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Proposição: Projeto de Lei Complementar nº 21/2018. 

Autor (a): Governador do Estado – Mensagem nº 128/18. 

Assunto: Adequa à Lei Complementar Estadual nº 618/12 (Estatuto da Micro 

e Pequena Empresa) às disposições do artigo 48, inciso I, da Lei 

Complementar Federal nº 123/06, com redação dada pela Lei Complementar 

Federal nº 147/14 (Lei Geral da Micro e Pequena Empresa), estabelecendo a 

obrigatoriedade de licitação com participação exclusiva de microempresa e 

empresa de pequeno porte, quando o valor de cada lote do certame for de 

até R$ 80.000,00. 

Ao Ilmo. Sr. Procurador-Geral, 

Mediante a apresentação da presente proposição destaca-se a 

nobre intenção governamental de adequação da Lei Complementar Estadual 

nº 618/12 (Estatuto da Micro e Pequena Empresa) às disposições do artigo 

48, inciso I, da Lei Complementar Federal nº 123/06, com redação dada 

pela Lei Complementar Federal nº 147/14 (Lei Geral da Micro e Pequena 

Empresa), estabelecendo a obrigatoriedade de licitação com participação 

exclusiva para microempresa e empresa de pequeno porte, quando o valor 

de cada lote do certame for de até R$ 80.000,00. 

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 

2517/2007, da Mesa da Assembleia Legislativa, 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 específico.   
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Todavia, em que pese a fundamentação jurídica exposta no 

parecer técnico, pede-se vênia para discordar, em parte, da argumentação 

exposta, posto que, naquilo que se refere: a) ao quórum para aprovação do 

projeto, entende-se que não seja o de maioria simples, uma vez que as leis 

complementares devem sem aprovadas por maioria absoluta, nos termos do 

artigo 68 da Constituição Estadual1; b) ao processo de votação, entende-se 

que não seja o simbólico, uma vez que as matérias que exijam quórum 

especial devem ser deliberadas mediante o processo de votação nominal, 

nos termos do artigo 202, inciso I, do Regimento Interno2; e c) a 

competência para deliberação da matéria, entende-se que não seja de 

comissão permanente, mas sim do Plenário, nos termos do artigo 60, § 2º, 

inciso XI, da Constituição Estadual3, combinado com o artigo 276 do 

Regimento Interno4. 

Por todo exposto, por perfilhar com as conclusões do 

entendimento exposto no parecer técnico em apreço, à exceção das 

ressalvas quanto ao quórum para aprovação, ao processo de votação e a 

competência para deliberação da matéria, opina-se pelo seu 

ACOLHIMENTO EM PARTE, tendo em vista a constitucionalidade, 

juridicidade, legalidade e boa técnica legislativa do presente projeto. 

É o entendimento que se submete à consideração superior. 

Assembleia Legislativa, em 10 de setembro de 2018. 

JULIO CESAR BASSINI CHAMUN 

 Subcoordenador da Setorial Legislativa  

                                                
1 CE - Art. 68. As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta dos membros da Assembleia 

Legislativa e receberão numeração sequencial distinta da atribuída às leis ordinárias. 
2 RI - Art. 202. A votação nominal será utilizada: I - nos casos em que seja exigido quórum especial para votação, 
à exceção dos previstos neste Regimento; 
3 CE - Art. 60. (...) § 2° Às comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe: XI - discutir e votar projeto 

de lei que dispensar, na forma do regimento, a competência do Plenário, salvo se houver recurso de 1/5 (um 
quinto) dos membros da Casa. 
4RI- Art. 276. Compete às comissões permanentes abaixo referidas apreciar, conclusivamente, as seguintes 

proposições: I - Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação - projetos de lei que versem sobre 
denominação de bens públicos, logradouros e vias estaduais; II - Comissão de Proteção ao Meio Ambiente e aos 

Animais - projetos de lei que versem sobre denominação de parques, reservas e áreas de proteção ambiental; III - 
Comissão de Assistência Social, Socioeducação, Segurança Alimentar e Nutricional - projetos de lei que versem 

sobre declaração de utilidade pública; IV - Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos - projetos de 
decreto legislativo que versem sobre concessão de título de cidadão; V - as demais comissões permanentes - 

projetos de lei que versem sobre inclusão no calendário oficial de eventos de uma data especial para homenagem 
concernente ao seu respectivo campo temático. 
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