
Desembarga oes de Oliveira 
Presidente 

Respeitosamente, 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

Ofício n° 252/2019-PTJ 	 Manaus, 18 de junho de 2019 

A Sua Excelência o Senhor 
Deputado Josué Cláudio de Souza Neto 
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do Amazonas 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 

Cumprimentando-o com o devido respeito, encaminho a Vossa Excelência o 

presente anteprojeto de lei anexo, com a respectiva justificativa, que trata sobre alteração 

do inciso II do artigo 26 da Lei n° 3226/08, a fim de que seja apreciado e votado por essa 

Colenda Casa Legislativa. 

Gabinete da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, 

em Manaus, 18 de junho de 2019. 

Anexos: 

Lei a ser alterada; 

Justificativa do anteprojeto de lei; 

Anteprojeto de lei 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS 

PRESIDÊNCIA 

ANTEPROJETO DE LEI 

ALTERA o inciso II do artigo 26 da Lei n° 3226/08 — 
Plano de cargos, carreira e salários dos servidores do 
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. 

O Egrégio Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no 
uso de suas atribuições legais e regimentais, 

CONSIDERANDO a discricionariedade da Administração Pública, 

RESOLVE: 

Art. 1°. O inciso II, do artigo 26 da Lei n° 3.226/08 passa a vigorar 
seguinte redação: 

Art. 26. Omissis 
I — Omissis 

  

  

com a 

II - A Gratificação de Função, símbolo FG-1, é assegurada as funções 
de Assistente de Diretor de Secretaria, Assistente de Diretor, Assistente 
de Coordenador, ambos da área administrativa, Assistente do 
Secretário Geral de Administração e Assistente do Secretário Geral de 
Justiça, conforme o valor expresso no item III (nomenclatura Função 
Gratificada 1), nível IV da Tabela Anexa III. 

Art. 2°. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Sala de sessões do Egrégio Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do 
Estado do Amazonas, em Manaus, 28 de maio de 2019. 

• 

Desembargador YEDO SI 
Presidente 

E OLIVEIRA 

CPA n° 2019/12426 - Anteprojeto de Lei que altera o inciso II do artigo 26 da Lei n2 3226/08 - Aprovado nj4so Plenária: 28.05.2019 
Sequs 
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Desembargador JO 

TINS DA COSTA 

DE JESUS ABDALA SIMÕES 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS 

PRESIDÊNCIA 

Desembargadora MARIA DAS GRAÇAS PESSOA FIGUEIREDO 

Desembargador ARI JORGE MOUTINHO DA COSTA 

Desembarga 	MARIA D PE OURA 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS 

PRESIDÊNCIA 

J 1).1 1/ , 

Desembargador DOMINGOS JORG UB PEREIRA 

Desembargador FLÁVIO HUMBERTO PASCARELLI LOPES 

Desembargador PAULO CESAR CAMINHA E LIMA 

Desembargador ÁRfO EL 	A THURY 

lkij"\  Desembargador JOÃ(M AU O BESSA 
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Seclus 
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PRESIDÊNCIA 
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Desembar dor SABINO DA LVA MARQUES 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS 

PRESIDÊNCIA 

JUSTIFICATIVA DE ANTEPROJETO DE LEI 

ALTERA o inciso II do artigo 26 da Lei n° 3226/08 — 

Plano de cargos, carreira e salários dos servidores do 

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. 

A proposta trata da alteração inciso II do artigo 26 da Lei n° 

3226/08, que assegura aos servidores do Poder Judiciário gratificações de função, 

símbolo GF-1 que são asseguradas as funções de Assistente de Diretor de Secretaria, 

Assistente de Diretor, Assistente de Coordenador, ambos da área administrativa, 

Assistente do Secretário Geral de Administração e Assistente do Secretário Geral de 

Justiça, conforme o valor expresso no item III (nomeclatura Função Gratificada 1), 

nível IV da Tabela Anexa III. 

A relevância desta proposta reside justamente na necessidade 

de se adequar as funções gratificadas ao organograma do Tribunal de Justiça do 

Estado do Amazonas, garantindo-se a eles a devida e justa remuneração, bem como a 

adequada formatação da estrutura da área administrativa da Direção deste Tribunal. 

Não é demasiado referir que, no grande grupo de servidores, as 

ações de planejamento, controle, organização e direção devem estar bem definidas e, 

tanto quanto possível, também concentradas nas referidas funções. 

Conceitos da ciência da Administração servem para justificar, 

também nas organizações públicas, a importância das atividades de direção, que 

incluem liderança do grupo, comunicação ampla, motivação e orientação das pessoas 

resolução de conflitos, decisão, dentre outras. 

IW 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS 

PRESIDÊNCIA 

Nesse contexto, evidencia-se então não apenas a importância 

da identificação dos colaboradores que possuam as condições para o exercício das 

atividades de assistência à coordenação e à chefia, mas também a importância da 

existência de estrutura de pessoal e divisão de atividades capazes de assegurar o bom 

desenvolvimento dos trabalhos e a eficiência de resultados. 

Assim, o presente projeto tem como razão central assegurar o 

regular prosseguimento de todas as atividades tanto da área judicial como 

administrativa da Direção do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, por meio da 

regulamentação das gratificações das funções de Assistente de Diretor de Secretaria, 

Assistente de Diretor, Assistente de Coordenador, ambos da área administrativa, 

Assistente do Secretário Geral de Administração e Assistente do Secretário Geral.  de 

Justiça, conforme o valor expresso no item III (nomenclatura Função Gratificada 1), 
-1 

nível IV da Tabela Anexa III, que têm como finalidade o amparo à prestação da 

jurisdição e sua eficiência, mostrando-se conveniente a aprovação da proposta, com o 

escopo de garantir a hierarquia das mesmas com a devida remuneração, consoante as 

atividades exercidas e sua correspondente relevância. 

É a justificativa. 

Gabinete da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do 

Amazonas, em Manaus, 28 de maio de 2019. 

cem 
Desembargador YEDO 

, 	1 . 
DE OLIVEIRA 

Presidente 
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Número 31.296 ANO CXIV 

PODER EXECUTIVO 

	

LEI N. 	3.226. DE 04 DE MARÇO DE 2006 

DISPÕE sobre a Plano de Cargos. Carreira e 
Salários dos Servidores e Serventuários dos 
órgeos do Poder Judiciário do Estado do 
Amazonas. Estabelece as diretrizes básicas 
para a administração de pessoal. Introduz 
modificações nas normas anteriores e dá 
outras providencias. 

Ci GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS 

FÁO SABER a iodes os habitantes que a ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA decretou e eu sanciono a presente 

LEI: 

CAPITULO I 

DOS PRINCIPIOS NORTEADORES 

Art. I! O Plano de Cargos, Carreira e Salários dos 
(argilas do Poder Judiciário do Estado do Amazonas adota como 
principios norteadores: 

- a qualidade, a produtividade e a profisManalização 
dos serviços públicos prestados pelos órgeos do Poder Judiciário 
do Estado do Amazonas: 

II - a valorização do servidor da justiça; 

III - a valortzaprio profissional por meio do programa de 
aperfeiçoamento profissional; 

- o crescimento funcional baseado rio mérito próprio, 
mediante a adoção do sistema de avatiaçâo de desempenho; 

V - o quantitativo restrito ás reais necessidades da 
estrutura organizacional; 

VI - os vencimentos compatíveis com as funções. 

