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Gabinete do Governador

LEI  COMPLEMENTAR  Nº  0136  DE  02  DE  ABRIL  DE  2022

Dispõe sobre alterações na Lei Complementar nº 89, de 15 de junho de 2015, Estatuto da Procuradoria-Geral do 
Estado do Amapá, e dá outras providências.
 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,
 
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá aprovou e eu, nos termos do art. 107 da Constituição 
Estadual, sanciono a seguinte Lei:
 
Art. 1º A Lei Complementar nº 89, de 1º de julho de 2015, passa a vigorar com as seguintes alterações:
 
“Art. 5º ......................................................................................
(...)
III – Órgãos Auxiliares:
(...)
i) Cerimonial
IV - Órgão de Execução Programática:
(...)
b) Procuradoria de Licitações, Contratos e Convênios;
b.1 Núcleo de Licitações, Contratos e Convênios da Saúde;
(...)
e.5 Núcleo Judicial da Saúde.
e.6 Núcleo Judicial das Execuções
(...)
 
“SEÇÃO V
Das Câmaras de Conciliação e Arbitragem
 
Art. 24. Compete às Câmaras de Conciliação e Arbitragem da Administração Pública Estadual:
I - pronunciar-se em sede administrativa a respeito de controvérsia de natureza jurídica entre órgãos e entidade da 
administração direta, indireta, autarquias e fundações;
II- realizar acordos com particulares, com a finalidade de solucionar conflitos em sede administrativa da forma mais 
célere e menos onerosa aos cofres públicos; 
III – avaliar a admissibilidade dos pedidos de resolução de conflitos, por meio de conciliação, no âmbito da Procuradoria-
Geral do Estado do Amapá;
IV - requisitar aos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual informações para subsidiar sua atuação;
V - promover, quando couber, a celebração de Termo de Ajustamento de Conduta nos casos submetidos a procedimento 
conciliatório;
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VI - propor, quando couber, ao Procurador-Geral do Estado, arbitramento das controvérsias não solucionadas por 
conciliação;
VII – mediar conflitos entre servidores públicos e a Administração Pública estadual;
VIII – celebrar acordos em conflitos que já estejam sub judice;
IX - outras atribuições previstas em Lei ou Decreto.
§ 1º A validade dos acordos dependerá do preenchimento de todos os requisitos da legislação em vigor, além de 
homologação judicial nos casos que estejam sub judice;
§ 2º Decreto do Governador definirá as atribuições, organização e a composição das Câmaras de Conciliação e 
Arbitragem, devendo cada Câmara ser especializada com relação ao objeto em conflito.
§ 3º As Câmaras de Conciliação e Arbitragem da Administração Estadual serão chefiadas por um Procurador de Estado, 
indicado pelo Procurador-Geral do Estado e nomeado pelo Governador do Estado.”  
(...)

“Art. 26. .....................................................................................
(...)
§ 2º Mediante designação do Procurador Geral do Estado e nomeação pelo Governador do Estado, Procuradores do 
Estado, preferencialmente pertencentes ao último nível da carreira, poderão ser nomeados para, sem prejuízo das 
funções na Procuradoria-Geral do Estado, atuarem diretamente nas Secretarias e demais órgãos da administração 
direta estadual, competindo-lhes, exercer a orientação, coordenação e supervisão jurídica dos respectivos órgãos, 
fazendo jus à gratificação paga aos Procuradores Chefes de órgãos de execução programática.”
(...)
 

“SUBSEÇÃO I
Do Núcleo de Licitações, Contratos e Convênios da Saúde

 
Art. 29-A. O Núcleo de Licitações, Contratos e Convênios da Saúde, será chefiado por um Procurador do Estado 
nomeado pelo Governador do Estado após indicação do Procurador-Geral, competindo ao Núcleo exercer as atribuições 
previstas no artigo 29 desta Lei, com atuação específica nos feitos administrativos que envolvam a Secretaria de 
Estado da Saúde e todas as unidades de saúde vinculadas ao Estado do Amapá, sob supervisão e subordinação da 
Chefia da Procuradoria de Licitações, Contratos e Convênios.”
(...)
 

Subseção V
Do Núcleo Judicial da Saúde

 
Art. 34-B. O Núcleo Judicial da Saúde será chefiado por um Procurador do Estado, nomeado pelo Governador do 
Estado, após indicação do Procurador-Geral, competindo-lhe atuar nas causas de competência da Procuradoria 
Judicial cujo objeto esteja relacionado diretamente com a prestação do serviço público da saúde.
 

Subseção VI
Do Núcleo das Execuções

 
Art. 34-C. O Núcleo Judicial das Execuções será chefiado por um Procurador do Estado, nomeado pelo Governador 
do Estado, após indicação do Procurador-Geral, competindo-lhe atuar em todas as instâncias nas demandas em fase 
de cumprimento de sentença, embargos à execução, exceção de pré-executividade e demais incidentes nessa fase 
processual, baseados em títulos executivos judiciais ou extrajudiciais, ressalvada a competência do Núcleo Judicial da 
Saúde.
 (...)
Art. 48. A carreira de Procurador do Estado compõe-se de 50 (cinquenta) cargos, cuja denominação e quantitativo 
inicial são os constantes no Anexo I desta Lei, considerando a seguinte estrutura:
(...)
§ 3º Uma vez que esteja completo o quadro de Procuradores previstos na Classe I, a nomeação de outro Procurador 
de Estado aprovado em concurso estará condicionada à extinção de cargo na Classe Especial. 
(...)
“Art. 67. .....................................................................................
(...)
§ 7º Revogado.
“Art. 75. .....................................................................................
(...)
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§ 2º ............................................................................................ 
(...)
II - a nomeação ou designação para ocupar cargo de direção superior na Procuradoria-Geral do Estado, em outro órgão 
da Administração direta ou ente da Administração indireta do Estado do Amapá;
(...)
“Art. 93. ....................................................................................
(...)
XI – auxílio-alimentação;
XII – auxílio-ressarcimento;
XIII - gratificação para organização de concurso ou instrução de capacitação;
XIV - gratificação por exercício cumulativo;
XV - outras vantagens de natureza indenizatória previstas na legislação.”
“Art. 98. .....................................................................................
(...)
§ 10. Em caso de necessidade do serviço público, é lícito ao Estado, por meio de seu Procurador Geral, pactuar 
com o membro da carreira interessado a redução de férias pela metade, mediante pagamento de verba de caráter 
indenizatório correspondente à metade da remuneração devida ao Procurador do Estado indenizado.
“Art. 102. ..................................................................................
(...)
III – doutorado ou pós-doutorado, no importe de 20% sobre o valor do subsídio do Procurador do Estado da classe 
especial, pelo prazo máximo de 4 (quatro) anos;
 

SUBSEÇÃO X
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

 
Art. 103-B. É devido auxílio-alimentação, com natureza indenizatória, cujo valor mensal será de 3% (três por cento) do 
subsídio do Procurador do Estado beneficiado.
 

SUBSEÇÃO XI
AUXÍLIO-RESSARCIMENTO

 
Art. 103-C. É devida indenização por ressarcimento de mensalidade de plano de saúde, ao Procurador do Estado do 
Amapá, cujo valor será de cinco por cento do subsídio do Procurador beneficiado.
Parágrafo único. O pagamento da verba indenizatória prevista no caput depende de comprovação documental da 
despesa na forma de regulamentação específica do Conselho Superior da PGE-AP.
 

SUBSEÇÃO XIII
GRATIFICAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DE CONCURSO OU INSTRUÇÃO DE CAPACITAÇÃO

 
Art. 103-D. É devida ao Procurador do Estado gratificação por participação na organização ou realização de concurso 
público ou como instrutor em processo de capacitação mantido pela Escola de Administração Pública ou pelo Centro 
de Estudos Jurídicos da Procuradoria Geral do Estado, sempre com natureza indenizatória, cujo valor mensal será de 
10% (dez por cento) do subsídio do Procurador do Estado beneficiado.
 

SUBSEÇÃO XIV
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO CUMULATIVO

 
Art. 103-E. Em caso de substituição causada por férias ou licenciamento, é devida ao Procurador do Estado, em 
caráter indenizatório, gratificação por exercício cumulativo de chefias ou funções, cujo valor mensal será de um terço 
do subsídio do Procurador do Estado de classe especial, condicionada à comprovação do incremento da produtividade 
individual, conforme critérios estabelecidos pelo Conselho Superior da Procuradoria Geral do Estado.
“Art. 218. ...................................................................................
(...)
§ 4º Os servidores da Procuradoria-Geral do Estado lotados na Procuradoria de Brasília farão jus à gratificação prevista 
no artigo 2º da Lei Estadual nº 1.083 de 26 de abril de 2007, desde que preencham seus requisitos.
“Art. 220-A. Os cargos de Procurador-Chefe dos órgãos de Execução Programática, de Procurador-Assistente, de 
Procurador Especial de Assessoramento e Chefes de Núcleo, todos previstos na estrutura administrativa estabelecida 
por esta Lei, serão ocupados preferencialmente por procuradores pertencentes à Classe Especial, ressalvado o teor 
dos artigos 7º, inciso XIV e 39 desta lei.
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§ 1º O Procurador do Estado que for nomeado e lotado na condição estabelecida no caput deste artigo fará jus aos 
benefícios remuneratórios previstos nesta Lei e assumirá todas as obrigações advindas do exercício de tais funções.
§ 2º No mínimo cinquenta por cento dos cargos de chefia, direção e assessoramento devem ser exercidos por 
Procuradores do Estado de Classe Especial, ressalvada impossibilidade comprovada.”
“Art. 220-B. Ao Procurador de Estado que ingressar no cargo após regular concurso público de provas e títulos, o 
direito à percepção da verba descrita no inciso XIII do artigo 67 iniciar-se-á quando cumprido o prazo de 01 (ano) 
desde o início do exercício de suas funções, com cifra correspondente a cinquenta por cento do valor percebido pelos 
Procuradores de classe especial.
§ 1º Após 02 (dois) anos de efetivo exercício, o valor da verba descrita no caput será igual ao devido aos Procuradores 
de classe especial. 
§ 2º Ficam excluídos do rateio descrito nesse artigo às verbas oriundas de acordos judiciais ou extrajudiciais anteriores 
à implementação dos requisitos temporais descritos no caput e no parágrafo 1º deste artigo. 
 
Art. 2º Os anexos I, II e III, da Lei Complementar nº 89, de 1º de julho de 2015, passam a vigorar com as seguintes 
alterações:
 

ANEXO I
 

Tabela de Cargos de Carreira de Procuradores do Estado do Amapá
 

DENOMINAÇÃO CATEGORIA QUANTIDADE
Procurador do Estado Especial 06

Procurador do Estado Classe III 10

Procurador do Estado Classe II 14

Procurador do Estado Classe I 20

TOTAL 50
 

ANEXO II
Tabela de Cargos de Procuradores Chefes da Procuradoria do Estado do Amapá

 

Nº CARGO QTD CÓDIGO

01 Procurador-Geral do Estado do Amapá 01 PGE

02 Subprocurador-Geral do Estado do 
Amapá 01 SPGE

03 Subprocurador-Geral do Estado Adjunto 01 SPGEA

04 Procurador do Estado Corregedor 01 PEG

05 Procurador Assistente do PGE 01 PEAS

06 Procuradoria Especial de 
Assessoramento 01 PEC

07 Procuradoria da Câmara de Conciliação 
e Arbitragem 01 PEC

08 Procuradoria de Pessoal Civil e Militar 01 PEC

09 Procuradoria de Licitações, Contratos e 
Convênios 01 PEC

09.1 Núcleo de Licitações, Contratos e 
Convênios da Saúde 01 PEC

10 Central de Licitações e Contratos 01 PEC

11 Procuradoria de Técnica e Controle 
Legislativo 01 PEC

12 Procuradoria Judicial 01 PEC

12.1 Núcleo de Fazenda Pública 01 PCN

12.2 Núcleo dos Juizados Especiais da 
Fazenda Pública 01 PCN

12.3 Núcleo das Varas do Trabalho 01 PCN
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12.4 Núcleo do Tribunal de Justiça do Estado 
do Amapá (LC nº 0104, de 18.07.2017). 01 PCN

