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Proposição: Projeto de Lei nº 269/2018. 

Autor (a): Governador do Estado – Mensagem nº 142/2018. 

Assunto: Altera a Lei Estadual nº 10.869, de 03.08.2018, que autoriza o 

Estado a realizar transação para extinção de créditos tributários, 

prorrogando o prazo de requerimento de 30 de setembro de 2018 para 31 

de outubro de 2018. 

Ao Ilmo. Sr. Procurador-Geral, 

Mediante a apresentação da presente proposição destaca-se a 

nobre intenção governamental de alterar a Lei Estadual nº 10.869, de 

03.08.2018, que autoriza o Estado a realizar transação para extinção de 

créditos tributários, prorrogando o prazo de requerimento de 30 de 

setembro de 2018 para 31 de outubro de 2018. 

O parecer técnico jurídico emitido pelo procurador (a) conclui 

pela constitucionalidade, juridicidade, legalidade e boa técnica legislativa do 

projeto, abordando todos os aspectos previstos no artigo 9º do Ato 

2.517/2007, da Mesa Diretora, notadamente, a competência legislativa, a 

iniciativa, a espécie normativa, o quórum e o processo de votação, o regime 

de tramitação, a compatibilidade com os princípios e normas constitucionais 

federais e estaduais e regimentais e a técnica legislativa, inclusive, 

concluindo pela adoção do respectivo estudo técnico. 

Porém, novamente, não se verifica no parecer técnico a análise 

da emenda modificativa apresentada pelo Líder do Governo, Deputado 

Marcelo Santos, que amplia ainda mais o prazo proposto no projeto, 

passando de 31 de outubro de 2018 para 15 de dezembro de 2018.  

Inobstante, entende-se, S.M.J., não haver óbice jurídico ao acolhimento da 

referida emenda, tendo em vista a observância dos pressupostos 

constitucionais, em especial, as disposições do artigo 64, inciso I, da 

Constituição Estadual. 

Por todo exposto, por perfilhar com as conclusões do 

entendimento exposto no parecer técnico em apreço, opina-se pelo seu 

ACOLHIMENTO EM PARTE, tendo em vista a constitucionalidade, 

juridicidade, legalidade e boa técnica legislativa do presente projeto, bem 

como da emenda parlamentar apresentada, nos termos aduzidos.  

Assembleia Legislativa, em 14 de novembro de 2018. 

JULIO CESAR BASSINI CHAMUN 

Identificador: 310038003100320030003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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