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Estado de Roraima
Amaz6nia: patrim6nio dos brasileiros'

MENSAGEM GOVERNAMENTAL NQ 88, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2021

EXCELENTiSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATlvA DO
ESTXDO DE RORAIMA E EXCELENTiSSIMOS SENHORES DEPUTADOS E
DEPUTADAS ESTADUAIS

lenho a honra de submeter a elevada apreciac;ao de Vossa Exce16ncia
e dos demais Membros dessa Augusta Casa Legislativa, o Projeto de Leique disp6e
sobre a criagao de Fung6es Gratif;icadas para atender o funcionamento da Estrutura
Organizacional da Casa Militar da Governadoria; a extinQao de cargos comissionados
previstos na Lei nQ 852, de 14 de junho de 2012; a extingao de cargos
comlssionados previstos na Lei Delegada nQ 17, de 14 de fevereiro de 2003; a
revogagao da Lei ne 852, de 14 de junho de 2012, e d6 outras provid6ncias.

No ano de 2005, o Estado de Roraima passou por uma reorganizaQ6o
administrativa, a flm de redefinir as atribuig6es gerais dos 6rg3os que comp6em sua
administrag3o direta e indireta, a qualculminou na aprovagao e sang3o da Lei ne 499,
de 19 de julho de 2005, que "Disp6e sobre a ReorganizaQao Administrativa do Estado
de Roraima e d6 outras provid6ncias"

Com essa nova reorganizag3o administrativa, dentre as intlmeras
atribuig6es da Casa Militar da Governadoria, foram estabelecidas as seguintes: prover
a seguranQa pessoal do Chefe do Executivo e de seus familiares; a seguranca das
instalag6es do Pa16cio Senador H61io Campos e Resid6ncia Of;icial; a coordenag6o e
execugao dos servigos de ajudancia de ordens para atendimento ao Governador; a
coordenagao dos servigos de telecomunicag6es e transporte a6reo e terrestre do
Governador e a seguranga pessoal, transporte e ajudancia de ordens de autoridades
em visita oficial ao Estado de Roraima.

Ocorre que, dentro da estrutura organizacional da Casa Militar, existe
uma deflci6ncia no que diz respeito bs fung6es gratificadas especficas de
coordenador, ajudante de ordens e seguranga de autoridades, pois muitos dos
servidores militares que atuam nessas areas estio acomodados em cargos
comissionados puramente administrativos (assessor especial e chefe de divis3o). os
quaid acabam por n3o contemplar o iminente risco, inclusive com a pr6pria vida, a
que tais servidores est3o sujeitos quando do exerctio de suas atribuig6es funcionais.

Outrossim, existe a necessidade de criar funQ6es gratificadas que
atendam a estrutura organizacional da Casa Militar da Governadoria e permltam o
melhor cumprimento da sua miss3o institucional, visto que, atualmente, a estrutura
encontra-se diminuta, pols s6 existem 02 (dots) cargos de diretores e 04 (quatro)
cargos de chefes de divis3o, criados pda Lei Delegada nQ 17, de 14 de fevereiro de
2003
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Neste contexto, 6 curiae trazer a baila que o presente Projeto de Lei
tem por escopo propiciar seguranga juridica e isonomia no que tange a
funcional e remunerat6ria dos policiais militares lotados na estrutura



organizacional da Casa Militar da Governadoria em conformidade com a Lei
Complementar ne 194/2012 e Lei Complementar ne 224/2014.

De igual forma, destaco que o presente projeto de lei este extinguindo
lO(dez) Cargos Comissionados de Natureza Especialdo Iransporte A6reo, previstos
no Anexo Unico da Lei ne 474 de 26 de janeiro de 2005, com valor estimado em R$
742.693,90 (setecentos e quarenta e dois mil, seiscentos e noventa e tr61s reais e
noventa centavos).

