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Senhor Presidente

Senhores Deputados

Comunico a essa Augusta Assembleia Legislativa que, no
uso da prerrogativa a mim deferida pelo artigo 36, $ 1.o da constituição
[stadual, decidi pela aposiçâo de VETO ïOTAL por inconstitucionalidade
formal, por vício de iniciativa, ao Projeto de Lei que "DlSpóF sobre a criação
do Drsque-Fsco/a no âmbíto do Estado do Amaza,?as.',

A Proposição viola a iniciativa privativa do Governador do
Estado de propor leis que criem obrigaçÕes a órgão da Administração Direta do
Pader [xecutivo, consoante disposto no aúigo gg, $ 1.o, incisc ll, alíneas "b,.:
"e" da Constituição Ëstadual, conforme demonstram as razÕes de ordem
jurídica contidas no Parecer n.o Bg3/2018-PA/PGË, aprovado pelo procurador-
Geial do Ëstado, documento que constitui parte integrante desta Mensagem e
relevante subsídio à deriberação dos senhores Deputados.

Assim, pelos motivos expostos, nos termos
çonstitucionaiç, submeto os motivos de veto Totar à apreciação dessa Casa
Legisrativa, reiterando aos irustres senhores Deputad os, na oportunidade,
expressÕes de distinguido apreço. 

Ì
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#/.kN.^#;W
Governador do Estado

Hxcelentíssimo $enhor
Digníssrmo Deputad o DAVID ANTONTO ABISAI PËREIRA ÜEPresidente da Assembleia Legislativa do Ëstado do Amazonas

ALMËIDA
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Estaío {o y\mazonas

Qroçuraíoria Çeraf {a l\sta{o

Processo n.e A14277 12CI1.8

Interessado: Casa Civil
Assunto: Análise cle Proposição Legislativa - Dispõe sobïe a criação do Disque-

Escola

FARECER N. 893/2018-PA/PGE

CONSTITUCIONAL. PROCESSO LEGISLATIVÜ"

SANçÃO OU VËTO DO CHEFE DO EXECUTTVO.

CRIAçÃO DE DISQUE.ESCOLA. FIXAçÃO DE

ATRIBUIçÃO A ORGÃO DA ADMIhIISTRAÇÃO

PÚBLTCA DIRETA. VETo ToTAL.
-4b formahnente inconstitucional lei de iniciativa

par:lamentar que críe obrigações a órgão da Adrnirrisiraçã<:

Direta do Poder Executivo.

Senhor Procura dor-CheÍe,

os autos administrativos ora sob análise veïsâlïl sobreo ofício n.

1037/2018-GF da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, encaminhado

a esta Procuradoria Geral do Estado por Despacho d.o Chefe cÌa Consuitoria

Técnico-Legislativar Que tem por objeto o envio de proposição legislativa ao

Excelentíssimo Senhor Govemador dcl Estado para fins de Sanção or-r Veto,

A proposição legislativa, de iniciativa cio Deputado Augusto

]osé Ricardo, clispõe sobre ar criação do Disque-Escola no âmbito do Estado clo

Amazonas' Os autos vieram instruídos com a ju-stificativa apresentada por sua

Excelência, bem como pareceres das comissões temáticas"

CNPJ no04.312.3ó9,1001l-ó2 - RLraEnríìio Ìvloreira, n,o l-108.
Praça 14. l\4arraus -. AN{. fone: $2) 3622,:?9M -.tvtt'tt'.pge.um.gor'.br
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Estalo {o,4maaonas
Qrocura,{oria

Çeratdo Esta{o

E o relatório, no essencial.

A proposição legisrativa sob anárise, Ìogo em seu art. la,cnput' cria unr pro8rama a ser executarlo peìo poder púbtico Estadual, ao dizer que"Fícn instittríçío o DistTue-Escala tro âmbito cío E,çtado do Arrazor.tes, c0171 n *fríhuição de. ,recebe,e etrc:itrtzitthill'üos órgãos €otnpett'rttes cítt *rryLírísfração rlertúncías, recrarnaçõt:s ourepresettiações que enuolztant 0s estithelecinterttos de ettsí,0 e seraidores díret* 01íindiretawente ligacíos a esses,,,

Conquanto lor-rvávej 2 intenção cla Nobre Casa cÌeLegisÌadores ao aprovar proposição legislativa em favor dos administrados, aurconstitucionaii dade formal
patente.

por vício de iniciativa do presente projeto de lei é

Apesar da importâ'cia do tema, o texto em exame fere oprocesso Ìegislativo estabelecido peÌa Constituição da Repubrica, que em seuartigo 61' s1n, inciso II, arínea "b", determina que e de iniciativa privativa dochefe do Executivo as leis que disporúam sobre a organização administrativa,

O Colendo Supremo Tribunal Federal entende,pacificamente' q'e as nor:mas da Co'rstifuição Fecierar sobre processo regisratirrosão de observância obrigatória para os Estados. A Constifuição do EstadccìoAmazo'as, neste passo, reproduz tal irorma em seu artigo 33:

i:!t;;,,,o,,::i#:*: 
dalteis compleme,tares e ortíinárìas cabe a

i;:;:í;,ïí":::í,,,;x:'u::íï:rí;,,i*:i;;'i:,::,Constituíção -' "et )vt ttttr € Ttos casos preztistos nestn

CNPJ no 04.31 2.369/00t1_62 _ Rua Enrílio Mnreira. n.o r 308,

2

Praça 14. Manaus - AM, fone: (92) 3622J904 - trtrw,pge, om,gort,$7
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lïstado la rLmazonas
Wocuraloria Ç eraf {o lEsta{o

$ 1c 5âo de ìnicíntiz,n priztntii,a da Gozternadar da Estado ns leis

que:

(...)

