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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gabinete da Presidência

orÍclO N" 879/2020.GP-TCE/AM

Manaus, 19 de outubro de 2020.

A Sua Excelência o Senhor
Josuó Cláudio de Souza Neto
Presidente da Assernbleia Legislativa do Estado do Amazonas
Assembleia Legislativa do Estado do Aurazonas - ALEÂM
Endereços eletrônicos: diretoriageral@aleam.gov.br / protocolo.digiral(0ale3m.gov.br
Av. Mario Ypiranga,3950, Flores
CEP:69050-030
Nesta

Assunto: Encaminhamento de Projeto de Lei para alteração de dispositivo da Lei
naí.74312018.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, servimo-nos do pÍesente para encamiúar à Vossa

Excelência a Exposição de Motivos, a Certidão expedida pela Secretaria do Tribunal Pleno-

SEPLENO e o Projeto de Lei (anexo), com fins de alterar o disposto no art. 3l da Lei

n"4.743/2A18, que regula o Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações, bem como consolida

as noÍïnas de pessoal do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas e dá outras providências,

para apreciação e aprovação por parte desta Augusta Casa Legislativa.

No ensejo, renovamos protesto de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

DE MELLO
Estado do Amazonas

AvenidaEphigênioSallcs,noll55-Parquel0denovembro-CEP: 69A55-736-Manaus/AM. Fone:(92)3301-S340
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EXPOSTCÃO pE MOTTVO.S

senhores Deputados da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas,

Ao cumprimentar Vossas Excelências, apresento o Projeto de Lei anexo com o escopo
de_alterar a redação e acrescentar dispositivos ao artigo 31 da Lei n" 4.743t2018 (Regula
o Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações, Consolida as Normas de PessoaÌ do
Tribunal de Contas do Estado do Amazonas e dá outras providências), recentemente
atualizada pela Lei n" 5.053, de 26 de dezembro de 2019.

A alteração que se propõe a fazer visa permitir que esta Corte de Contas estabeleça o
percentual da revisão geral anual, através de Resolução especíÍica, aprovada pelo Pleno desta
Corte, não implicando em ofensa ao artigo 37, inciso X, da Carta Magna.

lmpende destacar que o presenJe Projeto de Lei também encontra respaldo no artigo 40, parágrafo
primeiro, da Lei Estadual n" 4.31112016, que dispoe sobre a fixação dos subsidiõs mensais dos
Desembargadores e Juízes e dos vencimentos dos Servidores e Serventuários do Poder Judiciário
do Estado do Amazonas, aplicada subsidiariamente a esta Colenda Corte de Contas.

Além do mais, cumpre esclarecer que a matéria contemplada no Projeto de Lei anexo lrata
de recomposição da moeda em função da inflaçâ0, não constituindo acrescimo ao principal. Dessa
forma, a coneção monetária trata do ajuste financeiro e contábel com a finalidade de adequar os
valores da inflação. Conforme disposto no Manual de Procedimentos das Contadorias-partidorias
do Trtbunal de Justiça do Diskito Federal e dos Tenitorios (TJDFï), citando precedente do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), que define coneçâo monetária:

"A correção monetária representa apenas a recomposição do poder aquisitivo
orioinal do débito. E mero falor de atu?lizacão da moeda aviltada oela inflaçâo e,
por isso, constitui jusla solução para todas as relações jurídicas, como íormà de
evitar o enriquecimento ilicito do devedor. Também "a correcão monetária não
oode sgr con$iderada acréscimo por reoresentar apenas simoles atualização dj
yalo..r_!a dÍvida, em deconência da desvalorizacão da moeda,' (STj - n.*
9,309/sP).

lor fim, ressalta que o projeto de ato normativo que está sendo apresentado a Vossas
Excelência fora devidamente aprovado, à unanimidade, pelo Colegiado do TCE/AM, na
334 Sessão Administrativa, realizada no dia 0911012020, conforme se constata na
Certidão em anexo.
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MARTO wrlruOel coELHo DE MELLO
Presidente do Tribúnal de Contas do Estado do Amazonas

Portanto, espera o Tribunal de Contas do Estado que a augusta Assembleia Legislativa,
com o denodo e a percuciência de sempre, digne-se a apreciar o texto de Projeio de Lei
apresentado, sujeito ao exame abalizado de seus elevados Membros.