CAPITULO II 

DOS ÕRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO DO AMAZONAS 

íiatiat. 2.° São órgãos do Poder Judiciário do Amazonas, 
para afeite do plano objeto da presente Lei, obedecida a nova 
estrutura: 

- Tribunal de Justiça do Amazonas: 

II - Corregedorie Geral de Justiça; 

III -Auditoria /Mear Estadual; 

IV - Fórum de Justiça da Capital e do interior; 

V - Juizados da Infância e da Juventude Civel e 
infradonal; 

Vi - Juizados Especiais eiveis e Criminais e; 

VII - Escola da Magistratura. 

CAPITULO iii 

DA ESTRUTURA DO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E 
SALÁRIOS 

Art. 3.° O Quadro de Pessoal do Poder Judiciário do 
Amazonas é constituído de CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO. 
estruturados em grupos organizacionais; CARGOS DE 
PROVIMENTO EM COMISSAO, reunindo os CARGOS 
COMISSIONADOS; FUNÇÕES GRATIFICADAS; CARGOS EM 
EXTINÇAO, compreendendo os cargos de qualquer natureza, sem 
correspondência no novo quadro, que serão extintos à medida que 
vagarem, 

SEÇÃO I 

:POS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 

	

, 	. 

Art. A° Os cargos de provimento efetivo compreendem 
as atividátles ~liares, administratNes, judiciádas e técnicas, 
dispostos nos quadros Anexos II e III, com estrutura de vencimento 
básico constante da tabela Anexa 1, correspondendo às seguintes 
carreiras: 

I - Carreira de'  Nível Básico - CNB, compreendendo 
Os cargos cujas atribuições sejam de natureza auxiliar, natureza 
oPerecional e de apoio administrativo, exigindo escolaridade ou 
formação profissionalkante era nivel de ensino fundamental 
completo; 

11 - Carreira de Nivel Médio - CNM, compreendendo 
os cargos cujos atribuições são de natureza técnico-administrativa 
e de apoio judiciário, exigindo escolaridade ou formação 
profissionalizante em nivel médio completo; 

III - Carreira de faval Superior. CNS, reunindo os 
cargos cujos atribuições são de natureza técnica e jurisdicional, 
exigindo execução de tarefas de elevado grau de complexidade, 
formação universitária completa, com graduação e, se for o caso, 
registro no conselho de classe ou orgâo competente. 

§ 1e Para os cargos de Motorista, será exigido 
experiência mínima de 3 (três) anos no exercido da função, 
conforme categoria de habilitação. 

f 2a Para o provimento do cargo de Auxiliar de 
Enfermagem, será exigida habilitação específica comprovada 
mediante apresentação de certificado expedido por instituição 
competente reconhecida por orgào oficial. 

Ara 5.° Os cargos de provimento efetivo que integram 
os grupos ocupacionais referidos no artigo anterior silo passiveis 
de movimentação dentro dos padrões de classes e níveis 
estabelecidos no quadro Anexo IV da presente Lei. 

Art. 	Os cargos de provimento efetivo que integram 
os grupos ocupacionais referidos no artigo anterior estão 
estruturados em cargos de carreira e cargos isolados. 

§ 1.• Silo cargos de carreira passíveis de 
movimentação dentro do quadra de provimento efetivo: 

I - Auxiliar Judiciário, Agente Judiciário, Assistente 
Judiciário, Técnico Judiciário Auxiliar, Analista Judiciário I; 

II - Auxiliar de Proteção, Agente de Proteção; 

lit - Digitador, Programador. 

§ 2.* São cargos isolados todos os demais cargos 
efetivos ntio referidos no parágrafo anterior. 

Art. 7.° Ficam criados, no Quadro de Pessoal do 
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, os cargos de Piloto de 
~colava Pnitioo da Doem, 

$ 	Pela e cargo de Piloto de Aeronave será exigida 
escolaridade de ensino médio completo, com experiência 
comprovada de. no mlnimo, 3.500 (fres mil e quinhentas) horas de 
veio em avião, sendo, no mínimo, 2.500 (duas ma e quinhentas) 
horas em comando, que poderão ser comprovadas por Caderneta 
Individual de Veio (CIV), com horas reconhecidas pelo DAC, 
Declaração emitida pelo DAC e Certificado de Capacidade Física 
(CCF) de 2.° Classe, velido, expedido pela Aeronáutica. 

§ 2,* Para o cargo de Prático de Barco será exigida 
escolaridade de ensino médio completo, com habilitação 
profissional em curso especifico para a categoria .funcianal e 
experiência minima de 03 (três) anos no exercício da função na 
região Amazônica. 

SEÇÃO II 

DOS CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS 

Art. 8.° Integram os Quadros de Pessoal dos Orgeos 
do Poder Judiciário do Estado do Amazonas, os Cargos de 
Provimento em Comissão, caracterizados Peio conjunto de funções 
referentes às atribuições especificas de Direção e Assessoramente 
Superior PJ-DAS, escalonadas de 1 a II, e Direção e 
Assessoramento Intermediário PJ-DAI, escalonado no nivel 1, 
classificados de acordo com os quadros Anexos V e VI desta Lei, 
sendo seus ocupantes passiveis de nomeação e exoneração ed 
nufum. 

§ 1.° Os cargos comissionados terão sua ocupação em 
70% (setenta por cento) por servidores de carreira do quadro 
eletivo dos órgãos do Poder Judiciário do Amazonas, observando 
os requisitos de escolaridade exigidos nesta lei. 

§ 2.• Nos casos das funções gratificadas de Assessor 
de Magistrados e dos cargos comissionados de Diretor de 
Secretaria das Varas ordinerlas comuns, ficam restritos a sua 
ocupação, exclusivamente aos servidores efetivos, indicados peio 
Juiz Titular da Vara e submetidos â aprovação da Presidência do 
Tribunal de Justiça. 

§ 3.° As funções gratificadas, constantes do quadro 
Anexo Vil ficam restritas a sua nomeação exclusivamente aos 
servidores de carreira do quadro efetivo das órgeos do Poder 
Judiciário do Estado do Amazonas, obedecendo ao critério de 
escolaridade. 

Art. ge Para os cargos de provimento em comissão e 
função gratificada verão exigidos os critérios de escolaridade 
mínima, conforme consta nos quadros Anexos V , VI e VII. 

Art, 10. A nomeação para o exercido de qualquer um 
dos cargos de provimento eis comissão obedecerá ao critério de 
antigüidade e merecimento, além do critério de escolaridade, do 
princípio da suficiérecia, mediante avaliação interna e, 
posteriormente, ato do Presidente do Tribunal de Justiça. 

Art. 11. Ficam criadas as funções gratificadas, símbolo 
GFS-2, de Gerências de Psicologia Forense e Serviço Social 
Forense das Varas dos Juizados Especiais da infância e da 
Juventude Clvel e Infracional, da Vara Especializada da Violência 

Doméstica e Familiar Contra a Mulher, da Vara Especializada em 
Medidas e Penas Alternativas, do Núcleo de Conciliação das Varas 
de Familia e dos Fóruns, conforme quadro Anexo VII. 

Parágrafo único. As unidades responsevels pela 
execução de serviços técnicos em áreas eepecializadas serão 
chefiadas por profissionais graduadas na área respectiva. 

Art. 12, A nomeação para o cargo comissionado de 
Coordenador da Central de Mandados será provida por Bacharel, 
definidas sua ocupação exclusivamente por servidor efetivo, o qual 
será supervisionado por um magistrado designado pelo Presidente 
do Tribunal de Justiça. 

Art, 13. É absolutamente vedada a nomeação ou 
designação para o exercício do cargo em comissão ou função de 
confiança, no âmbito do quadro de pessoal administrativo dos 
Órgãos do Poder Judiciário do Estado do Amazonas.' de parentes 
de membros da magistratura até o 3.°  grau, coneangelneos, 
parentes de servidores ocupantes de cargo comissionado ou afins, 
Sah+0 se for servidor efetivo e preencher os requisitos de 
escolaridade. 

