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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 Lei que "ALTERA, na forma que especifica, a Lei n.o

4.278, de 28 de dezembro de 2015, que "|NST'TU| o Fundo Estadual de Segurança

Pública - FESP-AM, e dá outras providências."

A presente proposta corsiste em promover alterações na Lei

n.o 4.278, de 28 de dezembro de 2015, a fim de atender aos apontamentos do

Ministério da Justiça e Segurança Pública, por ntermédio da Secretaria Nacional de

Segurança Pública, através do Ofício Circular n.o 7812019/GAB-SENASP/MJ, que

orienta às Secretarias de Segurança Públicas, em virtude do advento da Lei Federal

n.o 13.756, de 12 de dezembro de 2018, que dispõe sobre o Fundo Nacional de

Segurança Pública, especialmente quanto à transferência obrigatoria de recursos.

A alteração do capuÍ do artigo 1.o da Lei n.o 4.27812015

decorre da necessidade de alinhamento às diretrizes do Plano Estadual de

Segurança Pública com o Plano Nacional de SeEurança Pública e Defesa Social.

A modificação do inciso V e inclusão do inciso V ao artigo 3.o

atende ao disposto no artigo 5.o, S 1.o, inciso ll da Lei Federal n.o 13.756/2018, que

estabelece percentual de destinação de recursf,s do Fundo Nacional de Segurança

Pública à melhoria da qualidade de vida dos profissionais da segurança pública.

A alteração do inciso V I do artigo 4.o pretende aumentar o

percentual de 1o/o para 10% das taxas de inscrições dos candidatos a concursos

públicos de ingresso nos quadros de servidores dos orgãos integrantes do FESP/AM,

uma das fontes de receita do Fundo Estadual de Segurança Pública.

ExcelentÍssimo Senhor
Digníssimo Deputado JOSUÉ CLÁUDtO DE ScUzA NETO
Presidente da Assembleia Legislativa do Estadc do Amazonas
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Por fim, a modificação & caput dos artigos 5.o e 8,o objetiva

contemplar todos os órgãos que integram o Sislema Estadual de Segurança Pública,

como membros do Conselho Diretor do FESPiÂM, e como destinatários de recursos

do referido Fundo.

Certo da atenção que Vossas Excelências dispensarão ao

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

distinguido apreço.
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WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado
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PRoJETo DE LEI N.o 565 rzolg
ALTERA, na Íorma que especifica, a
Lei n.o 4.278, de 28 de dezembro de
2015, que "lNSTlTUl o Fundo
Estadual de Segurança Pública
FESP-AM, e c,á outras providências."

A ASSEMBLEIA LEGIS-ATIVA DO

ESTADO DO AMAZONAS

DECRETA:

Art. 1.o Os artigos 1.o, o incisc lV do artigo 3.o, inciso
Vll do artigo 4.o da Lei n.o 4.278, de 28 de dezembro de 2015,
passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1.o Fica institurdo, na Secretaria de
Estado de Segurança Pública, o Fundo Estadual de
Segurança Pública FESP-AM, que tem por
finalidade prover recursos para apoiar projetos,
atividades e ações nas áreas de segurança p(tblica,
defesa social, prevenção à vplência, manutenção do
Custeio e lnvestimento dos ,trgãos e das entidades
que integram a Secretaria de Estado de Segurança
Pública do Amazonas, alinhados às diretrizes do
Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social
e do Plano de Segurança Pública do Estado do
Amazonas."

"Att. 3.o

lV - contribuir para a criação e manutenção da
política de proteção e de melhoria da qualidade de
vida dos profissionais da Segurança Pública, de
defesa social e dos orgãos e das entidades que
integram o FESP-AM'"

"Art. 4.o

Vll - 10% (dez por cenlo) dos valores coórados
para a inscrição em concursts públicos de rngresso
nos quadros de seryrdores dos orgãos integrantes do
FESP-4M."

"Art. 5.o O FESP será administrado por um
Conselho Diretor, tendo cqno membros natos o
Secretário de Estado de Segurança Pública, o
Comandante-Geral da Políc.a Militar, o Delegado-
Geral da Polícia Civil, o Conandante do Corpo de
Bombeiros Militar e o Diretor-Presidente do
Depaftamento Estadual de Trânsito do Estado do
Amazonas."
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uArt. 8.o Os recursoâ do FESP-AM serão
aplicados atendendo âs necessidades dos orgãos e
das entidades que integram a Secretaria de Estado de
Segurança Pública do Amaztnas, ações de defesa
social, que se compatibilizem com as diretrizes do
Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Socral
bem como do Plano de Segurança Publica do Estado
do Amazonas, segundo planos de aplicação
apreciados e aprovados pelo titular da Secretaria de
Estado de Segurança Pí,blica, observadas as
disponibilidades financeiras, as necessidades de cada
orgão e entidade para o desenvolvimento eficiente e
eficaz das ações a e/es vinculadas."

"Art. 13. Fica o Poder Executivo autorizado a
adotar medidas necessánas à adequação
orçamentária para o exercício vigente."

Art. 2.o O artigo 3.o da Ld n.o 4.278, de 28 de
dezembro de 2015, passa a vigorar com a inclusão do inciso
V, com a seguinte redação:

"Art. 3.o

V - à coberÍura de demais despesas não
mencionadas nos rncisos I e lV e que mantenham
relação com o desenvolvirnento de atividades e
projetos na área da segurança pública, alinhados às
diretrizes do Plano Nacional de Segurança Pública e
Defesa Socia/ e do Plano de Segurança Pública do
Estado do Amazonas."

Art. 3.o O Poder executivo promoverá, por intermédio
da Casa civil, no ptazo de 30 (trinta) dias, a republicação da
Lei n.o 4.278, de 28 de dezembro de 2015, com texto
consolidado em face das alterações promovidas por está Lei.

Art. 4.o Revogadas as disposições em contrário, esta
Lei entra em vigor na data da sua publicação.


