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Institui o Programa Mais Empregos e
concede crédito presumido do ICMS na
forma que especifica no Estado do Amapá.

. . . '---'~;'....--_._.o GOVERNADOR O ESTADO DO AMAPÁ,

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá aprovou e

eu, nos termos do art. 107 da Constituição Estadual, sanciono a

seguinte Lei:

Art. 1° - Fica criado o Programa Mais Empregos com a finalidade

de incentivar as empresas estabeleci das no Estado do Amapá a ampliar

seu quadro de funcionários, abrangendo também ações previstas em

outras leis específicas.

Art. 2° - No âmbito do Programa Mais Empregos, fica o Poder

Executivo autorizado a conceder crédito presumido do Imposto sobre

Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de

Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação

- ICMS - aos contribuintes do imposto estabelecidos no Estado do

Espírito Santo, na forma, nos limites e nas condições que estipular esta

lei.

Art. 3° - O contribuinte do imposto que ampliar seu quadro de

pessoal regido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, fará jus

ao desconto no valor a pagar a título de ICMS equivalente a

porcentagens de desconto:

I - empresas com mais de cem funcionários contratados fará jus a

5% (ci nco por cento) de desconto no ICMS;

11 - empresas com mais de quinhentos funcionários contratados

fará jus a 15% (quinze por cento) de desconto no ICMS;
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111- empresas com mais de mil funcionários contratados fará jus a

25% (vinte e cinco por cento) de desconto no ICMS;

Art. 4° - Para se habilitarem ao Programa Mais Empregos, as

empresas deverão comprovar:

I - regularidade fiscal e cadastral;

11- utilização de regime normal de apuração;

111 - não serem beneficiárias de incentivos fiscais na esfera

estadual.

Art. 5° - Os benefícios previstos nesta lei terão validade de 12

(doze) meses a partir de sua publicação, prorrogáveis por igual período.

Art. 6° - O Poder Executivo regulamentará esta lei, bem como

baixará os atos que se fizerem necessários para sua aplicação.

Art. r -Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Macapá - P, 10 de dezembro de 2018.
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JUSTIFICATIVA

o presente Projeto de Lei tem o objetivo de criar o Programa Mais

Empregos para estimular o crescimento de vagas de emprego no

mercado capixaba através da redução de ICMS de acordo com a

quantidade de funcionários que a empresa utiliza.

A crise econômica que o País vem enfrentando provoca o

desemprego e redução do nível de renda e no Amapá foi o estado com a

maior taxa de desemprego do Brasil em 2017, com 17,7% de taxa de

desocupação, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de

Domicílios (PNAD) trimestral, FONTE do Instituto Brasileiro de Geografia

e Estatística (IBGE).

A apuração do instituto produz informações sobre a inserção da

população no mercado de trabalho, associada a características

demográficas e de educação. Para isso, são avaliadas pessoas a partir

dos 14 anos, que compõem uma amostra de informações, que

representam os dados de determinadas regiões.

Somente no 4° trimestre do ano passado, o estado ficou em 10

lugar no ranking entre os estados, com índice de 18,8%. Esse dado

também foi o maior já reg istrado pelo IBGE desde 2012 entre os

amapaenses. Pelo país, o índice de desemprego foi de 11,8% entre

outubro e dezembro.

Portanto, se faz necessário alguma medida para frear o avanço do

desemprego. O benefício fiscal previsto no presente projeto resulta na
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ampliação da geração de emprego e renda, além de impulsionar o

mercado com a redução do tributo e, consequentemente, diminuir os

custos de operação e aumentar a produtividade, tornando as empresas

que estão instaladas no território Amapaenses mais competitivas.

Com o interesse de estimular o crescimento econômico e

aumentar a geração de empregos no Estado do Amapá, frente aos

argumentos supracitados, submeto aos meus pares a presente

proposição e clamo pela aprovação.

Macap' - AP, 10 de dezembro de 2018.

r. Fu rlan
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