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Senhor Presidente

Senhores Deputados

Manaus, Jã de janeiro de 20í9.
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Comunico a essa Augusta Assembleia Legislativa que, no uso

da prerrogativa a mim deferida pelo artigo 36, S 1.o da Constituição Estadual, decidi

pela aposição de VETO TOTAL, por inconstitucionalidade material e contrariedade ao

interesse público, ao Projeto de Lei que "ALTERA, na forma que especifica, a Lei

Delegada n.o 70, de 18 de maio de 2007, que 'DISPõE sobre a CASA MIL|TAR,

definindo suas finalidades, competências e estrutura organizacional, fixando o seu

quadro de cargos comissionados e estabelecendo outras providências'."

A Gonstituição do Estado do Amazonas enumera no $ 2.o do

artigo. 1 13, os órgãos que são dotados de assistência militar, em suas respectivas

estruturas organizacionais.

Com vistas a conferir à Defensoria Pública do Estado o mesmo

tratamento'que a Constituição Estadual confere às instituições de outros Poderes,

foram encaminhadas a essa Casa Legislativa o Projeto de Emenda à Constituição que

"ALTERA o S 2." do artigo 113 da Constituição do Estado do Amazonas e dá outras
providências.", e o Projeto de Lei que "ALTERA, na forma que especifica, a Lei

Delegada n.o 70, de 18 de maio de 2007, que 'DlspÕE sobre a âASA MtLtrAR,
definindo suas finalidades, competências e estrutura organizacional, fixando o seu
quadro de cargos comissionados e estabelecendo outras providências'.", por

intermédio das Mensagens Governamentais n.o 62 e 6312018, respectivamente.

O Projeto de Emenda à Constituição n.o 2t2}1g, conforme
registrado no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo no sítio eletrônico desse

Excelentíssimo Senhor
DigNíSSiMO DEPUtAdO DAVID ANTÔNIO ABISAI PEREIRA DE ALMEIDA
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas
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Parlamento, foi arquivado, com fundamento no artigo 168 do Regimento lnterno da

Assembleia Legislativa do Estado.

Por sua vez, o Projeto de Lei Ordinária n.o 12712018 foi aprovado,

com Emendas Aditiva e Modificativa, que alteraram o artigo 2.o da Proposição,

conferindo-lhe a seguinte redação:

uArt. 2.o O Anexo ll da Lei Delegada n.o 70, de 18 de maio

de 2007, passa a vigorar com a inclusão do quantitativo de Oficiais

e Praças Policiais Militares, desfinados â Ássessoria Policial Militar

da Defensoria Pública do Estado, e a alteração do quantitativo de

Oficias e Praças Policiais Militares, desfinados à Assessona

Policial Militar da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas,

na forma a seguir especificada:

ORGÃO ATIVOS RESERVA TOTAL

DEFENSORIA PUBLICA
OFICIAL PRAçA

01 04 20 25

ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA

11 50 61

As alterações inseridas por intermédio das Emendas ao Projeto de

Lei originalmente encaminhado à deliberação dos Senhores Deputados, que, em seu

artigo 2.o, limitava-se a incluir o quantitativo de Oficiais e Praças Policiais Militares,

destinados à Assessoria Policial Militar da Defensoria Pública do Estado, ampliaram o

quantitativo de policiais militares destinados à Assembleia Legislativa, resultando em

um acréscimo de 5 (cinco) oficiais e 16 (dezesseis) praças, em relação ao previsto na
legislação em vigor.

o Projeto de Lei, com a redação a ele conferida pelas emendas,
contraria o interesse público, na medida em que não havia previsão para o aumento
de 21 (vinte e um) policiais militares, que se somariam aos 40 (quarenta) atualmente
destinados à Assessoria Policial Militar da Assembleia Legislativa, nos termos do
Anexo ll da Lei Deregada n.o 70, de 1g de maio de 2007, o que interfere no
planejamento e na organização administrativa da corporação.

Ademais, a Proposição é materiarmente inconstitucionar, pois em
virtude da não aprovação do Projeto de Emenda constitucionat n.o o2lzolg,objeto da
Mensagem Governamentar n.o 62t201g, resta mantida a redação do artigo 113, g 2.o
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da Constituição do Estado do Amazonas, não havendo previsão, na Carta Estadual,

para que a Defensoria Pública do Estado seja dotada de assistência militar.

