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GÓVERHO P{T E8TÂNO

MENSAGEM N.o "1{ t2o1s

Manaus, 10 dejunho de 2019.

Senhor Presidente

Senhores Deputados

Nos termos da Constituição Estadual, encaminho ao

criterioso exame de Vossas Excelências e à superior deliberação desse

Augusto Poder Legislativo o anexo Projeto de -ei que "ALTERA, na forma que

especifica a Lei n.o 2.271, de 10 de janeiro Ce 1994, que'DISPõEsobre o

regime jurídico peculiar dos funcionários cat Potícia Civit do Estado do

Amazonas - ESTATUTO DO POLICIAL CIVIL - e da outras providências.'."

O Projeto de Lei, ora encaminhado à deliberação dos

Senhores Deputados, objetiva regular, no ârnbito do Estatuto dos Policiais

Civis, a disposição de servidores policiais civis do Estado do Amazonas para a

Representação Parlamentar Federal do Estado, para o Poder Legislativo

Estadual e Municipal, para o Poder Judiciário Federal e Estadual, para o

Ministério Público Federal e Estadual, para o ïribunal de Contas da União e do

Estado do Amazonas, para as Prefeituras Municipais do Estado do Amazonas

e para outros Orgãos ou entidades do Poder Executivo Federal, de outros

Estados e do Distrito Federal, bem como para os demais Órgãos ou entidades

do Poder Executivo Estadual.

A Proposição prevê que nas disposições junto aos Órgãos

ou entidades de outros Poderes, do Ministerio Público, da Administração

Federal, de outros Estados, do Distrito F=deral ou das Administrações

Excelentíssimo Senhor
Digníssimo Deputado JOSUÉ CLÁUDtO DE SoUzA NETo
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas
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Municipais, o ato concessivo se dará para o exercício de cargo em comissão

ou função de confiança, sendo concedido pelo prazo de 12 (doze) meses,

prorrogável a critério do Chefe do Poder Executivo Estadual, sendo o ônus da

remuneração definido nos termos do artigo 52, S 2.o, da Lei n.o 1 .762, de 14 de

novembro de 1986, com a redação da Lei Complementar n.o 152, de 09 de

março de 2015,

Ademais, prevê que as disposições de servidores policiais

civis terão caráter automático, quando o servilor for nomeado para cargo de

provimento em comissão em Órgão ou entidade diverso da sua lotação, no

âmbito do Poder Executivo Estadual, enquanto perdurar a nomeação

gratificada, permanecendo para a Polícia Civil o ônus do pagamento da

remuneração integral do cargo efetivo, incluindo Gratificação de Exercício

Policial e demais parcelas remuneratórias, acrescida da gratificação do cargo

ou função de confiança na folha do Orgão cr,r entidade do Poder Executivo

Estadual cessionário, respeitando os demais rarâmetros legais referentes às

formas de acumulação e de limite remuneratóri'r.

Ainda nesta seara, o Projeto de Lei estabelece que os

servidores policiais civis à disposição de Órgãos do Poder Executivo Estadual,

Orgãos integrantes do Sistema Único de Segurança Pública, nos termos da Lei

Federal n.o 13.675, de 1 1 de junho de 2018, e Órgãos Federais e Municipais de

Trânsito, Defesa Civil e atividades afins e correlatas à segurança pública, bem

como aqueles à disposição da Representação Parlamentar Federal do Estado,

ao Poder Legislativo Estadual e Municipal, ao Poder Judiciário Federal e

Estadual, ao Ministerio Público Federal e Estadual, ao Tribunal de Contas da

União e do Estado, às Prefeituras Municipais Co Estado do Amazonas e para

outros Orgãos ou entidades do Poder Executivo Federal, de outros Estados e

do Distrito Federal, serão considerados no exercício de atividade policial ou de

interesse policial, devendo ter seu tempo de serviço contado para todos os

efeitos legais, inclusive para as formas de promoção por merecimento e

antiguidade.

