
Estado de Roraima
"Amaz6nia: patrim6nio dos brasileiros'

MENSAGEM GOVERNAMENTAL N9 74, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2021

EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATlvA DO
ESTnDO DE RORAIMA E EXCELENTiSSIMOS SENHORES DEPUTADOS E
SENHORAS DEPUTADAS ESTADUAIS,

demos a honra de submeter b elevada apreciag6o de Vossa Exce16ncia
e dos demais membros dessa Augusta Casa Legislativa, esse Projeto de Lei
Complementar que altera dispositivos da Lei Complementar ne 71, de 18 de
dezembro de 2003, e cria cargos no imbito da Procuradoria-Gerd do Estado de
Roraima.

A presente proposta legislativa pretende criar 20 (vinte) cargos de
Assessor Especializado de Procuradoria, C6digo Padrio CNET-lll, e I (um) cargo de
Assessor Especializado, C6digo Padrio CNES-lll, como forma de incrementar o
efetivo da PGE, auxiliando os Procuradores do Estado no desempenho de sua$
atrlbuig6es di6rias.

E not6rio que a demanda da Procuradoria Estadual teve um aumentl15
significativo ao bongo dos anos, principalmente, considerando que atualmente a PGEf
a respons6vel pda consultoria e assessoria jurhica de todos os 6rg3os e entidaddS
da Administragao Direta e Indireta do Estado.

Some-se a isso, o fato de que as demandas judiciais tamb6m t6m
aumentado em raz8o de diVidas deixadas nos governos anteriores, como: n6o
implementagao do pianos de cargos e sa16rios; nio concess3o de progress6es; n6o
pagamento de verbal rescis6rias, dentre outras demandas. judo isso fez com o que
o volume judicial da Procuradoria Estadual aumentasse exponencialmente. causand6
uma sobrecarga para os membros da carreira.

Dessa forma, o incremento de pessoal com a contratag5o dessei
assessores ajudar6 a dar mais efetividade ao trabalho desenvolvido pda instituigao. g

Sio com essas considerag6es, Senhor Presidente e Senhores e
Senhoras Parlamentares Estaduais, que submetemos esse projeto de lei
complementar a elevada apreciagao e aprovag3o de Vossas ExcelClncias.

Pa16cio Senador H61io Campos/RR, 08 de dezembro de 2021

(assinatura eletr6nica)
ANTONIO DENARIUM

Governador do Estado de Roraima
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Governo do Estado de Roraima
Secretaria de Estado do Planejamento e Desenvolvimento

"Amaz6nia: patrim6nio dos brasileiros"

NOTA TECNICA

NOTA TECNICA/CGOP/SEPLAN N ' 033/2021
Processo Administrativo SEI N ' 13107.003668/2021.03
I nteressado Procuradoria-Gerd do Estado de Roraima

Assunto: Emiss6o de Nota 16cnica referente a Minuta do Projeto de Lei
:omp\ementar que "Altera dispositivos da Lei Complementar ne 71, de 18 de
dezembro de 2003, e cria cargos no 6mbito da Procuradoria-Gerd do Estado de
Roraima"

Refer6ncia: OFiCIO NQ 408/2021/CASA CIVIL/DATL/LEGISLATIVO, de 09 de junho de

1 - CONSIDERA96ES INICIAIS

1 - A presente Nota #ecnica destina-se a atender despacho do Sr. Secret6rio de
Estado do Planejamento e Desenvolvimento, quanto a anilise, sob o ponto de vista
orgament6rio, demanda da Procuradoria-Gerd do Estado de Roraima - PGE.
constante do Processo SEI nQ 13107.003668/2021.03, relativa ao impacto no
orgamento estadual, quanto a alterag6o na Lei Complementar nQ 71, de 18 de
dezembro de 2003, e cria cargos no imbito da Procuradoria-Gerd do Estado de
Roraima, com efeitos financeiros a partir de janeiro/2022

2 - Enfatiza-se a compet6ncia atribuida iSEPLAN/RR para a edigao de atos
normativos, consoante o que estabelece o inciso IV, art. 31 do Decreto Ne 8.117-
E/2.007, publicado em ll de julho de 2007. Cabe a SEPLAN: "hd/car a ex;st6ncA de
pr6via dotag5o orgament6ria, atrav6s de Nota T6cnica, quando a proposta demandar
aumento de despesas"
11 - ANALISE