II - dìsponhsnt sohre:
(..,)

b ) or ganiza ção adnzinistr ntia a e tt mtéria ar çantentária ;

( ,..)

d criaçã0, estnrturação e alrìb'Ltiçoes dos Orgaos C,rt riúninistrnção
direts, das empresns públícns, tlas sociedades de ectsnamìn tnísta.
dns autarquins e das fwúnções instituúdas pela Poder Públicct.

Ê certo que o projeto de lei ora em anáiise er"ìvolve a

organizaçãc) administrativa e as atribuições das Secretarias de Estado do

Amazonas, interferincÌo na organiz-ação e funcionamento da Adnrirristração,

matéria esta sr-rjeita à iniciativa de lei resen'ada ao chefe do pocÌer executivo

estadual. Cito, para arrematar neste argumento, ementa de aresto prolatado pelo

Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGTMENTAL À/o RËCuRSo
EXïR.4ORDI^úRIO. AÇAA DTRETA DE
ÌNCONSTTTUCIONALIDADE, VíCrc DE INICIATIVA, LEI
DE INICTATTVA PARLAV4EN?-ÁR QUE DTS\OE SOBRË
ATRtBUTÇÕes r ESTABELECE OBRrc AÇÃo A ]RGÃA DA
áDMINISTR AÇÃA PUBLICA,
/NCONST/TIJCIONALIDADE, PRECEDENTES, AGRAVO
Ao QLIAL sË NEG,4 pjìoyiMËNTCI. 1. Acórríãa reco,rid. que
se encotttt'e ent sìntonia c071t â inrisprudê,cin de_<fa cotte iza
sentido de que padece de incanstitttcionalidade fonnar a rei çre
iniciatiua parlamentar que disparcha sobre atribuições ou
estabeleça obrigações & órgãos públicos, matiria da
competência priaatiua rra chefe do poder Executiva. 2.Agrauo regintental n que se nega proaìmento.
(RE 653041 AgR, Retntor(a): Mín, ËDSON faCf*1,1,,, printeìra
Turnm,.iulgada erh 2810612016, ACoRDao tãrnor,nco nk-
166 DIVULG A8;09-.2016 pIJBL\C Ag_08_2A16 _ grifsi)

O Projeto de Leì ne 4SlZ0l7 viola, também, o princípio
constitucional da independência e harmonia cìos podeïes, previsto no artigo 2a da

CNPJ n" 04
Praça 14.. lt4anar.rs

J

,.i12.36910011-62 - I{ua I:mílìo ì\4or.eira^ n." 130g.
- Â\4. ibnc: (91) 3622.3904 .- rvv,tv.pga.anz.got,,br
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l\stalo la Ãmaaonas
Srocuraloría {o nsta{o

co'stituição' à 
'redicla que ir'põe ao Pocier Ëxecuti'o a realização de unl

P ograma

Pelo princípio da crivisão dos pocreres, cabe ao chefe clo
Poder Executivo a gerência d.os rumos cla Admilistração púbtica, organizar cs
programas rìo â'rbito das secretarias de estado é atrib*içâo qr-re deve estar
englobada nessa pelspecti'a, cievenclo seï afastada a interrrenção excessirra de
outro proder (ADI 13, ADI l..g95, ADI3.j.67).

Desse modo, co'sideranclo a irrconsfitucior"raridade fcr'ral cia
lei que decorrerá do pr:ojeto i,sslza16, opi'o pero vero jurídico totar.

Diante do exposto, consi.clerando os
colacionados aos autos, entendo incidir na hipótese inconstitucionari
na proposição legislativa submetida a esta procuracÌoria Gerar do E
pela quaÌ recomendo o vETo TorAL à proposição regisrativa, sem
posicionamento diverso por parte de Sua

Estado clo Amazonas.

Excelência, o Senhor Governador do

À consirler:açâo superior com a urgência soricitac{a

PROCURADORIA ADMINISTRATIVA DA PROCURA DORIA

documentos

dade formal

stado, tazào

embargo de

GERAL DO ES

2018,

TADO DO AMAZONAS - PAIPGE. Manaus,20 de dezembro rle

ISALTIN RBOSA IVETO
do Estado

CìtiPJ n.' 04.312.3 69i0011-62 _ Rua "Urnílio Àloreira, n.u 130g.

4

Praça 1.1, Manau"^ - .4,ìV1, fone: (92) 3622.i90.+ - trn'w,p ge, a nu gott, br
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Çeraf do Estalo
,'-'1,
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Processo n. t4277l2018-PGE.
fnteressado: Casa C:-v:-i .

Assunt'o; Anáìise de Propcsição LegísleiÍrza- Di.spÕe sobre a criaÇão
do Dj.sque*Esccla.

APROVO o Parecer
Srocu.r adcr do Es tado ür .

Àc Gai: r;:e i,. e <".1c

Es:a'jr: ü{:ì irrâicíias .

DESPACHO

n.oB93/2Aie-PA,/pcÊ subscriio pelc ijust.re
Isait.inc Jcsé Barbosa Netc.

Excelent.issrmc Senhor procurador Geraì ,lo

PRocuRADoRrA :\DMrNrs?RÀTrvA - pÀ/pcE, êÌn Manaus (zu,1), 2i cie

ciezemcrc ie 2.078.

o Augusto Carvalho Se
Procuracior: do Estado do Aniazonas

Cliefe cÌa Pr,ocuradoria AdniinÍstratirra

ãiig
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Çeraf do Estado

PROCESSO N. L427? /2.O18-PGE
INïERESSADO: CAS,{ CIVIL
ASSUNTO: Consuïta. Anâlise de Proposição Legislativa * DispÕe sobre a

criação do Disque-Escola.