Art. 14. O servidor em estágio probatório poderá 
exercer quaisquer cargos em comissão ou funções de direção, 
chefia ou assessoramento no órgão ou entidade de Mação, e 
somente poderá ser cedido a outro órotio cx....entidade para ocupar 
Cargo de Natureza Especial ou equivalente. 

§ 1.° Na hipótese do caput, o servidor continuarâ a ser 
avaliado onde efetivamente tiver eXerCIC40, observado o disposto no 
parágrafo seguinte. 

§ 2.° Cessando a designação para os cargos 
mencionados no capuf e restando ainda período a ser avaliado, o 
servidor retornará ao órgão de origem para completar o estágio 
probatório. . 	. 

SEÇÃO III 

DOS CARGOS EM EXTINÇÃO 

Art. 15. Os cargo; em extinção reúnem os cargos de 
qualquer natureza, cujos funções não têm correspondência no 
quadro constante do plano, e serão extintos à medida que 
vagarem, assegurados aos seus ocupantes todos os direitos e 
vantagens inerentes ao respectivo cargo. 

Parágrafo único. Os cargos em extinção passam a 
constituir o quadro especial, objeto do Anexo VIII desta lei. 

CAPITULO ar 
DO INGRESSO • 

Art.16. A investidura em cargo de provimento efetivo 
do quadro de pessoal dos Órgãos do Poder Judiciedo dar-se-á 
após a aprovação em concurso público, de provas e de títulos, em 
conformidade com o inciso II do art. 37 da Constituiçào Federal e 
Inciso II do art 109 da Constituição do Estado do Amazonas, 
exigindo-se do candidato o preenchimento dos requisitos de 
qualificação mínima indicados no quadro Anexo III e detalhados no 
Manual de Descrição de Cargos. 

§ 1.° Todos os investidos em cargos do provimento 
efetivo serão submetidos a curso de treinamento Inicial, Malhai às 
funções dos respectivos cargos, incluindo informações sobre ética, 
direitos humanos e gestão de pessoas, além de noções sobre 
organização e funcionamento do Poder Judiciário. 

§ 2.° O servidor efetivo, ao ingressar no exercício, ficará 
sujeito ao estágio probatório por 36 (trinta e seis) meses, para 
avaliação de sua aptidão e capacidade para o desempenho do 
carga observados os critérios do arL 13 desta lei. 

§ 3.• Serão observados, na avaliação, os seguintes 
itens: 

I - qualidade no trabalho: grau de exatidão, correção e 
clareza dos trabalhos executados; 

II - produtividade no trabalho: volume do trabalho 
executado em determinado espaço de tempo; 

III • Iniciativa: comportamento empreendedor no âmbito 
de atuação, buscando garantir eficiência e eficácia na execução 
dos trabalhos; 

IV - presteza: disposição para agir proatamente no 
cumprimento das demandas de trabalho: 

V - assiduidade: comparecimento regular e 
permanente no local de trabalho; 

. 	VI - pontualidade: observencia do horário de trabalho e 
cumprimento da carga horária definida para o cargo ocupado; 

VII - adminlatraçtio do tempo e ternpostividade: 
capacidade de cumprir as demandas de trabalho dentro dos prazos 
previamente estabelecidos; 
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VIII • uso adequado doa equipamentos e Instalações 
de serviço: cuidado e zelo na utilização e conservação de 
equipamentos e instalações no exercido das atividades e tarefas; 

IX - aproveitamento dos recursos • rackinalização 
de processos: melhor utilização dos recursos disponíveis, visando 
à melhoria dos fluxos dos processos de trabalho e à consecução de 
resultados eficientes; 

X - capacidade de trabeho em equipe: capacidade de 
desenvolver as atividades e tarefas em equipe, valorizando o 
trabalho em conjunto na busca de resultados comuns. 

§ 4.•  A avaliação será realizada peta chefia imediata do 
servidor e serventuário em estágio probatório, ' com 
acompanhamento e supervisão da Comissão Permanente de 
Avaliação do Servidor do Tribunal de Justiça. 

§ 5.• O servidor não aprovado no estágio probatório 
sere exonerado, salvo se Já estável no serviço púbere), hipótese em 

, que será reconduzido ao cargo de que era titular ou aproveitado em 
outro de atribuições e vencimentos compatíveis com o 
anteriormente ocupado, se aquele se encontrar provido. 

§ 6 Fica assegurado ao servidor em estágio probatório 
vencimento integral e demais direitos dos servidores efetivos que, 
com este Instituto, não confiitarem. 

CAPtfULO V 

DA MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL 

Ais, 17. A movimentação funcional dos servidores será 
realizada atida o enquadramento de que trata esta lei, através de 
progressão horizontal e promoção vertical. 

§ 1, A progressão horizontal e a movimentação do 
servidor de uma mãe 	&ida salarial para a seguinte, dentro de um ' 
mesmo padrão de classe, observando o Intendei° mínimo de 18 
(dezoito) meses, e dar-se-á em épocas e sob critérios fixadoe em 
regulamento, de acordo com o resultado de avaliação formai de 
desempenho. 

§ 2.•  A promoção vertical é a movimentação do servidor 
da última referencia salarial de um padrão de classe para a 
referencia inicial do padrão de desse Imediatamente superior, 
observando o interstício mínimo de 2 (dois) anos, dependendo, 
cumulativamente, do resultado de avaliação formal do desempenho 
e da participação em CUISOs de aperfeiçoamento, ação ou 
programa de capacitação, na fomo prevista em regulamento 
Interno. 

§ 3.•  São vedadas as promoções e a progressão 
funcionai horizontal e vertical durante o estágio probatório, findo o 
qual será concedias ao servidor aprovado a progressão funcionai 
para o mesmo padrão de classe na referência salarial 

imediatamente superior a inicial da respectiva carreira, constante 
no quadro Anexo IV, 

18,  A 3~0... Ncilorital..cto _sentldoc..lafetlY9 
Poissul os seguintes critérios específicos: 

I - independe de vagas; 

II - • á obtida quando o servidor á promovido pare a 
referência salarial superior (nivel I a III) dentro de um mesmo 
padrão de classe a que está enquadrado, conforme quadro Anexo 
IV desta lei; 

PI - estar enquadrado no nível atual por um período 
mínimo de 18 (decanto) meses. 

Art. 19. Os cargos dividem-se em padrões de ciasses 
hierarquicart A, Ei, C, 1), E e F que permitem o crescimento 
funcional do servidor. 

Parágrafo único. Na promoção vertical, o servidor é 
enquadrado na desse imediatamente superior, respeitando a 
hierarquia das classes e dos níveis, conforme quadro Anexo IV 
desta lei. 

CAPITULO VII 

DA REMUNERAÇÃO E DAS GRATIFICAÇÕES 

SEÇÃO 1 

DOS VENCIMENTOS E DA REMUNERAÇÃO 

Art. 23. A política de atualização e aumento de 
vencimentos dos aurores de cargos de carreira de provimento 
'efetivo dos órgãos do Poder Judiciário do Estado do Amazonas terá 
como referencia o dia 1.° de janeiro de cada ano como dela-base 
para reajuste dos vencimentos dos servidores. com  vistas à 
reposição de perdas, considerando o orçamento autorizado pelo 
Tribunal de Justiça de cada exercido financeiro aos parãmetros da 
Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Art, 24. O vencimento dos titulares de • cargos de 
provimento efetivo terá como base os níveis e referéncias salariais 
estabelecidos na tabela constante do Anexo 1 desta lei 

Parágrafo único. O vencimento de que • trata este 
artigo atribui a cada categoria, 6 (seis) classes - A. EL C, D, E e F 
e. a cada classe, 3 (Irás) referlincies - I, fl e III, de modo a 
assegurar a elevação funcional e salarial do servidor. 

