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I — RELATÓRIO 

Cuida-se do Projeto de Lei Complementar n° 008/2022-GEA, de autoria do 
governador do Estado do Amapá, que dispõe sobre a organização do Poder Executivo 
do Estado do Amapá, cria Secretarias de Estado, altera estrutura de Secretarias de 
Estado e Extraordinária, cria a Fundação Estadual de Saúde Amapaense dotada de 
personalidade de direita público, cria e autoriza a extinção de Cargos de Direção e 
Assessoramento Superior, e dá outras providências. 

A tramitação do presente Projeto de Lei segue em conformidade com o 
disposto no art. 134 do Regimento Interno AL, tendo sido devidamente lido no expediente 
da Sessão Extraordinária deste Poder Legislativo para conhecimento dos Deputados e 
recebimentos de emendas, sendo, em seguida, encaminhado para análise desta 
Comissão. 

Não havendo emendas, foi remetido à Comissão em razão do que 
determina o § 1° do art. 36 do Regimento Interno desta Casa, segundo o qual compete 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação manifestar-se sobre todas as 
proposições quanto ao aspecto constitucional, legal, jurídico e de técnica legislativa. 

É o Relatório. 

li —VOTO DO RELATOR 

Inicialmente, necessário destacar a relevância do projeto, conforme 
enaltecido na mensagem encaminhada pelo Governador, no sentido de que se destina 



a garantir uma transição entre os governos que priorize a observância da transparência 
e da eficiência. 

Partindo-se para a análise da constitucionalidade do projeto, verifica-se que 
as normas do processo legislativo constitucional foram devidamente observadas, uma 
vez que foram atendidos os critérios formais e materiais. 

No que diz respeito à competência, a Constituição Federal atribui 
autonomia todos os entes federados, autonomia esta que lhes garante quatro 
capacidades, a saber, autogoverno, auto legislação, autoadministração e auto-
organização, conforme se depreende da redação do art. 18 da Constituição Federal de 
1988 (CF/88), que dispõe, in verbis: 

Art. 18. A organização politico-administrativa da Republica 
Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta 
Constituição. (grifo nosso) 

Diante disso, corroborando tal entendimento, a redação do art. 25 da CF/88 
enuncia explicitamente a capacidade de organização dos Estados ao preceituar que "os 
Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados 
os princípios desta Constituição". Logo, um projeto que visa tratar da reestruturação do 
Poder Executivo Estadual está dentro dos limites das competências dos Estados, pois a 
eles é garantida a auto-organização. 

Ademais, considerando que o projeto cria secretarias, cargos, além de um 
ente da administração indireta, bem como altera estrutura de secretarias já existentes e 
ainda modifica a nomenclatura de certos cargos do Poder Executivo, verifica-se que foi 
observada a competência concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal 
para legislar sobre direito administrativo, nos termos do art. 24, I, da CF/88. 

No que diz respeito à iniciativa, o projeto se coaduna com as normas do 
processo legislativo constitucional, uma vez que observou o que dispõe o art. 61, § 1°, 
II, alíneas "a" e "e", e do art. 84, VI, alíneas "a" e "b", quanto á iniciativa privativa do Chefe 
do Poder Executivo para dispor sobre a organização da administração pública estadual. 
Nesse sentido: 

§ 1° São de iniciativa privativa do Presidente da Republica as 
leis que: 

II - disponham sobre: 

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na 
administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração; 

e) criação e extinção de Ministérios e árgãos da administração 
pública, observado o disposto no art. 84, VI; 

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da Republica: 

VI - dispor, mediante decreto, sobre 

a) organização e funcionamento da administração federal, 
quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção 
de órgãos públicos 

b) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos; (grifo 
nosso) 

