
MinÍst*rÍ* F*blirl:l do ìls[nr]q] dn.Âmaa*nas
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€*bãas*te d* Fre*cerrsdmr*Germt de "$us*ãça

oFíclo N.o í609.20í9.PGJ

Manaus (Am.), 06 de maio de 2OLg

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Estadual JosuÉ GLÁuDlo DE souzA NETo
Digníssimo Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas
Edifício José de Jesus Lins de Albuquerque
Av. Mário Ypiranga Monteiro, no 3.950 - Parque 1-0 de Novembro.
cEP 69050-030
NESTA

Assunto: Revogação da Lei n.o 4.537 de 28 de dezembro de 2OI7 e alteração
da Lei n.o 3.147, de

Senhor

Cumprimento-o com o presente e, com fun ento no art.
29, incisos lll e XXXlll, da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do
Amazonas (LC n.o 01-1/1993), encaminho a Vossa Excelência a alteração do
texto da Lei ordinária Estadual n.o 3.L47 de 06 de junho de 2oo7 e revogação
da Lei Ordinária Estadual ri.o +.SSZ de 28 de dezembro de 2017, para que seja
publicado por esta Casa Legislativa e encaminhado à sanção do Senhor Go-
vernador, visando ao atendimento da Resolução n.o O4212O77-CPJ, entre ou-
tras providências.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de ele-
vada consideração e apreço.

5 ,2,01

LEDA MARA ALBUOUERQUE
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Gabinete da Pracuradar-Çeral de "iustica

EXPOSrcÃO DE MOTIVOS

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Amazonas,

Excelentíssrmos Senh ores D eputados Estaduai s,

Cabe ao Ministerio Publico do Estado do Amazonas, por meio
de seu Procurador'Geral, e somente a ele, no exercício da função atípica de legislar,
organizar os serviços auxiliares da instituição, disciplinando-os por m4o de
anteproieto de lei, para posterior submissão ao exame do Cotégio de procuradores
da instituição e, consequentemente, à função legistativa do Eltado - Assembleia
Legislativa.

Tomando por base, então, referida atribuição legal, e a
necessidade de se reestruturar a forma de graüficar os agentes publicos que
prestam serviços ao [Vltnistério publico do Estado do Amazonas, não pertencentes
ao seu quadro, a Administração elaborou o presente anteprojeto de lei, que tem por
finalidade alterar disposições da o

1

Assim procedendo, tem-se que a Lei n' 3.141/02, em seu art.
6o, cria a GAMPE, devida aos "servidores que exercerem atribuições juinto a orgãos
da Procuradoria-Gerat de Jusüça que, por necessidade publica,'exijam uma jor-nada
de trabalho de, no mínimo, 40 (quarenta) horas semanais, condicionada sua
percepção à comprovação de cumprimento da carga horária diferenciada da
estabelecida no art. 10 da Lei no 2.70g, de 26 de deze-mbro de 2001,,; a GAMpE-c,por sua vez, tal qual preconizado no $2' do mesmo artìgo, é atribuída aos
servidores cedidos.

Atualmente, tem-se que agentes pubticos provenientes de
outras rnstituições e disponibitizados ao lr/tPAlvl, como, por exemplo, policiais
militares, são remunerados por esse tipo de gratificação.

)corre que, tecnicamente, não se mostra correto o
pagamento da referida gratificação aos servidores mencionados. /sso porque são
disponibilizados, não cedidos, de tal sorte que essa impropriedade deve ser
corrigida com a percepção da gratificação correta.
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Gabinefe do Frocurador-üeral de Jusfic*

Assim, propõe-se seja criada nova grattficação, com nomen
juris GAMPE-D.

Importa dizer, por oportuno, que a gratificaÇão cuja instituição
ora se propõe não importa em qualquer aumento de despes a, eis que ja ha o
esüpêndio financeiro correspondente; trata-se, tão somente, de corrigir a definição
iurídica que lhe há de ser atribuída, até para que se possa efetuar a devida
apropriação de valores dispendidos nas rubricas corretas.

)utro proposito da modificação legislativa é, também,
racionalizar os valores que serão dispendidos pe/o MPAM no tocante ao pagamento
emtela. Hoje, tem-,se que a GAMPE-C perfaz o mantante de RS 4.3s1,36 (quatro
mil trezentos e cinquenta e um reais e trinta e seis centavos).

/Vesse desiderato, tem-se que, atualmente, além dos Oficiais
de Polícia já mencionados e que ocupam, respectivamente, os cargos de
provimento em comissão de Assess or de Segurança lnstituciona/ e Aisessor
Adiunto de Segurança lnstitucional, há mais 39 (trinta e nove) poticiais militares à
disposição da PGJ. Destes, 05 (cinco) que estão à disposição da Administração
Superior recebem-na de forma permanente, e os demais e:m regime de rodízio,
alternando-se entre si a cada 03 (três) meses.

