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Senhor Presidente

Senhoras Deputadas e 

 

Nos termos da Constituição do Estado, faço encaminhar ao 

criterioso exame de Vossas Excelências e à superior deliberação desse Poder 

Legislativo o Projeto de Lei 

de dezembro de 2021, que 

SEG, no âmbito da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do 

Amazonas, e dá outras providências

O Projeto de Lei ora encaminhado à deliberação das Senhoras 

Deputadas e dos Senhores 

alterar o § 2.º do artigo 1.º da Lei n.º 5.747, de 23 de dezembro de 2021, que criou, 

âmbito da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas, o 

Serviço Extra Gratificado - 

da ativa, na prestação de serviço fora da sua jornada regular de trabalho, para atender 

às necessidades das correspondentes Instituições Militares.

Registro que o

Amazonas, ao solicitar a alte

aumentar a capacidade operacional da Polícia Militar do Estado do Amazonas 

PMAM, tendo em vista a missão Institucional de Preservar a Ordem Pública e o Meio 

Ambiente no Estado do Amazonas, mediante um Policiamento Ostensivo de 

Excelência. 

Neste sentido, com a alteração de que trata a presente 

Propositura, o § 2.º do artigo 1.º do 

quantidade de horas mensais referente

disponibilizada de acordo com a respectiva dotação orçamentária, destinada à Polícia 

Militar e ao Corpo de Bombeiros Militar, retirando

mensais prevista na redação atual do dispositi
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Manaus, 1.º de

Senhor Presidente  

Senhoras Deputadas e Senhores Deputados  

Nos termos da Constituição do Estado, faço encaminhar ao 

criterioso exame de Vossas Excelências e à superior deliberação desse Poder 

Legislativo o Projeto de Lei que “ALTERA o § 2.º do artigo 1.º da Lei n

de dezembro de 2021, que ‘DISPÕE sobre a criação do Serviço Extra Gratificado 

SEG, no âmbito da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do 

Amazonas, e dá outras providências.’.” 

O Projeto de Lei ora encaminhado à deliberação das Senhoras 

Deputadas e dos Senhores Deputados, como retratado em sua ementa,

.º do artigo 1.º da Lei n.º 5.747, de 23 de dezembro de 2021, que criou, 

âmbito da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas, o 

 SEG, a ser atribuído ao policial militar e ao bombeiro militar 

da ativa, na prestação de serviço fora da sua jornada regular de trabalho, para atender 

às necessidades das correspondentes Instituições Militares. 

Registro que o Comando Geral da Polícia Militar do 

, ao solicitar a alteração do referido dispositivo, apontou a necessidade 

aumentar a capacidade operacional da Polícia Militar do Estado do Amazonas 

PMAM, tendo em vista a missão Institucional de Preservar a Ordem Pública e o Meio 

biente no Estado do Amazonas, mediante um Policiamento Ostensivo de 

Neste sentido, com a alteração de que trata a presente 

Propositura, o § 2.º do artigo 1.º do referido diploma legal passará a prever que a 

quantidade de horas mensais referentes ao Serviço Extra Gratificado 

disponibilizada de acordo com a respectiva dotação orçamentária, destinada à Polícia 

e ao Corpo de Bombeiros Militar, retirando-se, assim, a limitação

na redação atual do dispositivo. 

 

de abril de 2022. 

 

Nos termos da Constituição do Estado, faço encaminhar ao 

criterioso exame de Vossas Excelências e à superior deliberação desse Poder 

a Lei n.º 5.747, de 23 

sobre a criação do Serviço Extra Gratificado - 

SEG, no âmbito da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do 

O Projeto de Lei ora encaminhado à deliberação das Senhoras 

, como retratado em sua ementa, pretende 

.º do artigo 1.º da Lei n.º 5.747, de 23 de dezembro de 2021, que criou, no 

âmbito da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas, o 

ser atribuído ao policial militar e ao bombeiro militar 

da ativa, na prestação de serviço fora da sua jornada regular de trabalho, para atender 