Portanto, foram observadas as regras de iniciativa reservada ao 
Governador do Estado para tratar sobre a organização e funcionamento da 
administração Estadual, bem como para criar e extinguir cargos públicos. 
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Ressalte-se, por oportuno, que quanto à espécie normativa utilizada, qual 
seja, lei complementar, revela-se adequada em razão da lei, além de ter criado a 
Fundação Pública denominada Fundação de Saúde Amapaense, ter fixado suas 
finalidades essenciais e definido suas áreas de atuação, cumprindo, portanto, o que 
dispõe o art. 37, XIX, da CF/88, que dispõe: 

XIX - somente por lei especifica poderá ser criada autarquia e 
autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de 
economia mista e de fundação, cabendo A lei complementar, 
neste Ultimo caso, definir as Areas de sua atuação; (grifo nosso) 

Assim, tem-se que a espécie normativa atende aos requisitos 
constitucionalmente exigidos ainda que trate de outros temas que não apenas aqueles 
reservados à lei complementar, o que não macula a constitucionalidade do projeto. 
Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF): 

Embargos de divergência em agravo regimental em recurso 
extraordinário. 2. Acórdão recorrido destoa da jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal. 3. Revogação, pelo art. 56 da Lei 
9.430/96, de isenção da COFINS concedida ás sociedades civis de 
profissão legalmente regulamentada pelo art. 6°, II, da Lei 
Complementar 70/91. Legitimidade 4. Inexistência de relação 
hierárquica entre lei ordinária e lei complementar. Questão 
exclusivamente constitucional relacionada à distribuição material 
entre as espécies legais. Precedentes. 5. A Lei Complementar 
70/91 é apenas formalmente complementar, mas materialmente 
ordinária, com relação aos dispositivos concernentes à contribuição 
social por ela instituída. ADC 1 - Moreira Alves, RTJ 156/721. 6. 
Embargos de divergência aos quais se dá provimento. (RE 509300 
AgR-EDv, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, 
julgado em 17/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-122 
DIVULG 13-06-2016 PUBLIC 14-06-2016) 

Com efeito, verifica-se que o projeto atende aos requisitos formais de 
constitucionalidade. No que diz respeito à sua constitucionalidade material, também não 
se observa qualquer vicio, pois compatível com as regras e princípios das Constituições 
Federal e Estadual, conforme se verá a seguir. 

Na sessão I do Capitulo I, o projeto cria a Secretaria de Estado de Assuntos 
da Transposição que será composta pela Secretaria de Estado de Assuntos de 
Transposição do Estado o Amapá e pelo Gabinete, cuja estrutura conta 05 (cinco) cargos 
distribuídos na quantidade de 09 (nove) vagas ao todo. Isto 6, o número de cargos 
criados totaliza 09 (nove), conforme anexo I do referido projeto. 

Já na sessão II do Capitulo I, o projeto cria a Secretaria de Estado das 
Relações Internacionais e Comércio Exterior, que será composta pela Secretaria 
Especial de Relações Internacionais e Comércio Exterior e pelo Gabinete, cuja estrutura 
conta 04 (quatro) cargos distribuídos na quantidade de 07 (sete) vagas. Isto 6, o número 
de cargos criados totaliza 07 (sete), conforme anexo II do referido projeto. 

Ainda no Capitulo I, a sessão III do projeto cria a Secretaria de Estado da 
Pesca, composta por 12 (doze) órgãos e cuja estrutura conta com 13 (treze) cargos 
distribuídos na quantidade de 18 (dezoito) vagas ao todo. Isto 6, o número de cargos 
criados totaliza 18 (dezoito), conforme anexo III do referido projeto. 

Além disso, ao criar a Secretaria da Pesca, o projeto extinguiu os cargos 
da antiga Diretoria de Desenvolvimento da Pesca e Aquicultura, órgão do Instituto de 
Desenvolvimento Rural do Estado do Amapá - RU RAP, composta por 01 Diretor (código: 
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70% do Subsidio do Diretor-Presidente), por 01 coordenador de extensão da pesca 
(código: FGS — 3) e por 01 coordenador de extensão da aquicultura (código: FGS — 3). 
Isto 6, o número de cargos extintos totaliza 03 (três). 

