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MENSAGEM N." -tO-5 t2019

nrtanaus, J5O" *6oS-ÍO de 2019.

Senhor Presidente

Senhores Deputados

Nos termos da Constituição do Estado, faço-dncaminhar ao

criterioso exame de Vossas Excelências e à superior deliberação desse Poder

Legislativo, o Projeto de Lei que "ALTERA, na forma que especifica, a Lei n.o 2.711,

de 28 de dezembro de 2001, que 'DISPÕE sobre o Estatuto Penitenciário do Estado

do Amazonas', e dá outras providências.".

O Projeto de Lei objetiva aperfeiçoar o texto referente à

remuneração dos apenados, tornando-a menos burocrática e complexa e

apresentando, de forma direta, objetiva e simplificada, o fracionamento/proporção

desta remuneração, além de excluir, do rol principal, multas e indenizações fixadas

judicialmente, posto que de natureza eventual.

Ressalto que o produto da remuneração pelo trabalho do preso

está tutelado na Lei de ExecuçÕes Penais - Lei Federal n.o 7.210, de 11 de julho de

19847, em seu artigo 28, tratando-se, portanto, de matéria atinente à Direito

Penitenciário, vez que está atrelado a circunstâncias do cumprimento da pena.

Desse modo, uma vez que a União estabeleceu a norma geral,

no dispositivo acima citado, indicando para onde deve ser destinado o valor percebido

pelo apenado, em razáo de seu trabalho, é plenamente possível que o Estado,

exercendo sua competência legislativa concorrente, nos termos do artigo 24, inciso I

da Constituição da República, disponha sobre norma específica, como é o caso da

presente Propositura.

Certo da atenção que Vossas Exce dispensarão ao Projeto,

reitero aos ilustres Senhores Deputados, na o

apreço.

, expressões de distinguido

CARLOS ALBERTO ZA DE ALMEIDA FILHO
Governador do Estado, em exercício

Excelentíssimo Senhor
Digníssimo Deputado JOSUÉ CLÁUDtO DE SOUZA NETO
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas
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PROJETO DE LEI N;o 51tì' I2o1s

ALTERA, na foima que especifica, a Lei
n.o 2.711, de 28 de dezembro de 2001,
que .DISPÕE sobre o Estatuto
Penitenciétrio do Estado do Amazonas."
e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

DO ESTADO DO AMAZONAS

DECRETA:

Art. í.o O artigo 48 da Lei n.o 2.711, de 28 de dezembro
de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Ad. 48. O trabalho do preso ou internado será
remunerado, não podendo ser inferior a um salário
mínimo, cumprida a jornada normal de, no mínimo,
de 06 íserd horas e, no máximo, 08 (oito) horas,
com descanso aos domingos e feriados."

Art. 2.o Os SS 1..o,2.o 3.o e 4.o do artigo 48 da Lei n.o
2.711, de 28 de dezembro de 2A01, passam a vigorar com a
seguinte redação:

"Art.48

S í.o O produto da remuneração de que trata o
caput desfe artigo deverá ter a seguinte destinação:

I - 25% (vinte e cinco por cento), referente à
assisÍéncra 'à família, a ser depositado em conta
corrente de um dependente, por ele indicado;

ll - 25% (vinte e cinco por cento), referente a
pequenas despesas do preso, a ser depositado em
conta corrente em nome do apenado ou de um
dependente por ele indicado;

lll - 25% (vinte e cinco por cento), referente ao
pecúlio, que deverá ser depositado em conta
poupança em nome do apenado, a ser liberado
quando posto em liberdade, nos termos do aftigo
49, S 1.o desta Lei;

lV - 25% (vinte e cinco por cento), referente ao
ressarcimento do Esfado pelas despesas realizadas
com a manutenção do preso, a ser depositado no
Fundo Penitenciário do Estado do Amazonas -
FUPEAM, instituído pela Lei n.o 1.676-D, de 17 de
dezembro de 1984.

$ 2.o Dos percentuais de que tratam os rncisos //
e lll do parágrafo anterior poderá ser deduzido valor
pela indenização dos danos causados pelo crime
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e/ou pela multa apticada na'condenação, desde que
dete rm i n ado j u d ici al me nte.

$ 3.o Os valores percebidos.pelos percentuais
estabelecidos nos rncisos l, ll e lll do $ í.o desfe
artigo deverão ser depositados no Fundo
Penitenciário do Estado do Amazonas - FTJPEAM e
revertidos conforme destin ação prev ista.

$ 4.o A pena de multa fixada pela Justiça
Criminal Estadual e prevista no artigo 49 do Código
Penal (Decreto-Lei n.o 2.848 de 7 de dezembro de
1940) será destinada ao Fundo Penitenciátrio do
Estado do Amazonas - FUPEAM.".

Art. 4.o O Poder Executivo promoverá, por meio da
Casa Civil, com o auxílio da Secretaria de Estado de
Administração Penitenciária - SEAP, no prazo de 30 (trinta) dias,
a republicação da Lei n.o 2.711, de 28 de dezembro de 2001,
com texto consolidado em face das disposições desta Lei.

Art. 5.o As despesas decorrentes da execução desta Lei
correrão à conta da dotação orçamentária específica
consignada no Orçamento do Poder Executivo para Secretaria
de Estado de Administração Penitenciária - SEAP,. 

Art. 6.0 Ficam revogados os incisos Vll, Vlll, lX, X e Xl
do $ 1.o do artigo 48 da Lei n.o 2.711, de 28 de dezembro de
2001, e as demais disposições em contrário.

Art. 7.o Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.