DESPACHO

.ê.PrtCIVO o Parecer n. e93l201B-PÂ/PGIi, do

Procuraclor <1o llsta<Ío, Isaltino José l3arbosa Neto, acolhido pelo Prr:curador-

Chefe da Procuradoria Admir:.istraï.iva, Ilugênio Ar-rgusto Carvalho Seelig.

DEVOLV,{.M-SE os ãutos, cgrr} utgência, à Casa

Civil

1

GABINPTE DO PROCURADOR'-GPRAL

ES?ADO, Manaus, 2! de dezembro de 2018

DO

\
JO p

Procura.rlor-G rl
o

o

F{ì ã:"

pn.*i.
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P'ìOCURã!ôIìIA A'MÍ!IIS'}RA3!VÀ - 9AlPegt êm I'ii,rìrls i;àI.'t), :il .:ie

õi: tii\lti..a, rì{" iiiS,

-UitfÍãlho

i\ì:ai:u:aìde:r iiJ ísi:aic,lo iaiBaciiâ9

Cììá iiì {iá i'Ì:sari rÍidcr i â itâì{inl st ïõt i.vâ

tPt bt, íííti{cd,) Çvta{ dlo f,s t a,io

FR(}cEs$o Ì{. r.r.284/2018-PCp
ìIfïORES$ÀilÂl Âsse:ublria i,egislativa do ÍJst:rdo dn Àmarr:na$.
À$$UNïO: 0í)rì$uJta. Proieto de Leì. Veto total.

rôBPACHú

AFR$Vü s Patcer n. Õ$Í)4.i2Ò18-yA.i?&ï:),. 4o
Proclrador eirr Estzrdc, Isalìincr i.rsÉ B*rboça Neto, arolhido pelo prncrra.dor-

chefe da Procuradoria Administ*iiva, ÈugdnÍo August' ()rrvaltro lüeetig.

,')
Èijerrs

e prlvirÌènci:rs

prccuratlrial.

DPVOLVÂIÌE"SE Òs autorì â qÁ$À CIVìI,, para cìôlria

$rïtinsÍltès qìterito âo tiispattn na marrilesti+çârr

&atriyBïD Do FnSCUfráA0R"0sr.At DO
ffittDa r,lardüirrqr

'\,:".....,. 
,..ì

dr:2,f;fibro de

Lieíâl uo

MËNSAêËM lt.6 êâ t2019

It4ansus, $ de$&rír.coe Z0rg.

$ènhsr Pre$idünts

Senhorço Seputadas

Conrunjc.o â e$sá Augrlsiã Assemblsìa Legislaliva que. no

-$ü dâ pr€rro$âtivã a ínim deïrdda pelo artígo 36, $ 1.o da Conttituição
Ësfadual, d*çidi peta aposição de VËïe ïOTÂL por inü$n$ltÌuctônalidãde

turmei. por vi*is ds inÌciãtivü, ao projeto de Lei que .Or$pÕË 
sobtë a cliaçëio

do Sisque-ËscoJ* nç árnbjío do €slado doÁma;onos.,,

A p.opo$içâs vioia a iniciativa privstìvã do ôovernador do
Çstado de propor leis gue sriem obrigaçõe$ â ôrgág dâ Adminiet'âçâo üìrèti! ds
prldêr Executivç, cotÉoãntê dÍ$posto nÕ ârtigo 33, $ 1.o, inciso ll, alineã$ .,b,,e

"e" ds cs.etìï',içào Ëstaduar, coníônno demonstrem as rarôes de ordem
juridica cantidas no Farecer n.o gs3/20.g-p!,p.E. 

aprovado pero procurar)or-
Gerel do Ëst*d*, documento que constih.li pârië intêgrüìnte desta Mensagem e
relevante suh$ídio à deliberaçãc dos SeÍhores Deplkdos_

Assim, peio$ molivçs expostOs, noS têrfio$
con$tiÌucionâis, submete ss môtivoc de Veio Total á âBrêôiãção detsa ÇaçaLe$i$lativa, feitaíando â0€ ilu$lres $enhores Deputados, nâ opoÍtunidade,
expr*ssões de rt'sringuidü -oï7 

í .../ " /
Mi{Mí{tg'rtu k*s

Governasor do Hstqdo

f tos**o tt.a (i l 427I i 2ü13

Intercneado: Casa ilirìl
Àssünlo; .,\nális* da Propctiçãn l,egisiritivn - Dispôe tìobìe à ctiaÇâlr r1o llisqt:e'

Escc.la

PÀBri(:Ër{ N. 8e312018:fAlXS_E

CONSTI'TUCIONAL" rìtOCË55O Llìtllsï,:l'I'rV(].

sANç:ÂQ ÕU VETO D0 CHEFË I){) Exfi.{lrtrM.

cRïAçÃc., I)r: IJISQUE-ESCOLÂ. FIXÀçÃO i)r:

ÀïRIBL"IçÃO rr ÓRcÀo DÂ Àl)MtNIS'IRj\(ì,\o

PÚBLICÀ NIRI,rA. VTT() ïOT/IL,

É í,rïralr:rcnts iiì(:(xìiitituçi(Ìr1al lei d{Ì ìilifi;liÌ\,il

parì.rrl,lenii,r que friil obri*aç:Ões a t5:gão da A<imÍ*ìsi:3iqãr.

Ì]iïeia da Pçílex Exc{utiv(}.