Na sessão IV do Capitulo I, o projeto cria a Secretaria de Estado da 
Mineração composta por 12 (doze) órgãos e cuja estrutura conta com 13 (treze) cargos 
distribuídos na quantidade de 18 (dezoito) vagas ao todo. Isto 6, o número de cargos 
criados totaliza 18 (dezoito), conforme anexo IV do referido projeto. 

Além disso, ao criar a Secretaria da Mineração, o projeto extinguiu os 
cargos da antiga Diretoria de Desenvolvimento do Setor Mineral, órgão do Instituto 
RURAP, composta por 01 Diretor Técnico (código: 70% do Subsidio do Diretor-
Presidente), 01 Coordenador de Extensão Mineral (código: FGS — 3) e por 01 
Coordenador de Extensão do Aproveitamento Mineral (código: FGS — 3). Isto 6, o número 
de cargos extintos totaliza 03 (três). 

Observe-se, por oportuno, que se faz necessária mera emenda 
redacional no titulo do Anexo IV, pois a palavra secretaria está repetida no titulo do 
referido anexo. 

Em seguida, tem-se a sessão V do Capitulo I do o projeto, que cria a 
Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica composta por 20 (vinte) órgãos 
e cuja estrutura conta com 20 (vinte) cargos distribuídos na quantidade de 67 (sessenta 
e sete) vagas ao todo. Ressalte-se, entretanto, que 09 (nove) dentre estes cargos 
decorrem do remanejamento da Coordenadoria de Gestão de documentos oficiais, que 
passa a integrar a estrutura desta secretaria. Portanto, o número de cargos criados 
totaliza 58 (cinquenta e oito), conforme anexo V do referido projeto. 

Ademais, ao criar a Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica, 
o projeto alterou a estrutura do governo organizadas pela lei n° 1.964/2015 na medida 
em que extinguiu cargos e remanejou órgãos do Gabinete do Governador para aquela 
secretaria. Diante disso, tem-se que foram extintos ao todo 44 (quarenta e quatro cargos) 
e remanejados 09 (nove) cargos, conforme referido alhures. 

Já na sessão VI do Capitulo I do projeto, o art. 15 cria a Secretaria de 
Estado de Mobilização e Participação Popular no âmbito da administração pública direta 
do Estado do Amapá. Depreende-se da leitura do Anexo VI do PLC 008/2022 que a 
Estrutura Organizacional Básica da Secretaria de Estado de Mobilização e Participação 
Popular contará com 212 (duzentos e doze) novos cargos, distribuídos dentre os códigos 
CDS-1, CDS-2, CDS-3, CDS-4, CDS-5 e Subsidio-4. 

Na sessão VII do Capitulo I, o projeto cria a Secretaria de Estado do Bem-
Estar Animal que será composta de 06 (seis) órgãos e cuja estrutura conta 07 (sete) 
cargos distribuídos na quantidade um para cada. Isto 6, o número de cargos criados 
totaliza 07 (sete), conforme anexo VII do referido projeto. 

Aqui também se faz necessária uma emenda meramente redacional 
para corrigir erro de grafia no titulo da Seção VII do Capitulo I do projeto, bem como do 
titulo do seu anexo VII, uma vez que a palavra bem-estar foi grafada sem a pontuação 
devida, pois está desacompanhada do correspondente hífen. 

Na sessão VIII do Capitulo I, o projeto cria a Secretaria de Estado da 
Habitação que será composta pela Secretaria de Estado da Habitação e pelo Gabinete, 
cuja estrutura conta 06 (seis) cargos distribuídos na quantidade de 09 (nove) vagas ao 
todo. Isto 6, o número de cargos criados totaliza 09 (nove), conforme anexo I do referido 
projeto. 
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Na sessão IX do Capitulo I, o projeto trata sobre a estrutura da Secretaria 
de Estado da Saúde e visa alterar tanto a nomenclatura quanto o código de remuneração 
de determinados cargos da referida secretaria, bem como visa acrescentar a um de seus 
órgãos, a Superintendência de Atenção à Saúde, o que dispõe o anexo IX, alterando, 
portanto, a lei ° 2.212/2017 que dispõe sobre a estrutura da Secretaria de Saúde. 