Ademais, estio sendo extintos 02 (dois) cargos de Diretor de
Departamento (CNET-ll) e 04 (quatro) cargos de Chefe de Divisio (CDl-l) previstos
no art. 4a, alineas "a" e "b" da Lei Delegada nP 17, de 14 de fevereiro de 2003. bem
como 03(tr6s) cargos comissionados de Coordenador de Seguranga(CNESO-l) e 18
(dezoito) cargos comissionados de Agente de Seguranga Operacional (CNESO-l)
previstos no Quadro de Cargos Comissionados e Remunerag3o do Anexo - I da Lei
ne 852, de 14 junho de 2012

Nesse vids, 6 essencial destacar que as Fung6es Gratiflcadas previstas
nesse Projeto de Lei s3o devidas aos servidores militares pelo exerciCio das
atribuig6es que, pda peculiaridade, relevincia, durag3o, vulto e natureza, requerem
uma carga hor6ria di6ria superior ds das jornadas de trabalho convencionais da
Corporag3o Policial Militar

Destarte, o Projeto de Lei que ora apresento a Vossas Exce16ncias,
visa alterar a estrutura organizacional da Casa Militar, extinguindo cargos
comissionados, e, por conseguinte, criando as fung6es gratificadas de Diretor de
Departamento, Coordenador de SeguranQa, Ajudantes de ordens, Agente de
Seguranga Operacional, Chefe de Divis5o e Assessor 16cnico Militar. com as
atribuig6es previstas no Anexo ll dente projeto de Lei, as quads servo privativamente
exercidas por policiais militares lotados na Casa Militar da Governadoria.

Por fim. 6 importante ressaltar que as despesas produzidas com a
criagao das fung6es gratificadas estio dentro dos limites orgament6rios previstos
para o ano de 2022. disponibilizado para o pagamento de pessoal, n3o havendo
assim, qualquer impacto orgament6rio no ano vindouro.

S5o com essay considerag6es, Senhor Presidente, Senhoras e
Senhores Parlamentares Estaduais, que submeto este Projeto de Leia elevada
apreciagao de Vossas Exce16ncias, solicitando que sua tramitagao e aprovagao se
fagam em reg me de urg6ncia, de acordo com o disposto no art. 42 da Constituigaodo Estado de Roraima.

Pa16cio Senador H61io Campos/RR, 17 de dezembro de 2021

(assinatura eletr6nica)
ANTONIO DENARIUM

Governador do Estado de Roraima

$e Documento assinado eletronicamente por Antonio
Denarium, Governador do Estado de Roraima, em 17/12/2021
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Estado de Roraima
"Amaz6nia: patrim6nio dos brasileiros"

PROJETO DE LEI N9 133£ , DE 17 DE DEZEMBRO DE 2021

Disp6e sobre a criaGao de Fung6es Gratiflcadas para
atender o funcionamento da Estrutura Organizacional da
Casa Militar da Governadoria; a extingao de cargos
comissionados previstos na Lei ne 852, de 14 de junho de
2012; a extingao de cargos comissionados previstos na Lei
Delegada ne 17, de 14 de fevereiro de 2003; a revogagao
da Lei nQ 852, de 14 de junho de 2012, e d6 outras
p rovid6ncias .

O GOVERNADOR DO ESTADO DE RORAIMA:
Faso saber que a Assembleia Legislativa aprovou e eu sanciono a

seguinte Lei:

Art. lg Ficam criadas as Fung6es Gratiflcadas com suas
nomenclaturas, quantitativos e vencimentos para atender o funcionamento da Casa
Militar da Governadoria, conforme disposto no Anexo 1, que integra esta Lei.

Art. 2Q As Fung6es Gratificadas constantes no Anexo I delta Leiser5o
exercidas, privativamente, por policiais militares lotados na estrutura organizacional
da Casa Militar da Governadoria.

Art. 3Q Os policiais militares nomeados para o exerciCio das Fung6es
Gratiflcadas previstas nesta Lei, acumulario o subsldio de seu porto ou graduagao
com a remuneragao correspondente irespectiva fungao, a16m de outros direitos e
vantagens previstas em lei.

Par6grafo Onico. Ficam assegurados aos policiais
estrutura organizacional da Casa Militar da Governadoria os
vantagens atribuidos a PoliCia Militar de Roraima.

mllitares lotados na
mesmos direitos e

Art. 4e O desempenho das Fung6es Gratiflcadas previstas nesta Lei,
servo consideradas, para todos os efeitos legais, de natureza policial militar e servigorelevante

Art. 5e A compet6ncia para nomeag3o e exonerag6o dos policiais
militares ocupantes das Fung6es Gratiflcadas previstas nesta Lei, sera do Secret6rio-
Chefe da Casa Militar da Governadoria.