$*nhor Frorurad*{lrcÍe,

Cìs ã\tos ãciïrinisiralivus url sob atálise v.ìisanì sebíeô Atieiç n"
'103?/2t}]tì.Gt' da Assenbl*ia Legislaliva do Êstado do Ànazo*as, e'c*r'ir:hatÍr:
a esta ìrror:uradoria Geral do r$tâíJo'JcÌ ì.)t:sp*cho io chei:e da cuti:rriJtç.r
'lricnir'*-Ltgirlatir'è, qlìe |efi1 irr;r ubjei:$ o envio de prìlpesiçáô legislarive a.:

[.xctì*:ntíssìrnu $enhnr t,.ìçvtritiicior rJc, Ëctrdr:: pora irns ie Sanção *:.r Virio.

A prrçnüçÈr krgirlaliva, de ir.,ir:iativa rìo IleFutad( Àugnstt:
Jos* Ricard., disr:àe sotrre ti r:rinçãiÌ cfu Í)isq*c-lì*c'la no âmbitr, rii, ã.stai:io ci.
ADiazr:la$. Os aut.s *inriuri Ìnsirui<ios coÌn a j'siiÍi{atiì,a aoresèntac{a por:'.r
Ëx#iêri{:ia. l'onr con:o pareceres Cas {nmiisÕÊi) tcrn;itilãrr.

É o rslatórìo, l.r* cri*en.ial.

Á prcrposiçâo legi.slatir,s rio$ aniilise, logo ern sêu âri. 1,.

c*ìrìJi, *rin ïm prügrarnrj a s*r c.xceufado pelo pciJer público Èrjtâ{Ìu{ìì, ao cÌi:ler qur
"!:ica i*t;ríhtíáo o Disâre-Ès(tÂ ,, âtxbirt iJ, [stçrlo ctt AtnÍzanas, *,rrJ .ì {ifii,{iisb Írr
receler'e eirrrnsinÂrr ooe ór3rì'cs .*muiirilifs iìt. ,trr:ìnislraçitt lle,tuicitis, .".ecíattaçie-< tri
*tp,e$eiltaÇôes 4ri* e,ii*raam 0s etr(úcrôrirlrerf0s ,if. êÌ4rii,i{j e s*.r,idores ti.j.etk ii.
indirc!arx:iiti: iiqa/.çs ç Lt!;st?s,, .

(ÌJlüuíìÌì.t(i ìc,iir.;i.;el a intençãc Ca Nobrr Casa de
[.egíslarÍr:'*s àí:] apravÂÍ proposìçilo legislntivâ em Íxvo: {ios â{Ìminisirâfií}$. .ì

*ìcôÍ-ctiÌucionalidrcì* mrnral por ví*í* cle inir:iatìva d.c prcserrt* Ì)ioiÈto do lèì \i
pâiênte.

+. il

Ape,sar rJa Ìnìprrrtà.,lcj{ do ternil, ü tÊxto .:nì exaïrÈ l{rre i
pÍocersô lrgislatrvo estai:*kcìdc pelã CiliìsiiÌ:ì"ìieãü tì;; ì?epí:bÌìta, ,1,"ì.: èr\ .it:,.,

trliiiô 61, $i!, incìBo IÌ, alinsa "i;", dniermila qug d rte iniciativa prìvativr,*
Cft,uí* do Ëxerlutivrr as leis que <Ìi*;rotúan scì:* a orgalrizaçár: gdfílt.lisirâtiviì.

O {.lolpndr: Supre:lo .f*brnal 
le,ls:aÌ

paçìficamentr, gue ás u(ììrrnali <ií Ccn$tÌtrjçàô l;eiierat sobre xlrüc*ssi)
sâc ds e'pssÍ1,ítnciâ abrisât{iíia para os Fltrclol. * Cc,ns{iÏiçâo cÌ0

^.rnázotrag, 
ne,$te ì?asso, reproduz- tal norrna em seu artigo 3ì3:

efríeniìiÌ.

iegi.cl.:;1r,r:r

Ë:$teri0úo

$iário Sfiçial dq lstado do Arçaaonas

Arl. .ìi. lt;r;tr:i;iíüu dns lrit rcmuiat
,,,,at,y,s, 

.aa1ayjq1ç lu^'i;;ïr:;;';*;"':rï:;r;r:'ï::;::r::,r:,r, 
,,:,()êrilIiçdar dâ lstada. rd Ìrirililnl íja jÌis ,içr, * priir"i,ì.Cr,l.i,

ïr,iii,',li,irì"*t 
cldu;tios' tt't farmt , *n" r:íii" Ì'rrrrsjor xr:,Í^
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$ J! ,Çr{o ft riri{ffitirr frrcclioc la ilovcrxrdor lt Ë,stn,l't x ìeít

disl,ntlrrrri soln;

í...)
b) ,ïgaúza?o âdãiïiìl/}tiva e mallria PrçffiEntóti';

{...1

ei ari&çâr,.slrtílurâiÃc Ê a*ibtiçõK dds (1rrìias dR adili'íslt^ção
,iittd, das atpresas púhlíras, dw suieilitil$ it nffiiltnlíu rnisla'

tias aNnrquias e das t'nrílnlìltâ ilr titüídqs ?tb lttr.*r Pàiilicç

Ìi certc quur o proi('ïo de lei oÍa {,Ìí' ânãli$f envcr}ve a

gi:gaÌlizâç;i.o edmt:ìistrãtiva { 3s atj"ibuições dâ$ SectelilÌiâs <ie Ístaclo 
'iÒ

.4rrÌãzoJìiì1,. krïçrierinCrl 11â or/{z;ìizâçác t fur"cionàfigfii(t da Âcìniiristraçâu,

ÍlìãtÍrin e$fà silteitá à inhiêtivâ de lei l*i;errrada ao chcfe,Jo poder exr{tltivo