No que tange á alteração da estrutura da Superintendência de Atenção 
Saúde tem-se que, conforme a lei n° 2.212/2017, este órgão era composto por três 
cargos, 01 (um) Superintendente, 01 (um) Assessor Técnico Nível III - Assistência 
Hospitalar — e 01 (um) Assessor Técnico Nível Ill - Assistência Ambulatorial. 

Dessa forma, o projeto se propõe a alterar a estrutura da referida 
superintendência acrescentando o que dispõe o Anexo IX, isto 6, acrescenta 
superintendência 07 (sete) órgãos, cuja estrutura conta 07 (sete) cargos distribuídos na 
quantidade de 47 (quarenta e sete) vagas ao todo. Então, a nova estrutura da 
Superintendência de Atenção à Saúde passará contar com os cargos que já existiam, 
mais aqueles acrescidos pelo anexo IX do projeto. 

Necessária, ainda, emenda de redação para sanar erro material quanto 
remissão pelo art. 23 do projeto ao "anexo único", corrigindo essa expressão para 

"Anexo IX", que é o anexo correspondente à reestruturação da Secretaria de Estado da 
Saúde. 

Na sessão X do Capitulo I do projeto, o art. 24, bem como seu respectivo 
Anexo X, objetiva promover a alteração da Lei n° 1.289/2009, que dispõe sobre a 
Secretaria de Estado de Comunicação e dá outras providências. 

Com efeito, analisando-se o Anexo II da referida Lei n° 1.289/09, em 
vigência, há atualmente 54 (cinquenta e quatro) cargos afetos à Secretaria de Estado da 
Comunicação. Assim sendo, o presente PLC n° 008/2022 visa incluir 11 (onze) novos 
cargos, sendo 2 (dois) de Secretário Adjunto, subsidio-4, e 9 (nove) de Assessor Técnico 
Nível III, CDS-3. 

Na Seção XI, do Capitulo I, art. 26, verifica-se que o projeto em estudo 
passa a tratar da Secretaria de Estado do Planejamento. Para tanto, determina a 
alteração da Lei n° 1.774/2013, a fim de incluir em seus anexos a redação proposta pelo 
Anexo XI do presente PLC 008/2022. 

Assim sendo, pretende-se criar 15 (quinze) novos cargos, dentre os quais 
03 (três) de Secretário Adjunto, Subsidio-4, e 12 (doze) de Assessor Técnico, CDS — 3, 
conforme redação dada pelo novo Anexo XI apresentado. 

Entretanto, há erro material na redação do referido artigo. Em razão 
disso, indica-se a necessidade de emenda supressiva à integralidade do art. 26 do 
projeto em tela, visto que se refere a um inexistente "anexo único", de modo que 
sua impropriedade técnica é prontamente sanada pelo subsequente art. 27, cujo 
conteúdo é idêntico, que assim dispõe: 

Art. 27. 0 Anexo IX, da Lei n° 1.774, de 17 de outubro de 2013 e 
seu respectivo Anexo X, passa a ter como parte integrante a 
redação do Anexo XI, permanecendo inalteradas as demais 
normativas não mencionadas no corpo desta alteração. 

Por sua vez, ao tratar da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, conforme 
disposto nos arts. 28 e 29 do PLC 008/2022, buscou-se promover alterações à Lei n° 
2.426/2019, bem como alterações aos anexos da Lei n° 1.073/2007, que tratam 
respectivamente da estrutura organizacional básica e da estrutura de cargos da 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA, além de outras providências. 
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Desse modo, as alterações pretendidas consistem especificamente na 
inclusão de novos cargos á Lei n° 1.073/2007, de modo a criar 2 (dois) cargos de 
Secretário Adjunto, Subsidio-4, e 01 (um) cargo de motorista, CDS-1, conforme o anexo 
XII do respectivo projeto 

