
iªmgi, M? () (pla/aa
ASSEMBLÉIA

E C E

GOVERNO DO ESl'ADO DO AMAPÁ

MENSAGEM Nº OOZ/ZB-GEA

PODER EXECUTIVO

Senhor Presidente,

Tenho a elevada honra de dirigir-me a Vossa Excelência e aos
demais Deputados que integram essa Egrégia Casa Legislativa e apresentar na
conformidade da Constituição do Estado do Amapá, 0 Projeto de Lei que tem
por objetivo a recomposição do valor do subsídio dos Procuradores do Estado
do Amapá em alinhamento as disposições contidas na Lei nº 14.520, de 09 de
janeiro de 2023 e nos termos da Constituição Federal de 1988.

Inicialmente convém destacar que a política remuneratória das
carreiras jurídicas está disciplinada pelos regramentos contidos no artigo 37
XI da Constituição Federal, que assim dispõe expressamente:

“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:
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XI — a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos,
funções e empregos públicos da administração direta,
autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e des
Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais
agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie
remuneratória, percebidos cumulativamente ou não,
incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra
natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em
espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal,
aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do
Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio
mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o
subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do
Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do
Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e
cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie,
dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do
Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do
Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores
Públicos” [grifo nosso].

Não resta nenhuma dúvida de que a carreira de Procurador do Estado
está no rol das carreiras jurídicas por determinação constitucional, constando
suas atribuições no Capítulo N da CF de 1988 que trata das Funções
Essenciais à Justiça,
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Art. 132. Os Procuradores dos Estados e do Distrito Federal,
organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de
concurso público de provas e títulos, com a participação da
Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases,
exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica
das respectivas unidades federadas”.

Ciente da relevância da matéria e confiante na rápida tramitação e
aprovação do incluso projeto de lei, desde já expresso meu apreço pelos
membros dessa Egrégia Casa de Leis, o que faço na pessoa de Vossa
Excelência, solicitando que a mesma seja apreciada em caráter de urgência
nos termos de nossa Constituição.

Palácio do Setentríão, 12 de janeiro de 2023

CLÉCIO vis VILHENA vvrer
Governador
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

PROJETO DE LEI Nº 002 DE 12 DE JANEIRO DE 2023
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A Assembleia Legislativa do Estado do Amapá decreta:

Art. 1º O subsídio mensal do Procurador do Estado do Amapá
de Classe Especial, observados o inciso XI, do art. 37. o & 4º. do art. 39 e o art.
132, todos da Constituição Federal, será de R$ 41.845,40 (quarenta e um mil,
oitocentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos), implementado em
parcelas sucessivas, não cumulativas, da seguinte forma:

1 —R$ 3?.589,95 (trinta e sete mil, quinhentos e oitenta e nove
reais e noventa e cinco centavos), a partir de lº de abril de 2823;

H — R$ 39.717,68 (trinta e nove mil, setecentos e dezessete reais e
sessenta e oito centavos), & partir de lº de fevereiro de 2024;

III — R$ 41.845,40 (quarenta e um mil, oitocentos e quarenta e
cinco reais e quarenta centavos), a partir de 1º de fevereiro de 2025.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

CLÉCIO LUÍS VILHENA WIEI A
Governador

u_suasimojnoc, :: 01.23 PL