Diante dos argumentos expostos, cumpre-me, no desempenho da

competência outorgada pelo Constituinte Estadual ao Chefe do Poder Executivo

(artigo 36, S 1,o, da Constituição do Estado do Amazonas de 1989), e em respeito ao

interesse público e à ordem jurídica e constitucional concluir pela aposição de VETO

TOTAL ao Projeto de Lei que "ALTERA, na forma que especifica, a Lei Delegada n.o

70, de 18 de maio de 2007, que 'DISPÕE sobre a CASA MILITAR, definindo suas

finalidades, competêncras e estrutura organizacional, fixando o seu quadro de cargos

comissionados e estabelecendo outras providências'.'

Assim, nos termos constitucionais, submeto os motivos de Veto

Total à apreciação dessa Casa Legislativa, reiterando aos ilustres Senhores

Deputados, na oportunidade, expressõqs de.distingu ido apreço/

Nr(C.[,]ÍwMe k,b
Governador do Estado
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Pôlo princÍpio do divisõo dos poderes, cobe oo chefe
do Poder ExecuÌivo o gerêncio dos rumos do Adminislroçôo público.

Orgonizor os progÍomos no ômbiÌo dos secrelorios de esiodo é oÌribuiçõo
que deve eslor englobodo nesso peÍspeclivo, devendo ser ofoslodo o
intervençõo excêssivo de ouÍro poder íADt 13, ADI l.B9S, ADI 3. Ì óZl.

lmportonlê ressÕllor. oindo, que o insliluiçõo do
referido progromo, por consectório lógico, demondo oindo o cÍioçõo de
despesos, sobreludo por irotor-se especificomenÍe do AeUlSlÇÃO de
mobiliório. Assim, Íoz-sê necessório o indicoçõo do fonie de custeio, o quê

nõo se observo no redoçôo do projeto de Lei opresenlodo.

Em que pêsê o Lei n. 3.453/2009,ó determine o fontê
de custeio do progromo, suo redoçõo originol reÍerio-se Íôo somenÍe ò
mobiliório êscolor e, por isso, os despesos delo deconentes "caÍerão à
conÍo dos dotoções orçamentários consignodos no Orçomento do poder

Execuiivo pdro o Secretoio de Eslodo de Educaçõo e euorrdode do
Fnsino - SEDUC".

Porém. o PÍojeÍo em epÍgrofe deseio omplioÍ o
progromd poro oulros órgõos quê nõo iem reloçõo dê subordinoçõo com

o SEDUC e, porlonlo, nõo podem ulilizor suo doloçõo orçomentóÍio,
lornondo-se indispensóvel que o olieroçõo legislolivo Ìrouxesse disposiçõo
ocercq dos despesos dos respeclivos órgõos ofelodos pelo olleroÇõo.

Desio feilq, o persecuçõo ocimo oludido demondoÍio
goslos sem conespondente ìndicoçõo do fonle de cusleio, o que jó
represenio vloloçõo oo ar., 167,1 e ll, do ConsïituÍçõo Fêderol, e oindo, oos
qrJs.'.1s-e ló, do Lei de Responsobilidode Fiscol {Lei Complemenlor n.
r c ì /2000):

Art. ì ó7. SÕo vedodos:

I - o inÍcio de progromos ou projelos nõo incluídos no loi
orÇomêntórlq onuol;

ll - o reolizoçÕo dg despssos ou o ossunçõo de obrigoções diretos
que excedom os cÍédilos orçomentóíios ou odlcionois:

Art. 15. SerÕo consideÍados nõo oulorizodos. lÍegulqres e lesivos

oo potÍimônio público o geroçÕo de despeso ou ossunçõo de
obrigoçõo que nÕo olendom o disposlo nos orts, I ó e I 7,

Art. ló,A crioçõo, exponsÕo ou operfeiçoomento de oçôo
govemomentdl quê ocorele oumenlo do despesa seÍó

ocomponhodo de:

I - €slimollvo do impoclo orçomenlóíio-ínonc€iÍo no exercÍcio em
que devo €nlrqÍ em vigoÍ e nos dois subseqognles:

ll - decloÍoçõo do oÍdenodor do despeso dê que o oumenlo lêm
odequoçõo oÍçomenlóÍio e finonceiro com o lei orçomenlóío
onuol e compqlibilidode com o plono plurionuol e com o lei de
diíelÍizes orçomenlórios.

ilt. coNctusÕEs
Em foce do exposto, considerondo que o projeto de Lei

em onólise vlolo o processo legislolivo ordinório, no que se reÍere ò
lnicìolivo. bem como conlrorio o PrincÍpio Conslilucionol do Seporoçõo

dos Poderes, oPtNo pEto vÊTo JURÍDtco tNÌEcRAt do pÍoiêlo de Lei êm
comenlo, dionÍe do inconstitucionolidode por vÍcio foÍmol.

À consideroçõo superior com o urgêncio solicilodo.

PROCURADORIA ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAI

DO ESIADO DO AMAZONAS - ?A/?GE. Monous, t0 de Joneho de 2019.

I
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Luls Eduordo Mênles Donlos
Procurodor do Estodo do Amozonos

Procaaao n. 001{6/2019-p@.
InteE€rardo: Casa CiviJ.- ÀtEtü- ÀssenbÌeia Legisiativa do Estado do
ÀÍnàzonas.

Àsssto: Consulta. jlnaLise de proposição Legislatlva.

DESPÀCBO

ÀPltovo o Parece! n, 29/20L9-pA/pGE subsclita pelo ilustle
Proculador do Estado Dr. Luis Eduardo Mendgs Dantas

Ào Gabinete do Excelentíssino senhor procurado! cerãl do -

Egtado do Anazonas

PRoctrRADoRta II)MINISSRÀ!Í! - pAlpGE, en Manaua (ÀM), 14 de
.taíêiÌo- de 2019

Broo Cnt
Procurador do Àmãzonas

Chefe dâ Àdninistrativa

PROCESSO r. L46 I 20L9.P|OE
If,?ERESSADâ: Casa Cívil.
ASSI[fTÍtl Consultâ. Projeto de Lei. Sânção ou Veto.

DEgPACRO

Com fundamento no disposto na portaria n. 016/ lg_
GPGE, que delega competência ao Subprocurador-Gèral do Estado, âPROVO
o Pârecer n, 29/2O19-PA/PGE, da lawa do procu4ador do Estado Luis
Eduardo Mandes Dantas, devidamente aprovado pelo procurador_Chefe da ,

Procuradoria Administrativa, Giordano Bn.tno CostÂ da CÍuz.

IIEVOLVAIÍ-BE os autos à CASA CIUL, para ciência
e providências.

I'O SI'BPROCI'RÂDOR.GER.ôL DO .,

E{'TÁDO, Manaus,

do

mEltSAcEil N.o yl rmle
f,anau1 $ delanetío d€ 20i9.

Senftor Prcsldente

SenhoÍ€s Deputado3

Comunico â es6a Augusla Ass€mbleia L€gislaüÌra que, no uso
da pronogâti\ra a mlm deí€rida p€lo ardgo 36, S 1.o da Consüfuição Esbduai, decldt
pela aposlção de VETO TOTAL, por inconsütudonalidede matorial e contrariedade ao

interesse públlco; ao Proj€to de L€l que ï!fERÁ, àa forna que-espècifrca, a Let

Qelegada n.o 70, de 1E de malo de 2007, que'DlSpóEsobre a CASA M|LITAR,

defrnlndo flras ttnarrdades, competêncies a egírutura otganizaaionat, frxando o sêu
quadro de caryos co/írrssioÍrados e oslaôdlecFlndo outras providências,,,

A ConstltulÉo do Estado do Amazonas €numeÌa no S 2.o do
artigo 113, os órgãos que são dohdos de assistência militaÍ, €m suas Ísgpêcti\ÍaÊ

estrüuÍas oÍganizaclonais.