Comando Geral da Polícia Militar do Estado do 

a necessidade de 

aumentar a capacidade operacional da Polícia Militar do Estado do Amazonas – 

PMAM, tendo em vista a missão Institucional de Preservar a Ordem Pública e o Meio 

biente no Estado do Amazonas, mediante um Policiamento Ostensivo de 

Neste sentido, com a alteração de que trata a presente 

diploma legal passará a prever que a 

ao Serviço Extra Gratificado – SEG será 

disponibilizada de acordo com a respectiva dotação orçamentária, destinada à Polícia 

se, assim, a limitação de horas 
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Com estas considerações e justificativas e consciente do 

espírito público e da sensibilidade de Vossas Excelências para com a presente 

matéria, solicito-lhes a especial atenção ao exame e aprovação do anexo Projeto de 

Lei em regime de urgência

Aproveito a oportunidade para renovar, a Vossas Excelências, 

as expressões do meu elevado apreço e respeito.

 

 

 

Com estas considerações e justificativas e consciente do 

espírito público e da sensibilidade de Vossas Excelências para com a presente 

lhes a especial atenção ao exame e aprovação do anexo Projeto de 

em regime de urgência , nos termos do art. 35 da Constituição Estadual.

Aproveito a oportunidade para renovar, a Vossas Excelências, 

as expressões do meu elevado apreço e respeito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com estas considerações e justificativas e consciente do 

espírito público e da sensibilidade de Vossas Excelências para com a presente 

lhes a especial atenção ao exame e aprovação do anexo Projeto de 

termos do art. 35 da Constituição Estadual. 

Aproveito a oportunidade para renovar, a Vossas Excelências, 
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PROJETO DE LEI N. º            /2022 

Art. 1.º  O § 2.º 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 1

§ 2.
acordo com a respectiva dotação orçamentária, destinada à Polícia Militar 
e ao Corpo de Bombeiros Militar.” 

Art. 2.º  Revoga
data de sua publicação. 

 

PROJETO DE LEI N. º            /2022  

ALTERA o § 2.º do artigo 1.º da Lei n.º 5.747, de 23 de 
dezembro de 2021, que “DISPÕE sobre a criação do 
Serviço Extra Gratificado - SEG, no âmbito da Polícia 
Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do 
Amazonas, e dá outras providências.” 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA  

DO ESTADO DO AMAZONAS  

D E C R E T A:   

§ 2.º do artigo 1.º da Lei n.º 5.747, de 23 de dezembro de 2021
passa a vigorar com a seguinte redação:  

Art. 1 .º ......................................................................................

.º Serão disponibilizadas a quantidade de horas mensais, de 
acordo com a respectiva dotação orçamentária, destinada à Polícia Militar 
e ao Corpo de Bombeiros Militar.”  

Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor 

o § 2.º do artigo 1.º da Lei n.º 5.747, de 23 de 
DISPÕE sobre a criação do 

SEG, no âmbito da Polícia 
Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do 

º 5.747, de 23 de dezembro de 2021, 

.................................................................... 

Serão disponibilizadas a quantidade de horas mensais, de 
acordo com a respectiva dotação orçamentária, destinada à Polícia Militar 

sta Lei entra em vigor na 
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Documento 2022.10000.00000.9.011811
Data  04/04/2022

TRAMITAÇÃO
Documento No 2022.10000.00000.9.011811

Origem

Unidade: GERENCIA DE PROTOCOLO
Enviado por:

Data:
TATILCIA CARDOSO DA SILVA
05/04/2022

Destino

Unidade: GABINETE PRESIDÊNCIA

:

Despacho

Motivo:      ANÁLISE E PROVIDENCIAS 
Despacho: ENCAMINHO PARA ANÁLISE E PROVIDÊNCIA
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Documento 2022.10000.00000.9.011811
Data  04/04/2022

TRAMITAÇÃO
Documento No 2022.10000.00000.9.011811

Origem

Unidade: GABINETE PRESIDÊNCIA

Enviado por:
Data:

GUSTAVO PICANÇO TAKETOMI
05/04/2022

Destino

Unidade: DIRETORIA DE APOIO LEGISLATIVO
:

Despacho

Motivo:      ANÁLISE E PROVIDENCIAS 
Despacho: ENCAMINHO PARA ANÁLISE E PROVIDÊNCIA
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