Art. 6Q Ficam extintos 02 (doin) cargos comissionados de Comandante
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de Avigo a Jato (CNETA - 11), 04 (quatro) cargos de Comandante de Avigo turbo
H61ice (CNETA - 111), 02 (dois) Cargos de Comandante de Avigo Convencional (CNETA
- V) e 02 (dois) Cargos de Comandante de Helic6ptero (CNETA - IV), previstos no
Quadro, de Cargos Comissionados de Natureza Especia] do ]ransporte A6reo do
Anexo Unico da Lei nQ 474. de 26 de janeiro de 2005.

Art. 7e Ficam extintos os 02 (dots) cargos de Diretor de Departamento
(CNES-ll) e 04 (quatro) cargos de Chefe de Divis5o (CDl-l) previstos no art. 4e.
allneas "a" e "b" da Lei Delegada nQ 17, de 14 de fevereiro de 2003.

Art. 8e Ficam extintos 03 (tr6s) cargos comissionados de
Coordenador de Seguranga (CNESO-l) e 18 (dezoito) cargos comissionados de
Agente de Seguranga Operacional (CNESO-ll) previstos no Quadro de Cargos
Comissionados e Remunerag3o do Anexo Ida Leine 852, de 14 de junho de 2012.

Art. 9e As despesas decorrentes da execugao desta Lei correr3o a
conta das dotag6es pr6prias, consignadas no Orgamento do Poder Executivo para a
Casa Militar da Governadoria, conforme disposto em ato especifico, na forma da lei.

Art. 10. Revoga-se, na integra, a Lei ne 852, de 14 de junho de 2012,
que disp6e sobre a criaQao dos cargos comissionados de coordenador de seguranQa
e agente de seguranga operacional.

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaGao
a contar de le janeiro de 2022

com efeitos

Pa16cio Senador H61io Campos, 17 de dezembro de 2021

(assinatura eletr6nica)
ANTONIO DENARI UM

Governador do Estado de Roraima

ANEXO I

TABELA DO QUADRO DE FUNg6ES GRATIFICADAS

A Q

QUADRO DE FUN(OES GRATIFICADAS

FUNgAO
G RATI FICADA

(0ENOMINACAO) QUANTI DADE

VALOR PERCENTUAL Que incide sobre o subsidio
de Coronel, previsto na Lei Complementar ng

224, de 28 de janeiro de 2014.



ANEXO ll

TABELA DE ATRIBUl96ES DAS FUN96ES GRATIFICADAS
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Coordenador de
$eguranga

04 25%

Ajudantes -de-
ordens 04 25%

Agente de
Seguranga
Ooeracional

24 20%

Chefe de Divisio 06
iiijiiii

15%
Assessor T6cnico
Milita r 06 10%

TOTAL 48  

ATRIBUICOES DAS FUNCOES GRATIFICADAS
FUNgAO

G RATI FICADA ATRIBUlgOES

DIRETOR DO
DEPARTAMENTO

DE
PLANEJAMENTO,
ORgAMENTO E

FINANgAS
(DEPLAF)

1 - coordenar as atividades execug5o da contabilidade orgament6ria
financeira e patrimonial;
11- propor e adotar crit6rios para aquisicao de materials de consume e
equipamentos;
111 - garantir os recursos materials e servigos necess6rios ao
desempenho adequado das atividades da Casa Militar;
IV - coordenar a formulag5o de pianos estrat6gicos, plano plurianual
(PPA.), proposta orgamentiria, o acompanhamento e a avaliagao dos
resultados do 6rgao;
V - promover e garantir a atualizag3o permanente dos relat6rios de
informag6es governamentais, em conson6ncia com as diretrizes dos
6rgaos de orientagao e controle;
vI - coordenar os processor licitat6rios e a gestao dos contratos e
demais ajustes firmados pda Casa Militar;
Vll- acompanhar licitag6es e gerenciar contratos de fornecimento:
Vlll - nomear fiscais para o exerctio de seu mister, o qual dever6
certificar, acompanhar e atestar a execugao dos contratos firmados
pda Casa Militar, observando rigorosamente is condiG6es de
fornecimento previstas em processos de aquisigao;
IX - supervisionar as atividades referentes ao pagamento,
recebimento, controle, movimentag3o e disponibilidade financeira.
acompanhando a execug5o da contabilizagao orgament6ria, financeira
e patrimonial da Casa Militar;
X - instaurar procedimentos administrativos que precedem o
reconhecimento de diVida, em conformidade com a orientagao da
Procuradoria Gerd do Estado (PGE); e
XI - desenvolver outras atividades inerentes ao Departamento,
determinadas peso Secret6rio Chefe ou pelo Secret6rio-Chefe Adjuntoucc ;llilillauaD f;clu icl.lcLdlru \..llele uu peru 3ecretano-LneTe xciJ
da Casa Militar, no imbito de sua comoet6ncia.