Com üBtas e coíf€ÍiÍ à DofenÊoÍia Pública do Estado o m€smo

lrâtâmento que e Consütulção Esbdual coní€re às ínslitulções d€ outos podeÍes,
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Diário OÍicial do Estado do Amazonas
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'íoiam encaminhadas a essa Casa Leglslativa o proJeto de Emenda â Conslilulção que
?l'?E&f o g 2.' do aftigo rla da eonstituição do Estddo do Amazonas ê dâ outfts
ptovidênclas.", e o píoleto de Lei que "ALÍERA, nd foma qua espêcifica, a Lei
Ddagada n.o 70, de iA de mato de 2007, que,OrspôEsoôre a CASA MIL:TAR,
defnlndo suas fínatídades, competências e êstrutura organìzacionat, fixândo o seu
qwdn de cargos comissionados e estabetacendo outns providências,.,, por
lntomódio das Mênsagens GovernamEntais n.o 62 e 63/201g, respacüvamente.

O projeto de Emenda à Consütuição n.o 2l2}1g, conforme
Fglstrado no Sistêma ds Apoio ao prooesso L€gislativo no sítio €têtÍônico dêsse
PâÍlâmento, foi aÍqulvado, com fundamônto no artigo í68 do Regimênto tntemo da
As3ombleh Leglslativa do Estado.

por sua vez, o projeto de Lel OrdináÍia n," tzzleôto ìoi aprovado,
om Emendas Aditlrlra e Modmcativa, que alteraram o artigo 2.o da proposição,

confeÍindo.lho a seguint€ Íedação:

"Atí 2.o O Anaxo ll de Lei Delegadd n.o 70,'de iB de maio
de !007, qassa a vigorar com a inclusâo do quantitativo de Oficiais
e Praças policiais Mititdres, deslinados à Assessoria policial Mltitar
da Defensodd ptjbtica do Estado, ê a alteração do quantftativo de
Ofrcias e praças policiais Mititares, destinados á Ássessoniâ

Policial Militar da Assor'lôrela têgis/aliya do EsÍado do Amazonas,

na foma d seguir especifrcada:

Deputâdos, na oportunidadê, expÍessõqs de dlsü nguido aprep/

wtd,lmspfu /*-

ÓRGÃo AÌIVOS RESERVÁ rOTAL

DEFENSoRIA PÚBLnA
)FtctAt PRACÂ

01 04 20 25
ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA

11 50 61

As alt€rações ins€ridas por intermédio das Emendas âo Projeto de
Lei orlginalmente encamlnhado à deliberaÉo dos Senhores Dêputados, que, em seú
anigo 2'1 limitava-se a incluir o quantitativo de oficlais e Pleças policlais Mllitarês,

d$linados à Assêssoria policiar MiritaÍ da Defênsoria públrca do Estado, ampllaram o
quantbüì/o de policieis militares dêstinedos à Assomblêia Legísrativa, rêsurtando êm
um acráscímo de 5 (cinco) ofloiais e 16 (dezosseis) praças, em relaçâo ao pr€üsto na

lsgislâÉo em ügor.

O Projeto de Lêi, com a redação a elê conferida pelas emendas,

contraria o int€resse público, na medida em que não haüa previsão para o aumento

de 21 (ünte e um) policiais militares, quê sê somariam aos 40 (quaronta) atualmentê

desünados à Assessoria Policiâl Militar da Assembleia Legislaüva, nos tormos do
Anexo ll da Lêl Dslêgada n.o 70, do 18 de maio de 2007, o que interfere no
phn€Jemento è na organizaÉo administrativa da Corporação.

Ademais, a proposição é materialmêntê inconstitucional, pois êm

viÍtude da não apíovação do projeto de Emenda Constituclonal n.o 0ü2018, objeto da
Mensagem Govomamêntal n.o 62t2019, resta mântida a redsqão do artigo 113, g 2.o
da Conslituição do Estâdo do Amazonas, não havendo previsão, na CaÍta Estadual,
pana que a Defensoria Pública do Estado seja dotada de assistência mítitar.

