
Ministério Público
do Estado do Amaoà

GABINETE DA PROCURADORIA—GERAL DE JUSTIÇA
Endereço: Rua do Araxá ,nª SIN - Araxá. CEP: 58903-883. Macapá. - Amapá.

Tel.: (96) 3198-1625

Ofício Nº 000001312023-GABIPGJ

Macapá, 11 de Janeiro de 2023

A Sua Excefência o Senhor
JOSÉ CARLOS CARVALHO BARBOSA
Presidente da Assembleia Legisíatãva do Amapá

Assunto: “Encaminha Exposição de Motivos & Minuta. de Projeto de Lei — Subsídio dos membrosdo MPAP

Senhor Presidente.

Com os cordiais cumprimantos. sirvo—me do presente para encaminhar a Vossa
Exceiência, para apreciação, em caráter da urgência, por essa Assembleia Legislativa do Estado do
Amapá, 0 Projeio de Lei que dispõe sobre o subsídio dos membros do Ministério Púbiico do Estado
do Amapá.

No ensejo, renovo votos de elevada e distinta consideração.

Atenciosamente.

IVANA LUCIA FRANCÚ CEI

PROCURADOR(A)-GERAL DE JUSTIÇA
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do Estado do Amnpl
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESlDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO AMAPÁ.

Expositor: Procuradoria-Geral de Justiça do Amapá
Destinatário: Assembleia Legislativa do Estado do Amapá
Objeto: Dispõe sobre subsídio dos Membros do Ministério Público do Estado do Amapá

Tenho a honra de submeter à elevada apreciação e deliberação dessa Egrégia
Assembleia Legislativa, nos termos do art. 104 da Constituição Estadual, 0 anexo Projeto
de Lei que "Dispõe sobre o subsídio dos membros do Ministério Público do Estado do
Amapá".

0 Projeto de Lei ora submetido à apreciação desse Poder Legislativo visa garantir
a atualização do subsidio dos Membros do Ministério Público do Estado do Amapá, em
vista da novel atualização do subsídio concedido aos Ministros do Supremo Tribunal
Federal, por intermédio da Lei Federal nº 14.520, de 09 de janeiro de 2023, fixando o
valor de R$ 46.366,19 (quarenta e seis mil trezentos e sessenta e seis reais e dezenove
centavos), implementado em parcelas sucessivas, não cumulativas, da seguinte forma:

I - R$ 41.650,92 (quarenta e um mil seiscentos e cinquenta reais e noventa e
dois centavos), a partir de lº de abril de 2023;
El - R$ 44.008,52 (quarenta e quatro mil e oito reais e cinquenta— e dois
centavos), a partir de lº de fevereiro de 2024;
Ill - R$ 46.356,19 (quarenta e seis mil trezentos e sessenta e seis reais e
dezenove centavos), a partir de 19 de fevereiro de 2025.

A Lei Complementar nº 079, de 27 de junho de 2013, que dispõe sobre a Lei
Orgânica do Ministério Público do Estado do Amapá, estabelece as seguintes diretrizes,
in verbis:
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do Es'tldn do Amapá
PROCURADORIApGERAL DE JUSTIÇA

VII « propor ao Poder Legislativo a criação, transformação e a extinção de
seus cargos, a fixação e o reajuste dos subsídios de seus membros, vantagens
e verbas indenizatórias correspondentes;

Do Subsídio

Art. 127. A remuneração e o subsídio dos membros do Ministério Público
serão fixados na forma estabeíecida na Constituição Federal.

5 1º O subsidio mensal dos membros do Ministério Público será fixado por
Projeto de Lei de iniciativa do Procurador-Geral de Justiça, após aprovação
do Coiégio de Procuradores de Justiça.

5 29 Na fixação & reajuste do subsidio, será respeitado o disposto no inciso V
do artigo 93, combinado com 549 do artigo 129 da Constituição Federal,
observando-se, quanto ao escalonamento, à diferença de 5% (cinco por
cento] de uma para outra entrância, e da final para Procurador de Justiça.

à 39 Os reajustes nos subsidios das membros do Ministério Público dar—se—ão
na proporção dos fixados para os Ministros do Supremo Tribunal Federal.

à 49 O membro do Ministério Púbiico convocado ou designado para
substituir terá direito à diferença de subsídio, exceto o Promotor de Justiça
Substituto, quando designado para substituir na entrância final.

9 Sº Não são computadas no subsidio dos membros do Ministério Público,
nem para efeito dos limites remuneratórios estabelecidos na Constituição
Federal, as parceias de caráter indenizatório previstas em Lei.