Por fim, a Propositura prorê que o funcionário policial civil

que estiver à disposição ou cedido para as Secretarias e Órgãos Federais e

Municipais que exerça atividades afins e correlatas à segurança pública, bem
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como para os Órgãos ou entidades do Poder Executivo Estadual, terá direito à

alimentação fornecida pelo Estado.

lnformo, por oportuno, que o pedido de alteração foi

formalizado por intermédio do Ofício n.o 3.496í2019 - GDG/PC, subscrito pelo

Nobilíssimo Delegado-Geral de Polícia Civil, em exercício, cuja reprodução

acompanha esta Mensagem.

Certo da atenção que Vossas Excelências dispensarão ao

Projeto, reitero aos ilustres Senhores Deputados, na oportunidade, expressões

de distinguido apreço

P

MIRANDA LIMA
Governador do Eslado

/tìulw
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PROJETO DE LEI N.O 12019

ALTERA, na forma que especifica a
Lei n.o 2.271, de-10 de janeiro de
1994, que "EIíSPOE sobre o regime
jurídico pecular dos funcionários da
Potícia Civil m Estado do Amazonas
- ESTATUTO DO POLICIAL CIVIL - e
dá outras providências."

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO AMAZDNAS

DECRETA:

Art. í." Q caput e os $$ 1.o,2.o e 3.o do artigo 34 da
Lei n.o 2.271, de 10 de janeiro de í 994, passa a vigorar com a
seguinte redação:

.Art. 
34. Ás disposções de seryrdores policiais

civis do Estado do Amazonas para a Representação
Parlamentar Federal do Estado, para o Poder
Legislativo Estadual e Murticipal, para o Poder
Judiciário Federal e Estadual, para o Ministério
Público Federal e Estadual, pta o Tribunal de Contas
da União e do Estado do Amazonas, para as
Prefeituras Municipais do Estado do Amazonas e para
outros Órgãos ou entidades do Poder Executivo
Federal, de outros EsÍados e do Distrito Federal, bem
como para os demaìs Orgãos ou entidades do Poder
EXecutivo Estadual, serão stncedidas por ato do
Governador do Estado, med.ante a satisfação dos
requisitos consÍanÍes dos $$í.n a 5.o desfe artigo.

S í.o Nas disposções junto aos Orgãos ou
entidades de outros Poderes, do Ministério Publico, da
Administração Federal, de outros Esfados, do Distrito
Federal ou das Adminisfrações Municipais, o ato
concessivo se dará para o exercício de cargo em
comissão ou função de confíança, sendo concedido
pelo prazo de 12 (doze) /neses, prorrogavel a critério
do Chefe do Poder Executivo Estadual, sendo o ônus
da remuneração definido nos termos do artigo 52, S
2.o, da Lei n.o 1 .762, de 14 de novembro de 1986, com
a redação da Lei Complementar n.o 152, de 09 de
março de 2015.

S 2.o As disposções de servidores policiais
civis terão caráter automático quando o servidor for
nomeado para cargo de provirnento em comissão em
Órgão ou entidade diverso da sua lotação, no âmbito
do Poder Executivo Estadua', enquanto perdurar a
nomeação gratificada, permanecendo para a Polícia
Civil o ônus do pagamento da :emuneração integral do
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cargo efetivo, incluindo Grdificação de Exercício
Policial e demais parcelas rernuneratórias, acrescrda
da gratificagão do cargo ou ftnção de confiança na
folha do Orgão ou entidade do Poder Executivo
Estadual cessionário, respeitando os demais
parâmetros /egais referentes âs formas de
acumulação e de limite remuneratorio.

$ 3.o Em se tratando de disposção ao assumir
cargo de Agente Político, das Secretarias e Órgãos
Federais e Municipais de Trânsito, Defesa Civil e
atividades afins e correlatas à segurança p(tblica, o
ato concessiyo será editado plo prazo de 12 (doze)
/neses, prorrogável a criterio do Chefe do Poder
Executivo Estadual, permanecendo para a Polícia Civil
o ônus do pagamento de toda a remuneração bruta e
demais encargos socrais do se'vidor e patronal."

