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Manaus, 3 de.lt€?$tb+o de 20í8

Senhor Presidente

Senhores Deputados

Nos termos da Constituição do Estado do Amazonas, faço

encaminhar ao criterioso exame de Vossas Excelências e à superior deliberação

dessa Augusta Casa Legislativa o Projeto de Lei que "ALTERA, na forma que

específica, a Lei n.o 3.656, de 1.o de setembro de 2011, que'INSTITUIo Plano de

Cargos, Carreiras e Remuneração do Magistério Público Superior e dos Servrdores

Técnicos e Administrativos da lJniversidade do Estado do Amazonas e dá outras

providências.'." :

A Proposição ora submetida à deliberação dos senhores

Deputados, baseia-se na necessidade de dilação dos prazos de contratação

temporária de funcionários para a Universidade do Estado do Amazonas uma vez que

cursos de oferta especial por vezes tem duração superior a 48 (quarenta e oito)

meses.

Diante do exposto, encarecendo o especial empenho de Vossas

Excelências para o exame e aprovação da matéria, valho-me de mais este ensejo para

renovar aos ilustres Senhores De

consideração.

os expressões de elevado apreço e distinguida

em exercício

Excelentíssimo Senhor
Digníssimo DePutado DAVI ANTÔNIO.ABISAI PEREIRA DE ALMEIDA
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Presidente da Assembleia Leg islativa do Estado do Amazonas
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PRoJEro DE LEt N." [q \ lzore

ALTERA, na forma que específica, a Lei n.o
3.656, de 1.o de setembro de 2011, que
'lNSTlTUl o Plano de Cargos, Carreiras e
Remuneração do Magistério púbtico
Superior e dos Seryldores Técnicos e
Administrativos da Universidade do Estado
do Amazonas e dá outras providências."

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO AMAZONAS

DECRETA;

Art. 1.o O artigo 15 da Lei n.o 3.G56, de 1.o de
setembro de 2011, passa a vigorar com a inclu5ãõ dos gg 4.o,
5.o e 6.0, com as seguintes redações:

"Art. 15. ........:

(.)

$ 4.o O prazo de contratação de que trata este
artigo é de 24 (vinte e quatro) meses, renovável por
igual período, nas ínesmas condições da contratação
original.

$ 5.o No caso do inciso lV do caput desfe
artigo, a vigência da contratação será renovável
durante o prazo de execução do curso de oferta
especial.

$ 6.0 Áo contratado temporário por ocasião de
curso de oferta especial não se aplica a proibição
prevista no artigo 8.o, lll, da Lei n.o 2.607 de 28 de
junho de 2000, podendo, após a resclsão contratual,
ser novamente contratado se a obseruância de
qualquer interstício, desde que sob a vigência de
curso dessa natureza."

Art. 2.o O Poder Executivo promoverá, por meio da
Casa Civil, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a
republicação da Lei n.o 3.656, de 1.o de setembro de 2011, com
texto consolidado em face das disposições desta Lei.

Art. 3.o Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.