12.5 Núcleo Judicial da Saúde 01 PCN

12.6 Núcleo Judicial das Execuções 01 PCN

13 Procuradoria Patrimonial e Ambiental 01 PEC

14 Procuradoria Tributária 01 PEC

14.1 Núcleo da Dívida Ativa 01 PCN

14.2 Núcleo Previdenciário 01 PCN

15 Procuradoria de Brasília 01 PEC

16 Procurador das Autarquias e Fundações 04 PEC

17 Procuradoria de Precatórios e 
Requisição de Pequeno Valor 01 PEC

18 Procurador do Centro de Estudos 
Jurídicos 01 PEC

19
Procurador para atuarem em outras 

Secretarias do GEA Art.26, § 2º LC nº 
0089/2015

06 PEC

20
Centro Integrado de Ações de 

Improbidade Administrativa e de 
Ressarcimento do Erário

04 PEC

21 Procurador da Secretaria-Geral 01 PEC

ANEXO III

Tabela de Cargos de Assessoramento e Direção Intermediária
 

Nº UNIDADE ORGÂNICA CARGO QUANTIDADE REMUNERAÇÃO

1 Gabinete

Responsável Técnico Nível V - Chefia de Gabinete 01 Subsídio 4

Responsável Técnico Nível IV – Coordenação 01 CDS-4

Secretário Executivo Nível III 10 CDS-3

Motorista Oficial 05 CDS-3

Responsável Técnico Nível IV – Assessor Especial 04 CDS-4

Responsável Técnico Nível III - Análise de Processo 06 CDS-3

2 Subprocuradoria-Geral
Responsável Técnico Nível III - Análise de Processo 03 CDS-3

Secretário Executivo Nível III 02 CDS-3

3 Subprocuradoria-Geral 
Adjunta

Responsável Técnico Nível III - Análise de Processo 03 CDS-3

Secretário Executivo Nível III 02 CDS-3

4 Corregedoria-Geral
Responsável Técnico Nível III - Análise de Processo 02 CDS-3

Secretário Executivo Nível III 01 CDS-3

5
Procuradoria de 
Assistência do 

Procurador-Geral

Responsável Técnico Nível III - Análise de Processo 02 CDS-3

Secretário Executivo Nível II 02 CDS-2

6 Procuradoria Especial 
de Assessoramento

Responsável Técnico Nível III - Análise de Processo 02 CDS-3

Secretário Executivo Nível III 01 CDS-2

7 Assessoria de 
Comunicação

Responsável Técnico Nível III - Assessor de Comunicação - 
Coordenação 02 CDS-3

Responsável Técnico Nível III – Designer gráfico 01 CDS-3

Responsável Técnico Nível II 02 CDS-2

8 Cerimonial
Responsável Técnico Nível III – Coordenação 01 CDS-3

Responsável Técnico Nível II 04 CDS-2

9 Assessoria de Controle 
Interno

Responsável Técnico Nível III – Coordenação 02 CDS-3

Responsável Técnico Nível II 02 CDS-2



Sábado, 02 de Abril de 2022Seção 01• Nº 7.640Diário Oficial

7 de 107

10 Assessoria de 
Planejamento

Responsável Técnico Nível III - Coordenação 02 CDS-3

Responsável Técnico Nível III – Planejamento 01 CDS-3

Responsável Técnico Nível II - Administrativo 01 CDS-2

11
Centro de Cálculos 

Judiciais e Pesquisas 
Orçamentárias

Responsável Técnico Nível III - Coordenação 01 CDS-3

Responsável Técnico Nível III - Cálculos Judiciais 10 CDS-3

Responsável Técnico Nível II - Pesquisas Orçamentárias 04 CDS -2

12 Câmara de Conciliação 
e Arbitragem

Responsável Técnico Nível III - Coordenação 01 CDS-3

Responsável Técnico Nível III – Análise de Processo 02 CDS-3

Responsável Por Atividade Nível III 02 CDS-1

13 Procuradoria de 
Pessoal Civil e Militar

Responsável Técnico Nível III - Coordenação 02 CDS-3

Responsável Técnico Nível III - Análise de Processo 02 CDS-3

Responsável Técnico Nível II - Administrativo 01 CDS-2

Responsável por Atividade Nível III 01 CDS-1

14
Procuradoria de 

Licitações, Contratos e 
Convênios

Responsável Técnico Nível III - Coordenação 02 CDS-3

Responsável Técnico Nível III - Análise de Processo 10 CDS-3

Responsável Técnico Nível II - Administrativo 04 CDS-2

Responsável por Atividade Nível III 02 CDS-1

15 Central de Licitações e 
Contratos - CLC

Responsável Técnico Nível IV – Coordenação Geral 01 CDS-4

Responsável Técnico Nível IV - Analista 06 CDS-4

Responsável Técnico Nível III – Secretaria CLC 02 CDS-3

Responsável Técnico Nível III – Análise de Processo 04 CDS-3

Responsável Técnico Nível III – Contador 03 CDS-3

Responsável Técnico Nível III – Tecnologia da Informação 03 CDS-3

Responsável Técnico Nível III – Coordenador de Licitações 01 CDS-3

Responsável Técnico Nível III – Pregoeiros 12 CDS-3

Responsável Técnico Nível III – Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação 04 CDS-3

Responsável Técnico Nível III – Subcoordenador de Cotação 
Eletrônica 01 CDS-3

Responsável Técnico Nível III – Coordenador de Padronização e 
Uniformização de Documentos 01 CDS-3

Responsável Técnico Nível III - Subcoordenador de Precificação 01 CDS-3

Responsável Técnico Nível III - Subcoordenador de  Catálogo de 
Materiais e Serviços 01 CDS-3

Responsável Técnico Nível III – Coordenador de Sistema de 
Registro de Preço 01 CDS-3

Responsável Técnico Nível III – Coordenador de Controle Interno 01 CDS-3

Responsável Técnico Nível III – Coordenador de Cadastro de 
Fornecedores 01 CDS-3

Responsável Técnico Nível II - Administrativo 32 CDS-2

Responsável por Atividade - Nível III 10 CDS-1

16
Procuradoria de 

Técnica e Controle 
Legislativo

Responsável Técnico Nível III - Coordenação 02 CDS-3

Responsável Técnico Nível III - Análise de Processo Legislativo 04 CDS-3

Responsável por Atividade Nível III 02 CDS-1

17 Procuradoria Judicial

Responsável Técnico Nível III - Coordenação 02 CDS-3

Responsável Técnico Nível III - Administrativo 04 CDS-3

Responsável Técnico Nível III - Análise de Processo 20 CDS-3

Responsável por Atividade Nível III 02 CDS-1
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18
Procuradoria 
Patrimonial e 

Ambiental

Responsável Técnico Nível III - Coordenação 02 CDS-3

Responsável Técnico Nível III - Administrativo 02 CDS-3

Responsável Técnico Nível III - Análise de Processo 04 CDS-3

Responsável por Atividade Nível III 01 CDS-1

19 Procuradoria Tributária

Responsável Técnico Nível III - Coordenação 02 CDS-3

Responsável Técnico Nível III - Administrativo 03 CDS-3

Responsável Técnico Nível III - Análise de Processo 06 CDS-3

Responsável por Atividade Nível III 02 CDS-1

20 Procuradoria de 
Brasília

Responsável Técnico Nível III - Coordenação 02 CDS-3

Responsável Técnico Nível III - Administrativo 01 CDS-3

Responsável Técnico Nível III - Análise de Processo 04 CDS-3

Responsável por Atividade Nível III 01 CDS-1

21

Procuradoria de 
Precatórios e 
Requisição de 
Pequeno Valor

Responsável Técnico Nível III - Coordenação 02 CDS-3

Responsável Técnico Nível III - Administrativo 01 CDS-3

Responsável Técnico Nível III - Análise de Processo 04 CDS-3

Responsável por Atividade Nível III 01 CDS-1

22 Centro de Estudos 
Jurídicos Responsável Técnico Nível III - Coordenação 01 CDS-3

23 Biblioteca Técnico-
Jurídica

Responsável Técnico Nível III - Coordenação 01 CDS-3

Responsável Técnico Nível II 02 CDS-2

23.1. Unidade de Arquivo Responsável Técnico Nível II 01 CDS-2

23.2
Unidade de 

Aperfeiçoamento e 
Estágio

Responsável Técnico Nível II 01 CDS-2

23.3 Unidade de Produção 
Jurídica Responsável Técnico Nível II 01 CDS-2

24

Centro Integrado de 
Ações de Improbidade 

Administrativa e de 
Ressarcimento do 

Erário

Responsável Técnico Nível III - Coordenação 02 CDS-3

Responsável Técnico Nível III - Análise de Processo 06 CDS-3

Responsável por Atividade Nível III 02 CDS-1

25 Secretaria-Geral Responsável Técnico Nível III - Coordenação 02 CDS-3

25.1 Unidade de 
Digitalização

Responsável Técnico Nível II 02 CDS-2

Responsável por Atividade Nível III 02 CDS-1

25.2 Unidade de Arquivo
Responsável Técnico Nível II 02 CDS-2

Responsável por Atividade Nível III 02 CDS-1

26 Divisão Administrativa 
e Financeira

Responsável Técnico Nível III – Coordenação Geral 01 CDS-3

Responsável Técnico Nível II 02 CDS-2

26.1 Núcleo de 
Administração Responsável Técnico Nível III - Subcoordenação 01 CDS-3

26.1.1
Unidade de 

Comunicação 
Administrativa

Responsável Técnico Nível III - Subcoordenação 01 CDS-3

Responsável Técnico Nível II 02 CDS-2

26.1.2 Unidade de Licitação, 
Contratos e Convênios

Responsável Técnico Nível III - Subcoordenação 01 CDS-3

Responsável Técnico Nível III – Análise de Processo 02 CDS-3

Responsável Técnico Nível II - Administrativo 03 CDS-2

26.1.3 Unidade de Material e 
Patrimônio

Responsável Técnico Nível III - Subcoordenação 01 CDS-3

Responsável Técnico Nível II 04 CDS-2
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26.1.4 Unidade de Serviços 
Gerais

Responsável Técnico Nível III - Subcoordenação 01 CDS-3

Responsável Técnico Nível II 03 CDS-2

26.1.5 Unidade de 
Transportes

Responsável Técnico Nível III – Subcoordenação 01 CDS-3

Responsável Técnico Nível II 02 CDS-2

Motoristas 06 CDS-2

26.2 Núcleo de Pessoal
Responsável Técnico Nível III - Subcoordenação 01 CDS-3

Responsável Técnico Nível II 06 CDS-2

26.3 Núcleo de Orçamentos 
e Finanças

Responsável Técnico Nível III - Subcoordenação 01 CDS-3

Responsável Técnico Nível II 02 CDS-2

26.3.1 Unidade de 
Contabilidade

Responsável Técnico Nível III – Contador 03 CDS-3

Responsável por Atividade Nível III 01 CDS-1

26.3.2 Unidade de 
Fiscalização de Contas Responsável Técnico Nível II 02 CDS-2

27

Divisão de 
Modernização e 
de Tecnologia da 

Informação

Responsável Técnico Nível III - Coordenação 01 CDS-3

Responsável Técnico Nível II 02 CDS-2

27.1

Unidade de 
Infraestrutura 

de Redes/ 
Telecomunicação e 

Segurança de Dados

Responsável Técnico Nível II – Subcoordenação 01 CDS-3

Responsável Técnico Nível II 06 CDS-2

27.2 Unidade de 
Manutenção e Suporte

Responsável Técnico Nível III - Subcoordenação 01 CDS-3

Responsável Técnico Nível II 12 CDS-2

27.3 Unidade de WEB
Responsável Técnico Nível II - Subcoordenação 01 CDS-3

Responsável Técnico Nível II 04 CDS-2

27.4 Unidade de Sistema
Responsável Técnico Nível II - Subcoordenação 01 CDS-3

Responsável Técnico Nível II 06 CDS-2

Art. 3º As despesas decorrentes desta Lei Complementar correrão por conta das dotações orçamentárias próprias do 
Orçamento Geral do Estado.

Art. 4º Os dispositivos normativos desta Lei não produzirão efeitos retroativos.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 
ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2022-0402-0008-5305

LEI  COMPLEMENTAR  Nº  0137  DE  02  DE  ABRIL  DE  2022
 
Dispõe sobre a Remuneração dos Militares Estaduais, alterando o Anexo Único da Lei Complementar nº 113, de 09 de 
abril de 2018.
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O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,
 
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá aprovou e eu, nos termos do art. 107 da Constituição 
Estadual, sanciono a seguinte Lei:
 
Art. 1º A presente Lei Complementar versa sobre a alteração do Anexo Único da Lei Complementar nº 113, de 09 de 
abril de 2018, sem prejuízo de outros dispositivos já regulamentados em Lei ou Decretos específicos.
Art. 2º A Tabela de subsídios dos Militares do Estado do Amapá, passa a ser fixada no Anexo Único desta Lei 
Complementar.
Art. 3º As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei correrão à conta do orçamento estadual vigente.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a contar de 1º de abril de 2022. 
 
ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

 
ANEXO ÚNICO

PATENTE REF.

 DE 0 A 8 ANOS DE 
EFETIVO SERVIÇO

 NÍVEL 01
 Salário Base

 DE +8 A 16 ANOS 
DE EFETIVO 

SERVIÇO

 NIVEL 02
2,51%

 DE +16 A 24 
ANOS DE EFETIVO 

SERVIÇO

 NÍVEL 03
3,00%

 ACIMA DE 24 
ANOS DE EFETIVO 

SERVIÇO

 NÍVEL 04
3,50%

Coronel CEL  R$   20.616,54    21.134,02    21.768,04    22.529,92

Tenente Coronel TC  R$   16.689,58    17.108,49    17.621,74    18.238,50

Major MAJ  R$   15.413,32    15.800,19    16.274,20    16.843,80

Capitão CAP  R$   12.173,58    12.479,14    12.853,51    13.303,38

1º Tenente 1TN  R$     9.817,40    10.063,82    10.365,73    10.728,53

2º Tenente 2TN  R$     9.326,53      9.560,63      9.847,45    10.192,11

Aspirante Oficial ASO  R$     8.541,14      8.755,52      9.018,19      9.333,83

Aluno Oficial ALO  R$     8.442,96      8.654,88      8.914,53      9.226,54

Subtenente ST  R$     8.442,96      8.654,88      8.914,53      9.226,54

1º Sargento 1SG  R$     7.657,57      7.849,78      8.085,27      8.368,25

2º Sargento 2SG  R$     6.872,18      7.044,67      7.256,01      7.509,97

3º Sargento 3SG  R$     6.037,70      6.189,25      6.374,93      6.598,05

Cabo CB  R$     5.350,48      5.484,78      5.649,32      5.847,05

Soldado SD  R$     4.830,16      4.951,40      5.099,94      5.278,44

Aluno Soldado ASD  R$     2.570,00      2.634,51      2.713,55      2.808,52

HASH: 2022-0402-0008-5304

LEI  COMPLEMENTAR  Nº  0138  DE  02  DE  ABRIL  DE  2022

Altera dispositivo da Lei Complementar nº 0084, de 07 de abril de 2014 “Estatuto dos Militares 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 art. 107 da Constituição 
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Estadual, sanciono a seguinte Lei:
 
Art. 1º O § 2º, do art. 170, da Lei Complementar nº 0084, de 07 de abril de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação:
 
“Art. 170. ............................................................................
 