{rstíì{ìilaì. Cito, para driemât.lr ÌÌs$ie èr$umentc. cnìenta de iirest(r ProiatâCo pêlü

$upreino ïribunal Iede:al:

ÁGtìÁiJO iìtGiM{:fìj?Ál r-d ,\!icij/(&)
Ès1'lìcofiDjN.4]'Ìic) ,{ç,{tl ãÌREr,1 Dt
JNi0N5l,rïUü$.ryÁriürDr:1. ViCìç DE ÌNICtu{1lkï. t.{t
oE IVCi;iïlVt iÁlïLá&tENïAÃ CÌJã DtspÕr 508ÃI;
á;B/BrüçoËs Ë È.sïrtsEt-EcÉ; osnrc^çfio Á óRGÃo DÁ
aor"lvlsinaçio ptlrLrc,ì.
.i|,(:QÌ\'SIiïLrfIa-)NALIDt\DE. /,Ìì,ËiìI:ìt)$N'IÈìS. .{ônÁyO
Aç QU!tì...tË Ni:(ìl PROI;JÀ.1ENïO. t. Árérdlío rcçorridc qrrr

sí flìcctÌrr eìÌi siittonÌ{ rnni c iuríqnutlêtüil {Íóìld (;{ìrir rc
sdri,üd ílc â{Èpídea{ íie líaonsfittrcìosll.idcdrfomal n fui de

ilìciatixa pcrÍcaettar que dispoaha sal,re alrihig<ìes ol
.8-q.t(àelg{_*qkt$g{gËS g 6tÍà0s pitblítos, w*t*ie Lla
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ô ?rcieto de Ln! nt ,iii2Ei? violn, tàmbírnì, cr princípio

coasiin:cional r'lã Ífldependên(ifl e harmr:ma clos po<,reret, F,ïvist$ no a$isro ?,, í.!a

Constiiuiçãc, à nredi<Ìa quc' irrpÕc ao ì)ocìer Ëreculir,r: il r*alizaçio ìe uiir

PrÔ8rarll3.

Pelo pri:-rcíirío ria diuisãc dos poderes, câbe âô (hrie do

Pçder Ëxcctiivo a gtrrôncla dos runtos <ia ÂdrninÍatração Put:lica. (3r6uti.zar o*

'progrÂiÌìas nc' âr,biio das secretarias iirl ,:síâdo è airibuição que dcre estar

e:nglab'zta 11ê$ss. Irèrsptìctiviì, dcvenrir. ger afesiada a ìnterv{fi{ãó oxc.pssiçar de:

ti^c póder {AOI 13, ÂDI :.$95. .{D1 3,161).

L)esse rn,:iiu, (:$nsidÈrÂrìrìô â incônstiftrúii)nalidade f(}rrn*l rla

ìei qr* decu:rerá do Pr<1eti: i55i,?ílló, cpìno pslo getoiuÍidiç(r tí1iâl.

' Dìrnte dr-. eÌpcìitcr, COnsidp;randO il$ i,j{:iÌÌìleflios

h:i;cionadr:ç oos artü$, rnlend$ incidir na hipSl*sr ìrrcon$tìturiilnôli{Ìade forma}

ne p|iìpasiçàç ìeqisliìÌivâ :;ìrhmp|da iì {ríiilr prix]rÌiê.loria Ceral Cc [$fiìdú, rã?.ãc)

p*i* qual recÕursndìô o \ë.T0 ï0ïAL à propcsiçá,: legislativa, senr rmlnr;;o ,Je

püsici.ônarìl€nt ì diverso ror parte de Sila Ëxci:lôncia, n Sonhor (ìover,ariol ric
lìstnclo c{o Àiì.Ìiì,i,úrì â s.

Á conxidetaçâo s!Ì11ëÌ:iër cô1lr a rirgiirrr;ia soÌicit.r,ì1.

P'ìOCg}1ÀPORIÂ AI}MIì\,IISTRATIVÂ ü.4" PIì{.}CUIL{NOIìIÁ
ç"i.R Aï. í)tt ESïA I)C D(} ÁMAZOra..Â $ - rÁl.PGt. l\4alar:s, 20 de dezernbro de

4*Èi
í...j

3Crii.

]SAL

da iÌstado
NETO

DiiÉrio 0fiçial ds [stado da AmaEonas

pros€sss t\, r42'l'? /Q.018-ví:Ífr .

rntìerçssôdo: íìii$;l (:iÍli.
,\bev ta; ltá!.1..r€ dü }rio;.rl9iç;n lËqiil.ii:11.rã- DÌ3pòc scb;.9 1 ciait+'1!)

dc [i::s.;ijiÌ-Êiaaì:iì.

FÈSPÀCBÕ

ÃPRüVQ t Íiìltirlrí li.'31:ì,/2í.ìltì-pl.'lìiií; '9Ììfls(t:i1r, p,rt.: :i,-;:-:

llÌiìÌur,iíìü:. rÍ l3:êdç i)ít ' iiiè. iiitiì ;ìè$* 3êrlriia Nel-Õ.