Art. 26. O valor da representação dos titulares de; 
cargos de provimento em comissão corresponde ao constante da 
tabela Anexa il desta lel. 

-1 	Art 26. Aos servidores do Poder Judiciário são, 
asseguradas as seguintes gratificações: 

1 - 

 

Gratificação de AthOdade Judiciária - GAJ. para 
as cargos titulares de provimento efetivo dos grupos ocupacionais t 
's V, e cargos comissionadas PJ-DAS, PJ-DAI, PJ-AG, PJ-AJEF; 
,GFS-2 e GFO-3. Desde que autorizado peio Presidente do Tribunal 

, de Justiça, mediante portaria, fará jus a esta gratificação o servidor 
, que, por necessidade do serviço, trabalhe além das 6 (seis) rores 

9~ ~tares determinadas em lei; 

- Gratificação de Função - GF-1, corresponde ao 
exercido de funções de Assistente de Diretor de Secretarie. 
Coordenador e Secretário, equivalente à Tabela Anexa III. 

§ 1.• A Gratificação de Atividade Judiciária • GAJ,---
referida no inciso I, ressalvadas as situações de 6 (seis) meses de 
carência para completar determinadas vantagens asseguradas em 
lei, terá corno base da cálculo o equivalente a 20% (vinte por cedo) 
sobre o valor do vencimento básico. 

§ 2.• A designação para o exercido de função 
gratificada, objeto do inciso II, recairá exclusivamente em 
-servidores do quadro efetivo do próprio órgão, com o mínimo de 12 
(doze) meses de • experiericia idêntica ou afim e Moolarictade 
mínima de ensino médio. 

Art. 27. É vedada, a qualquer titulo, a percepção 
cumulativa de gratificação que tenha o mesmo fato gerador. 

ArL 28. Os vencimentos básicos dos cargos de carreira 
de provimento efetivo são os constantes da tabela Anexa I. 

Árt. 29. O servidor efetivo Pertencente.  SO-qUatina dos 
órgãos do Poder Judiciário do Estado do Amazonas, nomeado para 
ocupar cargo comissionado, poderá optar peia remuneração do 
cargo em comissão prevista nesta lei de que tratas tabela Anexa II. 

Art, 30.0 servidor público não pertencente ao quadro 
dos órgãos do Poder Judiciário do Estado do Amazonas, para 
ocupar cargo em comissão previsto nesta lei, perceberá somente, a 
titulo de representação, a remuneração fixada na tabela Anexa II, 
no quadrante valor para cargos em comissão. 

Art. 31. Aplica-se aos titulares de cargos efetivos em 
extinção a mesma remuneração disciplinada na tabela Anexa I e, 
no que couber, no caso de opção da tabela Anexa II, ressalvado o 
disposto no art. 49 desta lei. 

SEÇÃO II 

DAS VANTAGENS E BENEFICIOS 

III - Seda de Custo - concedida a todo, os servidores 
e serventuários do Poder Judiciário do Amazonas, que 
desempenhem suas atividades do cargo no interior do Estado e 
que sejam removidos por interesse da AdmInistraçâo, . no veiar 
equivalente a 100% (cem por cento) do vencimento básico do 
cargo, pago de uma única vez. 	 . 

55. Aos servidores oro-efetivos ocupantes de cargos 
coriessionados, somente 513f$0 atribuirias aa vantagens previstas 
nos incisos te II, do parágrafo anterior. 

CAPtfULO VIII 

DO ENQUADRAMENTO 

ArL 33. O enquadramento, que corresponde ao 
ajustamento do servidor efetNo às normas estabelecidos no Plano 
de Cargos, Carreiras e Salários, far-se-á através de ato do 
Presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, tendo por 
referência cargos com atribuições correspondentes às atualmente 
exercidas, conforme quadros Anexos I, II e III, bem canto as 
esPecificações constantes do Manual de Descrição de Cargos. 

1.• Os critérios de enquadramento desta pleno serão 
aplicados, automaticamente, no que couber, twal ocuparam de 
cargos em extinção e aos servidores inativos,. 

§ 2e A avaliação de enquadramento, de que trata o 
1,  coo& deste artigo, será realizada pela Comissão Permanente de 

Avaliação do Servidor, Integrada por 02 (dois) representantes de 
servidores indicados pela entidade representativa da categoria, na 
forma estabelecido pelo art. 37 desta lei. 

Art 34. Concluído o trabalho da Comissão Permanente 
de Avaliação do Servidor, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, o 
Presidente do Tribunal de Justiça, em igual prazo, encaminhará 
para publicação no Diário Oficial, observadas as suas disposições. 

CAPtTULO IX 	 • 

DA ADMINISTRAÇÃO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E 
SALÁRIOS 

Art. 35. Caberá ao Presidente do Tribunal de Justiça 
estabelecer, através de Resolução, as diretrizes básicas da politica 
de pessoal do Poder Judiciário e à Coordenadora de Recursos 
Humanos a sua Implementação. 

Art. 36. A Coordenador:ia de Reemos Humanos terá, 
entre outras a serem definidas no Regimento Interno 
Administrativo, as seguintes atribuições básicas: 

I - planejar, coordenar, orientar e grupes:visionar o 
processo de Implantação do Piano de Cargos e Salários do Poder 
Judiciário, definido na presente lei; 

II - planejar, executar e avaliar o Programa Permanente 
de Capacitaçeo de Recursos Humanos, destinado a servidores e 
serventuários da Justiça da capital e loterion otantivando a 
qualificação permanente do pessoal e a consequente elevação da 
qualidade dos serviços oferecidos à população. 

Art. 37. Fica insetulda a Comissão Permanente de 
Avaliação do Servidor, presidida peto Coordenador de Recursos 
Humanos. secretariada por um servidor ou serventuário efetivo 
Indicado peio Presidente da Comissão, e tendo corro membros: o 
Diretor da Divisão de Pessoal, 02 (dois) servidores e 02 (dois) 
serventuários, preferencialmente com formação superior completa. 

§ 1e Os membros da comissão serão nomeados 
através de Portaria expedida pelo Presidente do Tribunal de Justiça 
do Amazonas. 

§ 2S A Comissão Permanente de Avaliação do Servidor 
efetuará o estudo do enquadramento doa Servidores do Poder 
Judiciário eis conformidade com o coe dispõe a presente lei 

§ 3e Não participará da apreciação da avaliação o 
membro da comissão que seja chefe do servidor submetido ao 
processo. 

Art. 20. A promoção vertical possui os seguintes 
critérios específicos: 

• I - está condicionada à existência de vagas; 

II - é obtida através da progressão horizontal, na 
passagem da última referencia salarial de uma classe, quando o 
servidor é promovido para o nível inicial da classe superior a que 
está enquadrado, conforme quadro Anexo IV desta Lei; 

til - será obedecido o critério de antigüidade e de 
merecimento, aiternadamente, observando o interstício de 24 (vinte 
e quatro) meses. 

§ 1S O fator. anagilidade corresponde ao tempo de 
serviço prestado pelo servidor no Tribunal de Justiça do Estado do 
Amazonas, a conter da data de exercício da investidura no cargo 
de carreira, 

§ 2, O fator merecimento se fará com base em método 
de avaliação de desempenho associado e qualificação profissional 
do servidor, a ser definido através de Resolução. 