§ 2º No interesse da otimização da segurança pública e defesa social do Estado, o efetivo das Corporações poderá ser 
utilizado em serviço extraordinário remunerado, quando ultrapassado o limite de horas do parágrafo anterior, a título de 
reforço para o serviço operacional, regulamentado por decreto do Executivo.”
 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2022-0402-0008-5303

LEI  Nº  2.648  DE  02  DE  ABRIL  DE  2022

Estabelece novos regramentos ao programa de renda mínima “PROGRAMA RENDA PARA VIVER MELHOR”, no 
âmbito da administração direta do Poder Executivo Estadual, revogando a Lei Estadual 1598, de 28 de dezembro de 
2011, e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,

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

Art. 1º Altera-se no âmbito da Administração Direta do Poder Executivo do Estado do Amapá, o Programa Renda para Viver 
Melhor, destinado às famílias e indivíduos do Estado do Amapá em situação de pobreza e extrema pobreza.

Parágrafo único. O Programa Renda para Viver Melhor tem como objetivo garantir a transferência direta de renda 
mínima às famílias e indivíduos pobres e extremamente pobres do Estado do Amapá, contribuindo dessa forma, com 
a redução das desigualdades sociais e da pobreza.

Art. 2° O Programa Renda para Viver Melhor tem por finalidade:

I - combater a pobreza e a extrema pobreza;

II - assegurar a melhoria das condições de vida de indivíduos e de grupo familiar, por meio da concessão de benefício pecuniário;

III - valorizar a emancipação sustentada das famílias beneficiárias enquanto unidade básica e essencial da sociedade;

IV - estimular os indivíduos e famílias beneficiárias a exercer seu direito de acesso às políticas públicas de saúde, 
educação e assistência social, promovendo melhorias das condições de vida;

V - promover a segurança alimentar e nutricional;

VI - estimular a frequência escolar;

VII - transformar em ação direta os pressupostos do art. 3º, inciso III, da Constituição Federal de 1988 e artigos 1º e 2º, 
incisos I e II, da Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS de 1993.

Art. 3° Cabe à Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social - SIMS, coordenar, gerir e operacionalizar o 
Programa Renda para Viver Melhor.

Art. 4° Para fins do disposto nesta Lei, considera-se:
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I - Família - a unidade nuclear, nas suas diversas modalidades e eventualmente ampliada por outros indivíduos que 
com ela possuam laços consanguíneos, afetivos e, ou de solidariedade, que forme um grupo doméstico, vivendo sob 
o mesmo teto e que se mantém pela contribuição de seus membros;

II - Renda familiar mensal - a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros 
componentes do grupo familiar, que exerçam atividades produtivas, incluindo os valores concedidos por aposentadoria.

Parágrafo único. Excluem-se desta somatória os rendimentos concedidos por programas oficiais de transferência de 
renda mínima municipais, estaduais ou federais, podendo estes serem percebidos cumulativamente com o benefício de 
que trata o art. 1º desta lei.

CAPÍTULO II

DA FAMÍLIA

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E PERMANÊNCIA

Art. 5° A inclusão da família no Programa Renda para Viver Melhor atenderá aos seguintes critérios, cumulativamente:
I - ter na sua composição familiar crianças de O (zero) a 5 (cinco) anos com a carteira de vacinação atualizada.

II - ter na sua composição familiar crianças e/ou adolescentes em idade escolar de 06 (seis) a 15 (quinze) anos completos, 
regularmente matriculados e frequentando a rede oficial de ensino público, fora da situação de trabalho infantil;

III - podendo ter renda mensal per capita de até ¼ um quarto do salário mínimo vigente na data de publicação desta 
Lei, podendo este ser alterado por critérios estipulados através de notas técnicas específicas no tocante à realidade 
local exaradas pela Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social – SIMS, ou conforme o valor estipulado pelo 
Banco mundial como parâmetro internacional de fixação da linha de pobreza extrema.

Art. 6° A concessão do benefício do Programa Renda para Viver Melhor, ocorrerá mediante prévio cadastramento, 
seguido de parecer técnico emitido por Assistente Social, para aferição do cumprimento dos critérios previstos no art. 
5° desta Lei.

Parágrafo único. O benefício tem caráter temporário de 24 (vinte e quatro) meses, prorrogáveis mediante cadastro 
atualizado e parecer social favorável, não gerando direito adquirido ao beneficiado.

Art. 7° A família será representada junto ao Programa Renda para Viver Melhor, por quem detém a guarda dos membros 
menores de 15 anos completos.

Art. 8° As famílias do Programa Renda para Viver Melhor terão prioridade na inclusão de programas de proteção social 
e de geração de trabalho e renda ofertados pelo Governo do Estado do Amapá.

CAPÍTULO III

DAS PARTEIRAS

Art. 9° Terá direito ao benefício a parteira tradicional que atenda os seguintes critérios:

I - estar no exercício de suas atividades, ou seja, realizando partos;

II - ser reconhecida pela comunidade;

III - estar ativa no movimento através de Associações;

IV - comprovar a realização dos partos através de testemunhas ou das parturientes;

V - podendo ter renda mensal per capita de até ¼ um quarto do salário mínimo vigente quando da publicação desta Lei, 
podendo ser alterado este valor por critérios estipulados através de notas técnicas específicas no tocante à realidade 
local, exaradas pela Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social – SIMS, ou conforme critério estipulado pelo 
Banco mundial como parâmetro internacional de fixação da linha de pobreza extrema.
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CAPÍTULO IV

DO INDIVÍDUO

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E PERMANÊNCIA

Art. 10. A inclusão de indivíduos no Programa Renda para Viver Melhor atenderá aos seguintes critérios:

I - em situação de risco pessoal e social, com violação de direitos;

II - em afastamento do convívio familiar devido à aplicação de medida de proteção;

III - em situação de rua;

IV - em situação de abandono;

V - pessoas com deficiências;
VI - crianças e adolescentes que ficaram órfãos em decorrência da COVID-19;

VII - pessoas em situação de pobreza e/ou pobreza extrema, com dificuldade de acesso e/ou permanência nas políticas 
públicas, sendo caracterizados por sua heterogeneidade, como gênero, orientação sexual, identidade de gênero, 
diversidade étnico-racial, religiosa, geracional, territorial, de nacionalidade, egressos do sistema prisional do meio 
aberto;

VIII - pessoas em situação de calamidade pública;

IX - podendo ter renda mensal per capita de até ¼ um quarto do salário mínimo vigente quando da publicação desta Lei, 
podendo ser alterado este valor por critérios estipulados através de notas técnicas específicas no tocante à realidade 
local, exaradas pela Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social – SIMS, ou conforme critério estipulado pelo 
Banco mundial como parâmetro internacional de fixação da linha de pobreza extrema.

Parágrafo único. Com relação às crianças e adolescentes de que trata o inciso VI deste artigo, a concessão do benefício 
será individual, mesmo que pertençam ao mesmo núcleo familiar, devendo o pagamento ser feito ao representante 
legal ou responsável. 

Art. 11. A concessão do benefício do Programa Renda para Viver Melhor, ocorrerá mediante prévio cadastramento, seguido de 
parecer técnico emitido por Assistente Social, para aferição do cumprimento dos critérios previstos nesta Lei.

Parágrafo único. O benefício tem caráter temporário de 24 (vinte e quatro) meses, prorrogáveis mediante cadastro 
atualizado e o indivíduo estar no perfil do programa, não gerando direito adquirido ao beneficiado.

Art. 12. Os indivíduos do Programa Renda para Viver Melhor terão prioridade na inclusão de programas de proteção 
social especial e de geração de trabalho e renda ofertados pelo Governo do Estado do Amapá.

CAPÍTULO V

DA SUPERVISÃO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Art. 13. Fica instituído o Conselho Gestor do Programa Renda para Viver Melhor, com a finalidade de supervisionar e 
avaliar a operacionalização do Programa, bem como, a articulação entre o Programa e as políticas públicas sociais.

Art. 14. O Conselho Gestor do Programa Renda para Viver Melhor, deve ser: permanente, paritário, representativo, 
intersetorial e autônomo.

Art. 15. O Conselho Gestor do Programa Renda para Viver Melhor, é órgão colegiado de caráter deliberativo, vinculado 
à Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social - SIMS.

Parágrafo único. A atuação dos membros do Conselho a que se refere o caput é considerada serviço público relevante 
e não será de nenhuma forma remunerada.
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Art. 16. O Conselho Gestor possui a seguinte composição;

I - Representantes da administração pública das seguintes áreas: Assistência Social, Saúde, Educação, Trabalho e 
Empreendedorismo, Planejamento, Habitação e Desenvolvimento Rural;

II - Representantes da Sociedade Civil Organizada que fazem parte dos seguintes Conselhos: da Assistência Social, da 
Criança e do Adolescente, da Pessoa com Deficiência e da Segurança Alimentar e Nutricional e da Mulher;

III - Representantes dos beneficiários do Programa Renda para Viver Melhor, sendo dois (02) representantes de família 
e dois (02) representantes de indivíduos.

CAPÍTULO VI

DO VALOR DO BENEFÍCIO

Art. 17. A concessão do benefício de que trata esta Lei objetiva proporcionar a transferência direta de renda no valor 
de R$ 311,00 (trezentos e onze reais), a indivíduos e famílias que se encontram em situação de pobreza e extrema 
pobreza, conforme os critérios estipulados através de notas técnicas específicas no tocante à realidade local exaradas 
pela Secretaria de Assistência Social do Estado - SIMS.

CAPÍTULO VII

DAS DESPESAS

Art. 18. As despesas com a execução do Programa Renda para Viver Melhor, incluindo o pagamento do benefício e o 
custeio com as despesas administrativas com a sua operacionalização, correrão à conta das dotações orçamentárias 
do Fundo Estadual de Assistência Social e de outras fontes ordinárias consignadas no orçamento do Estado.

Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar ao orçamento do Fundo Estadual de 
Assistência Social para complementar as despesas do Programa Renda para Viver Melhor no corrente exercício.

Art. 19. Compete à Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social - SIMS, promover os atos administrativos e de 
gestão necessários a execução orçamentária e financeira dos recursos destinados ao Programa Renda para Viver melhor.

Art. 20. Será garantido o benefício natalino no valor correspondente ao fixado pelo artigo 14 desta lei, aos indivíduos e às famílias 
do Programa Renda para Viver Melhor, a ser efetuado preferencialmente com o pagamento do benefício do mês de dezembro.

Art. 21. Esta Lei deverá ser regulamentada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da sua publicação.

Art. 22. Fica revogada a Lei Estadual nº 1.598, de 28 de dezembro de 2011.

Parágrafo único. Ficam convalidados todos os atos praticados sob a vigência da Lei Estadual nº 1.598, de 28 de 
dezembro de 2011.

Art. 23. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2022-0402-0008-5302

LEI  Nº  2.649  DE  02  DE  ABRIL  DE  2022

Dispõe sobre a Política Estadual de Assistência Social no Estado do Amapá – SUAS/AP e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,

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

CAPÍTULO I

DAS DEFINIÇÕES E DOS OBJETIVOS

DA POLÍTICA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Art. 1º A Assistência Social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade Social não contributiva, que 
provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, 
para garantir o atendimento às necessidades básicas.

Art. 2º A Política Estadual de Assistência Social, visando ao enfrentamento das desigualdades socioterritoriais, à 
garantia dos mínimos sociais, ao provimento de condições para atender contingências sociais e à universalização dos 
direitos sociais, tem por objetivos:
I – a proteção social, que visa a garantia da vida, a redução de danos e a prevenção da incidência de riscos, 
especialmente:

a) a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;
b) o amparo às crianças, aos adolescentes, aos jovens e aos idosos;
c) a promoção da integração ao mercado de trabalho;
d) a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária.

II – a promoção da vigilância socioassistencial, por meio de diagnósticos de base territorial acerca da capacidade 
protetiva das famílias e da exposição a riscos pessoais e sociais;

III – a defesa de direitos, que visa a garantir o pleno acesso aos direitos no conjunto das provisões socioassistenciais.

Parágrafo único. Para o enfrentamento da pobreza, a assistência social realiza-se de forma integrada às políticas 
setoriais, garantindo mínimos sociais e provimento de condições para atender às contingências sociais e promovendo 
a universalização dos direitos sociais.

Art. 3º Consideram-se entidades e organizações de assistência social aquelas sem fins lucrativos que, isolada ou 
cumulativamente, prestam atendimento e assessoramento aos beneficiários abrangidos por esta Lei, bem como as que 
atuam na defesa e garantia de direitos nos termos da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014.

§ 1º São de atendimento aquelas entidades que, de forma continuada, permanente e planejada, prestam serviços, 
executam programas ou projetos e concedem benefícios de prestação social básica ou especial, dirigidos às famílias 
e aos indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal.

§ 2º São de assessoramento aquelas que, de forma continuada, permanente e planejada, prestam serviços e executam 
programas ou projetos voltados prioritariamente para o fortalecimento dos movimentos sociais e das organizações de 
usuários, formação e capacitação de lideranças, dirigidos ao público da política de assistência social.

§ 3º São de defesa e garantia de direitos aquelas que, de forma continuada, permanente e planejada, prestam serviços 
e executam programas e projetos voltados prioritariamente para a defesa e efetivação dos direitos socioassistenciais, 
construção de novos direitos, promoção da cidadania, enfrentamento das desigualdades sociais, articulação com 
órgãos públicos de defesa de direitos, dirigidos ao público de assistência social.

CAPÍTULO II

DOS PRINCÍPIOS E DAS DIRETRIZES

Seção I

Dos Princípios

Art. 4º A Política Estadual de Assistência Social rege-se pelos seguintes princípios:
I – supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade econômica;
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II – universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais 
políticas públicas;

III – respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade, bem como 
à convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade;

IV – igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, garantindo-se 
equivalência às populações urbanas e rurais, entre elas os grupos populacionais, tradicionais e específicos;

V – divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais, bem como dos recursos oferecidos 
pelo Poder Público e dos critérios para sua concessão;

VI – valorização das diversidades regionais, culturais, socioeconômicas, políticas e territoriais, priorizando a capacidade 
de reflexão, de crítica e de transformação dos contextos sociais.