Diante dos ârgum€ntoô expostos, oumpre-me, no desêmp€nho da
c0mpatência outorgâda pêlo consfltuintê Estadual ao cheÍe cro poder Executivo
(aÍtigo 36, S 1.o, da Constituição do Estado do Amazonas dê 1999), e em rospeito ao
intôresse público ê à ordem jurÍdica ê consütucional concluir pela aposiçâb Oa VefO
TOTAL ao Projêto de Lei que .ÁLIERA, 

na forna que especÌfica, a Lei Detegada n.o

70, de 18 de maio de 2007, gue'Dt$põEsobre a CASA MIL|TAR, defnindo suas

frnalidades, ampetênaias e estruÍura organÍzacional, íhíando o seu guadro cle cargos

coínissionados 6 € stabelecendo outras providëncías'.,

Assim, nos t€ímos constitucionais, submeto os motivoe de Veto

Total à aprêciagão dessã Casa Leglslativa, reiterando aos ilustí€s Senhorês

Govemador do Estado

Diário 0ficial do Estado do Âmazonas
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.. :' DECRETO DE í8 OE JANEIRO DE 2Oíg
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no

gxercícig da competência que the confere o ".túÌã, xìÍ o"Constituição Estadual, e

-_-., CONSIDERANDO a solicitação contida no Ofício n.o
088/201,9-GS/SEDUC, subscrito peró SecreUriã oã e-sìã-õ oe
Educação e Qualidade do Ensino, e o que ,.i, õnr-tã oo
Processo n.o 01.01.01 1 1O1.0OOO0SS+.20f 9, resoúã

NOMEAR, a contar de 02 de janeiro de 20i9, nos termos
q9 ?rtigo 7.', il, da-Lei n.o 1162:é r+ oe novãm-Oro Ã, íôio,ANA MARTA ARAúJo DE FREt.rAs, p"r âiãióãiã ããrJ o,conÍiança de Secretária Executiva 

'AdJunta 
ão fnt"riõi O.secr€taria de Estado de Educação e-ciuatioaoe rï-Ëãsino,

?ryF1e no Anexo t, paÍtê 15, dal€i n.o 4.,t63, Oe Oe <te maiço
de 2015.

€ABINETE DO GOVERNADOR DO ESTAOO DO
AMAZONAS, em Manaus, tB de janeiro de 20i9. -; --

/ r l. /
W,;r{",krm,#. hrry

Govemador do Estrado

SOUZA BENEVIDES
Secretário de Estado Chêfe da Casa Civil

4/'/
LUIZ CASTRO ANDRADE NETO

SecÍetário de Estado ctê Educação 6 eualidade do Enslno

- I 0-^Ç*^^ç)-^^"4
INES CAROLNA/ÉARBdSA FERÉEIRA SIMOftETfl CIARÁI.

Secretária de Estado d€ Administração e Gestãr - -

I LIá-
utrx#[Àbt'o

Secretário de Estàdo da Fazenda

DECREÏO DE í8 DE JANEIRO OE 2OI9
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, noex€rcÍcio da competência quê lhe confere o artigo sa, lìX1 Oa

Constituição Estadual, €

- - - , CONSIDERANDO a solicitação contida no Ofício n.c
088/2019-GS/SEDUC, subscrito peró secretàaã àã esiaõ o.
Educação e euatidade do Ensino, e o que ,"ii ,ãnrìã ooProcesso n.o 01.01.01 í 101.00000534.20í 9,'resoúã- 

-- -'-
NOMEAR, a contar de 02 de janeiro de 2019, nos termos

do artigo 7.., il, da Lei n.o í.762, dé 14 de;;;m;.-JJôao,
qara .ex:rcqreq os cargos de proümento em comissão dasecrêtaria de Estado de Eduoaçâo €-eualidâde m Ensino,qol*1t" noÁnêxo t, partê 1s, daLei n.o 4.163, Oe Oi oe mãrço
de 2015, conforme especificações abaixo:

Í{OME CÂRGO SIMB.

Chôfe de Gâbinête

Assessor Administralivt

Assessr JuÌldhô
AssessoÍ Eshrléol6

Assessor I

ANoELo FRANKuN frôTEmÌÃilÌõS
DA SIIVA

Ouüdor

VALQUINDAR FERREIM MAR JUNIOR
Dketor do CenUo dã-

Mldlas de Educação do
Anazonâs

AORIANA PASSOS MORENO
DiÍetor do ContÍo ds

Formação d6 ProÍessoÍes
Padíe José Anchi€ta