Art, 21.0 processo de avaliação para a movimentação 
funcionai dos servidores dos Orgãos do Poder Judiciário do Estado 
do Amazonas será disciplinado por Resolução, ficando sob a 
responsabilidade da Comissão Permanente de Avaliação do 
Servidor, conforme o disposto no art. 37 da presente lei. 

CAPh1lL0 VI 

DA POLITICA DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL 

Art. 22. À Coordenadora de Recursos Humanos do 
Tribunal de Justiça compete planejar, organizar, promover e 
executar cursos de capacitação, fóruns de debates, palestras e 
autue eventos que possibilitem a valorização profissional do 

Art. 32. Aos servidores efetivos dos órgãos do Poder 
Judiciário do Estado do Amazonas, ficam asseguradas as 
seguintes vantagens e beneficias: 

I • Gratificação Adicional de Qualificação - 
concedida aos servidores do quadro efetivo, em razão dos 
conhecimentos adicionais adquiridos em diplomas ou certificados 
correlacionados com o cargo área de atuação, deste modo 
podendo ser aproveitado dentro da estrutura do Poder Judiciário, 
nos cursos de pós-graduação, mestrado ou doutorado em sentido 
amplo ou estrito, cujo adicional incidirá sobre o vencimento básico, 
de acordo com as especificações abano: 	• 

10% (dez por cento) destinado ao portador de curso 
de especialização (Poe-graduação), mirem° de 360 (trezentas e 
sessenta) horas; 

15% (quinze por cento) em se tratando de título de 
mestre; 

20% (vinte por cento) em se tratando de titulo de 
doutor. 

§ ie O servidor somente poderá receber uma 
Gratificação Adicional de Qualificação. 

§ 2° Os percentuais e valores não são cumulativos. 

§ 3.° As gratificações tem que ser requeridas pelo 
servidor e autorizadas pelo Presidente do Tribunal de Justiça, para 

fim de controle do sistema da Divisão de Pessoal e da 
Coordenadona de Recursos Humanos, nos 'termos de ato 
administrativo regulamentador. 

.§ 4.° Além das gratificações previstas neste artigo 
serão concedidas aos servidores as seguintes vantagens: 

I - Auxílio-Alimentação - concedido a todos os 
servidores, em efetivo exercido, dos Órgãos do Poder Judiciário do 
Amazonas; 

II - Auxilio-Saúde - concedido a todos os servidores 
ativos, equivalente a 100% (cem por cento) do valor básico do 
plano de saúde adquirido junto a sua entidade representanthra; 

CAPtTULO X 

DA ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO 

Art. 38. Os servidores dos órgãos integrantes do 
Poder Judiciário são regidos pelas normas desta lei, por sua Lei de 
Organização a, subsidiariamente, peio Estatuto dos Servidores 
Públicos Civis do Estado do Amazonas. 

Art. 39. O Poder Judiciário Estadual se auto-
organizará, mediante Resolução votada pelo Tribunal Pleno, na 
forma de seu Regimento Interno, observando os limites legais 
referentes aos cargos criados por lei. 

Parágrafo único. Para assegurar o direito 
constitucional à auto-organização, todos os cargos de provimento 
em comissão anteriomiente criados ficam desvinculados das 
funções que lhes foram atribuídas oro lei, cabendo ao Tribunal de 
Justiça distribuí-los da forma que melhor Me aprotrver, conforme 
disposto no ceput. 

Art. 40. São adotadas, no quadro de provimento 
efetivo, as alterações de cargos e respectivas funções, conforme 
consta noa quadros Anexos 1, II e 111. 

Parágrafo único. Fica mantida a denominação de 
todos os demais cargos de provimento efetivo, quantificados rio 
quadro Anexo IV. • 
. 	, 	• 

Art. 41. São adotadas no quadro de provimento em 
comissão, as denominações dos cargos, conforme os quadros 
Anexos V e VI. 

Parágrafo único. São mantidos todos os demais 
cargos em c,omitisâra, quantificados no quadro Anexo V. 

Art. 42. Ficam criadas, nos Caolhos do Poder 
Judiciário, as gratificações de função GFS-2 e OF0-3, indicadas e 
quantificadas 110 quadro Anexo VII. 

Art. 43. Ficam criadás, no quadro de pessoal do 
Tribunal de Justiça, 75 (setenta e cinco) cargos de provimento em 
comissão de ÂSSOSSOr Jurídico de Juiz de Direito de Entráncia Final 
(PJ-AJEF). com qualificação obrigatória de bacharel em direito, a 
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serem ocupados exclusivamente por servidores do quadro efetivc. 
com  a representação definida na tabela Mexa 

Parágrafo !Niko. Os assessores serão avaliados e 
indicados diresamete pelo Juiz da Vara respectiva. cabendo a 
designação à Presidéncia do Tribunal de Justiça, desde que 
atendidos os requisitos legais. 

CAPiTULO XI 

DAS onworsiçÕes ramrsrrOtuAs 

Art 44. Os critério:, estabelecidos nesta lei aplicam-se, 
no que couber, aos servidores inativos. 	• 

Art 49. As Comarcas de Primeira Entrancia, Inicial e 
Intermediária, terão quadro próprio de pessoal, conforme 
necessidade do 110r7190 admitklo mediante comum realizado pelo 
TJfAM. 

Art. 45. As despesas decorrentes da implantação desta 
lei correrão à conta dos recursos orçamentados, do Poder 
Judiciado. 

Art. 47. Fica Institulda a Escola de Aperfeiçoamento 
Funcional 'dos Servidores do Poder Judiciado do Estado do 
Amazonas, com o objetivo de ministrar cursos de qualificação e 
aprimoramento funcional de desempenho para melhor prestaçâo 
juriediclonal à poPulação- 

to A Implantaçâo e funcionamento da Escola de 
Aperfeiçoamento Funcionai inovará ao Tribunal de Justiça do 
Amazonas. através da Escola da Magistratura. 

2.•  Ci Tribunal de Justiça, através de Resolur,So, dará 
cubas providéncias quanto à organizaçáo e funcionamento da 
Escola de Aperfeiçoamento Funcional. 

Art 49. Ficam atada 30 (trinta) ON905 em combata° 
(PJ-DAS). mentidos os atuaknente existentes. 

Parágrafo único. A deatinapão dos cargos criados 
deverá ser disciplinada em Resolução do Tribunal de Justiça, 
observando-se os lenires estabelecidos na presente lei. 

Art 49. O Escrevente ~ementado, cargo em 
Mação, que comprovar ser detentor da nivel superior em Obeba 
passará a inagrar a tabela Anexa 1, doe serviços iuritrilcionais 
(5.11) - Analista Judiciário II, 

Art. SO. Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, com dotas financeiros retroativos a 01.01.200e, 
revogadas as disposições am contraio, especabnente a 
gratificação identificada pela ~bobeie GF..11-1, alada pela Lei Ne  
3.1311. de 14.0e.2007. 

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO 
AMAZONAS. em Manam, 04 de reme* de 2008. 