Seção II

Das Diretrizes

Art. 5º A organização da Assistência Social no Estado observará as seguintes diretrizes:

I – descentralização político-administrativa e comando único das ações em cada esfera de governo;

II – participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle 
das ações em todos os níveis;

III – primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência social em cada esfera de governo;

IV – centralidade na família para concepção e implementação dos serviços, programas, projetos e benefícios 
socioassistenciais.

CAPÍTULO III

DA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO

Seção I

Da Gestão da Política de Assistência Social

Art. 6º A gestão das ações na área de assistência social fica organizada sob a forma de sistema descentralizado e 
participativo, denominado Sistema Único de Assistência Social (SUAS), com os seguintes objetivos:

I - consolidar a gestão compartilhada, o cofinanciamento e a cooperação técnica entre os entes federativos que, de 
modo articulado, operam a proteção social não contributiva;

II - integrar a rede pública e privada de serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social, na forma do 
art. 6º “c” da Lei Federal nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993;

III - implementar a gestão do trabalho e a educação permanente na Assistência Social, conforme a Norma Operacional 
Básica de Recursos Humanos do SUAS (NOB-RH);

IV - estabelecer a gestão integrada de serviços e benefícios; e

V - afiançar a vigilância socioassistencial e a garantia de direitos.

§ 1º As ações ofertadas no âmbito do SUAS têm por objetivo a proteção à família, à maternidade, à infância, à 
adolescência e à velhice e, como base de organização, o território.

§ 2º O SUAS é integrado pelos entes federativos, pelos respectivos Conselhos de Assistência Social e pelas entidades 
e organizações de assistência social abrangidas por esta Lei.
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§ 3º O Colegiado Estadual de Gestores de Assistência Social – COEGEMAS, é uma associação civil de direito privado sem fins 
lucrativos que representa os secretários municipais de assistência social no âmbito do Estado, responsável pela indicação das 
suas representações na Comissão Intergestores Bipartite da Assistência Social do Estado do Amapá – CIB/AP.

Art. 7º O órgão Gestor da Política de Assistência Social no Estado é a Secretaria de Estado de Assistência Social – 
SEAS, por meio das seguintes funções essenciais:

I – Gestão do SUAS;

II – Proteção Social Básica;

III – Proteção Social Especial;
IV – Vigilância Socioassistencial;

V – Gestão do Trabalho;

VI – Regulação;

VII – Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS.

Art. 8º Compete ao órgão gestor da política de Assistência Social no Estado:

I – organizar e coordenar o SUAS no Estado, observando as deliberações de decisões normativas e pactuações das 
suas referidas instâncias;

II – apoiar técnica e financeiramente os municípios na implantação e na organização dos serviços, programas, projetos, 
benefícios socioassistenciais, gestão do SUAS, Programa Bolsa Família, Cadastro Único e ações de enfrentamento da pobreza;

III – garantir o comando único das ações pelo órgão gestor da política de assistência social;

IV – atender aos requisitos previstos no Art. 30 da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS com efetiva instituição e 
funcionamento do:

a) Conselho de Assistência Social, de composição paritária entre governo e sociedade civil;
b) Fundo de Assistência Social constituído como unidade orçamentária e gestora, subordinado ao órgão gestor da 
assistência social, que também deverá ser o responsável pela sua ordenação de despesas, e com alocação de recursos 
financeiros próprios;
c) Plano de Assistência Social, a partir das responsabilidades estaduais no aprimoramento da gestão do SUAS e 
na qualificação dos serviços, conforme patamares e diretrizes pactuadas na – CIB/AP e deliberadas pelo Conselho 
Estadual de Assistência Social – CEAS/AP;

V – cofinanciar por meio de transferência regular e automática na modalidade fundo a fundo, serviços de proteção 
social básica e especial, programas, projetos e benefícios socioassistenciais e incentivo ao aprimoramento da gestão;

VI – prover a infraestrutura necessária ao funcionamento do CEAS/AP, garantindo recursos materiais, humanos e 
financeiros, conforme parágrafo único do Art. 16 da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS;

VII – destinar recursos financeiros aos Municípios, a título de participação no custeio do pagamento dos benefícios eventuais 
de que trata o art. 22, da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, mediante critérios estabelecidos pelo Conselho Estadual 
de Assistência Social – CEAS/AP;

VIII – estimular a criação e apoiar, técnica e financeiramente, a formação de consórcios municipais para a prestação 
de serviços socioassistenciais, de acordo com diagnóstico socioterritorial, respeitando as instâncias de controle e 
deliberação de assistência social dos municípios envolvidos;

IX – aferir os padrões de qualidade de atendimento, a partir dos indicadores de acompanhamento definidos pelo CEAS/
AP para a qualificação dos serviços e benefícios;

X – coordenar, cofinanciar e executar, em conjunto com a esfera federal, a Política Nacional de Capacitação, com base 
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nos princípios da NOB-RH/SUAS;

XI – encaminhar para apreciação do CEAS/AP os relatórios trimestrais e anuais de atividades e de execução físico-
financeira;

XII – promover articulação e integração intersetorial do SUAS com as demais políticas públicas e Sistema de Garantia 
de Direitos;

XIII – manter o funcionamento da Vigilância Socioassistencial no âmbito estadual, visando ao planejamento e à oferta 
qualificada dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais;

XIV – coordenar, publicizar e manter atualizado o sistema de cadastro de entidades e organizações de assistência 
social, em articulação com os municípios;

XV – monitorar a rede estadual privada vinculada ao SUAS, nos âmbitos estadual e regional;

XVI – expedir os atos normativos necessários à gestão do FEAS/AP, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo 
CEAS/AP;

XVII – prover a infraestrutura necessária ao funcionamento da CIB/AP, garantindo recursos materiais, humanos e 
financeiros para o seu pleno funcionamento.

Seção II

Da Organização

Art. 9º O Estado, na coordenação da política de assistência social, atuará de forma articulada com as esferas federal e 
municipal, observadas as normas do SUAS, cabendo-lhe estabelecer as diretrizes do sistema estadual de assistência 
social, coordenar serviços, programas, projetos, benefícios e ações nesse âmbito.

Art. 10. A Assistência Social no âmbito estadual organiza-se pelos seguintes tipos de proteção social:

I – proteção social básica: conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social que visa a 
prevenir situações de vulnerabilidade e risco social, por meio de aquisições e do desenvolvimento de potencialidades 
e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários;

II – proteção social especial: conjunto de serviços, programas e projetos que tem por objetivo contribuir para a 
reconstrução de vínculos familiares e comunitários, a defesa de direito, o fortalecimento das potencialidades e aquisições 
e a proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das situações de violação de direitos, compreendendo os 
serviços de média complexidade e os de alta complexidade, sendo:

a) serviços de média complexidade aqueles que atendem às famílias e aos indivíduos com direitos violados cujos vínculos 
familiares e comunitários não tenham sido rompidos;
b) serviços de alta complexidade aqueles que garantem proteção integral às famílias e aos indivíduos que se encontrem 
sem vínculos familiares e comunitários ou em situação de ameaça.

Parágrafo único. As proteções sociais básica e especial serão ofertadas pela rede socioassistencial, de forma integrada, 
diretamente pelos entes públicos e/ou pelas entidades e organizações de assistência social vinculadas ao SUAS, 
respeitadas as especificidades de cada ação.

CAPÍTULO IV

Das Instâncias Deliberativas, Participativas e de Pactuação do SUAS

Art. 11. Constituem instâncias deliberativas do Sistema Descentralizado e Participativo da Assistência Social no Estado:

I – as Conferências de Assistência Social;

II – o Conselho Estadual de Assistência Social – CEAS/AP;
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III – os Conselhos Municipais de Assistência Social – CMAS.

§ 1º As Conferências de Assistência Social são instâncias deliberativas com atribuição de avaliar a Política de Assistência 
Social e propor diretrizes para o aprimoramento do SUAS.

§ 2º O CEAS/AP, órgão superior de deliberação colegiada, instância de controle social, vinculado à estrutura do órgão 
da administração pública estadual, responsável pela gestão da Política Estadual de Assistência Social, conforme Lei 
Estadual n° 0256, de 22 de dezembro de 1995.

Art. 12. Constitui instância de pactuação, a Comissão Intergestores Bipartite da Assistência Social – CIB/AP, espaço de 
interlocução de gestores, sendo um requisito central em sua constituição a representação do Estado e dos municípios, 
levando em conta o porte dos municípios.

§ 1º As resoluções decorrentes das pactuações realizadas na CIB/AP devem ser publicadas no Diário Oficial do Estado, 
e disponibilizadas no sítio oficial da SEAS e encaminhadas, pelo gestor, para conhecimento do CEAS/AP.

§ 2º A pactuação alcançada na CIB/AP pressupõe consenso do Plenário e não implica votação da matéria em análise.

Art. 13. A CIB/AP é constituída por 06 (seis) representantes titulares e seus respectivos suplentes da Secretaria de 
Estado da Assistência Social e por 06 (seis) representantes dos municípios e seus respectivos suplentes indicados pelo 
Colegiado Estadual dos Gestores Municipais de Assistência Social do Amapá - COEGEMAS/AP, para um mandato de 
02 (dois) anos, de acordo com a Política Nacional de Assistência Social – PNAS.

I – a indicação dos representantes dos municípios obedecerá aos seguintes critérios:

a) 02 secretários de municípios de pequeno porte I;
b) 01 secretário de município de pequeno porte II;
c) 01 secretário de município de médio porte;
d) 01 secretário de município de grande porte;
e) 01 secretário da Capital do Estado.

II – as demais normativas referentes às possíveis substituições e outros preceitos deverão obedecer ao que consta no 
regimento interno da referida CIB/AP.

Art. 14. A Secretaria de Estado da Assistência Social e o COEGEMAS/AP, em foro específico, indicarão seus 
representantes nos últimos (30) trinta dias de mandato.

Art. 15. A Secretaria de Estado da Assistência Social indicará dentre os seus representantes o Coordenador da CIB/AP.

Art. 16. Compete à Comissão Intergestores Bipartite:

I – pactuar a organização do Sistema Único de Assistência Social proposto pelo órgão gestor, definindo estratégias para 
implementar e operacionalizar a oferta da proteção social básica e especial no âmbito do SUAS na sua esfera de governo;

II – estabelecer acordos acerca de questões operacionais relativas à implantação e ao aprimoramento dos serviços, 
programas, projetos e benefícios que compõem o SUAS;

III – pactuar instrumentos, parâmetros, mecanismos de implementação e regulamentação complementar à legislação 
vigente, nos aspectos comuns às duas esferas de governo;

IV – normatizar o estabelecimento de fluxos, procedimentos e responsabilidades para o acompanhamento da gestão e 
dos serviços do SUAS em âmbito estadual;

V – pactuar medidas para o aperfeiçoamento da organização e do funcionamento do SUAS no âmbito regional;

VI – avaliar o cumprimento dos requisitos relativos às condições de gestões municipais para fins de habilitação e 
desabilitação nos níveis de gestão do SUAS;

VII – habilitar e desabilitar, a qualquer tempo, os municípios para as condições de gestão estabelecidas na legislação 
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em vigor;

VIII – renovar a habilitação de acordo com a periodicidade estabelecida na legislação em vigor;

IX – pactuar a distribuição/partilha de recursos estaduais destinados ao cofinanciamento das ações e serviços 
socioassistenciais;

X – pactuar critérios, estratégias e procedimentos de repasse de recursos estaduais para o cofinanciamento das ações 
e serviços socioassistenciais para municípios;

XI – estabelecer interlocução permanente com a Comissão Intergestora Tripartite – CIT e com as demais Comissões 
Intergestoras Bipartites para aperfeiçoamento do processo de descentralização e implementação do SUAS;

XII – observar em suas pactuações as orientações emanadas da CIT;

XIII – elaborar e publicar seu Regimento Interno;

XIV – publicar as suas pactuações no Diário Oficial do Estado do Amapá e publicitar;

XV – submeter à aprovação do Conselho Estadual de Assistência Social (CEAS/AP) as matérias de sua competência;

XVI – pactuar Planos de Providência dos municípios e Planos de Apoio do Estado aos municípios;

XVII – estabelecer acordos relacionados aos serviços, programas, projetos e benefícios a serem implantados pelo 
Estado e Municípios, enquanto rede de proteção social integrante do SUAS no Estado;

XVIII – pactuar os consórcios públicos e o fluxo de atendimento dos usuários;

XIX – avaliar o cumprimento dos pactos de aprimoramento da gestão, de resultados e seus impactos;

XX – pactuar prioridades e metas estaduais de aprimoramento do SUAS;

XXI – informar ao Conselho Estadual de Assistência Social – CEAS/AP sobre as pactuações.

Art. 17. A CIB/AP poderá constituir Câmaras Técnicas, visando desenvolver estudos e análise, que subsidiem ao 
processo decisório da CIB/AP, devendo assegurar as condições de participação de seus membros.

CAPÍTULO V

DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS, DOS SERVIÇOS, DOS PROGRAMAS DE

ASSISTÊNCIA SOCIAL E DOS PROJETOS DE ENFRENTAMENTO DA POBREZA

Seção I

Dos Benefícios Eventuais

Art. 18. Entendem-se por benefícios eventuais as provisões suplementares e provisórias que integram organicamente 
as garantias do SUAS e são prestadas aos cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, morte, situações de 
vulnerabilidade temporária e de calamidade pública:

I – benefício natalidade – consiste em uma prestação temporária, não contributiva da assistência social, para reduzir 
vulnerabilidade provocada por nascimento de membro da família;

II – benefício por morte – consiste em uma prestação temporária, não contributiva da assistência social, para reduzir 
vulnerabilidade provocada por morte de membro da família;

III – benefício em situações de vulnerabilidade temporária – caracteriza-se como uma provisão suplementar provisória de 
assistência social, concedido à família em situações de vulnerabilidade temporária, que envolva acontecimentos cotidianos;
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IV – benefício em situações de desastre e calamidade pública – consiste em uma provisão suplementar e provisória 
de assistência social, prestada para suprir a família e o indivíduo na eventualidade dessas condições, de modo a 
assegurar-lhe a sobrevivência e a reconstrução de sua autonomia.