11- supervisionar, orientar e controlar a atividade de pagamento dos
servidores da Casa Militar junto a Folha de Pagamento do Estado;
111 - gerenciar a polftica de benefkios, vantagens e deveres dos
servidores avis e militares;
IV- organizar e manter atualizado o cadastro funcional dos servidores

avis e milita res;
V- acompanhar a confecgao da folha de pagamento dos servidores da
Casa Militar;
VI - providenciar a publicaQao, em Di6rio Oficial do Estado ou em
Boletim Gerd da Policia Militar, das mat6rias de algada da Casa Militar.
relativas aos servidores avis e militares;
Vll - controlar as concess6es de f6rias, licengas e outros afastamentos
previstos na legislaQao vigente;
VILE- coordenar a execu€ao dos programas de formaGao, capacitaQao
e aperfeigoamento dos servidores avis e militares, em conformidade
com as determinaG6es do Secret6rio-Chefe ou do Secret6rio-Adjunto
da Casa Militar:
IX - redigir as correspond6ncias, despachos e outros documentos a
serem assinados pelo Secret6rio-Chefe ou pelo Secret6rio-Chefe
Adjunto da Casa Militar, no 6mbito das atribuig6es da DAA;
X- planejar, coordenar, orientar e executar os servigos de seguranga
ostensiva do Pa16cio Senador H61io Campos, Hangar do Governo do
Estado, Resid6ncia Oficial do Governador e de edificag6es
determinadas pelo Governador;
Xl- fomentar o desenvolvimento de programas que venham a
contribuir para a melhoria da qualidade dos servigos da Casa Militar;
Xll - organizar o registro e controle de medalhas e condecoraG6es
militares de compet6ncia da Casa Militar da Governadoria; e
Xlll - desenvolver outras atividades inerentes ao Departamento,
determinadas peso Secret6rio Chefe ou pelo Secretirio-Chefe Adjunto
da Casa Militar, no 6mbito de sua comoet6ncia.
1 - planejar, coordenar, orientar e executar o servigo de seguranga
pessoaldo Governador, de seus familiares(c6njuge e filhos), e
quando determinado, e mediante solicitagao formal plenamente
justificada dos Secret6rios de Estado, requerendo, quando necess6rio,
apoio aos 6rgaos de seguranga pOblica;
11 - planejar, coordenar e executar a seguranga das instalag6es fbicas
onde se encontram os Gabinetes do Governador:
111 - prestar assist6ncia, quando solicitado, no planejamento e na
execugao da seguranga no imbito dos 6rg5os do Governo do Estado;
IV - coordenar, controlar e fiscalizar a utilizagao das armas e
munig6es utilizadas pelts integrantes do DOS da Casa Militar e
mant6-las em perfeitas condig6es de uso;
V - elaborar pianos de viagens terrestres do (a) Governador do
Estado, pertinente aos aspectos de seguranga;
VI - planejar: coordenar, orientar e executar o servigo de seguranga
de autoridades em visita oficial ao Estado, quando determinado;
Vll - estabelecer, previamente, crit6rios t6cnicos para o processo
seletivo e de treinamento de policiais militares para compor o efetivo
das equ.i.pes de Coordenadores e Agentes de seguranga que atuam na
Casa Militar; e
Vlll - desenvolver outras atividades inerentes ao DOS, determinadas
pelo Secret6rio Chefe ou Secret6rio-Chefe Adjunto da Casa Militar, no
6mbito de sua comoet6ncia.
1 - coordenar, fiscalizar e operacionalizar os meios de trarisporte
terrestre da Casa Militar e de seus 6rgaos integrantes;
11 - planejar, controlar e acompanhar a manutengao preventive e
recuperativa da frota da Casa Militar, determinando orientag6es sobre
o servico de manutenCao de primeiro e segundo esca16es;

DIRETOR DO
DEPARTAMENTO

DE APOIO
ADMINISTRATIVO

(OAA)