Art.2.o O artigo 34 da Lei n.o 2.271, de 10 de janeiro
de 1994, passa a vigorar com a inclusão dos SS 4.o a 6.0, com
a seguinte redação:

"Art,34.

$ 4.o Os servidores poiciais civis à disposição
de Órgãos do Poder Executivo Estadual, Órgãos
integrantes do Sisfema lJnico de Segurança Púbtica,
nos termos da Lei Federal n.o 13.675, de 11 de junho
de 2018, e Orgãos Federais e Municipais de Trânsito,
Defesa Civil e atividades afins e correlatas à
segurança pública, são consrcerados no exercício de
atividade policial ou de rnÍeresse policial, devendo ter
seu tempo de serviço contado para todos os eferïos
legais, inclusive para as formas de promoção por
merecimento e antiguidade.

$ 5.o Os servidores po.'iciais civis à drsposção
da Representação Parlamentr Federal do Estado, ao
Poder Legislativo Estadual e Municipal, ao Poder
Judiciário Federal e Estaduat, ao Ministerio Público
Federal e Estadual, ao Tribunal de Contas da União e
do Estado, às Prefeituras Municipais do Estado do
Amazonas e para outros Óryãos ou entidades do
Poder Executivo Federal, de outros EsÍados e do
Distrito Federal, são considuados no exercício de
atividade policial ou de rnÍeresse policial, devendo ter
seu tempo de seruiço contado para todos os efeffos
legais, exceto para promoção por merecimento.

$ 6.0 Compete à Gerência de Pessoal da
Polícia Civil do Estado do Amazonas, o controle do
quadro de servidores â disposição ou cedidos, com a
manutenção de quadro a;ualizado contendo o
quantitativo, a nomenclatura dos cargos onde
passarem a exercer suas funçies, o tempo de início e

).
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de término da disposição, bem como os aÍos
ad m i n i strat iv os decorre nte s. "

Art.3.o O caput do artigo 196 da Lei n.o 2.271, de 10
de janeiro de 1994, passa a vigorar colì a seguinte redação:

"AÍ1. 196. O funcionáric policial civil terá direito
à alimentação fornecida pelo Estado, na forma da lei.

ot,íà.
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Art. 4.o O aftigo 196 da Lei n.o 2.271, de 10 de janeiro
de 1994, passa a vigorar com a inclusão do $ 3.o, com a
seguinte redação:

'Art. 196.

$ 3.o Ainda tera direito à alimentação fornecida
pelo Estado, o funcionario poiicial civil que estiver à
disposição ou cedido para as Secretarias e Órgãos
Federais e Municipais que exerçam atividades afins e
correlatas à segurança pública, bem como para os
Órgãos ou entidades do Poder Executivo estadual."

Art. 5.o Revogadas as disposi;ões em contrário, esta
Lei entra em vigor na data de sua publcação.

ì
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Ofício n.'3.496t2019 _ GDG/PC

Manaus, 22 de maio de 2019

A Sua Excelôncia, o Seúor
CARLOS ALBERTO SOUZA DE ALMEIDA F'ILHOSecretário de Estado Chefe au Curu Ciuit
Av.. Brasil, s/n - Compensa II
CEP. 69.036-1 10 - ManausiAM
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Proc, no
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Assunto: Projeto de Lei (Disposição de servidores e demais providências).

disposição do

e, caso esteja

Amazonas.

Seúor Secretário,

cumprimentando-o cordialmente, encamiúc a Minuta do projeto de Lei que trata da
s nossos servidores policiais e da outras providências, para o vosso conhecimento, anárise
de acordo' aprovação, com o consequente envio à Assembleia Legislativa do Estado do

Aproveito a oportunidade para tenovar a vossa Excelência protestos de estima econsideração.

Atenciosamente

DO
Delegado-Geral Polícia Civil, em

no 160.096.6-8

IA GERAL DA polÍcrR ctvtL Doa Pedro ïeixeira, 180 - Dom pedro
3214-2250
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lnaus - AM * CEp 69040_000
ìbtnete do Delegado_Geral

AMAZONAS