§ 1º As situações de calamidade pública são reconhecidas pelo poder público e caracterizam-se por situação anormal 
advinda de circunstâncias climáticas como enchentes, desabamentos, incêndios, epidemias, dentre outras que causem 
sérios danos à comunidade afetada, inclusive à segurança ou à vida de seus integrantes.

§ 2º Compete ao Estado destinar recurso financeiro ao município, a título de participação no custeio do pagamento 
dos Benefícios Eventuais, mediante critérios estabelecidos pelo Conselho Estadual de Assistência Social – CEAS/AP.
§ 3º Na situação de desastre e calamidade pública, a forma de concessão do benefício prestado por parte do Estado será 
regulamentada por ato do Poder Executivo Estadual.

Art. 19. O benefício eventual destina-se aos cidadãos e às famílias com impossibilidade de arcar por conta própria com 
o enfrentamento de contingências sociais, cuja ocorrência provoca risco e fragiliza a manutenção do indivíduo, a unidade 
da família e a sobrevivência de seus membros.

§ 1º Na comprovação das necessidades para a concessão do benefício eventual são vedadas quaisquer situações 
vexatórias ou de constrangimento.

§ 2º A ausência de documentação pessoal não será motivo de impedimento para a concessão do benefício, cabendo 
ao gestor criar meios de identificação do usuário.

Art. 20. Os Critérios e prazos para a prestação dos benefícios eventuais, devem ser estabelecidos por meio de resolução do 
Conselho Municipal de Assistência Social, conforme prevê o Art. 22, § 1º, da Lei federal nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993.

Art. 21. As provisões relativas a programas, projetos, serviços e benefícios diretamente vinculados ao campo da saúde, 
educação, integração nacional e das demais políticas setoriais não se incluem na modalidade de benefícios eventuais 
da assistência social.

Seção II

Dos Serviços

Art. 22. Entende-se por serviços socioassistenciais as atividades continuadas, definidas nos termos do artigo 23 da Lei 
Orgânica da Assistência Social – LOAS, que visam à melhoria de vida da população e cujas ações estejam voltadas 
para as necessidades básicas da população, observando os objetivos, princípios e diretrizes estabelecidas nesta Lei.

Seção III

Dos Programas de Assistência Social

Art. 23. Os programas de assistência social compreendem ações integradas e complementares com objetivos, tempo 
e área de abrangência definidos para qualificar, incentivar e melhorar os benefícios e os serviços socioassistenciais.

Seção IV

Dos Projetos de Enfrentamento da Pobreza

Art. 24. Os projetos de enfrentamento da pobreza compreendem o investimento econômico-social nos grupos 
populares, buscando subsidiar, financeira e tecnicamente, iniciativas que garantam a sua organização social, sua 
capacidade produtiva e de gestão, com vistas à melhoria das condições gerais de subsistência e à elevação do padrão 
de qualidade de vida.

Parágrafo único. Outros projetos visando o atendimento das necessidades básicas da população poderão ser instituídos 
por ato do poder executivo estadual.

Art. 25. O incentivo a projetos de enfrentamento da pobreza assenta-se na articulação e na participação de diferentes 
áreas governamentais e na cooperação entre organismos governamentais, não governamentais e da sociedade civil.
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CAPÍTULO VI

DO FINANCIAMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art. 26. O financiamento da Política Estadual de Assistência Social é previsto e executado através dos instrumentos 
de planejamento orçamentário estadual, que se desdobram no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e 
na Lei Orçamentária Anual.

Parágrafo único. O orçamento da Assistência Social deverá ser inserido na Lei Orçamentária Anual, devendo os 
recursos alocados no Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS serem voltados à operacionalização, prestação, 
aprimoramento e viabilização dos serviços, programas, projetos e benefícios desta Política.

Art. 27. O FEAS será gerido pela Secretaria de Estado de Assistência Social – SEAS, de acordo com a Política 
Estadual de Assistência Social, previamente aprovada pelo Conselho Estadual de Assistência Social – CEAS/AP.

Art. 28. A transferência de recursos aos municípios ocorrerá de forma regular e automática, na modalidade fundo a 
fundo, diretamente do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS para os Fundos Municipais de Assistência Social 
– FMAS, independente de celebração de convênio, ajuste, acordo, contrato ou instrumento congênere e de acordo com 
a programação orçamentária e financeira do Estado, observando o cumprimento do disposto no art. 30, da Lei Federal 
8.742, de 7 de dezembro de 1993, e da referida Lei.

Parágrafo único. Os recursos de que trata o caput, poderão ser transferidos por meio de blocos de financiamentos da 
proteção social básica, proteção social especial de média complexidade, proteção social especial de alta complexidade, 
conforme critérios pactuados na CIB/AP e aprovados pelo CEAS/AP.

Art. 29. Caberá ao ente federado responsável pela utilização dos recursos do respectivo Fundo de Assistência Social o 
controle e o acompanhamento dos serviços, programas, projetos e benefícios, por meio dos respectivos Conselhos de 
Assistência Social, sem prejuízo da ação dos órgãos de controle e do órgão repassador dos recursos.

Parágrafo único. O FEAS poderá requisitar aos municípios, informações referentes à aplicação dos recursos recebidos, 
para fins de análise e acompanhamento de sua boa e regular utilização.

Art. 30. O Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS/AP foi instituído pela Lei nº 0256, de 22 de dezembro de 1995 
e regulamentado pelo Decreto nº 1714, de 28 de maio de 1996.

Parágrafo único. As disposições do financiamento da Assistência Social estão reguladas pelas normativas mencionadas 
no caput.

CAPÍTULO VII

Disposições Finais

Art. 31. A contar da publicação desta Lei, o Poder Executivo Estadual terá o prazo de até 24 (vinte e quatro) meses para 
extinguir a Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social – SIMS, readequando sua estrutura remanescente 
para a implantação e criação da Secretaria de Estado de Assistência Social – SEAS, obedecendo as diretrizes 
estipuladas na LOAS, resoluções pertinentes ao Conselho Nacional de Assistência Social e aos princípios estaduais 
para a Política de Assistência Social.

Art. 32. O Poder Executivo poderá expedir atos complementares necessários à matéria disciplinada nesta Lei, sem 
prejuízo à LOAS.

Art. 33. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2022-0402-0008-5301
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LEI  Nº  2.650  DE  02  DE  ABRIL  DE  2022
 
Dispõe sobre a criação da Fundação Estadual de Políticas de Promoção da Igualdade Racial do Amapá - FUNDAÇÃO 
MARABAIXO e dá outras providências.
 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,
 
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá aprovou e eu, nos termos do art. 107 da Constituição 
Estadual, sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DA NATUREZA JURÍDICA

Art. 1º Fica criada no âmbito da administração pública indireta do Estado do Amapá, a Fundação Estadual de Políticas 
de Promoção da Igualdade Racial do Amapá - FUNDAÇÃO MARABAIXO, dotada de personalidade jurídica de direito 
público, vinculada à Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social - SIMS, com patrimônio e receita próprios, 
autonomia administrativa e financeira, com sede e foro no Município de Macapá - AP.

Parágrafo único.  O nome FUNDAÇÃO MARABAIXO, bem como a expressão FUNDAÇÃO, nos termos desta Lei, se 
equivalem à denominação da Entidade.
 

CAPÍTULO II
DA FINALIDADE

Art. 2° A Fundação Estadual de Políticas de Promoção da Igualdade Racial do Amapá - FUNDAÇÃO MARABAIXO 
tem por finalidade formular e coordenar as políticas públicas afirmativas de promoção da igualdade e da proteção dos 
direitos para os afrodescendentes, o resgate e preservação das manifestações culturais das Comunidades Negras 
Tradicionais, além de outras atribuições correlatas, estabelecidas, na forma do Estatuto.
 

CAPÍTULO III
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 
Art. 3° A Estrutura Organizacional Básica da Fundação Estadual de Políticas de Promoção da Igualdade Racial do 
Amapá - FUNDAÇÃO MARABAIXO - compreende:

I - DIREÇÃO SUPERIOR:
1. Deliberação Colegiada;
1.1. Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial - COEPIR;
1.2. Conselho Curador;
1.3. Conselho Fiscal.
2. Deliberação Singular;
2.1. Diretor-Presidente;
2.2. Diretor-Adjunto.
II - UNIDADES DE ASSESSORAMENTO:
3. Gabinete;
4. Assessoria de Desenvolvimento Institucional;
5. Assessoria de Controle Interno.
III - UNIDADES DE EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA:
6. Diretoria de Promoção da Igualdade Racial;
6.1. Coordenadoria de Planejamento e Formulação de Políticas de Igualdade Racial;
6.1.1. Núcleo de Acompanhamento de Programas e Captação de Recursos;
6.1.1.1. Unidade de Projetos Especiais.
6.2. Coordenadoria de Políticas de Ações Afirmativas;
6.2.1. Núcleo de Ações Afirmativas e da Diversidade Afroamapaense;
6.2.1.1. Unidade de Proteção Social e de Reconhecimento Cultural;
6.2.2. Núcleo de Políticas de Igualdade Racial;
6.2.2.1. Unidade de Combate à Discriminação e à Intolerância.
IV - UNIDADES DE EXECUÇÃO INSTRUMENTAL:
7. Coordenadoria Administrativo Financeira;
7.1. Unidade Administrativa;
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7.2. Unidade de Contabilidade e Finanças;
7.3. Unidade de Pessoal;
7.4. Unidade de Contratos e Convênios.

Parágrafo único. As funções gratificadas de Nível Superior e Intermediária da FUNDAÇÃO MARABAIXO estão dispostas 
no Anexo Único desta Lei.
   

SEÇÃO I
DO CONSELHO ESTADUAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL - COEPIR

Art. 4º O Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial - COEPIR, órgão colegiado de caráter permanente, 
consultivo deliberativo, tem sua finalidade, composição e competências regido por legislação específica.

 
SEÇÃO II

DO CONSELHO CURADOR
 
Art. 5º O Conselho Curador é órgão consultivo e de deliberação colegiada, composto por 08 (oito) membros, sendo 
02 (dois) membros natos e 06 (seis) membros nomeados pelo Governador do Estado, para um mandato de 03 (três) 
anos, permitida uma recondução.

§ 1º Serão membros natos do Conselho Curador, o Secretário de Estado da Inclusão e Mobilização Social, que o 
presidirá, e o Diretor-Presidente da Fundação, que o substituirá em suas faltas e impedimentos.
§ 2º A nomeação dos demais membros recairá em pessoas de reconhecida competência em atividades relacionadas 
com as finalidades da FUNDAÇÃO MARABAIXO, sendo:
I -  03 (três) membros representantes da comunidade afroamapaense, sendo:
a) 01 (um) representante dos segmentos culturais;
b) 01 (um) representante de Comunidades Tradicionais e Quilombolas;
c) 01 (um) representante de Religiões de Matriz Africana.
II - 03 (três) membros representantes do Governo do Estado, sendo:
a) 01 (um) representante da Secretaria de Estado da Cultura;
b) 01 (um) representante da Secretaria de Estado do Turismo;
c) 01 (um) representante da Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social.
§ 3º As competências e demais normas do Conselho Curador serão definidas no Estatuto da Fundação Marabaixo.
 

SEÇÃO III
DO CONSELHO FISCAL

 
Art. 6º O Conselho Fiscal é órgão de fiscalização administrativa, contábil e financeira, sendo composto por 03 (três) 
membros, titular e suplente dos seguintes órgãos:

I - 01 (um) representante da Secretaria de Estado do Planejamento;
II - 01 (um) representante do quadro efetivo ou temporário da entidade;
III - 01 (um) representante da Controladoria-Geral do Estado.
§ 1º Os membros do Conselho Fiscal e seus suplentes serão indicados pelo Titular de cada instituição e nomeados pelo 
Governador do Estado, com mandato de 03 (três) anos, permitida a recondução por igual período, dentre aqueles com 
notório conhecimento técnico nas áreas contábil, de administração ou de auditoria.
§ 2º O Conselho Fiscal será presidido por um de seus membros, eleitos por seus pares.
§ 3º O Conselho Fiscal reunir-se-á com a presença mínima de dois terços dos seus membros, deliberando por maioria 
simples (50% mais um).
§ 4º O Conselho Fiscal reunir-se-á ordinariamente a cada trimestre e, extraordinariamente, sempre que convocado por 
seu Presidente.                                                                                                                              
§ 5º A pauta e a matéria a serem deliberadas deverão ser encaminhadas para conhecimento prévio dos Conselheiros, 
com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.
§ 6º Os membros do Conselho Fiscal não receberão remuneração, sob quaisquer títulos, relativa às funções no referido 
Conselho. 

Art. 7º Ao Conselho Fiscal compete:

I - exercer a fiscalização administrativa, contábil e financeira da Fundação Estadual de Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial do Amapá, podendo examinar livros e quaisquer outros documentos, bem como, requisitar informações, 
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verificando o cumprimento dos deveres legais e estatutários;
II - emitir parecer sobre a prestação de contas, analisando-as sob os aspectos econômico-financeiros e patrimoniais;
III - opinar sobre assuntos de contabilidade, administração e outros de interesse econômico da instituição quando 
solicitado pelo Diretor-Presidente da Fundação ou pelo Conselho Diretor;
IV - apresentar ao Diretor-Presidente da FUNDAÇÃO MARABAIXO e ao Conselho Diretor parecer sobre as atividades 
econômico-financeiras da instituição, indicando as medidas necessárias;
V - analisar trimestralmente os balancetes e demais demonstrações contábeis elaborados pela instituição;
VI - examinar as demonstrações contábeis do exercício social e sobre elas opinar até o último dia útil do mês de janeiro 
do ano seguinte do exercício vencido.

SEÇÃO IV
DA DIREÇÃO

 
Art. 8º A FUNDAÇÃO MARABAIXO será dirigida por um Diretor-Presidente nomeado pelo Chefe do Poder Executivo.
 