DI RETOR DO
DEPARTAMENTO
DE OPEnAgoES E

SEGURANgA
(DOS)
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111 coordenar, fiscalizar e operacionalizar a locagao de vefculos para
atendimento das demandas advindas do Gabinete do Governador. de
acordo com contratos de locag3o em vigor;
IV - estabelecer, previamente, crit6rios t6cnicos para o treinamento

de motoristas de veiCulos oficiais;
V- apurar a responsabilidade dos danos causados a vetulos da frota
da Casa Militar ou locados sob sua responsabilidade e controle, e a
apuragao de multas de transito;
VI - planejar e controlar o consumo de combustiVeis e lubrificantes. e
as despesas com locag6es de vefculos;
Vll - proceder ao emplacamento e ao licenciamento dos veiCulos sob a
responsabilidade da Casa Militar;
Vlll - executor servigos de reparos mecanicos, e16tricos e outros
necess6rios ao bom funcionamento das viaturas pertencentes a frota
da Casa Militar e vistoriar os servigos executados por terceiros;
IX- inspecionar, controlar e testar as viaturas submetidas a reparos
antes de sua liberaQ5o para uso;
X - providenciar orgamentos e propor a realizag6o, por terceiros, de
servigos nos veiculos da Casa Militar;
X - formalizaG5o de ordem de miss3o referente aos servidores avis e
militares que comp6e o DTCL;
Xl- apoiar as agnes dos diversos setores da Casa Militar, dispondo de
motoristas e vekulos sob o seu controle; e
Xll - desenvolver outras atividades inerentes ao Departamento,

determinadas pelo Secret6rio Chefe ou peso Secret6rio-Chefe Adjunto
da Casa Militar, no 6mbito de sua comoet6ncia.
1 - coordenar e supervisionar as atividades de
execuQao do servigo em sua plenitude, visando prevenir
anormalidades ou detectar e solucionar eventuais problemas,
adotando as provid6ncias cabiVeis que o caso exigir, envolvendo as
instalag6es, equipamentos, entre outros, visando o cumprimento das
normas relativas ao servigo de seguranga de autoridade;
11 - manter em car6ter sigiloso assuntos institucionais tratados em sua
presenga, objetivando a seguranga do Estado e protegao do
Governador;
111 - exercer outros encargos determinados pelo Secret6rio-Chefe,
Secretirio-Chefe Adjunto da Casa Militar ou pelo diretor do
departamento a que estiverem subordinados, na sua area de atuag6o
e em consgDgD;cla;cgp q I.e.g..$.1.p.f$p Qm vigor.
1 - orientar, fiscalizar e executar os servi€os de seguranca do
Governador do Estado, de acordo com as normas em vigor;
11 - manter em car6ter sigiloso assuntos institucionais tratados em sua
presenga, objetivando a seguranga do Estado e proteQao do
Governador (a);
111 - manter estreito e direto contato com a seguranga do Governador,
informando imediatamente qualquer alterag5o ocorrida na rotina
prevista em agenda, a fim de possibilitar uma adequagao da
seguranga ds novas necessidades;
IV - executar os servigos de embarque e desembarque do
Governador;
V - manter relagao atualizada, com enderegos e telefones de
personalidades e autoridades, e dos integrantes da Casa Militar;
VI - assessorar e acompanhar o Governador do Estado no
cumprimento da agenda de compromissos di6rios, repassando ao
Secret6rio-Chefe ou ao Secret6rio - Chefe Adjunto (da Casa Militar as
alterag6es ocorridas e encaminhamentos de novas proposig6es;
Vll - proceder a comunicag8o e aos encaminhamentos de ordens
emanadas pelo(a) Governador(a) do Estado, quando determinados;e

DI RETOR DO
DEPARTAMENTO
DE TRANSPORTE,
COMUNICAgAO E

LOGISTICA
(DTLC)

COORDENADOR
DE SEGURANgA

AJ U DANTE -DE
ORDENS
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AGENTE DE
SECUKANgA

OPERACIONAL

1- realizar seguranga pessoalde autoridades, visando garantir de
modo mais amplo poss&el a sua integridade fbica, atrav6s do
controle de fluxos de pessoas;
11 - ter atitude proativa, tomar decis6es equilibradas, de modo a
minimizar os riscos, visando o cumprimento das normas relativas ao
servigo de seguranga de autoridade;
111 - inspecionar locais e itiner6rios diversos, agir com energia e
destemor em situag6es difrceis, adotando postura preventiva, a fim
de evitar, impedir ou minimizar a ocorr6ncia de um fato; e
IV - exercer outros encargos determinados pelo (a) Secret6rio-Chefe,
Secret6rio-Chefe Adjunto (a) da Casa Militar ou peso (a) diretor (a) do
departamento a que estiverem subordinados, na sua a6rea de
atuagao e em conson8ncia com a leaislac5o em vigor.