QUADRO ANEXO I 
DEMONSTRATIVO DA TRANSFORMAÇÃO DOS CARGOS DE 

PROVIMENTO EFETIVO 
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QUADRO ANEXO II 

DENOMINAÇÃO DOS CARGOS DE CARREIRA E DE 
PROVIMENTO EFETIVO 

cs,RaF;RA GRUPO OCUPACIONAL 050/010 DO CARGO CARGO DUANYTTATIv0 

NIVEL BÁSICO SERVIÇOS AUXILIARES 
APOIO OPERACIONAL 

SEA-AJ 
APO-AJ-I 

Amam ~dedo I 
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358 

NIVEL MÉDIO APOIO JUDICIÁRIO APJA1-11 ~Marie .AxrdArlo 524 

NIVEL SUPERIOR 
SERVIÇOS TÉCNICOS SET-TJ ~e Juddikto I 285 

SERVIÇOS JURISDICKMAIS SIT-TJ ~Mi JuS28413 R 349 

TOTAL 1,518 

QUADRO ANEXO UI 	, 

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE DOS CARGOS EFETIVOS E 
RESPECTIVAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS 
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TOTAL 1018 

QUADRO ANEXO IV 

DEMONSTRATIVO DAS CARREIRAS DOS CARGOS DE 
PROVIMENTO EFETIVO 
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CARGO EM emaICÃo REFERENCIA PARA ATRIBUIÇÃO DA FtEaltIMERAÇÃO 

4- Chefe de Seorlças Geras 
II. Avallaclor e Partida' do Foto 

GluP0 00  AP0/0 Operacional - GAO - Auxiliar MONO I, 
adicionada a prallficação equivalente a OF-3. 

niOnP nt  .x PODER EXECUTIVO 
QUADRO ANEXO V 

DEMONSTRATIVO DE GARÇOS DE PROVIMENTO EM 

vOINOAP • TMELAA 

ÇAP,GQ Map)OLD XEI. FUNÇÃO ESCOLAMIDABE 	- 

I•OPIXÃo e 
PJ•DAS 

, 

H 

/II 

~Mo Gani 

Judlolleloo Soononirkos 

Escoirldodo 	MInbno 	Ensino 
069480,  Compied. 84.0~1 
em 0941o. 

DIrmonn. do proboros do 114~orl• • 
4,48511984  ABIE1110~0170 

.- 1114.11/41011 

III 

10 

. 
Conedonadoroo do Unatarie 

plmormi do 0~0 

010004001111010 1410009: Ensino 
~odor Comi:MA 
oopedoinado mo kflin 
conalone. 

%puma) ANEXO VI 

POIIONSTNATWOLIE.CARGOS DE PROVIMENTO EM 
Cl:IMISSÃO TABELAS 

cAltoos "miou) NINEI. FUNÇÃO ESCOLARIDADE 

1 - 0~4•1  g 
AllaNNORAINIDAD 

SUPERIOR 
PJ.DAS Hl 

0.46940, 14.40.. do Prooklendo 

Apoda 14onioo do VIco-P4*95$90014 

Consoam Juddico do TJA 

O,.11 4. ~do do Proodlinda 

0.0. 4* GabloNe Ni Vlosanaidlloda 

Assoma áridos do Dastunbataidor 

' 	Endno Suoond Com9100  

Coroo do ~oro! Mn 0909*. 

i•ENIECÃOE 
ANI89*0IRAINNO0 

reneweaddeo 
NON Erdal. MadIo Drolonbaroodor Aoonloole Juddko de 

e-Mossrerta DE 
GANNEIEVE 

COSEINIARQADOR 
P.I.A0 Ausiar de Godnoto Endoo Funclamenial 

QUADRO ANEXO VII 
BERIONSTRATIn DE CARGOS DE FUNÇÕES GRATIFICADAS 

eutaçÃo 
ATIFICA CN 	DA Meato mim. ESPECIFICAÇÃO 

VAGAS 
EX/STENTES 

vAoAa 
I  CRADAS ESCOUIRIDADE 

1 . OneeNcodio do 
Fundlikeld 

ws, ji 
09 

taGoviaasd. União 04 PatolO;44...-01 0 25 

Ensino 	~odor 
Moo compilo 	no 

449•0832484. 
00011b ~110~ 

4)444.16*0 110 	Condão 
~taba 

11. Gratakaaho Os 
Fura** 

Oporankomol 
GF(3.3 III 

.31 
b)Aarlwana da PsItiniao- --Dl 

221 C ia Enotelaldb 
dandab d1/241414411, do Rabudo Adninlásfrox. 

QUADRO ANEXO VIII 
QUANTITATIVOS DOS CARGOS EFETIVOS EM 

exnuçÃo 

ORDEM CARGO 14'.13E WEL 
QUANTIDADE POR ráltaito 

11 (1) 	C0.1(2) 	.92(31 	TOTAL 

01 
02 
03 
04 
05 
00 
07 
08 
09 
10 

Chdo do Soroloco Gond. 
Anona. Espodol 
Consultsr Ewedal 
Diretor Tionloo JudIcNkto 
SuboodotMo 
Avaliador • 0.940, 4.  Foro 
8.crow4. Juromintodo 
Eoandio de Copitd 
Toonfprofn ~Md* 
~rio 

1 
o 
P 

. 
I 

01 
00 
05 
02 

02 
100 
22 
03 
02 

- 
02 
04 

01 

01 

. 
05 
14 

01 

01 
18 
23 
02 
02 
02 
100 
22 
03 
03 

18. Tóantoz Judo!~ 32 00 	29 70 	199 	02 	09 	05 	215 

01  ICIIIIIIIIIIIIIINICIIIMIIIIIEIIEIEIIIUIWMIMNCIIII 
208 

01 
19. Sedotano 

i 
06  

20.5.1049no Gorei 
TOTAL 292 703 21 X 24 1978 

B. SERVENTUÁRIO* 
01. ~II do 

elleellen 01  

253 

EINE 
02 

1115111011•1111111511111~111211111 
.111 

255 

na 
02 Oopodtado P91,5eo" 

Avollodor * Palf1001 de Foro 
CoModar do Foto Ell 

- 
: 	0253  

100 
: 

000 e • 
02  

03. Eocromni• Junonontodo 100 

06. 24endo 
01 

- 	ea 82 09 - Oe 91 

Laeoeko4 01 02 03 

L • TOTAL, ai 187 
II 

1 " 
pi 

02 MN 

TOTAL GF./1AL UR 104 	147 444 21 Ni IRO UM  

TABELA ANEXA I 
TABELA DE VENCIMENTOS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 

CARGOS DE CARREIRA PADRÃO NIVEIS 

GRUPO OCUPACIONAL CLASSE I II al 

A 1.369.00 1.410,07 145237 

t• CARREIRA DE NIVEL eAsico -cwe 8 1.624.99 1.570,74 1.617,06 

SERVIÇOS AUXILIARES (SOA)- Mahar 
JudioNdo I C 1.998,75 1.749.71 1.802.20 

APOIO OPERACIONAL (APO) - Aidgetar O 1.892,32 ' 1.949,09 2.03768 
Judiciário II 

E 2.107,94 2,171,17 2.236,31 

F 2.348,13 2,418,57 2.491,13 

A 2.615,68 2.694,15 2.774,98 

13 2.913.73 3.001,14 3.091,17 

II • CARREIRA DE 'alvo. MÉDIO - ema 	. C 1.245.73 3.343,10 3.443.40 
APOIO JumtiMuo (APS) - Assistente Judiciado 

D 3.615,57 3.724,04 3.91024 

E 4105,75 4.228.92 4.355,79 

F 4.573,58 4.710,79 4.852,11 

A 5.094,72 5247.58 5.404.99 

111-CARREIRA oe MvEL SUPERIOR • CRS 9 6655,24 5.945.49 6.02088 

SERVIÇOS TÉCNICOS (SET) - Analista 
Judiciado I C 9.321.90 0.511,56 8.706.90 

SERVIÇOS JURISDICIONAIS (SJT) - Analista D 7.94225 7.253.52 7.471,12 
Judiciado I/ 

E 7.84496 808002 8.322,42 Saciratárlos e Subsecretádos 

F 9.738,74 9.07000 9270,72 

TABELA ANEXA II 
REPRESENTAÇÃO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM 