0 que ora se propõe é reduzir o valor da gratificação para
aqueles que não estão a servico da Administração Superior e acabár com o rodízio,
de tal forma que todos a percebam regularmente. lmporta destacar que, com a
alteração legislaüva, haverá, alem da modificação do nomen juris da gratificacão,
uma subc/assificação do instituto, fixando-se valores dìfeíentes, ío, area de
atuação e quantitaüvo de servidores, êtn cada uma delas, conforme o texto
normativo. 0 quadro, portanto, seria o segulnte:

GRANFrcAÇÃO QUANTIDADE

UMPE - DAlilitares

GAMPE - D/lrflilitares
Adm. Superior

TOTAL

34
i

I

VALOR

Rs 2.120,00

Rs 4.047,79

SUBTOTALMS

Rs 72.080,00

Rs 20.238,90

Rs 92.319,90

Ã

39

A partir do quadro acima, haverá, então, mais duas
subespécies de Gratificação de Atuação do Ministerio Público, 

'para 
agentes

publicos estranhos ao quadro da pGJ, assim denominadas:
l.
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l- Gratificação de Atuação do Ministério publico - MIL|TARES À
DtsPOstçA? (PtvrAM);

ll. Gratifica_ção de Atuação do Ministério publico - M/L/TARES À
D/SpOsíÇA0 DA ADM. SUPERIOR (pMAM);

Portanto, considerado o que se pretende instituir, a
Administração terá que arcar com a gratificação de 39 (trinta e nove) policiais
mi.litares ql)e, com base no valor que será fixado em lei, alcançará o montante de
RS 92.318,90 (noventa e dois miltrezentos e dezoito reais e noventa centavos).

Nesse contexto, ao mesmo tempo em que sera possível
atender ao Princípio da Economicidade, a Administração tambem prestara
observância ao Princípio da Eficiência.

Acompanhado das razões expostas, submeto o presente
anteproieto de lei à madura e qualificada apreciação desse Parlamento, bem como
à sanção do Excelentíssimo senhor Governador do Estado do Amazonas.

Respeltosa mente,

LEDA MARA
Procur ador a-Ger al, de Justiç a
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pRoJEro DE LEt ORDIM{RA N." 7,68 I 7 0 I q

ALTERA o art. 6.o da Lei n.o 3.147, de 06.07.2007 e
revoga a Lei Estadual n.o 4.537, de 28 de dezembro de
2017.

O GOVERNADOR DO ESIADO DO AMMONAS

FAÇ? SABER a todos os habitantes que a ASSEMBLEIA LEGISLATTVA
D0 EsrAD? D0 AMM?NAS aprovou e eu sanciono a presente

LEI:

Art- 1.o - 0 caput e os sg I.o e 2.o do art.6.o, da Lei n.o 3.147, de 06.07.2007
passam a vigorar com as seguintes redações:

Art' 6.o - Fica criada a Gratificação de Atuação do Ministerio Publico do Estado do
Amazonas - GAMPE, a ser atribuída aos seividores que exercerem atividades junto
a Orgãos da Procuradoria-Gerat de Justiça qur, po, ,ecessidad e publica, exijam
uma jornada de trabalho de, no mínimo, 40 (quarenta) horas semaiais,
condicionada, no que couber, sua percepção à comprovação de cumprimento de
carga horária diferenciada da estabelecida no artigo 10, da'Lei n.o 2.10g, de 26 de
dezembro de 2001 - -'

SÍ."- 0 percentual daGAMPE-E, a ser atribuída aos servidores efetivos, sera de até
50% (cinquenta por cento), incidente sobre o vencimento basico estabelecido no
Anexo Vlll desta Lei, podendo ser atribuída proporcionalmente aos dias trabalhados,
quando por período inferior a 30 (trinta) dias.

S 2.o - A GAMPE-C, no valor de RS 4.35j,36 (quatro mil trezento.s e clnque nta e um
reais e trinta e seis centavos), será devida aos agentes publico.s ciyis cedidos e a
GAMPE-D, aos militarel, que esteiam à disposiçãídu Prorrradoria-Geral de Justiça,
passando a ter denominação (sigla) e valores, conforme as disposjçoes desta Lei.

Art. 2.o - Ficam acrescidos ao art. 6.o, da Lei n.o 3.147, de 06.07.2007, osSS 2." _

A e 2.o - B, com as seguintes redações:

5 2!. A -As gratificações a que se refere o S 2.o deste artigo serão reajustadas
anualmente, de acordo com a data base previíta em plano dó cargos, caureiras e

Sc

Página 5 de 7



MinistÉrio Fúìrliro rtr: Xstiadn do ,{maeonas
Procuradr;ria*[ìeraI ele "]ustiçn

Gabfnete do Prpcurador-teral de Justic*

remuneração e serão pagas mensalmente.

S 2.o - B - A percepção da GAMPE-} e GAMPE-D, a que se refere esta !ei, não
impede que os gratificados percebam outras parcelas de caráter indenizatorio
pagas pela Procuradoria-Geral de Justiça, como diárias e auxílio-alimentação,
exceto o auxílio-saude.

Art. 4'o - Esta Lei entra em vigor na data de sua pubticaÇão, revogando-se as
disposições em contrário, especialmente a Leì Estadual n.o 4.s37: de 2g de
dezembro de 2017.

GAB,NEïE D0 âOVERNADOR DO ESIADO DO AMAZONAS, em Manaus, 06
de maio de 2019

W'ISON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas

LEDA MARA
Procur ador a-Ger al de Justic a

Página 6 de 7



Ministéri* Púìrli*o dc Estsdc do Arsrazonas
Froçuracloria*Geral ele .lustiça

Gabínete do Procuradar-Geral de Justiça

ANEXO UN'CO

SUBTOTALNSGRAnnCAÇÃO QUN{TIDADE VALOR

GAMPE - DMilÌtares 34 Rs 2.120,00 R5 72.080,00

GAMPE -DAllilitares
Adm. Superior

5 Rs 4.047,78 Rs 20.238,90

TOTAL 39 Rs 92.318,90
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