Art. 9º São atribuições do Diretor-Presidente da FUNDAÇÃO MARABAIXO:
 
I - representar a FUNDAÇÃO MARABAIXO, em Juízo ou fora dele, em defesa dos seus interesses e do seu patrimônio;
II - administrar a Fundação, exercendo a coordenação de suas atividades e zelando pelo cumprimento de seus objetivos 
básicos;
III - relacionar-se com autoridade, órgãos, entidades públicas e instituições privadas em assuntos de interesse da 
FUNDAÇÃO MARABAIXO;
IV - firmar termos de concessão de auxílios, contratos, convênios, ajustes e outros instrumentos legais com instituições 
públicas ou privadas, pessoas físicas ou jurídicas, nacionais e internacionais, relacionadas com os interesses da 
FUNDAÇÃO MARABAIXO;
V - cumprir e fazer cumprir as normas estatutárias e as deliberações do Conselho Curador, bem como a legislação 
pertinente às Fundações e as determinações do poder público relativamente à fiscalização institucional;
VI - convocar e presidir as reuniões do Conselho Curador;
VII - ordenar as despesas da FUNDAÇÃO MARABAIXO;
VIII - movimentar, conjuntamente com o responsável pelo Núcleo Administrativo e Financeiro, os recursos da Fundação, 
assinando cheques e outros documentos de cunho financeiro;
IX - propor ao Conselho Curador a aquisição e alienação de bens móveis e imóveis da FUNDAÇÃO MARABAIXO;
X - apresentar à aprovação do Conselho Curador, os balancetes e as prestações de contas da Fundação;
XI - certificar-se das contas a serem apreciadas pelo Conselho Curador e enviá-las ao Tribunal de Contas do Estado e, 
quando for o caso, ao Tribunal de Contas da União;
XII - baixar portarias e outros atos administrativos, no limite de sua competência;
XIII - instaurar e concluir sindicâncias e comissões de inquérito, na forma da legislação específica;
XIV - julgar os recursos contra atos individuais dos demais Coordenadores e do Chefe de Gabinete;
XV - executar outras ações e atividades inerentes à função, submetendo ao Conselho Curador os casos omissos nesta Lei.
 

CAPÍTULO IV
DO REGIME ECONÔMICO E FINANCEIRO

 
Art. 10. O Exercício financeiro da FUNDAÇÃO MARABAIXO coincidirá com o ano civil.
 
Art. 11. O Orçamento da FUNDAÇÃO MARABAIXO é uno e anual e compreende as receitas e despesas dispostas por 
programa.
 

CAPÍTULO V
DO PATRIMÔNIO E RECURSOS FINANCEIROS

 
Art. 12. Constituem patrimônio da FUNDAÇÃO MARABAIXO:
I - os bens originários de transferência do Governo do Estado do Amapá, os que adquiriram e os que venham a adquirir;
II - o patrimônio pertencente à Secretaria Extraordinária de Políticas para os Afrodescendentes - SEAFRO;
III - as doações, legados e heranças;
IV - os bens, direitos e valores que a qualquer título, sejam-lhe adjudicados ou transferidos.

§ 1º Os bens e direitos da FUNDAÇÃO MARABAIXO serão utilizados exclusivamente na realização de suas finalidades 
e, quando considerados disponíveis, temporária ou definitivamente, poderão ser alienados, locados ou permutados, 
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respeitadas as disposições legais pertinentes.
§ 2º Em caso de extinção, os bens e direitos da FUNDAÇÃO MARABAIXO serão incorporados ao patrimônio do Estado 
do Amapá, que a sucederá em direitos e obrigações.

Art. 13. Constituem Recursos Financeiros da FUNDAÇÃO MARABAIXO:

I - dotações que lhes forem atribuídas pelo Governo do Estado em seu orçamento anual;
II - dotações estaduais oriundas de créditos adicionais;
III - as doações, legados, heranças, contribuições, auxílios e subvenções de Órgãos ou Entidades públicas ou privadas, 
nacionais ou internacionais;
IV - recursos originários de subvenções ou de convênios, acordos ou contratos, celebrados com os Governos Federal, 
Estadual ou Municipal e entidades privadas nacionais e internacionais, para a execução de serviços públicos por eles 
delegados;
V - produtos de operações de crédito realizadas pela FUNDAÇÃO;
VI - receitas oriundas da alienação de equipamentos, aplicação e da gestão de seus bens patrimoniais e de qualquer 
fundo instituído por lei;
VII - receitas oriundas de taxas cobradas por serviços prestados pela FUNDAÇÃO;
VIII - quaisquer outros recursos, rendas eventuais ou extraordinárias.
§ 1º A FUNDAÇÃO MARABAIXO poderá cobrar taxas para prestação dos seus serviços aos usuários, com o apoio 
operacional da Secretaria de Estado da Fazenda, observado o disposto no art. 113, do Código Tributário Estadual, e 
regulamentação de seu Estatuto.
§ 2º Serão transferidas para a FUNDAÇÃO MARABAIXO, as dotações orçamentárias consignadas no orçamento da 
Secretaria Extraordinária de Políticas para os Afrodescendentes - SEAFRO, referente ao ano corrente.

 
CAPÍTULO VI

DOS RECURSOS HUMANOS
 

Art. 14. Os Recursos Humanos da FUNDAÇÃO MARABAIXO serão constituídos de:
 
I - Função de Direção e Assessoramento Superior - FGS e Função de Direção Intermediária - FGI;
II - cargos de provimento efetivo a serem criados por meio de lei;
III - servidores estaduais ou federais cedidos ou à disposição do Estado do Amapá;
IV - servidores efetivos pertencentes ao quadro do Governo do Estado, nos termos da Lei n° 0811, de 20 de fevereiro 
de 2004.

Parágrafo único. As funções previstas no inciso I deste artigo serão de livre nomeação e exoneração pelo Governador 
do Estado e os cargos efetivos serão providos através de concurso público.
 

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

 
Art. 15. Fica extinta no âmbito do Poder Executivo do Estado do Amapá, a Secretaria Extraordinária de Políticas para 
os Afrodescendentes - SEAFRO, criada pela Lei nº 0811, de 20 de fevereiro de 2004.

Art. 16. As competências da Secretaria Extraordinária de Políticas para os Afrodescendentes - SEAFRO serão 
incorporadas pela FUNDAÇÃO MARABAIXO, que pertence ao Governo do Estado do Amapá, nos termos da Lei nº 
0811, de 20 de fevereiro de 2004.
 
Art. 17. Ficam sucedidas as obrigações, direitos e demais relações jurídico-administrativas, de qualquer natureza, de 
titularidade da Secretaria Extraordinária de Políticas para os Afrodescendentes - SEAFRO à Fundação Estadual de 
Políticas de Promoção da Igualdade Racial do Amapá - FUNDAÇÃO MARABAIXO.
 
Art. 18. O Estado, por intermédio da FUNDAÇÃO MARABAIXO sucederá a Secretaria Extraordinária de Políticas 
para os Afrodescendentes - SEAFRO, referente às competências de Políticas de Promoção da Igualdade Racial nos 
contratos e acordos celebrados, e nos demais direitos e obrigações correspondentes às competências incorporadas, 
nos termos dos artigos 16 e 17.

Parágrafo único. Ficam transferidos para a FUNDAÇÃO MARABAIXO, os arquivos e a execução dos contratos, acordos 
e outras modalidades de ajustes celebrados pela Secretaria Extraordinária de Políticas para os Afrodescendentes - 
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SEAFRO, referente às competências de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, transferência essa que se dará no 
prazo máximo de até 180 (cento e oitenta) dias da publicação da Lei.
 
Art. 19. Em todo e qualquer ato normativo, contratual ou acordo de vontades que mencione a Secretaria Extraordinária 
de Políticas para os Afrodescendentes - SEAFRO, referente às competências de Políticas de Promoção da Igualdade 
Racial deve ser entendido como citação feita à FUNDAÇÃO MARABAIXO.
 
Art. 20. Em obediência ao princípio da continuidade do serviço público, as atribuições relacionadas à Secretaria 
Extraordinária de Políticas para os Afrodescendentes - SEAFRO, referentes às competências de Políticas de Promoção 
da Igualdade Racial continuarão a ser exercidas pelos servidores e estrutura administrativa da extinta SEAFRO, até 
a efetivação dos serviços pela FUNDAÇÃO MARABAIXO, cujo prazo não poderá exceder 180 (cento e oitenta) dias.

Art. 21. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial e/ou suplementar destinado à implantação e 
manutenção das novas atribuições da Fundação Estadual de Políticas de Promoção da Igualdade Racial do Amapá 
- FUNDAÇÃO MARABAIXO, mediante anulações parciais ou totais de dotações do orçamento do corrente exercício, 
assim como transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, programas, ações, metas e indicadores, a 
fim de viabilizar a compatibilização do planejamento e do orçamento com as alterações previstas nesta Lei, observadas 
as normas vigentes.

Parágrafo único. Após a conclusão dos trabalhos previstos no artigo anterior, os recursos arrecadados com taxas de 
prestação dos seus serviços aos usuários, serão destinados para as contas próprias da FUNDAÇÃO MARABAIXO.

Art. 22. O Diretor-Presidente disciplinará por meio de Portaria acerca da organização interna da FUNDAÇÃO, fluxo de 
documentos, lotação de servidores e demais expedientes administrativos, observados os ditames desta Lei.

Art. 23. O Governador do Estado do Amapá nomeará Comissão que procederá aos trabalhos de finalização e 
fiscalização de todos os processos, procedimentos, acordos, ajustes, contratos, convênios, lotação de servidores e 
trâmites administrativos, bem como todos os atos necessários para que seja efetivada transferência dos direitos e 
obrigações da SEAFRO para a FUNDAÇÃO MARABAIXO, que terá o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, prorrogável 
por igual período, para conclusão dos trabalhos.

Art. 24. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da sua publicação.

Art. 25. Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial, o item nº 01, do Anexo III, que fora fixado pelo 
art. 1º, da Lei nº 1.385, de 16 de outubro de 2009, que se refere aos cargos de Direção Superior e Intermediário das 
Secretarias Extraordinárias, extinguindo-se apenas os cargos referentes à Secretaria Extraordinária de Políticas para 
os Afrodescendentes.

Art. 26. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 
ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

ANEXO ÚNICO
 

Cargos e Funções de Direção e Assessoramento Superior
e de Direção Intermediária

 

Nº UNIDADE ORGÂNICA CARGO CÓDIGO QUANT.

1 Presidência da FUNDAÇÃO MARABAIXO
Diretor-Presidente Subsídio-4 01

Diretor-Adjunto 70% do subsídio do Diretor-Presidente 01

2 Gabinete

Chefe de Gabinete FGS-3 01

Secretário Executivo FGI-2 01

Motorista FGI-2 01

3 Assessoria de Desenvolvimento Institucional
Assessor de Desenvolvimento 

Institucional
FGS-2 01

Assessor Técnico - Nível I FGS-1 01
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4 Assessoria de Controle Interno Assessor de Controle Interno FGS-3 01

5 Diretoria de Promoção da Igualdade Racial Diretor Técnico FGS-4 01

5.1
Coordenadoria de Planejamento e Formulação 

de Políticas de Igualdade Racial
Coordenador FGS-3 01

5.1.1
Núcleo de Acompanhamento de Programas e 

Captação de Recursos
Gerente de Núcleo FGS-2 01

5.1.1.1 Unidade de Projetos Especiais Chefe de Unidade FGS-1 01

5.2
Coordenadoria de Políticas de Ações 

Afirmativas
Coordenador FGS-3 01

5.2.1
Núcleo de Ações Afirmativas e da Diversidade 

Afroamapaense
Gerente de Núcleo FGS-2 01

5.2.1.1.
Unidade de Proteção Social e de 

Reconhecimento Cultural

Chefe de Unidade FGS-1 01

Responsável por Atividade 
Nível II - Apoio à Certificação 

e Titulação de Terras 
Quilombolas

FGI-2 01

5.2.2 Núcleo de Políticas de Igualdade Racial Gerente de Núcleo FGS-2 01

5.2.2.1
Unidade de Combate à Discriminação e a 

Intolerância
Chefe de Unidade FGS-1 01

6 Coordenadoria Administrativo Financeira Coordenador FGS-3 01

6.1 Unidade Administrativa

Chefe de Unidade FGS-1 01

Responsável por Atividade 
Nível III - Comunicações 

Administrativas
FGI-3 01

Responsável por Atividade 
Nível III - Material e 

Patrimônio
FGI-3 01

Responsável por Atividade 
Nível III - Serviços Gerais

FGI-3 01

Responsável por Atividade 
Nível III - Transportes e 

Logística
FGI-3 01

6.2 Unidade de Contabilidade e Finanças Chefe de Unidade FGS-1 01

6.3 Unidade de Pessoal Chefe de Unidade FGS-1 01

6.4 Unidade de Contratos e Convênios Chefe de Unidade FGS-1 01

TOTAL 27

HASH: 2022-0402-0008-5300

LEI  Nº  2.651  DE  02  DE  ABRIL  DE  2022
 
Altera a Lei nº 0811, de 20 de fevereiro de 2004, e suas posteriores alterações e dispõe sobre a criação da Secretaria 
de Estado de Políticas para as Mulheres - SEPM, e dá outras providências.
 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,
 
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá aprovou e eu, nos termos do art. 107 da Constituição 
Estadual, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica criada no âmbito da administração pública direta do Estado do Amapá, a Secretaria de Estado de Políticas 
para as Mulheres - SEPM.

