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Dispõe sobre a celebração de convênios entre o
Poder Executivo e os Municípios para estabelecer
parceria entre as Polícias Civil e Militar do Estado e as

Guardas Municipais.
-------- ffi:Frdildente

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA:

Art. Ls O Poder Executivo poderá celebrar convênio com os Municípios para estabelecer parceria
entre as Polícias Civil e Militar do Estado do Amazonas e as Guardas Municipais.

Parágrafo único: O convênio a que se refere o "caput" visará promover ações conjuntas entre as
polícias mediante cooperação técnica, material e operacional, bem como a cessão de servidores
públicos municipais para a melhoria da segurança pública.

Art. 2s A cessão de servidores de que trata o parágrafo único do artigo 1e desta lei, poderá ser
feita somente em relação aos servidores que ingressaram na prefeitura mediante concurso público ou
processo seletivo.

Art. 3e O Poder Executivo, em regulamentação específica, editará as normas e critérios para que
sejam viabilizados os convênios referidos nesta lei.

Art. 4s Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PLENARIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 05 de
fevereiro de 20L9
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GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL JOANA D'ARC PROTETORA DOS ANIMAIS

JUSTIFICATIVA

Senhores Deputados, este Projeto de lei tem por objetivo a celebração de convênios entre as

Polícias Civil e Militar e as Guardas Municipais, para que sejam otimizadas as condições de trabalho,
através da cooperação técnica, material e operacional, bem como através da'ôessão de servidores
municipais para desenvolverem atividades administrativas nas unìdadeó da Polibia Civil do município,
até que o Estado supra o déficit existente no quadro funcional 'd..a eQ!ícia, mediaÁte concurso público
correspondente. :

Observa-se que o referido Projeto não versa sobre matéria de iniciativa. exclusiva do Poder
Executivo, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses previstas no art. 54 da Constituição
Estadual do Amazonas.

lmportante ressaltar que o projeto se justifica devido ao aumento da criminalidade e,

considerando as reportagens da mídia sobre o aumento exacerbado dos casos criminosos e pânico
gerado a população, faz-se necessário analisar mecanismos mais eficazes de combate à criminalidade.

O crime organizado aperfeiçoa diariamente o seu desempenho por meio da diversificação do
modus operandi, além de exercer sua atividade de forma empresarial e piramidal, abarcando todos os
setores da sociedade, ocasionando inegável comprometimento a democracia e a ordem.

Ademais, considerando o atual quadro de déficit de agentes policiais no Estado do Amazonas e
que cabe às Polícias Civis, dirigidas por Delegados de Polícia de carreira, as funções de polícia judiciária
e a apuração de infrações penais restam evidentes que uma intensificação na área investigativa é de
suma importância para o desmantelamento do poderio econômico das organizações, de forma a

desarticular operações criminosas de grande impacto, como roubos a carros fortes, bancos, empresas
de valores, e outros.

A presente propositura vai ao encontro dos anseios sociais por uma polícia judiciária mais célere
e eficaz e tem base legal no artigo 5e, incisos lV e X da Lei Federal ns !3.022, de agosto de 20L4, que
estabelecem a colaboração de forma integrada com órgãos de segurança pública, em ações conjuntas
que contribuam com a paz social, por meio de celebração de convênios ou consórcios com órgãos
municipais, estaduais ou da União.

Diante de todo o exposto e em face da importância da matéria, peço o apoio dos ilustres
membros desta Casa para a aprovação do Projeto de Lei em tela, que é de relevante interesse público
na área da segurança pública.
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