Entretanto, verifica-se notário erro material, razão pela qual indica-se a 
necessidade de emenda supressiva A integralidade do art. 29 do projeto em tela, 
visto que se refere a um inexistente "anexo único", de modo que sua impropriedade 
técnica já foi sanada pela redação do próprio art. 28, de conteúdo idêntico, que assim 
dispõe: 

Art. 28. Fica alterada a Lei n°2.426, de 15 de julho de 2019, que 
alterou a Lei n° 0811, de 20 de fevereiro de 2004, e alterações dos 
anexos da Lei n° 1.073, de 2 de abril de 2007, que tratam 
respectivamente da estrutura organizacional básica e da estrutura 
de cargos da Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA, e da 
outras providências passando a incluir novos cargos e a vigorar 
com a redação do Anexo XII. 

Na sessão XIII do Capitulo I, o projeto trata da Secretaria 
Extraordinária dos Povos Indígenas, incluindo novos cargos ao Anexo Ill da Lei n° 1.354/ 
2009, alterada pela Lei 1.385/2009. Conforme disposto no Anexo XIII do projeto em 
análise, a alteração busca incluir 4 (quatro) cargos de Secretário Extraordinário Adjunto, 
CDS-3. 

Por sua vez, nas sessões I e II, do Capitulo II, o projeto trata da criação de 
novo órgão da administração pública indireta, qual seja, a Fundação de Saúde 
Amapaense, Fundação Pública, dotada de personalidade jurídica de direito público, 
vinculada à Secretaria de Estado da Saúde. 

Conforme asseverado alhures, o art. 37, XIX, da Constituição Federal de 
1988 dispõe que somente por lei especifica poderá ser criada autarquia e autorizada a 
instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo 

lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação. 

Portanto, neste caso, observa-se que o principio da legalidade restou 
atendido, uma vez que o art. 32 da proposição estabeleceu que a finalidade da Fundação 
de Saúde Amapaense será a gestão de todos os Hospitais, Unidades de Pronto 
Atendimentos instituídas pelo Estado do Amapá, incluído aquelas que por instrumento 
de cessão ou similar venham a ser cedidos ao Estado do Amapá. 

Assim, quanto á sua estrutura básica, está contida no anexo XIV desta 
proposição em exame, observando-se que serão incluídos 9 (nove) cargos, sendo 6 
(seis) de código FGS-4, 1 (um) de código FGS-2, 1 (um) de código Subsidio-5, e 1 (um) 
de código Subsidio-4. 

Conduzindo-se ao exame do art. 33 da proposição, verifica-se a 
estruturação organizacional do Gabinete do Vice-Governador da seguinte forma: 

- DIREÇÂO SUPERIOR: 

1. Deliberação Singular: 

1.1. Gabinete do Vice-Governador 

II - UNIDADES DE ASSESSORAMENTO: 

2. Assessoria de Desenvolvimento Institucional 

3. Assessoria Jurídica 

4. Assessoria 
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I I - UNIDADES APOIO ADMINISTRATIVO 

5. Núcleo Administrativo Financeiro 

5.1. Unidade de Comunicação e Logística 

5.2. Unidade de Registro e Distribuição de Documentos 

5.3. Unidade de Logística de Material e Patrimônio 

5.4. Unidade de logística de transportes e Serviços 

5.5. Unidade de Pessoal 

5.6. Unidade de Finanças 

5.7. Unidade de Contratos, Convênios e Compras 

0 anexo XV, por sua vez, trata dos cargos e funções de direção e 
assessoramento superior e de direção intermediária do referido gabinete do vice-
governador, incluindo o total de 21 (vinte e um) novos cargos, distribuídos entre códigos 
CDS-1, CDS-2 e CDS-3. 

Dessa forma, propõe-se, a fim de adequação à correta técnica legislativa, 
que seja promovida emenda meramente redacional para a abertura de nova Seção 
direcionada a tratar especificamente do tema "GABINETE DO VICE-
GOVERNADOR", imediatamente anterior ao art. 30 do projeto, prosseguindo-se 
renumeração das Seções posteriores, nos termos do disposto no art. 10, V e VII, 
bem como art. 11, da Lei Complementar n° 95/98. 