CHEFE DE
DIVISAO

1 - executar as atividades do departamento a que estiverem
subo rdinados :
11 - substituir os diretores em sua aus6ncia, fiscalizando e executando
as atividades atinentes ao departamento a que estiverem
subo rdinados :
111 - zelar, conforme disposto em lei, pda seguranga em gerd e de
autoridades, dentro de sua respectiva area de atuaQ3o e quando no
cumprimento de escalas de servigo operacional; e
IV - exercer outros encargos determinados pelo (a) Secret6rio-Chefe,
Secret6rio-Chefe Adjunto(a) da Casa Militar ou peso (a) diretor (a) do
departamento a que estiverem subordinados na sua a6rea de
atuagao e em conson8ncia com a leqislacio em vigor.

ASSESSOR
TECNICO
MI LITAR

1 - prestar assessoramento Casa Militar em assuntos relativos a sua
area de compet6ncia;
11 - fornecer informag6es e subsidios t6cnicos na area de sua
especialidade a Casa Militar; e
111 - exercer outros encargos determinados peso (a) Secret6rio-Chefe
Secret6rio-Chefe Adjunto(a) da Casa Militar ou pele (a) diretor (a) do
departamento a que estiverem subordinados na sua a6rea de
atuagao e em consonincia com a leqislac3o em vigor.



Governs do Estado de Roraima
Secretaria de Estado do Planejamento e Desenvolvimento

Amaz6nia: patrim6nio dos brasiieiros

N OTA TECNICA

NOTA TECNICA/CGOP/SEPLAN N 063/2021
Processo Administrative SEI NQ 13103.001122/2021.40
Interessado: Casa Militar da Governadoria

Assunto: Emissio de Nora licnica referente b Minuta de Projeto de Leique "Disp6e
sabre a criagao de Fung6es Gratlficadas para atender o funcionamento da Estrutura
C)rganizaclonal da Casa Militar da Governadoria; a extingao de cargos comissionados
previstos na Lel ne 852, de 14 de junho de 2012; a extingao de cargos comissionados
prevlstos na Lei Delegada nP 1 7, de 14 de fevereiro de 2003; a revogagao da Lei nP
B52, de 14 de junho de 2012, e d6 outras provid6ncias".
Refer6ncia: OFiCIO NQ 882/2021/CASA CIVIL/DATL/LEGISLATIVE. de 01 de
dezembro de 2021.

1 - CONSIDERA96ES INICIAIS

1 - A presente Nota lbcnica destina-se a atender demanda da Casa Civil, par meio da
Casa Militar da Governadoria, quanto a anilise e emiss5o de Nota 16cnica referente a
Minuta de Projeto de Lei que objetiva criar Fung6es Gratiflcadas para atender o
funcionamento da estrutura organizacional da Casa Militar da Governadoria.

2 Enfatiza-se que, a presente Nora Xecnica foi elaborada, conforme o que
estabelece o inciso IV. art. 31 do Decreto NP 8.117-E, publicado no DOE de ll de
julho de 2007, cabe a SEPLAN: "indycar a exist6ncia de pr6via dotagao orgamentaria,
atrav6s de Nota T6cnica. quando a proposta demandar aumento de despesas
3 - Destarte, a Nota 16cnica foiconfeccionada com respaldo na legislagio vigente e
nas informag6es acostadas aos autos
11 - ANALISE

4 - Da an61ise do Projeto de Lei, destacam-se os seguintes pontos=

a) O presente projeto visa a criagao de Fung6es Gratiflcadas com suas
nomenclaturas, quantitativos e vencimentos para atender o funcionamento da Casa
Militar da Governadoria.

b) Os artigos 29 e 3e tratam da competdncia privativa dos policiais militares lotados
na estrutura organizacional da Casa Militar da Governadoria exercerem as fung6es e
da previsao de acumulagao do subsidio de seu pesto ou graduag3o com a
remuneraQao correspondente irespectiva fungal, a16m de outros direitos e
vantagens previstas em lei.