CERTIFICO para os devidos fins, que na 33â Sessão Administrativa do Egrégio
Tribunal Pleno, ocorrida no dia 0g de outubro de 2020, a presidênciã íeu
conhecimento ao Colegiado que a Associação dos Servidores do Tribunal de
Contas do Estado do Amazonas - ASTEC pleiteou perante a presidência o
encaminhamento de Projeto de Lei à Assembleia Legislativa no sentido de alterar
a redação do artigo 31 da Lei n" 474gl2o1ï (plano de cargos do TCE/AM) que
trata da _revisão geral anual garantida pelo artigo 37 ãa carta Magna. A
Associação requereu que o percentual do referido reajuste fosse feito atra-vés de
Resolução aprovada pelo Pleno. A presente demanda foi autuada no SEl, sob o
Ììo 6909/2020, sendo encaminhada à Diretoria da Consultoria Tecnica e à
Comissão de Legislação e Regimento lnterno, havendo manifestação favorável de
ambos os setores. Fez-se necessárío esclarecer que â matéria tratada refere-se à
recomposição da moeda em função da inflação, não constituindo acréscimo ao
principal. Ato contínuo, considerando tratar-se apenas de correção monetária e
que houve pronunciamento favorável ao mencionado Projeto de Lei, ressaltando
que o Processo SEI no 6909/2020 já fora remetido aos Gabinetes de Vossas
Excelências para ciência e análise. Colocada a matéria em discussão e votação,
foi aprovada à unanimidade.

Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS

CERÏIDÃO

SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 1O de outubro de 2020.
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DE LEI NO DE

ALTERA A REDAÇÃO E ACRESCENTA
DISPOSITIVOS AO ARTIGO 3í DA LEI
N. 4.743, DE 28 DE DEZEMBRO DE
2018.

Art, 1" - o artigo 31 da Lei n" 4.743, de 28 de dezembro de 2018, passa a viger com a
seguinte redação:

(,,.)

AÉ. 31. Fica assegurada a Revisão GeralAnual, de que trata a parte final do inciso X do
artigo 37 da Carta Federal de 1988, aos servidores do Tribunal de Contas do Estado do
Amazonas, cujo percentual será informado, anualmente, sempre na mesma data e sem
distinção de indices, em Resolução especíÍica, aprovada pelo Tribunal Pleno e publicada
no Diário Eletrônico do TCE/AM.

Parágrafo Primeiro. A revisão de que hata o "caplÍ'deste artigo, abrange os vencimentos
básicos de todos os caruos efetivos (Ativos e lnativos), dos vencimentos e representações
dos cargos em comissão e das gratificações de função de chefia e assessoramento,
previstos nesta Lei,

Parágrafo Segundo. É indispensável a observância do limite estabelecido na Lei
Complementar n0 101/2000, bem como existência de dotação consignada no Orçamento do
Tribunal de Contas do Estado do Amazonas,

Art, 20 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a junho
de 2018, revogadas as disposições em contrário,

rogerio.silva
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Documento 2020.10000.00000.9.025562
Data 2o/!ol2o2j

Origem

PODER LEGISTATIVO
AsSEMBLEIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO AMÂZONAS

TRAMITAÇÃO
Documento No 2020.1 0000.00000.9.025562

Unidade:
Enviado por:

Data:

GERENCIA DE PROTOCOLO
TATILCIA CARDOSO DA SILVA
2011012020

Destino

Unidade: GABINETEPRESIDÊNCIA

Despacho

Motivo: ANALISE E PROVIDENCIAS
Despacho: ENCAMTNHO PARA ANÁL|SE E PROVTDÊNC|A



Documento 2020.10000.00000.9.025562
Data 20/to/2o2o

Origem

PODER LEGISLATIVO
AssEMBLEIA LË6ISLATIVA DO

ËSTADO DO AMAZONAS

TRAMITAçÃO
Documento N' 2020.1 0000.00000.9.025562

Unidade:
Enviado por:

Data:

GABINETE PRESIDÊNCIA
ROSANGELA MARTI NEZ ALVES
2111012020

Destino

Unidade: DIRETORIA DE APOIO LEGISLATIVO

Despacho

Motivo: ANÁLISE E PRoVIDÉNCIAS
Despacho: ENCAMTNHO PARA ANÁL|SE E PROVtDÊNC|AS


