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Projeto de Lei ne 4OO|2OL9

Autoria: Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

Relator: Deputado Saullo Vianna

ALTERA o inciso ll Co artigo 26 da Lei n" 3226/08 - Plano

de cargos, carreira e salários dos servidores do Tribunal

de Justiça do Estado do Amazonas.

PARECER

I. RELATÓRIO

No dia 25 de junho de 2019. o Tribunal de Justiça do Estado do

Amazonas apresentou o Projeto de Lei de ne 400 de 2019, oriundo do Ofício ne 25212019-

PTJ, que trata da alteração do inciso ll do art. 26 da Lei n.3.226L20t8, assegurando a

concessão de gratificação de função em favor dos serryidores do Poder Judiciário.

O proponente informa que a troposta trata da alteração inciso ll do

artigo 26 da Lei n" 3226/A8, que assegura aos servidcres do Poder Judiciário gratificações de

função, símbolo GF-1 que são asseguradas as f.rnções de Assistente de Diretor de

Secretaria, Assistente de Diretor, Assistente de Coordenador, ambos da área administrativa,

Assistente do Secretário Geral de Administração e Assistente do Secretário Geral de Justiça,

conforme o valor expresso no item lll (nomenclatrra Função Gratificada 1), nível lV da

Tabela Anexa lll.

Alega que a relevância da proposta está na necessidade de se adequar

as funções gratificadas ao organograma do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas,

garantindo-se a eles a devida e justa remuneração, bem como a adequada formatação da
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estrutura da área administrativa da Direção do Tribunal e finaliza que a mesma tem como

escopo o amparo à prestação da jurisdição e sua eficiência, visando garantir a hierarquia

das mesmas com a devida remuneração, conscrante as atividades exercidas e sua

correspondente relevância.

O presente projeto foi incl-rído em reuniões ordinárias, tendo

permanecido em pauta, não tendo recebido quaisquer emendas.

Os autos foram encaminhados para a Comissão de Constituição,

Justiça e Redação onde recebeu parecer favorável da lavra do Deputado Delegado Péricles

datado de 09 de julho de 20L9.

Nesta oportunidade, a proposi:ura vem a Comissão Especial cabendo-

me, na qualidade de Relator, apreciá-la quanto aos aspectos próprios conforme do

Regimento lnterno da Assembleia Legislativa do Estalo do Amazonas.

il - FUNDAMENTAçÃO

Cabe a esta Comissão, alén do exame de mérito, apreciar a

proposição quanto à sua compatibilidade ou adequação com o plano plurianual, a lei das

diretrizes orçamentárias e o orçamento anual, nos termos do Regimento lnterno da

Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, ern seu art. 27, inciso ll, alínea ,,b", que

estabelece procedimentos para o exame de compatibilidade ou adequação orçamentária

financeira.

consoante Justificativa, o Presidente do poder Judiciário Estadual

fundamenta a proposição na necessidade de adequar as funções gratificadas ao

organograma do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, garantindo aos servidores
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especificados a devida e justa remuneração, bem como a adequada formatação da

estrutura da área administrativa da Direção deste Tricunal.

Observa-se que o projeto não importa em aumento de despesas visto

que há o lastro financeiro correspondente, tratando-se, apenas, de mera correção de

definição jurídica de modo a se apropriar corretamente os valores às rubricas de despesas já

existentes.

Neste sentido, consideramos a proposição não conflitante com as

normas do plano plurianual, da lei de diretrizes orçementárias, da lei orçamentária anual e

das demais disposições legais em vigor.

ilt - voTo

Não tendo o projeto sofrido a lpresentação de emendas, discutidos e

analisados com a participação efetiva dos represertantes das Comissões Técnicas afins,

somos pela APROVAçÃO da matéria, concluindo gelo voto FAVORÁVEI à aprovação do

Projeto de Lei ns 4OO/2019.

S.R DA COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS E coMISSÃo DE oBRAs, PATRIMÔNIo E

SERVIçOS PÚBLICOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DD ESTADo Do AMAZoNAS, em Manaus,

10 de julho de 201,9
(

SAUL