COMISSÃO 

CARGO NNEL VALOR PARA CARGOS 
Efill COMISSÃO 

o 13.370,46 I • Diana° • II 13.091,46 
Amuoramanto PJ-DAS III 12.868,04 

Suparior 

II • Dl/robe* 
Aseirelioneruanto Pi-DAI 87310,51 

Intermodlerlo 

IN - Asolotê(1da do 
Gabinet• de PJ-AG 3.395,00 

Diniembarpadoe 

IV • Mamo.. da Juiz de PJ-AJEF 7.758,78 Entrando Final 

TABELA ANEXA ni 
VALORES DA GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO PARA 

FUNCIONÁRIOS EFETIVOS 

QUADRO ANEXO IX 
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 

CARGO/FURGÃO 
VAGAS EXISTENTES VAGAS CRIADAS 

TOTAL TJ 	CGJ J1J 	A 
~TOM -72* 0[1.1 	.8.1 JECC JO ZUSTOTAL 

01. ~Er do %moo* Gerais 30 08 15 - 51 10 03 06 02 - 20 Ti 
02 toopelor do Sopuranço 05 02 03 . . 10 10 
03. ~Olor Jodkolrb - - • - 27 02 02 92 • 33 33 
04. SOCIA JudIoNdo 07 04 02 - 13 30 02 02 02 • 45 59 
05. Oporodor do Equipemonto 05 04 04 - 10 • - - 02 - 02 18 
06. ~ler de llanuton9lio 02 01 • 03 29 01 01 01 - 32 35 
Cd. &idear de Pleieolo 1  • 20 • 20 
Oe. Apodo do Pmtoçao - 03 oa - 08 oe 
00. Moadats Judiara° 18 Si 07 28 26 02 04 02 - 33 59 
10. Alrdlor do Eneeern.9~ » • 02 • 02 02 

J.L.raJtador 00 18 02 02 02 • 24 30 
12. Sarlattent• JudIcherio ii CO 14 - 34 33 02 02 02 - 39 73 
13. Toqultrefo Jurãoblelo 03 . . - - 03 
14. 'Norden Judiciário ~no 17 00 15 41 287 02 02 02 - 293 334 
15. ReoopcIonloto - . 18 • - - 18 18 
10.7.4000018. . . 01 - 01 01 
17. Propoolodor - - - - 00 01 01 01 00 09 

GRATIFICAÇÃO abacto NIVEL VALOR 1111 RI) 

I • Gratificação do Função 

Psicosiocial 

OFS-2 II 
1E37,50 

II- Greekeção do Funclio 

Oponscional 
000-3 III 

838.00 

III - Funçao Grattficade 1 00-1 IV Moo 

TABELA ANEXA IV 

REFERÊNCIA PARA A REMUNERAÇÃO DOS CARGOS 
EFEliVOS EM EXTINÇÃO 
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la - Escrevente Juramentado 
IV - Assessor Especial - O 
V- Consultor Especial - P 
Vi - Taquigrafo Judiciário 

Grupo de Apoio Judiciado • GAP- Assistente Judiciado 

Vil • Oire.lor Técnico Judidâno 
.Valor equivreento ao Cargo Efetivo de Analista Judiciário I, 
coro opçâo peia remuneraçâo do cargo de provimento PJ-
DAS. desde que comprovado a exigéncia de escoladdede 
mInIma exigida. 

VIII • Subsecretário de provimento efetivo 
o  

Valor equivalente ao Grupo Operacional de Serviços 
Técnicos do cargo efetivo • Analista Judiciário I, com opção 
peta remeneraçâo do cargo de provimento PJ-IDAS. desde 
que comprovado a exigência de escolaridade minaria 

exiaide 

Valor equivarente ao Grupo Operacional de Sendços 
Técnicos do cargo efetivo - Analista Judiciário I. com  °Nilo 
pela nimunereçáo do cargo do provimento PJ-DAS, desde 
que comprovado a exigência de escolaridade mínima 
exigida. 

IX • Secretario de provimento efetivo 

X - Escrivão da Capeai Vaia.  equivalente ao Grupo ocupacional de Serviços 
Jurlscricionais ..S1T - Analista Judiciado. 

Obs. Os ocupantes dos cargos em criança° serão enquadrados de acordo com os aliados adotados 
com os cargos efetivos, constantes da presente lel, e em conformidade com o Anexo IV e V. 

CARLOS EDUARDO DE SOUZA BRAGA 
Governador do Estado do Amazonas 

OMAR JOSÉ ABDELAZIZ 
Vice-Governador 

SECRETARIADO  

JOSÉ MELO DE OLIVEIRA - 
Secrstealo de Estado de Goremo 

RAUL ARMO:VIA ZAIDAN 
Secreta', de Estado Chefe do Com adi 

WILSON MARTINS DE ARAÚJO 
Secretário de Estado Chefe da Casa Militar, orar.  oxido 

' 	FRANCISCO ROBERTO DUARTE DA SIC 
Sterittlrio de Estado Chefe do Gabinete Pessoal do 'remador 

FRÁNIO LIMA 
Procurador-Geral da Estado 

Ouvidor Geral do Estado 

:SPE* ABRAHIM LIMA 
Secretdrio de Estado da Fazenda 

DEIVIS REACHIMOL 
Secreatrio de EN049 do Mone~ e Desenealt~ Econandas 

REDOMA:ta NUNES CASTELO BRANCO 
Sexo:tio de Estado de AdmIrdstrxdo e Geado 

CARLOS LÉIJO LALIRIA FERREIRA 
Serresdrio de Estada de Justiço e Direitos Humanos 

FRANCISCO SÁ CAVALCA1VTE 
Secretário do Estado de Segurança Pabfira 

GEOU° TIMÓTEO MORIM 
Secretario de Estada de Edstroado c Qualidade do Entine 

WILSON DUARTE ALECRIM 
Secretário de Estado *Saúde 

ROBÉRIO DOS SANIOS PEREIRA BRAGA 
Secmfrio de Estado de Cultora 

REGINA PERNA NDES DO NASCIMENTO 
Secortdrio de Estada de Assistência Soda, 

IRANILDES GONZAGA CALDAS 
Secretária de Estado do Trabalho afie/adoida 

JOSÉ LUPÉRC10 RAMOS DE OLIVEIRA 
Secretario de Estado do Juventude, Desporto e laser 

VIRGILIO MAURICIO VIANA 
Secretário de Estado do Melo Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

GEORGE TASSO LUCENA &IMPA 10 CALADO 
Secretario de Estada de Política Fundiária 

MARCO AURÉLIO DE MENDONÇA 
Secresetrio de Estado de Infra-Estruturo 

ERONILDO BRAGA BEZERRA 
Secretário de Estado de Prete/indo Rt;Nd 

JOSÉ ALDEMIR DE OLIVEIRA 
Secretário de Estada de Ciência e Tecnologia 

GILZA BATISTA DA SILVA 
Secretário de Estado de Articulaçáo de Paririas, Públicas aos Meai/malas 

Sociais e Populares 

LEOPOLDO PERES SOBRINHO 
Controlador Geral do Estado 

MULO HORÁCIO DE MENDONÇA FURTADO 
&MIMO do Estado Extraordinário 

ALFREDO MOREIRA DE ALMEIDA 
Secretário de Coado Espoará/natio 

WANDERLEY DALLAS 
Secretário de Estado EsiraortErtário 

MARIA DE LOURDE.S LOBO DA COSTA 
oDefensor Pahlice Gerei do Ford 

Seeeeeeillieeeeeeleeelee 

't. 