3 - De acordo com o Projeto de Lei Complementar, ficam criados na estrutura da
PGE, 20(vinte) cargos de assessor Especializado de Procuradoria e 01(um) cargo de
Assessor Especializado:

4
da A estimativa com o custo do Projeto de Lei Complementar que altera dispositivos

Lei Complementar nQ 71/2003 com a criagao de cargos comissionados, no
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CODIGO CARGOS PROPOSTOS QUANT
PADRAO/

REF
INICIAI

TOTAL

CNES-lll Assessor Especializado de
Procuradoria 20 4.180.25 83.605.00

CNET-lll Assessor Esoecializado 0] 4 I Rn 25  
  R7 7Rq 9R



perbdo de janeiro a dezembro/2022 6 deR$ 1.595.350,61 (hum milhio,
quinhentos e noventa e cinco mil, trezentos e cinquenta reals e sessenta e um
centavos) e mensal de R$ 132.945,88 (cento e trinta e dots mil, novecentos e
quarenta e cinco reais e oitenta e otto centavos).

5 - Em observincia ao que preceitua os artigos 15 a 17 da Lei Complementar n '
IO1/2000, informamos que dever5o constar avocados recursos suflcientes na Lei
Orgament6ria para o exerciCio de 2022 para atender a solicitaQao da proposta que
altera dispositivos da Lei Complementar ne 71/2003 com a criagao de cargos
com iss io nados .

Informamos tamb6m que, mesmo sendo aprovada a proposta em an61ise, com a
previsao de inclus3o para o exerciCio de 2022, deve ser observada a obrigatoriedade
de contemplar nos exerctios seguintes (2023 e 2024), os recursos orgament6rios e
flnanceiros suficientes para atender o impacto da referida proposta, mediante a
inclus3o de dotag3o suficiente nas propostas orgament6rias referentes a esses
ex erc ic los .

6 - Ressalta-se que, em 2022, quando da implementag5o do presente Projeto de Lei
Complementar dever6o ser observadas quest6es referentes a execugao
orgament6ria, sobretudo aquelas relacionadas a Leide Responsabilidade Fiscal (LC ne
IO1/2000 - artigos 15 a 23), especialmente no que se refere a: criagao, expansao ou
aperfeigoamento de agro governamental que acarrete aumento de despesa; criagao
ou aumento de despesa obrigat6ria de car6ter continuado e; limites de gastos com
pessoa
111 - CONCLUSAO

7 - Diante do exposto, sob o enfoque orgament6rio esta CGOP manifesta que:
a) para garantir a implementagao da proposta em an61ise para o exerciCio de 2022,
quanto ao orgamento da UO 13107 - PGE/RR, 6 necessirio que, a Unidade
Orgament6ria n6o ultrapasse a dotag3o orgament6ria de pessoal, na Ag30 4407 -
Administrag6o de Recursos Humanos da PGE/RR. garantindo assam, suas
programag6es futuras, sem comprometer o seu teto orgament6rio (LRF - LC ne
101/2000).

b) med.idas legislativas que forem aprovadas sem a devida adequagao orgament6ria e
financeira, e em inobserv6ncia ao que determina a legislagao vigente (art. 167 da
CF/88, art. 113 do ADCT, arts. 15, 16 e 17 da LRF e nos arts. 52 e 63 da ConstituiQao
Estadual), somente podem ser aplicadas se forem satisfeitos os requisitos previstos
na citada legis laG3o.

c) diante do exposto, n6o h6 6bices quanto ao prosseguimento do Projeto de Lei
Complementar que altera dispositivos da Lei Complementar ne 71, de 18 de
dezembro de 2003, e cria cargos no imbito da Procuradoria-Gerd do Estado de
Roraima, nos termos ora propostos.

8 - Por fim, destaca-se que n5o foram objeto de an61ise os demais aspectos formats
que envolvem a efetivagao da presente proposigao, devendo, ser objeto da an61ise de
outras unidades conforme determina o art. 53, $1e da Lei ne 1.449 de 08 de janeiro
de 2021 (LD0-2021). '

Submete-se a presente Nota 16cnica a deliberaGao do Senhor Secret6rio
Planejamento e Desenvolvimento, visando seu posterior encaminhamento.

de

Boa Vista-RR, 13 dejulho de 2021
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iii!!trina J Decreto NP 27.971-E/2019

Documento assinado eletronicamente por Heliacy Marinho dos Prazeres
Assessora Especial, em 13/07/2021, is 09:14, conforme Art. 5e, Xlll, "b ''
Decreto NP 27.971-E/2019.
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