c) Os cargos extintos sio definidos nos artigos 6e, 7e e 8e do presente Projeto
5 - No que se refere is despesas decorrentes do projeto de lei em an61ise.
apresenta-se a seguinte situag5o
a) Estimativa de cusco anual com os cargos comissionados a serem extintos 37
ltrinta e fete)

h } /\ {',:\ "i . a i= i:'.> ! ;\ & } /f= A g

C6DiCO CARGO QUANT
PADRAO/

REF. 139
SALARIO FERIAS PATRONAL n=. I =HBc

I CNETA-ll I Comandante de Avigo a ato 2 6.270.39 1 2 54n 7R 4 i Rn )6        
CNETA-lll jComandante de Avigo Tuba H6 ice 4 5.573.67 2 2.294 68 7 431 S6        
CNETA-V I omandante de Avigo Convencional  4.876.97

5.573.67
9.753.94 3.251.31 29.001.71 9.753.94 159.054.25  CNE I A IV I I comandante de Helic6ntero 11 ] 47. 34 3 71 5 7R 2? 144 76

CNES-li I Iwiretor de DeDartamento 2 5.20g.03 I n 41 R n6          
  hefe de Divisio 4 1.393.42 5 573 6R          
CNESO-l I ( oordenador de Seauranca 3 4 00n 24 1 2 nnn 7)          
CNES0-11 1 genre de Sequranca Ooeracional 18 3 ] ]5 45 56 n7R in          

TOTAL FERAL 37   13g.807.3n          
b) Estimativa de cusco anual com as fung6es gratificadas a serem criadas 48
(quarenta e oito)

SUBSIDIO
DE

CORONEL
CARGO

I PADRAO/
QUANT ! REF.

INICIAI
139

SALARIO FiRiAS PATRONAL pJjjjJ'AL
TOTAL

19.341.79   4   2R 21n i 5        
19.341.79 Coordenador de Seauranca. 25% 4 4 R35 45 i lq ?41 7q        
19.341.79 Ajudantes-de-Ordens. 25% 4 4.835.45 19.341.79

q? Rdn 'iq
6.447.26 57.509.59 19.341,79 315.400.1219.341.79 Agente de Sequranca Ooeracional. 20%

19.341,79  6 2 qn1 ?7 1 7 4n7 61        
19.341,79  6 I q34 1R 1 1 6n5 n7        



c) Quadro demonstratho de impacts orgament6rio 2022

6 - 1MPAflQ..2922. - A projegao do impacto orgament6rio no periods de janeiro a
dezembro/2022, referente Projeto de Lei que cria fung6es gratificas e extingue
cargos comissionados para atender o funcionamento da Estrutura Organizaciona da
Casa Militar da Governadoria indica a necessidade de um montante deR$
716.510,12 (Setecentos e dezesseis mil, quinhentos e dez reais e doze centavos) e
mensal de R$ 159.709,18 (cento e cinquenta e nave mil, setecentos e nove reais e
dezoito centavos), para a cobertura total da despesa
7 - Deve ser considerado o que estabelece a Lei de Diretrizes OrGament6rias-2022
ILei ne 1.496/2021), no Capitulo IV - Das Disposig6es Relativas a Despesas do Estado
com Pessoal e Encargos Sociais. sobretudo o prescrito no art. 53 e nos incisos I a IV
o art. 55r

'Art. 53. As dl ;tQtaiS CQm oessoal dos Poder(

$ 1a As propostas orgament6rias referentes ao grupo
Pessoal e Encargos Sociais'' servo calculadas com base

na despesa com a folha de pagamento, considerando a
media do primeiro semestre de 2021 e eventuais
acr6scimos gerais, alterag6es de pianos de carreiras e
admiss6es para preenchimento de cargos
$ 2e Na estimativa das despesas de que trata o caput
deste artigo, servo considerados ainda os valoles
referentes ao 13e (d6cimo terceiro) sa16rio. f6rias.
contribuig6es sociais. impactos do sa16rio minimo e outras
variiveis que afetam as despesas de pessoal e encargos
soda is