CRiou DO 
ORAS 

• 

(Mário Oficial PODER EXECUTIVO 
terça-ferra, 4 de  março de 2008 [3-I 

r) LEI N. 3.173, DE 20 DE SETEMBRO DE 2.007 

DISCIPISISA es ativklades de 'Len 
Houses', "Cybercefils", 'Cyber Office*" e 
estabelecimentos congêneres no Estado 
do Amazonas. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS 

FAÇO SABER a todos os habitantes que a 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA decretou e eu menciono e 
presente 

LEI: 

Art. 1.• Sio regidos por esta iii os estabelecimentos 
comerciais instalados no Estado do Amazonas que ofertam a 
locação de computadores • máquinas para acesso á internei, 
utilização de programas e de jogos eletrónices, abrangendo os 
designados como 'Len Houses", "Cybercafés e 'Cyber atices', 
entre outros. 

Act. 2." Os estabelecimentos de que trata esta lei ficam 
obrigados • criar e manter cadastro atualizado de seus 
usuários contendo: 

I - nome completo: 
II - data de nascimento; 
In - endereço completo; 
IV - telefone; 
V - nomeie de documento de Identidade. 
§ 1.* O responsável pelo estabelecimento devera exigir 

dos interessados a exibi.* de documento de Identidade, no ato 
de *eu cadestnimento e sempre que forem fazer uso de 
computador ou maquina. 

§2.' O estabelecimento deverá registrar a hora Inicial e 
final de cada acesso, com a Identificação do usuário e do 
equipamento por ele utilizado. 

§ 3.* Os estabelecimentos não permitirão o uso dos 
computadores ou maquinas: 

I - a pessoas que Mo fornecerem os dados previstos 
neste artigo, ou o fizerem de forma incompleta; 

O - a pessoas QUO nho podarem documento de 
Identidade, ou te negarem a exibi-lo. 

§ 4.* As Informações e o registro previstos neste artigo 
deverá° ser mentidos por, no mínimo, 60 (sessenta) meses. 

8.* Os dedos poderão ser armazenados em meio 
eletrônico. 

§ e.' O fornecimento doe dados cadastreis e demais 
Informações de que trata este artigo só podent ser leito 
mediante ordem ou autorização judicial. 

§ 7.° Excetuadia hipótese prevista no § 8°, é vedada a 
divulgação dos dados cadastrais e demais informações de que 
trata este artigo, salvo se houver expressa autorização do 
usuário. 

Art..3.• É vedado aos estabelecimentos de que trata 
esta lei: 

I 	permitis o ingresso de pessoas menores de 12 (doze) 
anos sem o acompanhamento de, peio menos, um de seus pais 
ou de responsável legal devidamente identificado; 

II - permitir a entrada de adolescentes de 12 (doze) e 16 
(dezesseis) anos sem autorização por escrito de, pelo menos, 
um de seus pais ou de responsável legal; 

III - perneta' a piem/animeis da menores de 18 anos após 
a niela-noite, salvo se com autorização por escrito de, pelo 
menos, urrp de seus pala ou de responsável legal; 

IV —permitir a permanência de menores de 18 anos 
trajando uniformes escolares. 

Parágrafo único. Além dos dados previstos nos incisos 
I a V do artigo 2', o usuário menor de 18 (dezoito) anos devera 
Informar o seguinte: 

I - fillaçáo; 	• 
II- nome da escola em que estuda e horário (turno) das 

aulas. 
Art 4.• Os estabelecimentos de que trata esta lei 

deverão: 
I - expor em local visível lista de todos os serviços e 

jogos disponíveis, com um breve resumo sobre os mesmos e a 
respectiva classificação etária, observada e disciplina do 
Ministério da Justiça sobre a matéria; 

II - ter ambiente mudável e ilumineçao adequada; 
III - ser dotados de móveis e equipamentos ergonômicos 

e adaptáveis a todos os tipos físicos: 
IV - ser adaptado* para possibilitar acesso a portadores 

de deficiancla física; 
V- tomar as medidas necessárias a fim de impedir que 

menores de idade utilizem contínua e Ininterruptamente os 
equipamentos por período superior a 3 (três) horas, devendo 
haver um intervalo mínimo de 30 (trinta) minutos entre os 
períodos de uscr, 

VI - regular o volume dos equipamentos de forma a se 
adequar às características peculiares e em desenvolvimento 
doe menores de Idade. 

Art. fiS São proibidos nos locais a que se refere esta lei 
a utilizeMo de jogos ou a promoção de campeonatos que 
envolvam premies em dinheiro. 

Art 8.• A frobservancla do disposto nesta lei sujeitará o 
Infrator à muita de R$ 1.000,00 (um mil.  reais) e Ri 3.00,0,00 

(três mil reais), de acordo com a gravidade da Infração 
conforme critérios a serem definidos em regulamento. 

§ 1.' Na reincidência, a multa será aplicada em dobro, 
§ 2.• Os valores previstos no caput deste artigo serão 

atualizados anualmente, pelos índices oficieis. 

Art. 7.• O Poder Executivo regulamentará esta lei no 
prazo de 60 (sessenta) dias, especialmente quanto 11 atribuição 
para fiscalizar seu cumprimento e impor as penalidades e que 
se refere o artigo 6.0. 

Art 8.* Esta lei entra em vigor após. decorridos 30 
(trinta) dias de sua publicação oficial, revogadas as disposições 
em contrario. 

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO 
AMAZONAS, em Manaus, 20 de setembro de 2.007. 

e)  Reproduzida integralmente, por haver sido publicada com 
incorreções no Diário Oficial do Estado, edição de 20 de 
setembro de 2007, em função do autógrafo original não ter 
Incluído emendas modificatIva e supressiva no artigo V', 
conforme Oficio n.° 054/2008-GP. 

DECRETO N.° 27.447, DE 04 DE SMSCO 	DE 2008 

MODIFICA o artigo 1° do Decreto n.° 
25.640, de 15 de fevereiro de 2006, que 
DECLARA de utilidade pública, para fins 
de desapropriação, o imóvel situado na 
cidade de Manaus que especifica, 
necessário à construçêo da sede do 
Poder Legislativo e dá outras 
providências. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 54, 
Inciso IV, da Constituição Estadual, 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 5°, alíneas h e 
m, do Decreto-Lei rt.° 3.365, de 21 de Junho de 1941; 

CONSIDERANDO a manifestação da Procuradoria 
Geral do Estado, exarada por intermédio da Promoção n.° 
205/2006-PPIF/PGE, e o que mais consta do Processo n.° 
6433/2005-CASA CIVIL, 

DECRETA: 

Art 1.° O artigo 10  do Decreto n°25.640, cie 15 de 
fevereiro de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação: 
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Documento 2019.10000.00000.9.019912

Data  18/06/2019

TRAMITAÇÃO
Documento No 2019.10000.00000.9.019912

Origem_______________________________________                                                                           

Unidade GERENCIA DE PROTOCOLO
Enviado por DEUZAMY ALVES DA SILVA

Data 24/06/2019

Destino_______________________________________    

  
Unidade GABINETE PRESIDÊNCIA

                                                                     
Despacho_____________________________________

Motivo ANÁLISE E PROVIDENCIAS

Despacho ENCAMINHO PARA ANÁLISE E 
PROVIDÊNCIA
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Documento 2019.10000.00000.9.019912

Data  18/06/2019

TRAMITAÇÃO
Documento No 2019.10000.00000.9.019912

Origem_______________________________________                                                                           

Unidade GABINETE PRESIDÊNCIA

Enviado por ROSANGELA MARTINEZ ALVES
Data 24/06/2019

Destino_______________________________________    

  
Unidade DIRETORIA DE APOIO LEGISLATIVO

                                                                     
Despacho_____________________________________

Motivo ANÁLISE E PROVIDENCIAS

Despacho ENCAMINHO PARA  PROVIDÊNCIAS
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