ìi.i ì;,ii:iniìïÈ al(, i;jr:a:iri'i$si,Ìitì Íril;:i".ár 3rú(lçJ.:iol liei;t.ì :,'

jilìièijrì ili .!:ia:rlràs,

'RÕCUTORIA 
Ë*lrrNrgTmTïVá - ,i'./"QA, in l.jài!!ì': j r\ill . ..: ;i

tt,t2trir'ri iÈ .':Cì iì -

..-..-. -,,i:l::...3.<-' ^-'.-:;l:-rii .- l'{ {ts?Aiií{è ÀugustÒ ?ãrvaLlro sr*driq
!r!:\ra'Jçr d.c ì:s[üì) +f, islaïorìa$

i:h* f â .liì Êríc'ìrà"Jsrrnì À(j:{i:ii strô i: ive

OË$RFTO üã 03 üã JAt'lÉlR0 0Ë l$l9
0 GOVERI'iÂDOR nQ ËgïADO De ÂLÌAZO?{A$, no

exercicio de çsÍnpêtênciâ qus lhe conÍèrê o ârtigo 54, lV, da
Con*tiluiçëo Ëstadiral, resclve

g,ÊSIGNAR ô S€nhor LUIS FÁËtlÂN PE&ËIRA
âÀRgüSÀ, Sêcrstáfis Executivc da Secreiaria de Ëaiado de
Ëdl"tsâçâs e QualicJade do Ênsino - $ËDUC, FaÍâ, sem prêjuieü
dç suâ$ atribuiçÕes s êtê uílerìor df'íberãçâÕ, respoilriÊr pelo
cârga dê rôntiânça dÊ S€crêÌâíio de Ë$tadü da referida Pasta,
cÕnstant$ dÕ Ailexú {, Ëa*e Ì5, da Lei n.o 4.163. de 09 de
nìârço de â01 S.

GÀFurËïE n0 G0VËRNÂ00R D0 ËsTÂt* ns
AmAAêNAS, em Mâíìaus, 03 de Janeirc de 201$.

IrlrPoi
nlriyrJ lry\fu#srr\ Lf í#\ú" vlrll$oN MTRANDA LtMÂ - * ' ."r

Ntt t /{lrrwiu lr**
wlLSON MIRÂNDA LlllÀ

Sovernador do Éaiado

BËNËVIDËS
S66reldriÕ d* Estado Chçfê da tâsa Çivl!

ü*cRf;Tr) sË 03 aE JAt'tEtRo nE t0{s
0 GCIVËRlllADOR D0 f$ïÁSO DO AMA;CIÍ.{A$, nr:

êxsrciçìc, da competêncìa qsê lhs conf*re o artìgo 54, XlX, de
Ç0nst,tuiçào Estadual, resolv€

NêMEAR, a contâr de 02 de janeíro de 201$, nÒs
terrnos do elìÌgo 7.o, ll, da Lei n," 1,7S4, de 14 de novêmbra dê
1â86, a Senhora KAYl.tgLËN nE *LlVElRÂ BRÂË DOS
8ANTO$, parâ exercer ô cargo de confìança de Se$rstária
Hxecutìve do Fundo <Ie Promoção $acial e Êrradìcoçõo da
P<:breza, constantê n$ Anf,xç l, Parte 1, da Lei n." 4. I $3. de 0g
cie março de 2015"

8Â8INEïË NÕ SAVEfrï{ÁNOR DÕ ISïÂBÕ SS
A*IAUONÁS, sm Manaus, ü3 deJ*neiro de 2019.

Ëstedo

BEI'teuuEs
cle Ëstado Chefe da Casa Civit

DEçREïC ÚE A3DE, JA'\IEIRO b*^2918
0 GQVERNA$üR 00 S$ïA*Õ SO AMÂZONÂS rrí)

exêícici0 da conrpet*ncia que lhe cônfêrê o ârtigo 54, I, d.r
Conotituiçóo Esladu*ì, resolve

NCIMIÂR, ã rorìtãr de 02 dç j*neiro de 2ü1g, nus
teÍmos do eïiiga7.b,ll, da Lei n." 1"762, de 14 de nevernbre d*
198S, a $ênhora Ë$lAl{E SALË$ VENANCIO, pârâ {:xêrcer ü
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PROCURàDORIÀ ÀI)MINISIRÀIIVA - PÀ/PGE, EN MANAU8 (A}I)I 21 dE

dezerìbro de 2018

.=4çffii^tt;#f"'íõ*g
Procurador do Estado do ÀÌnazonas

Chefe da Procuradorla Adninistrativa

tprocumíoria Çeraf ío Esta{o

PROCFÁSO n. rC.zg+/aore"Pcg
IWTERE8SADâü Assembleia Lcgistativa do Estado do Amazonag.
AS6UNIO: Consulta. Projeto de Lei. Veto totâI.

DESPACHO

.âPROVO o Parecer n. 0894/2018-pA/pGE, do

Procurador do Estado, Isaltino José BarÈosa Neto, acolhido pelo procurador-

Chefe da Procuradoria Administrativa, Eugênio Arigusto Carealho Seelig.

e providências

procuratorial.

DEVOLVAtr-SE os autos à CASA CIUL, para ciência

pertinentes quanto ao disposto na manifestação

OIIBIT{ETE DO PROCT'RADOR.GERAL IIO
ESTADO, dezembro de

ffiEIISAGEM ht.o OZ n91S

ffenaus, 3 dotâ!5Írode 2019.

Senhor Prcaldento

Senhoros D,Eputados

Comunico a essa Augusta Assembleia Legislativa (ue, no

uso da prerÍogativa e mim deferida pelo aÍigo 36, $ 1.o da Constitu(So

Estadual, decidi pela aposição de VETO TOTAL por inconstitucionalidade

Íormal, por vÍcio de iniciativa, ao Projeto de Lel que "DrSPóE sofue I üiaçâo

do Disgue-Escola no âmbito do Estado do Amazonds.

A Proposição viola a iniciaüva privaüva do Governador do

Estado de propor leis que criem obrigações a óÍgão da Adminietraçáo Dlreta do

PodeÍ Executivo, @nsoante disposto no aÍtigo 33, S 1.o, inciso ll, allneas "b'e
"e" da Oonstituição Estadual, conforme demonstram as Êzões de ordem

jurÍdica contidas no Parecer n.o 8932018-PIúPGE, aprovado pelo procurador-

Geral do Estado, documento que çonstitui peÍte intôgrente desta Mensagem e

relevante subsÍdio à deliberação dos Senhores Deputados.