Encerradas as digressões sobre a materialidade do projeto, faz-se mister 
um apanhado sobre a quantidade de cargos criados e extintos pelo projeto em análise. 
Diante disso, foram criados ao todo 456 (quatrocentos e cinquenta e seis) novos cargos, 
conforme demonstra a tabela a seguir. 

SECRETARIA 
TOTAL DE 
CARGOS 

1 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS DA 
TRANSPOSIÇÃO 9 

2 SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS E 
COMERCIO EXTERIOR 7 

3 SECRETARIA DE ESTADO DA PESCA 18 

4 SECRETARIA SECRETARIA DE ESTADO DA MINERAÇÃO 18 

5 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO 
ESTRATÉGICA 66* 

6 SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIZAÇÃO E 
PARTICIPAÇÃO POPULAR 212 

7 SECRETARIA DE ESTADO DO BEM-ESTAR ANIMAL 7 

8 SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO 9 

9 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 47 

10 SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO 11 

11 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO 15 

12 SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE 3 
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13 SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DOS POVOS INDÍGENAS 4 

14 FUNDAÇÃO DE SAÚDE AMAPENSE 9 

15 GABINETE DO VICE-GOVERNADOR 21 

TOTAL 456 

*Os cargos afetos 6 estrutura da Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica 
(sessenta e seis) cargos, dentre os quais 57(cinquenta e sete) foram efetivamente criados 
remanejados. 

totalizam 66 
e 09 (nove) 

Por outro lado, no que diz respeito especificamente à extinção de cargos 
pelo projeto, verifica-se que a Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica 
extinguiu os seguintes cargos, nos termos do Anexo Único da lei n° 1.964/2015: 

N° UNIDADE ORGÂNICA CARGO CÓDIGO QUANT. 

8 
Coordenadoria de 
Articulação Federativa 

Coordenador CDS-3 01 

Responsável Técnico 
Nível II - Federativo 

CDS-2 02 

9 
Coordenadoria de 
Articulação Legislativa 

Coordenador CDS-3 01 

Responsável Técnico 
Nível II - Legislativo 

CDS-2 02 

10 
Coordenadoria de 
A Articulação Regional 

Coordenador CDS-3 01 

Responsável Técnico 
Nível II - Regional 

CDS-2 15 

11 
Coordenadoria de 
Programas e Ações 
Estratégicas 

Coordenador CDS-3 01 

11.1 
Núcleo de Monitora-mento e 
Avaliação do Planejamento 
Regional e Participativo 

Gerente de Núcleo CDS-2 01 

Responsável Técnico 
Nível I 

CDS-1 01 

11.2 
Núcleo de Coordenação da 
Participação Popular e 
Cidadã 

Gerente de Núcleo CDS-2 01 

Responsável Técnico 
Nível I 

CDS-1 01 

11.3 Núcleo de Acompanhamento 
e Ações estratégicas 

Gerente de Núcleo CDS-2 01 
 Responsável Técnico

CDS-1 Nível I 01 

12 

Coordenadoria de 
Fiscalização, Monitoramento 
e Avaliação da Gestão 
Estadual 

Coordenador CDS-3 01 

12.1 

Núcleo de Fiscalização, 
Monitoramento e Avaliação 
da Gestão Estratégica e 
Controle. 

Gerente de Núcleo CDS-2 01 

Responsável Técnico 
Nível I 

CDS-1 01 
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12.2 
Núcleo de Fiscalização, 
Monitoramento e Avaliação 
da Defesa Social 

Gerente de Núcleo CDS-2 01 

Responsável Técnico 
Nível I CDS-1 01 

12.3 

Núcleo de Fiscalização, 
Monitoramento e Avaliação 
do Meio Ambiente, 
Ordenamento Territorial e 
Ciência e Tecnologia. 