Art. 2º A Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres tem como finalidade formular e coordenar as políticas 
públicas voltadas para a integração social, política e econômica das mulheres, especialmente as que se encontram em 
situação de vulnerabilidade social, exercer outras atribuições correlatas, na forma do regulamento.
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Art. 3º A Estrutura Organizacional Básica da Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres compreende:

I - DIREÇÃO SUPERIOR:
1. Deliberação Singular;
1.1. Secretária de Estado;
1.2. Secretária Adjunta.
II - UNIDADES DE ASSESSORAMENTO:
2. Gabinete;
3. Comissão Permanente de Licitação;
4. Assessoria de Desenvolvimento Institucional;
5. Ouvidoria da Mulher.
III - UNIDADES DE EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA:
6. Coordenadoria Técnica de Políticas para as Mulheres;
6.1. Núcleo de Articulação da Rede de Atendimento à Mulher.
IV - UNIDADES DE EXECUÇÃO INSTRUMENTAL:
7. Núcleo Administrativo Financeiro;
7.1. Unidade Administrativa;
7.2. Unidade de Finanças.
8. Núcleo de Recursos Humanos;
9. Núcleo de Logística;
10. Núcleo de Contratos, Convênios e Compras;
11. Núcleo de Tecnologia da Informação e Comunicação.

Art. 4º Os Cargos de Direção Superior e de Direção Intermediária da Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres 
- SEPM, estão dispostos no Anexo Único, desta Lei.

Art. 5º O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da sua publicação.

Art. 6º Ficam revogados os seguintes dispositivos:

I - O inciso V, do art.10 e o art. 76, da Lei nº 0811, de 20 de abril de 2004;
II - O ítem nº 4, do Anexo III, fixado pelo artigo 1º da Lei nº 1.385, de 16 de outubro de 2009, que se refere exclusivamente aos 
cargos de Direção Superior e Intermediário da Secretaria Extraordinária de Políticas para as Mulheres, permanecendo 
em vigor os demais itens que fixam os cargos das Secretarias Extraordinárias que especifica.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 
ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

ANEXO ÚNICO
 

Cargos e Funções de Direção e Assessoramento Superior
e de Direção Intermediária

 
Nº UNIDADE ORGÂNICA CARGO CÓDIGO QUANT.

01 Secretaria de Estado
Secretária de Estado Subsídio-5 01

Secretária Adjunta Subsídio-4 01

02 Gabinete

Chefe de Gabinete CDS-2 01

Secretária Executiva CDS-1 01

Assessor Técnico Nível II CDS-2 02

03 Comissão Permante de Licitação
Presidente da Comissão Permanente de 

Licitação
CDS-2 01

04
Assessoria de  Desenvolvimento 

Institucional

Assessor de Desenvolvimento 
Institucional

CDS-2 01

Assessor Técnico Nível I CDS-1 01

05 Ouvidoria da Mulher Ouvidora CDS-2 01
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6
Coordenadoria Técnica de Políticas para as 

Mulheres
Coordenador CDS-3 01

Assessor Técnico Nível II CDS-2 01

6.1
Núcleo de Articulação da Rede  de 

Atendimento à Mulher
Gerente de Núcleo CDS-2 01

7 Núcleo Administrativo Financeiro Gerente de Núcleo CDS-2 01

7.1 Unidade Administrativa Chefe de Unidade CDS-1 01

7.2 Unidade de Finanças Chefe de Unidade CDS-1 01

8 Núcleo de Recursos Humanos Gerente de Núcleo CDS-2 01

9 Núcleo de Logística Gerente de Núcleo CDS-2 01

10 Núcleo de Contratos, Convênios e Compras Gerente de Núcleo CDS-2 01

11
Núcleo  de Tecnologia da Informação  e 

Comunicação
Gerente de Núcleo CDS-2 01

TOTAL 20
 
HASH: 2022-0402-0008-5299

LEI  Nº  2.652   DE  02  DE   ABRIL   DE 2022
 
Altera a Lei nº 1.073, de 02 de abril de 2007, para criar na estrutura da Secretaria de Estado da Cultura a Coordenadoria 
de Gestão do Fundo Estadual de Cultura – FEC e dá outras providências.
 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,
 
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá aprovou e eu, nos termos do art. 107 da Constituição 
Estadual, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica criada a Coordenadoria de Gestão do Fundo Estadual de Cultura - FEC na estrutura organizacional da 
Secretaria de Estado da Cultura, prevista nos Anexos IX e X, da Lei nº 1.073, de 02 de abril de 2007, com o objetivo de 
executar atividades de gerenciamento nas áreas administrativa, contábil, financeira e orçamentária do Fundo Estadual 
de Cultura - FEC.

Parágrafo único. Ficam criados, na forma do Anexo Único desta Lei, os cargos em comissão da Coordenadoria de 
Gestão do Fundo Estadual de Cultura - FEC, de que trata o caput deste artigo, integrando a estrutura constante dos 
Anexos IX e X, da Lei 1.073, de 02 de abril de 2007.

Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta das dotações consignadas em orçamento vigente.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 
ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

ANEXO ÚNICO
 

Cargos e funções de direção e assessoramento superior e de direção intermediária
 

Nº UNIDADE ORGÂNICA CARGO CÓDIGO QUANT.

1 Coordenadoria de Gestão do Fundo Estadual de Cultura-FEC

Coordenador CDS-3 01

Assessor Técnico Nível I CDS-1 01

Núcleo de Planejamento CDS-2 01

Assessor Técnico Nível I CDS-1 01

Núcleo de Contabilidade CDS-2 01

Assessor Técnico Nível I CDS-1 01

TOTAL 06
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HASH: 2022-0402-0008-5309

LEI  Nº  2.653  DE  02  DE  ABRIL  DE  2022

Dispõe sobre alteração na Lei n° 0144, de 28 de janeiro de 1994, que dispõe sobre os mecanismos e instrumentos 
relativos à política de incentivos ao desenvolvimento industrial 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 art. 107 da Constituição 
Estadual, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º A Lei Estadual n° 0144, de 28 de janeiro de 1994, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 3° A política de incentivos ao desenvolvimento industrial do Estado do Amapá será articulada sob a coordenação 
da Agência de Desenvolvimento Econômico do Amapá, com o apoio dos demais órgãos e entidades da Administração 
direta e indireta.”

“Art. 7° ................................................................................

I - ...

II - ...

III - ...

IV - ...

V - ...

VI - ...

VII - políticas de estímulo integradas ao Programa Tesouro Verde, instituído pela Lei nº 2.353, de 21 de junho de 2018, 
reconhecendo as vocações relacionadas à bioeconomia e desenvolvimento sustentável;

VIII - a concessão do Selo de origem do produto “Selo Amapá - Produtos do Meio do Mundo”, instituído pela Lei nº 
2.235, de 28 de setembro de 2017, para identificação e promoção dos bens produzidos no âmbito do Estado do Amapá, 
especialmente aqueles oriundos da Zona Franca Verde do Amapá.”

“Art. 10. O Conselho de Desenvolvimento Industrial do Estado do Amapá (CONDI/AP) é um colegiado de deliberação 
constituído por 09 (nove) conselheiros titulares e igual número de suplentes, nomeados pelo Governador do Estado.

§ 1° O Conselho de Desenvolvimento Industrial do Estado do Amapá será constituído por conselheiros titulares e 
suplentes indicados pelas seguintes Instituições:

I - Agência de Desenvolvimento Econômico do Amapá (AGÊNCIA AMAPÁ);

II - Secretaria de Estado do Planejamento (SEPLAN);

III - Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ);

IV - Agência de Fomento do Amapá (AFAP);

V - Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA);

VI - Procuradoria-Geral do Estado (PGE);

VII - Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia (SETEC);
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VIII - Instituto de Terras do Estado do Amapá (AMAPÁ TERRAS);

IX - Associação Comercial e Industrial do Amapá (ACIA);

§ 2° Os nomes indicados pelas Instituições serão nomeados pelo Governador do Estado, através de Decreto, para 
mandatos de 02 (dois) anos, permitida uma única recondução consecutiva.

§ 3° A Presidência do Conselho de Desenvolvimento Industrial do Estado do Amapá será exercida pelo membro titular 
da Agência de Desenvolvimento Econômico do Amapá, sendo substituído no exercício da presidência pelo seu suplente 
em suas ausências.
§ 4° Caberá aos membros suplentes substituir os respectivos titulares em suas ausências.

§ 5° Em caso de vacância de um dos membros, a Instituição que o mesmo representava indicará um novo membro, 
que será nomeado para cumprir a duração remanescente do mandato.

§ 6° Para efeitos administrativos, o Conselho de Desenvolvimento Industrial do Estado do Amapá será vinculado à 
Agência de Desenvolvimento Econômico do Amapá.

§ 7° A Agência de Desenvolvimento Econômico do Amapá prestará o apoio técnico necessário ao cumprimento das 
atividades do Conselho.”

“Art. 12. ..............................................................................

I - .......

II - propor a adoção de medidas ou incentivos, ouvida a SEFAZ em matéria tributária;

Parágrafo único. Os pedidos de incentivos fiscais, financeiros, mercadológicos ou locacionais serão analisados pelo 
Conselho de Desenvolvimento Industrial do Estado do Amapá somente após a análise do pleito pelo corpo técnico da 
Agência de Desenvolvimento Econômico do Amapá, que emitirá parecer sobre a viabilidade econômica e quaisquer 
outros aspectos que interessem ao Estado do Amapá e que as normas técnicas exigirem ou indicarem, e pela Secretaria 
de Estado da Fazenda, que realizará o cálculo de renúncia, compensação fiscal e outras atribuições conferidas por lei.”

Art. 2º Fica acrescido o art. 17-A, na Lei n° 0144, de 28 de janeiro de 1994, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 17-A O Poder Executivo, na hipótese de concessão de benefício fiscal por outra unidade da Federação que cause 
prejuízo à competitividade de empresas estabelecidas no Amapá, poderá adotar medidas necessárias à proteção da 
economia do Estado, reduzindo a carga tributária por meio de Regime Especial de Tributação, que deverá ser ratificado 
pela Assembleia Legislativa, no prazo de sessenta dias, observada a legislação tributária e financeira que for aplicável.”

Art. 3º Ficam revogados da Lei n° 0144, de 28 de janeiro de 1994, os seguintes dispositivos:

I - o art. 11, da  Lei n° 0144, de 28 de janeiro de 1994;

II - o inciso II, do art. 3°, da Lei n° 0144, de 28 de janeiro de 1994.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2022-0402-0008-5308

LEI  Nº  2.654  DE  02  DE  ABRIL  DE  2022

Dispõe sobre diretrizes para aplicação de recursos provenientes de outorga de concessões públicas no âmbito do 
Estado do Amapá.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,
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Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá aprovou e eu, nos termos do art. 107 da Constituição 
Estadual, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º As receitas decorrentes de delegação de serviços públicos por meio de concessão, classificada como receita 
patrimonial (corrente) na forma da Lei nº 4320/64, deverão observar as diretrizes para aplicação dos recursos previstas 
nesta lei.

Parágrafo único. Esta Lei aplica-se às concessões estaduais e municipais no âmbito do Estado do Amapá, respeitada 
a legislação específica aplicável.

Art. 2º Pelo menos 80% (oitenta por cento) das receitas de que trata o art. 1º desta Lei deverão ser aplicadas em 
despesas de capital, vedada, em qualquer caso, a aplicação dos recursos no pagamento de:

I – despesas com pessoal e encargos sociais relativas a ativos e inativos, e com pensionistas; e

II – encargos referentes ao serviço da dívida, incluídos precatórios.

Art. 3º A Assembleia Legislativa do Estado do Amapá e as Câmaras Municipais, no âmbito de suas respectivas 
competências constitucionais, com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, fiscalizarão a aplicação dos 
recursos e, na forma prevista na Lei Federal nº 4.320/64, aprovarão previamente a aplicação nos orçamentos dos 
exercícios em que os recursos executados.

§ 1º Excepcionalmente, para o exercício de 2022, será permitida a aplicação das receitas referidas no art. 1º, na 
proporção de até 5% (cinco por cento) do montante arrecadado com a delegação dos serviços, com o remanejamento 
orçamentário na Lei Orçamentária Anual de 2022 de cada ente, sem que influencie no percentual máximo previsto na 
própria lei, respeitada a proporção e as redações previstas no art. 2º.

§ 2º A aplicação de qualquer valor superior ao percentual previsto no § 1º deverá ser precedido de adequação 
orçamentária nas leis orçamentárias de cada ente, com prévia aprovação do Poder Legislativo competente.

Art. 4º A prestação de contas dos recursos previstos nesta lei comporá, de forma destacada, a prestação de contas do 
exercício em que forem as receitas aplicadas, respeitadas a forma e os prazos previstos nos instrumentos constitucionais, 
legais e infralegais atinentes à matéria.

§ 1º Será obrigatória a transparência na aplicação dos recursos de que trata esta lei, com a obrigatória divulgação em 
sítios oficiais da rede mundial de computadores (internet) pelo respectivo ente, na forma da Lei nº 12.527/11, em aba 
específica e destacada dos demais recursos que componham o orçamento do ente.

§ 2º O relatório de gestão e o balanço anual deverão destacar a execução orçamentária dos recursos previstos no art. 
1º desta lei.

Art. 5º A inobservância do disposto nesta Lei poderá ensejar a instauração de tomada de contas especial, sem prejuízo 
das demais repercussões administrativas, civis e penais previstas no ordenamento vigente.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário, em especial 
a Lei Estadual nº 2.618, de 14 de dezembro de 2021.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2022-0402-0008-5307

LEI  Nº  2.655  DE  02  DE  ABRIL  DE  2022

Autoriza a criação da empresa pública IDEAS S.A. – Serviços de Inclusão Digital, Energias Alternativas, e Saneamento 
Básico Sociedade Anônima, e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,
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Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá aprovou e eu, nos termos do art. 107 da Constituição 
Estadual, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo estadual autorizado a criar, em decorrência da cisão total da Companhia de Água e 
Esgoto do Amapá - CAESA, a empresa Serviços de Inclusão Digital, Energias Alternativas, e Saneamento Básico 
Sociedade Anônima (IDEAS S.A.), empresa pública, sob a forma de sociedade anônima, com personalidade jurídica 
de direito privado e patrimônio próprio, vinculada à Secretaria de Estado da Infraestrutura - SEINF.
Art. 2º A cisão total da CAESA ocorrerá por meio de deliberação da Assembleia Geral, após manifestação do Conselho de 
Administração, ouvido o Conselho Fiscal, e observará o procedimento previsto na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

Art. 3º Com a cisão total da CAESA haverá a versão para a IDEAS S.A. dos elementos ativos e passivos, vencidos 
e vincendos, relacionados às atividades-fim, incluindo os acervos técnico, bibliográfico e documental, conforme 
estabelecido no balanço de encerramento da CAESA, submetendo ao devido conhecimento à Assembleia Legislativa 
do Estado do Amapá.