Assim, pêlos moüvos expostos, tÌos teÍmos

constitucionais, submeto os motivos de Veto Tolal à apreciação dessa Casa

Legblativa, reiteràndo aos ilustres SenhoÍ€s Deputados, na opoÍtunidadê,
exprossões de distlnguido apreço. ,

wik*ww l^
Govemador do Estado

Pmceaso n' 014277 12016

Interesoado: Casa Civil
Assunto: Análise de Proposição Legislativa - Dispõe sobre a criação do Disgue-

Escola

PARECBR N. 893/2018-PA/PGE

CONSTTTUCIONAL, PROCESSO LEGISLÀTIVO.

SANçÃO OU VErO DO CHEFE DO E)(ECUTTVO.

cnr,a,çÃo DE DrsQrrE EscoLA. FrxAçÃo DE

ATRIBUIçÃO A óRGÃO DA ADMINTSTRÂçÃO

PÚBLICA DIRBTA. VETo ToTAL.

É formalmente inconstitucional lei de iniciativa

parlamentar que cÍie obrigações a órgão da Administração

Direta do PodeÌ Exeiltivo.

Senhor ProruedorCheÍe,

Os autos adminbtrativm ora mb análise vereu sobreo OÍIcio n,

1037/2018-GP da Aesenbleia Legielativa do Eetado do Arnazonag, mcaminhado

a esta Proqrradoria Geral do Estado por Despaúo do Chefe da Consultoria

Técrlelegislativa, que tem por obieto o envio de proposição legislativa ao

Excelentíssimo Senhor Govemador do Estado para Íins de Sanção ou Veto.

A proposição ìegislativa, de iniciaüva do Deputado Augusto

foeé Ricardo, dispõe sobre a criação do Diaque.Eecola no âmbito do Estado dô

Amazonas. Os autos vieram inskuídos com a iustiÍicativa apresentada por zua

Excelência, bem como pareceres das comissões t€máticae.

É o relatório, no essencial.

A proposição legislativa sob málise, logo eqr seu art. 10,

capzú, cria um prograrna a ser executado pelo Poder Público Estadual, ao .lizer que

"Fica insütuíilo o Dísque-F,tcola no &mbito do Estado ilo Amamnaq com a atribuição ile

receber'e encaminhat aw órgãw competentes d,a, administração danúncias, reclamações ou

ïErcsentações que enooluam os estabelecirnentos ile ensino e seraiilores direta ou

in ilitet am nte li gados a essu ",

Conqüanto louvável a intenção da Nobre Casa de

Legisladores âo aprovar proposição legislativa em favor dos administrados, a

inconstitucionalidade Íormal por ücio de iniciativa do presente projeto de lei é

patente.

Apesar da impoÍtância do tema, o texto em exane fere o

proceeso legialativo estabelecido pela Consütuição da República, que em seu

artigo 61, S1o, inciso tr, alJnea "ü", detemina que é de iniciativa privatlva do

Chefe do Execudvo as leis que disponham sobre 3 organização administrativa.

O Colmdo Supremo Tribunal Féderal entende,

pacificamente, que âs nonÌìâB da Constituição Federal sobre processo lêgielativo

são de observância obligatóÍia paÍâ os Estados. A Consdtuição do Estadodo

Amazonas, nêste pâsso, Íeproduz tal norma em,seu artigo 33:

Atr. 33, A iíiciativa das teis &npLmntares e ordinádw cabe q
qualqut manbro ou Comíssão ìla A$anbléia bgblatiu, ao
Gwnador do Fstailo, rc Tribvíal de lustiçt, ao ProctrailorGeral
de lustiça e aos cíiladãos, na foma ê noe ca&s pratistF n6ra
Conetituiçí0,

Diárto Oficial do Estado do Amazonas
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$ 7t São de iniciatíoa priutioa do Gnmador rlo Esìado re leis

qrc:
(.,.)

' II-tlisponhmsobre:. (...)

b) organízação adminisbatíoa e mathia mEmmtária;
(...)

e) ïiaçAo, cstruturação e alrihuí@/s dos Ôryãos ds ailmlfiisíjração

direla, das empreas piblias, dre sociedadeê ih economii misla,

dre autarqvias c das funde&a inttituldas pdo Pocln Público.

É certo. que o pÍojeto de lei ora em análise envolve a

oÌganização administÍatlva e as atribuições das Secretarias de Estado do

Amazonat interferindo na organização e funcionamento da AdminisHação,

matéÍia esta sujeita à iniciativa de lei reservada ao chefe do podeÍ executivo

estadual, Cito, para arremataÍ ne8te argumeÍrto, ementa de aresto pÍolatâdo pelo

Supremo Ttibunal Federal:

AGRAVO REGIMENTÁL NO RECURSO
EXTMORDTNIRIO. AçÃO DIRETA DE

'NCONSTTruCIONÁúIDADE, 
VldO DE INICIATNA. LEI

DE INICÌATNA PáRLáMENTÁR QUE DISPÕE SOBRE
, ATF'IBUIçÔES E ESTÁBELECE O'RIGAçÃO A ÔRGÃO DA

ADMINISTRAçÃO PITBLICA.. 
INCONSTIruCIONAUDADE. PRECEDENTES. AGRAVO
AO QUAL SE NEGA PROViMENTO. t. Adrdro rcmnido qw
se núítra m sintonia am a jurtsprudência d6ta Corte no
sentido de que poìIece .le lnconstitrcionqríilnile fotmal a lel ile
iniciatioa peilammtar que ilisponha sobre al'lbtições ou
csttbcleca obrlgrcões a 6rgã8 públlcoê, ,rratda ila
compctência priostToa ilo Chele do pod.t Ewüao. 2.. Agraoo rcgimmtd a que se ncga pr@íf,ülo,
(RE 65jMt AgR,. Retator(a): Mía. Ê,DSON FACHIN, pnmeíre