Gerente de Núcleo CDS-2 01 

Responsável Técnico 
Nível I CDS-1 01 

12.4 

Núcleo de Fiscalização, 
Monitoramento e Avaliação 
do Desenvolvimento 
Econômico Sustentável. 

Gerente de Núcleo CDS-2 01 

Responsável Técnico 
Nível I 

CDS-1 01 

12
.
5 

Núcleo de Fiscalização, 
Monitoramento e Avaliação 
da Educação, Cultura e 
Desporto. 

Gerente de Núcleo CDS-2 01 

Responsável Técnico 
Nível I 

CDS-1 01 

. 
612 

Núcleo de Fiscalização, 
Monitoramento e Avaliação 
da Saúde e Inclusão Social e 
Direitos. 

Gerente de Núcleo CDS-2 01 

Responsável Técnico 
Nível I 

CDS-1 01 

12.7 
Núcleo de Fiscalização, 
Monitoramento e Avaliação 
da lnfraestrutura. 

Gerente de Núcleo CDS-2 01 

Responsável Técnico 
Nível I CDS-1 01

Já as Secretarias de Pesca e Mineração extinguiram os segu'ntes cargos 
dentro da estrutura do Instituto RU RAP, nos termos do Anexo Único da lei 2.424/2019: 

N° UNIDADE 
ORGÂNICA 

CARGO CÓDIGO QUANT. 

7 

Diretoria de 
Desenvolvimento 
da Pesca e 
Aquicultura 

. 
Diretor Técnico 

70% do 
Subsidio do 
Diretor-
Presidente 

01 

7.1 
Coordenadoria 
de Extensão da 
Pesca 

Coordenador FGS - 3 01 

7.2 
Coordenadoria 
de Extensão da 
Aquicultura 

Coordenador FGS - 3 01 

9 
Diretoria de 
Desenvolvimento 
do Setor Mineral 

Diretor Técnico 

70% do 
Subsidio do 
Diretor-
Presidente 

9.1 
Coordenadoria 
de Extensão 
Mineral 

Coordenador FGS - 3 01 
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9.2 

Coordenadoria 
de Extensão do 
Aproveitamento 

Coordenador FGS - 3 01 

Mineral 

Assim, temos o seguinte quadro de cargos extintos pelo Projeto de Lei 
Complementar n° 008/2022-GEA: 

CÓDIGO QUANT. 

70% do Subsidio do Diretor-Presidente 02 

FGS - 3 04 

CDS-3 05 

CDS-2 29 

CDS-1 11 

Total 51 

Constata-se, por fim, que o art. 34 do PLC 008/2022 autoriza o Poder 
Executivo a abrir crédito especial e/ou suplementar destinado à implantação e 
manutenção das novas atribuições, mediante anulações parciais ou totais de dotações 
do orçamento do corrente exercício, assim como transpor, remanejar, transferir ou 
utilizar, total ou parcialmente, programas, ações, metas e indicadores, a fim de viabilizar 
a compatibilização do planejamento e do orçamento com as alterações previstas nesta 
Lei, observadas normas vigentes. 

Nesse sentido, a fim assegurar-se o cumprimento do disposto no art. 70 da 
Lei n° 2.628 de 14 de janeiro de 2022, que Estima a Receita e fixa a Despesa do Estado 
do Amapá para o exercício financeiro, bem como do artigo 43 da Lei Federal n°. 4.320, 
de 17 de março de 1964, que estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para 
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios 
e do Distrito Federal, propõe-se a seguinte emenda modificativa ao art. 34 da 
proposição em apreço: 

Art. 34. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial 
e/ou suplementar, até o limite estabelecido na lei orçamentária 
vigente, calculado em percentual relativo é despesa fixada 
para o respectivo exercício financeiro, destinado á implantação 
e manutenção das novas atribuições, mediante anulações parciais 
ou totais de dotações do orçamento do corrente exercício, assim 
como transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou 
parcialmente, programas, ações, metas e indicadores, a fim de 
viabilizar a compatibilização do planejamento e do orçamento com 
as alterações previstas nesta Lei, obedecidas as demais normas 
aplicáveis. 