Ademais, informo que a despesa gerada com o incluso Proieto de Lei será
custeada com o orçamento anual consignado ao Ministério Público do Estado do Amapá.

Pelo exposto, demonstrada a presente necessidade de atuação do iegisiado
ordinário para a edição da Lei Ordinária Estadual ora proposta, submeto o presente
projeto para apreciação, em caráter de urgência.

Macapá, 11 de janeiro de 2023.
NANA LUCÍÁ Jªu-simao de forma(1 i , IVAN “EmFRANCO imã“ '““
CE!:2232002420 csiezszooum

Dados:!GHDLH4 113154 osae'
NANA LÚCIA FRANCO CEI

Procuradora—Geral de Justiça



PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 01 [2023 — PGJ

Autor: Ministério Público do Estado do Amapá

Dispõe sobre subsídio dos Membros do Ministério
Púbff'co do Estado do Amapá

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá aprovou e eu, nos termos

do artigo 107 da Constituição Estadual, sanciono a seguinte Lei:

Art. lº Ficam reajustados os subsídios dos Membros Ativos e Inativos do Ministério
Púbiico do Estado do Amapá, considerando o subsídio mensal dos Ministros do Supremo
Tribunal Federal,. de que trata a Lei nº 14.520, de 09 dejaneiro de 2023 e os percentuais
fixados na Lei nº 1.244, de O? de julho de 2008, conforme o Anexo I.

Art. 2! As despesas decorrentes da presente Lei correrão à conta das dotações próprias
do Ministério Público do Estado do Amapá.

Art. 39 Esta Lei entra em vigor, na data de sua publicação, com efeitos financeiros
conforme constante no Anexo E.

Macapá, xx de janeiro de 2023.

CLÉCIO LUÍS VILHENA VIEIRA

Governador do Estado do Amapá
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ANEXO!

Tabela do subsídio dos Membros do Ministério Público do Estado do Amapá

A PARTIR DE lº DE ABRIL DE 2023

Procurador de Justiça R$ 37.589,96
Promotor de Justiça de Entrância Final R$ 35.710,46

, Promotor de Justiça de Entrância Inicial R$ 33.914,94
Promotor de Justiça Substituto R$ 32.218,69

A PARTIR DE 1? DE FEVEREIRO DE 2024

Procurador de Justiça R$ 39.717,69
Promotor de Justiça de Entrância Final R$ 37.731,81
Promotor de Justiça de Entrância Inicial R$ 35.845,22

Promotor de Justiça Substituto R$ 34.052,96

A PARTIR DE lº DE FEVEREIRO DE 2025

Procurador dé Justiça R$ 41.845,49
Promotor de Justiça de Entrância Final R$ 39.753,22
Promotor de Justiça de Entrância Inicial R$ 37.765,56

Promotor de Justiça Substituto R$ 35.877,28
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ESTADO DO AMAPÁ
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Referente ao Projeto de Lei n. '" 0064IOB-AL

LEI Nº. 1244, DE 07 DE JULHO DE 2008.

Publicada no Diário Oficial do Estado nª 4285. de 07.07.06

Autor: Deputado Jorge Amanajás

Fixa subsídio dos Membros do Ministério
Público do Estado do Amapá e dá outras
providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,

Faço saber «que a Assembléia Legislativa do Estado do Amapá aprovou e eu, nos termos do art. 107 da
Constituição Estadual, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1“. O subsidio mensal de Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado do Amapá. em
atenção ao que preoaituam os artigos 37, incisos X,, XI. e ª 11, 39. 5 4ª. 127, à 2ª. 128. 5 5ª. inciso 1.
alínea “o" e 129, 5 4“, da Constituição da República. é tªxado em noventa inteiros e vinte e cinco
centésimos por cento do subsidio mensal do Ministro do Supremo Tribunal Federal.

Art. 2“. A diferença entre os subsídios de Procurador de Justiça. Promotor de Justiça de Entrância Finalt
Promotor de Justiça de Entrância inicial e Promotor de Justiça Substituto será de cinco por cento.

Art. 3“. As disposições desta Lei aplicam-se aos membros aposentados e aos pensionistas do Ministério
Público do Estado do Amapá.

Art. 4“. As despesas resultantes da aplicação desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias
consignadas ao Ministério Púbiioo. observando-ss. quanto à sua implementação. o disposto no artigo 169
da Constituição Federal e nas normas pertinentes da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 5". Esta Lei entra em vigor na data de sua pubticação. produzindo todos os seus eteitos a partir de 1ª
de janeiro de 2009,

Macapá —AF', 07 de julho de 2008.

ANTONIO WALDEZ Goes DA StLVA

Governador


