou
parecer favorável à sua tramitação.

Vale esclarecer que, consoante o disposto no artigo 48, inciso I, a, do Regimento Interno, compete à
CCJR a análise dos aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica de redação legislativa
de projetos, competindo à análise do mérito as demais comissões.

        

É o relatório. Passo a opinar.

 

II – VOTO

( )Art. 102, §1°, II, Do Regimento Interno

Feitas estas breves considerações iniciais, como relator nas comissões conjuntas, da Assembleia
Legislativa do Estado do Ceará, passo a emitir parecer acerca do mérito do Projeto de Indicação ora
examinado.

Referido Projeto de Indicação tem como sugestão dispor sobre a criação de aplicativo que garante
desconto de ICMS no momento do abastecimento para uso exclusivo dos motoristas de aplicativos e
taxistas do estado do Ceará.

A matéria dispõe acerca de objeto com pleno mérito, não apresentando óbices em relação à administração
pública e à sociedade. Vale ressaltar que sua viabilidade técnica e orçamentária fica sujeita a uma análise
específica do Poder Executivo, o que é respeitado uma vez que se trata de tão somente projeto de
indicação.

Ademais, sugerimos a alteração do art. 8º, de maneira que se reafirme o caráter indicatório desta
proposição, tendo em vista que não há de se falar em entrada em vigor com sua aprovação, mas sim uma
indicação ao Poder Executivo. Fica o texto da seguinte forma:

Art. 8º - Estando a presente proposição de acordo com a conveniência do Poder
Executivo, como rege a Constituição Estadual, o Governador do Estado enviará
para esta Casa Legislativa uma mensagem para apreciação.

 

Diante do exposto, no tocante ao Projeto de Indicação n° 374/2021, apresentamos PARECER
 à regular tramitação da presente Proposição.FAVORÁVEL COM MODIFICAÇÃO DO ART. 8º

 

É o parecer.
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DEPUTADO JULIOCESAR FILHO

DEPUTADO (A)
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COMISSÃO DE TRABALHO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO
20/12/2021
  

DIRETORIA LEGISLATIVA CÓDIGO: FQ-COTEP-004-01

FORMULÁRIO DE QUALIDADE

COMISSÕES TÉCNICAS PERMANENTES
DATA EMISSÃO: 11/06/2018

CONCLUSÃO DA COMISSÃO DATA REVISÃO: 24/01/2020

106ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONJUNTA        DATA 14/12/2021

COMISSÕES DE TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO; E DE
ORÇAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO.

CONCLUSÃO: APROVADO O PARECER DO RELATOR

DEP ELMANO FREITAS

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO EM
EXERCÍCIO
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PRIMEIRA SECRETARIA

DESPACHO
21/12/2021

APROVADO EM DICUSSÃO INICIAL E VOTAÇÃO 56ª (QUINQUAGESIMA SEXTA) SESSÃO ORDINÁRIA
DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO CEARÁ, EM 15 DE DEZEMBRO DE 2021.

APROVADO EM VOTAÇÃO ÚNICA DA REDAÇÃO FINAL NA  108ª (CENTESIMA OITAVA)  SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA LEGISLATURA DA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, EM 15 DE DEZEMBRO DE 2021.

ANTONIO GRANJA

1º SECRETÁRIO
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AssembleiaLegislativa
do Estado do Ceará

OFÍCIO N.° 125/2021/DLEGIS/ALECE.

A Sua Excelência o Senhor
Camilo Sobreira de Santana
Governador do Estado do Ceará

Assunto: Projetos de Indicação

Senhor Governador,

Fortaleza, 15 de dezembro de 2021.

279/2021, de autoria
366/2021, 393/2021,
374/2021, de autoria
394/2021, de autoria
397/2021, 418/2021,
399/2021, 410/2021,
404/2021, de autoria
420/2021, de autoria

Atenciosamente,

do deputado Soldado Noélio;
de autoria do deputado Tony Brito;
do deputado André Fernandes;
da deputada Augusta Brito;
de autoria do deputado Leonardo Araújo;
de autoria do deputado Oriel Nunes Filho;
do deputado Antônio Granja;

Marcos Sobreira.

Comunico a Vossa Excelência o envio, por meio eletrônico, dos Projetos
de Indicação, aprovados pelo Plenário desta Assembleia Legislativa, n.°s:

do deputado

Deputado
PREs:

Leitão
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