, Tuffi, jutgado qh 28t06t2016, ACôRDÃO ELETRóNICO D/€-
166 DtlzU'Lc 0Et0A_2016 PUBLIC 09_0A_2016 - gìÍei)

O projêto de Lei nc 4S]Z0I7 viola, tâmbém, o pdncÍpio
constitucional.da independência e harmonia dos pod.eres, pÌevbto no artito Ze d,a

Corutituição, à medida que impõe ao Poder Executivo a realização de um
'I

PÌO8ÌAma.

Pelo princípio da divisão dos poderes, cabe ao chefe do

Podei Executivo a gerêncla dos rumos da Administração púbüca. Organizar os

programag no âmbito das secretariâs de estado é atribuição que deve estar

mglobada nessa perspectiva, devendo ser afastada a intervenção excessiva de

ouho poder (ADI 13, ADI 1.891 ADI 3.164.

' 
Desse modo, considerando a inconstitucionâIidade formal da

lei que decoHerá do Projeto 155i201ó, opino pelo veto lurídico total.

' Diante do exposto, considerando os documentos

colacionados aos autos, entêndo lncidir na hipóteee inconetitucionaüdade fomral

na proposição legislaHva zubmetida a esta procuradoria Geral do Estadq razão

pela qual recomendo o VETO TOTAL à proposição legislativ4 sem embargo de

posicionamento diveróo por pârte de Sua Excelênci4 o Senhor Govemador do
Estado do Amazonas,

. 
À consideraçâo superior com a urgência soücitada.

P,ROCURADORIA ADMINISTRATÍVA DA PROCUR.ADORIA
GERAL DO BSTADO DO AMAZONAS - PA/?GEJ Manaus,20 de dezembro de
2018,

ISAL

do Estado
NETO

Diário 0Íicial do Estado do Âmazomas

ProcêsEo 
^. 

LA277 l2OlA-PcE.
InÈere8sadoi casa CiviI.
à8roto: Análise de Proposição Legislativa- Dispõê sobre a criaçâo
do Dlsque-EscoÌa.

DESPÀCEO 
:

Ã.PRo\to o Pareier n,o893/2018-PÀ/PGE subscrito peÌo Ílustre
Proculado! do Estado Dr. Isatttno itosé Barbosa Neto.

Ào Gabinete do Excelentlsslno Senhor Procurador celal do

Estado .do Ànâzonas.

PBOCIIàIIOR!â ÀDMTNMIRÀTI\'ã - pÀ/pcG, em Manaus (ÀM). 21 de

dezenìbro de 2018

---.:xr 
-*----4se-r

-lúlãnio 
AugusÈo Crryalho A€6ltg

Procurador do EsLado do Ànazonag
Chefe da Proculadoria Àdnintstrativa

i /d DECRETO DE 03 DE JÂNEIRO DE 2Oí9

'o GovERNAooR Do EsrADo Do AffiAZoNAS, no
exercício da competência que lhe conf6re o artigo 54, lV, da
Constituição Estadual, resolve

DESIG$IAR o Senhor LUIS FABIAN PERETRA
BARBOSA, Secretário Executivo da Secrétaria de Estado de
Educação e.Qualidade do Ensino - SEDUC, para, sem prejuízo
de suas atÍibuições e até ulterior deliberação, Í€sponder pelo
cargo dê conflança de Secretáfio de Estado da referida Pasta,
constante do Anexo I, PaÍte í5, dâ Lêi n.o 4.163, de 09 de
março de 2015.

GABINETE DO GOVERNÂDOR DO ESTADO DO
AffiAzo*As 

rrul-:ffiM; úry

S€crêtário de Estado Chefe da Casa Civil

i,"' DECRETO DE 03 DE JANEIRO DE 2O'19

O GOVER$úADOR DO ESTADO DO AtrÂZONAS, no
êxercÍcio da competência que lhe confere o artigo 54, XlX, da
Constítuição Estadual, resolve

ruOmEAR, a contiar de 02 de janeiro de 2019, nos
termos do aílgo 7.o, ll, da Lel n." 1.762, de 14 de novembro de
1986, a Senhora KATÈ{ELEN DE OLIVEIRÂ BRAZ DOS
SANTOS,pana exercor.o cargo de confiança de Secretária
Executiva do Fundo d€ Prcmoção Social e Erradicação da
Pobreza, constantê no Anexo l, Parte 1, da Lel n.o 4.163, de 09
de março de2015.

GAEIIüETE OO GOVERNÂDOR DO ESTÂDO DO
AMAZONÂS, em Manaus, 03 dejaneiro de 2019.

Governador do Estado

BENEVIDES

BENEVIDËS
de Estado CheÍe da Casa Ciúl

hw#-,kiwrLry

.

,: .i DEGRETO DE 03 DE JÂNEIRO DE 2Oí9
.O 

GOVERNÀDOR DO ESTADO DO AMÂZONÂS, NO
exercÍcio da compêtência que lhe confere o arügo 54, l, da
Gonstituição Estradual, resolve

NOMEAR, a contar de 02 de janeiro de 2019, nos
termos do artigo 7.o, ll, da Lei n." 1.762, de 14 de novembro de
í986, a Senhora ED!ÂNE SA!-ES VENAI'ICIO, paÍa exercer o