Ante o exposto, no que tange à juridicidade e constitucionalidade, a priori, 
não se observa vícios de natureza formal ou material. Entretanto, no que diz respeito 
compatibilidade fiscal e orçamentária, é necessário destacar que por força do que prevê 
o art. 36, § 30, do Regimento Interno, compete à Comissão de Orçamento e Finanças 
manifestar-se sobre proposições que concorram para aumentar ou diminuir a despesa 
ou a receita, razão pela qual uma análise mais detalhada do impacto financeiro requer 
pronunciamento da comissão temática correspondente, que detém expertise técnica, 
orçamentária e financeira necessária à sua apreciação. 
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Quanto à técnica legislativa, as impropriedades apontadas ao texto 
empregado no projeto são meramente redacionais, logo, considerando as alterações 
sugeridas neste parecer para adequar a redação do projeto à Lei complementar n° 0024, 
de 08/01/04, disrobe sobre a elaboração, redação, alteração e a consolidação das leis e 
demais atos normativos estaduais, não há que se falar em vicio formal no projeto capaz 
de ilidir sua constitucionalidade e legalidade. 

Diante disso, conclui-se pela constitucionalidade e legalidade do projeto, 
sendo necessárias, contudo, emendas para seu saneamento. Em resumo, são 
necessárias emendas de redação no titulo do Anexo IV para remover a palavra 
"secretaria" que está repetida; no titulo da Seção VII do Capitulo I e do seu anexo 
VII para corrigir o erro de grafia da palavra bem-estar; e no art. 23 do projeto, para 
fazer substituir a expressão "Anexo único" por "Anexo IX". 

Ademais, necessária, também, emenda supressiva aos art. 26 e 29 do 
projeto que contêm a expressão "anexo único" e cuja impropriedade foi sanada 
pelos art. 27 e 28, os quais enunciam conteúdo idêntico aos artigos que se deve 
suprimir, não havendo qualquer prejuízo ao projeto. Necessária ainda emenda de 
redação para adequar o projeto à técnica legislativa, realizando-se a abertura de 
nova Seção cujo titulo será "GABINETE DO VICE-GOVERNADOR", prosseguindo-
seà renumeração das Seções posteriores, nos termos do disposto no art. 10, V e VII, 
bem como art. 11, da Lei Complementar n° 95/98. 

Por último, conforme já exposto alhures, necessária a seguinte 
emenda modificativa ao art. 34 da proposição em apreço: 

Art. 34. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial 
e/ou suplementar, até o limite estabelecido na lei orçamentária 
vigente, calculado em percentual relativo à despesa fixada 
para o respectivo exercício financeiro, destinado a implantação 
e manutenção das novas atribuições, mediante anulações parciais 
ou totais de dotações do orçamento do corrente exercício, assim 
como transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou 
parcialmente, programas, ações, metas e indicadores, a fim de 
viabilizar a compatibilização do planejamento e do orçamento com 
as alterações previstas nesta Lei, obedecidas as demais normas 
aplicáveis. 

Isto posto, opina-se pela APROVAÇÃO COM EMENDAS do Projeto de Lei 
Complementar n° 008/2022-GEA, de autoria do Governador do Estado do Amapá. 

É o parecer. 

Deputado L 

Rela or 

LEMOS 
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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 Complementar n° 008/2022-GEA. 

Macapá, 03 d 51, e 0 de 2022. 

• 

VOTOS A FAVOR: 

CCJ: 

Deputado JEtJ PONTES 

PDT — Presidente 

Deputado L7 4yó LEMOS 

PSOL — Membro 

Deputado PASTOR OLIVEIRA 

REPUBLICANOS— Membro 

Deputado JAIME PEREZ 

PTB — Suplente 

VOTOS CONTRA: 

CCJ: 

Deputada DtJA AUZIER 

PSD — embro 

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 GNARLY JHONE 

PL — Membro 

Deputado Dr. NEGRÃO 

PSDB — Suplente 
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