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I — RELATÓRIO 

Chega a esta Comissão o Projeto de Lei n° 060/22-GEA, de autoria do 
Poder Executivo, que revoga o art. 30, da Lei n° 1.862, de 22 de janeiro de 2015 e dá 
outras providências. 

Cumprindo o disposto no art. 134 do Regimento Interno, o Projeto de Lei n° 
060/2022-GEA foi devidamente lido no expediente da Sessão Ordinária deste Poder 
Legislativo para conhecimento dos Deputados e recebimento de emendas. 

Não tendo recebido emendas, a proposição veio para exame desta 
Comissão conforme preceitua o § 1° do art. 134 do Regimento desta Casa. 

Cabe a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação, nos termos do 
§ 10 do art. 36 do Regimento Interno, manifestar-se sobre todas as proposições que 
tramitam nesta Casa, sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 

É o breve relato. 

II— VOTO DO RELATOR 

Compete a esta Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Cidadania 
manifestar-se sobre o presente Projeto de Lei, nos termos previstos no Regimento 
Interno desta Casa, in verbis: 

Art. 36. Caberá ás Comissões, observada a competência 
especifica definida nos parágrafos: 

— dar parecer sobre as proposições referentes aos assuntos de 
sua especialização; 

§ 1° A Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Cidadania 
compete manifestar-se sobre todos os assuntos quanto ao aspecto 
constitucional, legal, jurídico e de técnica legislativa, assim como: 
(redação dada pela Resolução n° 0094, de 26.02.2007). 



Trata-se de Projeto que revoga trecho da Lei Estadual que dispõe sobre o 
valor dos subsídios do Governador, do Vice-Governador, dos Secretários de Estado e 
dos cargos equivalentes ou assemelhados e dá outras providências. 

De acordo com o Autor da proposta o objetivo é corrigir incongruência 
jurídica, na medida que o atual artigo 30 da Lei 1862/2015 estabelece distinção entre 
servidor inativo e ativo, em especial pela aplicabilidade das regras constitucionais 
pertinentes, inclusive pela possibilidade de acumulação de proventos de inatividade. 

A base para tal pleito é amplamente constitucional, estando descrita nos 
arts. 37, XI, 30, § 4°, 150, II, 153, Ill e 153, § 2°, I, todos da Constituição Federal. 

Sendo assim, nada impede que o Projeto seja objeto de iniciativa 
parlamentar, considerando que a Constituição Estadual, no art. 104, estabelece que a 
iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão 
da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao 
Procurador-Geral de Justiça e aos cidadãos nos casos e na forma prevista na 
Constituição. 

Ademais, temos que a referida proposição foi apresentada a este 
Parlamento em conformidade com as regras regimentais que autorizam, 
concorrentemente, á Assembleia Legislativa legislar sobre as matérias de interesse do 
Estado, de acordo com o disposto no art. 94 da Constituição Estadual. 

Ante ao exposto, o projeto em análise seguiria seu tramite legal, no entanto, 
tendo em vista a aprovação recente do Projeto de Lei n° 0180/2022-AL, de autoria da 
Mesa Diretora desta Casa, que dispõe sobre o valor dos subsídios do Governador, do 
Vice-Governador, dos Secretários de Estado e dos Cargos equivalentes ou 
assemelhados e dá outras providências, o qual prevê em seu escopo a revogação 
expressa do art. 3° da Lei n° 1.862, de 22 de janeiro de 2015, vislumbramos que, com 
base nos preceitos do art. 156, I, do Regimento Interno desta Casa Legiferante, a 
propositura em análise encontra-se prejudicada. 

Nesse contexto, opino por seu A QUIVAMENTO. 

Ë o Parecer, s.m.j. 

Deputado JES 

Relator 

PONTES 
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III — DECISÃO DA COMISSÃO 

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa 
do Estado do Amapá, em reunião realizada nesta data, aprovou o Parecer do Relator ao 
Projeto de Lei n° 060/2022-GEA. 

Macapá, de -3ne1 re de 2022. 

VOTOS A FAVOR: 

Deputado JESUS \ PONIES 

PDT — Presidente 

Deputado LEMOS 

PSOL — mbro 

Deputado PASTOR OLIVEIRA 

REPUBLICANOS— Membro 

Deputado JAIME PEREZ 

PTB — Suplente 

VOTOS CONTRA: 

4.1qff 
Deputada1,4NA AUZIER 

PSD Membro 

Deputado CHARLY JHONE 

PL — Membro 

Deputado Dr. NEGRÃO 

PSDB — Suplente 

Deputado JESUS PONTES 

PDT — Presidente 

Deputado PAULO LEMOS 

PSOL — Membro 

Deputado PASTOR OLIVEIRA 

REPUBLICANOS— Membro 

Deputado JAIME PEREZ 

PTB — Suplente 

Deputada EDNA AUZIER 

PSD — Membro 

Deputado CHARLY JHONE 

PL — Membro 

Deputado Dr. NEGRÃO 

PSDB — Suplente 
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