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Senhor Presrdente:

Tenho a elevada honra de dirigir—me a Vossa Excelência e aos
demais nobres Deputados e Deputadas que integram essa Casa Legislativa,
para apresentar, em conformidade com a Constituição do Estado do Amapá,
Projeto de Lei ordinária que dispõe sobre correções na Lei nº 2.799, de 30 de
dezembro de 2022.

A redação do Parágrafo único, do artigo lº, da Lei nº 2.799, de 30
de dezembro de 2022, ao procurar fixar a gratificação devida aos Diretores
Presidentes das autarquias, fundações e cargos assemelhados, findou por
nominar diversas instituições, ficando de fora alguns entes da mesma
natureza jurídica, causando dúvida a respeito do pagamento no caso dos
órgãos que ali não foram enumerados.

De fato, fazendo uma leitura do dispositivo acreditamos que o
mesmo tentou estabelecer um rol exemplificativo. Contudo, com o máximo
respeito, acreditamos que essa técnica não deve ser empregada quando a
finalidade da norma é estabelecer a fixação da remuneração de determinado
cargo ou função pública, pois nesse caso deve ser empregada uma redação
taxativa e objetiva, de forma que reduza ao máximo a possibilidade de
interpretações divergentes, pois quando se trata de remuneração dos
servidores públicos, não se deve empregar a analogia, sob pena, de se ferir o
mandamento constitucional insculpide no inciso X, do artigo 37, de nossa
CF/ 1988, que estabeleça a lei como única forma de fixação da remuneração
dos servidores públicos:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municipios obedecerá aos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(...)

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio
de que trata o & 4º do art. 39 somente poderão ser
Hxados ou alteradªs— por lei específica, observada a
iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão
geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de
índices;” (grifo nosso). &
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Desta forma, acreditamos que a melhor solução é que a norma
sofra uma correção legislativa. Para tanto, sugerimos que o parágrafo único do
artigo lº seja alterado para afastar esse rol exemplificativo e assim permitir
que o dispositivo abranja todos os entes e instituições da mesma natureza
jurídica, que fazem parte da estrutura do Poder Executivo.

Nesse contexto, destacamos ainda que, por ser tratar de matéria
adstrita ao princípio da legalidade estrita e pelo fato de que uma lei somente
pode ser alterada por outra lei, conforme determina. o Decreto-Lei nº 4657, de
1942, Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, em seu artigo lº, que
abaixo citamos:

“Art. lº Salvo disposição contrária, a lei começa a
vigorar em todo o país quarenta e cinco dias depois
de oficialmente publicada.

(...)

& 4º As correções a texto de lei já em Vigor
consideram-se lei nova.”

Desta maneira, por força da necessidade de novo diploma
legislativo, é que se faz necessário aprovar nova lei para se fazer a correção
almejada.

Por fim, segue ainda proposta alterações que não causam
impacto financeiro ou orçamentário, mas apenas conferem uma redação mais
clara e objetiva a respeito da aplicação da própria norma.

Face ao exposto Senhor Presidente, Senhores Deputados e
Senhoras Deputadas submetemos à elevada apreciação dessa honrosa Casa
de Leis, o presente Projeto de Lei Ordinária, confiantes na sua aprovação, ao
tempo em que manifestamos nossas expressões admiração e respeito,
solicitando que o mesmo seja submetido ao regime de urgência definido no
artigo 106, da Constituição do Estado do Amapá.

Palácio do Setentríão, 11 de janeiro de 2023

CLÉCIC LUÍS VILHENA VIE A
Governador
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PROJETO DE LEI Nº 001 DE 11 DE JANEIRO DE 2023

Dispõe sobre. alteração no Parágrafo
único, do artigo lª, da Lei nº
2.799, de 30 de dezembro de
2022, e dá outras providências.

A Assembleia Legístatívo do Estado do Amapá decreta:

Art. lº A Lei nº 2.799, de 30 de dezembro de 2022, passa a
. vigorar com a seguinte redação:

“Art. lº ..........................................................................

Parágrafo único. Os cargos de Diretor—Presidente,
equivalentes ou assemelhados, das autarquias,
fundações e órgãos autônomos que fazem parte da
estrutura do Poder Executivo, receberão os valores
referentes a alínea “e” deste artigo, a título de
gratificação.
Art. 2º .........................................................................

Parágrafo único. Os servidores públicos efetivos que
forem nomeados para os cargos de Secretários de
Estado e Secretários Adjuntos, equivalentes ou
assemelhados, e recebam remuneração sob a forma de
subsídio, excetuados os que forem regidos por lei
específica que disponha de maneira diversa, podem

. optar pelo valor de sua remuneração acrescido de 60%(sessenta por cento) da gratificação prevista nas alíneas
“c” ou “dª do artigo lº desta Lei.”

Art. 2“ A Lei nº 2.799, de 30 de dezembro de 2022, passa a
vigorar com o acréscimo do dispositivo abaixo:

“Art.3º-A. O disposto nesta Lei aplica—se somente aos
detentores de cargo em pleno exercício de suas funções,
sendo vedada sua extensão aos servidores aposentados,
inativos ou pensionistas.”

APT. Sº Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos financeiros a contar de lº de janeiro de 2023.

CLÉCI Luís VILHENA er A
Governador
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