Art. 55. Para fins de atendimento ao disposto no art. 169, $
le, inciso 11, da Constituicao Federal, as concess6es de
quaisquer vantagens, progress6es, prom096es e
enquadramentos; a criagao de cargos, empregos e
fun(lees; as alterag6es de estrutt.iran de carreiras que
mpliquem aumento de despesa; os aumentos de
remunerag5o; bem como as admiss6es ou contratag6es de
pessoal. a qualquer titulo, pelos 6rgaos e entidades da
Administrag5o Direta ou Indireta, inclusive fundac6es
nstitufdas e mantidas belo Poder Executive, observadas as
demais normal aplic5veis e o disposto na Lei
Complementar Federal n. 101, de 4 de maio de 2000.
somente servo efetivados se
1 - estiverem em conformidade com o disposto nesta Lei;
11 - houver dotacao orgament6ria suficiente para atender is
despesas correspondentes a medida no referido exercicio
fina nceiro

111 - a despesa decorrente da medida a ser implementada
nos termos do caput nio importe viola(ao dos limites com
gaston de pessoal estabelecidos na Lei Complementar
Federaln. 101, de 4 de maio de 2000; e
IV - forem atendidas eventuais condicionantes relativas a
limitagao de gastos com pessoal determinadas pda Uniio
para o recebimento de recursos federais ou outros auxilios
de natureza fiscal ou creditfcio

B - Cabe ainda destacar que. de acordo com o art.57, caput, $3Q da Lein ' 1.496, de
09 de agosto de 2021 (LD0-2022), 6 de compet6ncia da Secretaria de Estado da
Gestio Estrat6gica e Administragao-SEGAD gerar informag6es relativas a poliEica de
pessoal e de recursos humanos, bem coma, analisar minutas de projeto de leique
acarretem aumento da despesa de pessoal da AdministraGao Direta e Indireta do
coder Executive Estadual
111 - CONCLUSA0

9 - Dianne do exposto, sob o enfoque orgament6rio etta CGOP manifesta que
a) Em observ8ncia ao que preceitua os artigos 15 a 17 da LRF. dever5o constar
avocados para o exercicio de 2022 e seguintes, recursos suflcientes na Lei
Orgament3ria para execugao do Projeto de Lei que disp6e sabre a criagao de
Fung6es Gratificadas para atender o funcionamento da Estrutura Organizacional da
Casa Millar da Governadoria; a extinQao de cargos comissionados previstos na Lei Re
852, de 14 de junho de 2012; a extingao de cargos comissionados previstos na Lei
Delegada ne 17, de 14 de fevereiro de 2003; a revogagao da Lei nQ 852. de 14 de
junho de 2012, e d6 outras provid6ncias.

caso ser
sobretudo aquelas

artigos 15 a 23),
crlagao. expansao ou aperfeigoamento de agro

0 projeto de lei sega
execugao orcament6ria.

Fiscal (LC ne IO1/2000

aprovado deverio

aumento de despesa
a:

r i. ao ou goto de desoesa
Vale lembrar o

Art. 16 da LRF quanto a obrigatoriedade do Ordenad
do pessoal,

quando a obrigatoriedade do Ordenador
com os quantitativos e custom
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alterados, testar a regularidade dos gaston quando ocorrer a efetivaG5o do projeto
c) Diante do exposto, avalia-se existir condig6es para o prosseguimento da
tramitaCao do Projeto de Lei, visando sua aprecia(5o legislativa no presence exerck:io
financeiro, considerando que n5o gera despesas imediatas de execugao. Entretanto,
quando da efetivagao do projeto de lei. a Unidade respons6vel dever6 assegurar-se
de que, as despesas a serem criadas estejam compatK/eis com o Plano Plurianual
IPPA), Lei de Diretrkes Or€amentarias(LDO), LeiOrQamentiria Anual(LOA) vigentes.
devendo ainda lembrar-se que o PLOA-22 foiproposto com deficit. sends necess6rio.
garantir que a despesa esteja de acordo com o veto orgament6rio e a arrecadagao
das receitas previstas para o exerck:io de execuC5o.

10 - Por flm, informa-se adicionalmente, que nio foram objeto de anilise, os demais
aspectos formats (administrativos, constitucionais, legais e outros). bem coma a
opo.rtunidade e conveni6ncia que envolvem a efetivagao da presente proposKao. a
qual se avalia deva merecer an61ise de outras Unidades. conforme determina o art.
55, $1e da Lei ne 1.496, de 0g de agosto de 2021(LD0-2022).
Submete-se a presente Nora 16cnica a deliberaQao do Secret6rio de Estado do
Planejamento e Desenvolvimento visando os encaminhamentos pertinentes

Boa Vista RR. 17 de dezembro de 2021
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