Art. 4º A IDEAS S.A. terá sede e foro na cidade de Macapá, Estado do Amapá, e prazo de duração indeterminado.

Art. 5º A IDEAS S.A. será constituída pela Assembleia Geral de acionistas, que será convocada pelo Acionista 
Controlador.

§ 1º Caberá ao Secretário de Estado do Planejamento apresentar à Assembleia Geral a que se refere o caput deste 
artigo o cronograma de cessão e transferência dos bens e das benfeitorias necessários ao início das atividades 
finalísticas da IDEAS S.A.

§ 2º O Secretário de Estado do Planejamento deverá designar peritos de cada Secretaria ou contratar empresa 
especializada, justificada a necessidade no que couber, para a elaboração de laudo de avaliação do patrimônio da 
CAESA que será vertida, por meio de cisão total, para a IDEAS S.A., nos termos dos arts. 8º e 229, da Lei nº 6.404, de 
15 de dezembro de 1976.

Art. 6º O capital social inicial da IDEAS S.A. será formado pela versão do patrimônio cindido da CAESA.

§ 1º O capital social da IDEAS S.A. pertencerá integralmente ao Estado.

§ 2º A integralização do capital social da IDEAS S.A. será realizada por meio de contribuições em moeda corrente ou 
pela incorporação de qualquer espécie de bens suscetíveis de avaliação em dinheiro.

Art. 7º Fica o Estado autorizado a transferir à IDEAS S.A. bens e benfeitorias de infraestrutura com fins de viabilizar a 
exploração de atividades finalísticas.

Parágrafo único. As transferências de que trata este artigo serão efetivadas por meio de atos do Secretário de Estado 
da Administração.

Art. 8º A IDEAS S.A., em atendimento ao relevante interesse coletivo, terá por objeto social, implementar, administrar, 
operar e explorar industrial e comercialmente a infraestrutura estadual destinada à exploração de serviços de 
saneamento básico, energias, internet e tecnologias, em quaisquer de seus processos, que lhe for atribuída pelo 
Governo do Estado, de modo subsidiário a iniciativa privada, nos termos do caput, do Art. 173, da Constituição Federal.

§ 1º A atribuição prevista no caput deste artigo poderá ser realizada por meio de ato administrativo ou de contratação 
direta da IDEAS S.A. pelo Estado, observado o disposto no art. 21 desta Lei, hipótese em que será dispensável a licitação.

§ 2º A IDEAS S.A. atuará de forma integrada e complementar aos sistemas de saúde, energias, educação, planejamento, 
tecnologias, comunicação, pesquisas, finanças, bem-estar social e econômico, dentre outros, e à iniciativa privada, 
tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e bem estar no âmbito estadual.

§ 3º A IDEAS S.A. atuará para a universalização ao acesso e uso aos bens e serviços de saneamento básico, energias, 
e inclusão digital.

§ 4º A IDEAS S.A. atuará, prioritariamente nas áreas rurais, pequenas comunidades, distritos sanitários especiais 
indígenas, comunidades remanescentes de quilombos, assentamento de colonos, em domicílios individualizados de 
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populações carentes.

Art. 9º Fica o Poder Executivo autorizado a classificar a IDEAS S.A., como empresa estatal dependente, nos termos 
do inciso III, do art. 2º, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

§ 1º Fica autorizado o Poder Executivo a realizar subvenção econômica para subsídio da operação da CAESA durante 
o exercício de 2022, com os respectivos ajustes nos instrumentos de planejamento do Estado do Amapá, observando-
se o limite de movimentação orçamentária estabelecido na LOA.

§ 2º Na hipótese de não conclusão da cisão de que se trata o art. 1º desta Lei, fica autorizada a conversão da CAESA 
em empresa dependente.

 § 3º Na hipótese do § 2º, a SEPLAN elaborará proposta de ajuste dos instrumentos de planejamento para execução 
orçamentária aplicável às empresas dependentes.

Art. 10. O Estado do Amapá poderá intervir em todas as causas em que for parte a IDEAS S.A, inclusive nos litígios 
trabalhistas, nos termos da legislação processual em vigor.

Art. 11. Compete à IDEAS S.A.:

I - gerenciar técnica, operacional, administrativa, financeira, comercial e industrialmente a infraestrutura estadual 
vinculada e os serviços de saneamento básico, energias, internet e tecnologias, que lhe sejam atribuídos pelo Acionista 
Controlador ou contratados, incluídos os bens imóveis e as atividades correlatas sob a sua responsabilidade;

II - implementar e modernizar órgãos, instalações ou estruturas de apoio aos serviços de saneamento básico, energias, 
internet e tecnologias, por meio de seus quadros de pessoal; que lhe sejam atribuídos;

III – planejar, coordenar, executar, fiscalizar e administrar estudos, projetos e obras de saneamento básico, energias, 
internet e tecnologias, por meio de seus quadros de pessoal; e aos serviços correlatos;

IV - promover a formação, o treinamento e o aperfeiçoamento de pessoal especializado em suas áreas de atuação e 
explorar comercialmente essas atividades;

V - contribuir para o planejamento e o desenvolvimento do saneamento básico, energias, internet e tecnologias, por 
meio de seus quadros técnicos especializados;

VI – elaborar ou contratar estudos, planos, projetos, obras e serviços relacionados com o seu objeto social;

VII - desenvolver tecnologias de produção, produtos e processos e outras tecnologias de interesse direto ou correlato;

VIII - contribuir para a implementação de ações necessárias à promoção, ao desenvolvimento, à absorção, à transferência 
e à manutenção de tecnologias críticas e conhecimentos técnico-científicos relacionados com a sua área de atuação;

IX - celebrar contratos, termos de parceria, ajustes, acordos, convênios e instrumentos congêneres considerados 
necessários ao cumprimento do seu objeto social;

X - operacionalizar contratos de compensação tecnológica, industrial e comercial;

XI - estimular e apoiar, técnica e financeiramente, as atividades de pesquisa e de desenvolvimento relacionadas com 
o seu objeto social;

XII - captar financiamentos, nacionais ou internacionais, não onerosos e onerosos;

XIII - produzir conhecimento técnico-científico para o benefício da população e prestar comercialmente consultoria e 
assessoramento em suas áreas de atuação, no País e no exterior;

XIV - realizar estudos e projeções da matriz energética estadual;

XV - elaborar e publicar o balanço energético estadual;
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XVI - identificar e quantificar os potenciais de recursos energéticos;

XVII - desenvolver estudos de impacto social, viabilidade técnico- econômica e socioambiental para os empreendimentos 
de energia elétrica e de fontes renováveis;

XVIII - desenvolver estudos para avaliar e incrementar a utilização de energia proveniente de fontes renováveis;
XIX - promover estudos e produzir informações para subsidiar planos e programas de desenvolvimento energético 
ambientalmente sustentável, inclusive, de eficiência energética;

XX - elaborar e publicar estudos de inventário do potencial de energia elétrica, proveniente de fontes alternativas;

XXI - aproveitar o potencial da internet para promover o desenvolvimento econômico e social sustentável e inclusivo, 
com inovação, aumento de competitividade, de produtividade e dos níveis de emprego e renda no Estado;

XXII - promover a ampliação do acesso da população à internet e às tecnologias, com qualidade de serviço e 
economicidade;

XXIII - estimular o desenvolvimento de novas tecnologias, com a ampliação da produção científica e tecnológica, e 
buscar soluções para desafios estaduais;

XXIV - assegurar que o ambiente digital seja seguro, confiável, propício aos serviços e ao consumo, com respeito aos 
direitos dos cidadãos;

XXV - promover a formação da sociedade para o mundo digital, com novos conhecimentos e tecnologias avançadas, 
e prepará-la para o trabalho do futuro;

XXVI - estimular a informatização, o dinamismo, a produtividade e a competitividade da economia amapaense, de 
forma a acompanhar a economia nacional e mundial;

XXVII - tornar o Governo estadual e municipal mais acessíveis à população e mais eficiente em prover serviços ao 
cidadão;

XXVIII - executar outras atividades relacionadas com o seu objeto social.

Parágrafo único. Os estudos e pesquisas desenvolvidos pela IDEAS S.A. subsidiarão a formulação, o planejamento e 
a implementação de ações do Estado, no âmbito da política de desenvolvimento estadual.

Art. 12. Constituem recursos da IDEAS S.A.:

I - os recursos provenientes da arrecadação das tarifas referentes à remuneração pelos serviços prestados;

II - rendas ou emolumentos provenientes de serviços prestados a pessoas jurídicas de direito público ou privado;

III - recursos provenientes de acordos e convênios que realizar com entidades nacionais e internacionais, públicas ou 
privadas;

IV - recursos provenientes dos fundos estadual e municipais de saúde;

V - recursos provenientes do SUS;

VI - recursos provenientes de recursos assegurados, nos termos da lei federal, ao Estado, com participação no resultado 
da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros 
recursos minerais, no seu território, ou como compensação financeira, por essa exploração;

VII - doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados por pessoas físicas ou jurídicas de 
direito público ou privado;

VIII - produtos de operações de crédito, comissões, juros e rendas patrimoniais, inclusive a venda de bens ou de 
materiais inservíveis;
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IX – captação de financiamentos, nacionais ou internacionais;

X - produto da venda de publicações, material técnico, dados e informações, inclusive para fins de licitação pública, e

XI - recursos provenientes de outras fontes.

Art. 13. A IDEAS S.A. contará com uma Assembleia Geral, e será administrada por um Conselho de Administração 
com funções deliberativas e por uma Diretoria Executiva, e contará, ainda, com um Conselho Fiscal e um Comitê de 
Auditoria Estatutário.

§ 1º A IDEAS S.A. observará o disposto nas Leis Federais nºs 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e 13.303, de 30 de 
junho de 2016, em especial quanto às normas referentes à governança corporativa.

§ 2º O estatuto social da IDEAS S.A. definirá a composição, as atribuições e o funcionamento dos órgãos societários da empresa.

Art. 14. O regime jurídico do pessoal da IDEAS S.A. será o da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo 
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e de sua legislação complementar.

§ 1º A contratação de pessoal permanente da IDEAS S.A. será efetuada por meio de concurso público de provas ou de 
provas e títulos, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração.

§ 2º O quadro inicial de pessoal da IDEAS S.A. será composto pelos empregados da CAESA que, na data do início 
de vigência desta lei, já exerciam atividades na Companhia, transferidos por sucessão trabalhista, sem caracterizar 
rescisão contratual, salvaguardado os interesses quanto à transposição para o governo federal, aposentadoria por 
tempo de serviço e idade e adesão ao programa de demissão voluntária a ser instituído.

§ 3º Poderá ser aplicada a hipótese do § 2º deste artigo para outros empregados públicos do Estado do Amapá, sem 
prejuízo das implicações relacionadas à política de recursos humanos aplicável na IDEAS S.A.

§ 4º Tendo em vista a natureza privada da IDEAS S.A., os empregados públicos, tratados no § 2º, se submeterão aos 
termos dos artigos 10, 448 e 448 - A da CLT.

Art. 14-A Em até 30 dias da publicação da presente lei, os empregados públicos da Companhia de Eletricidade do 
Amapá – CEA, que em 23 de novembro de 2021 mantinham vínculo funcional ativo com essa sociedade de economia 
mista, poderão manifestar o interesse de serem admitidos no quadro de pessoal da IDEAS S.A.

§ 1º A demissão de que trata o caput não caracteriza sucessão trabalhista, proibindo-se a absorção de quaisquer valores 
indenizatórios e previdenciários decorrentes de relações trabalhistas anteriores a data de ingresso dos empregados da 
CEA ao quadro de pessoal da IDEAS S.A.

§ 2º A demissão será realizada de forma excepcional, mediante assinatura de termos de resistência que garanta a 
aplicação do disposto no § 1º deste artigo.

Art. 15. Para fins de sua implementação, a IDEAS S.A. poderá, pelo período de 4 (quatro) anos após a sua constituição, 
contratar pessoal técnico e administrativo por tempo determinado, até o limite máximo de 25% (vinte e cinco por cento) 
de seu quadro de pessoal fixo, respeitando os limites estabelecidos pela LRF nº 101/00.

Art. 16. Sem prejuízo do disposto no art. 14 desta Lei e observados os requisitos e as condições previstos na legislação 
trabalhista, a IDEAS S.A. poderá efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, cujos instrumentos terão 
duração máxima de 2 (dois) anos, por meio de processo seletivo simplificado.

§ 1º A contratação por tempo determinado somente será admitida nas hipóteses de:

I - serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a predeterminação do prazo; e

II - atividades empresariais de caráter transitório.

§ 2º O contrato de trabalho por prazo determinado poderá ser prorrogado apenas 1 (uma) vez e desde que a soma dos 
períodos não ultrapasse 2 (dois) anos.
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§ 3º O processo seletivo referido no caput deste artigo será estabelecido no regimento interno da IDEAS S.A., conterá 
critérios objetivos e estará sujeito, em qualquer hipótese, à ampla divulgação.

§ 4º O pessoal contratado nos termos estabelecidos neste artigo não poderá:
I - receber atribuições, funções ou encargos não previstos em contrato;

II - ser nomeado ou designado, ainda que a título precário ou em substituição, para o exercício de cargo em comissão 
ou de função de confiança; e

III - ser novamente contratado pela IDEAS S.A., com fundamento no disposto neste artigo, antes de decorrido o período 
de 6 (seis) meses, contado da data de encerramento de seu contrato anterior.

§ 5º A inobservância ao disposto neste artigo importará na resolução do contrato, nas hipóteses previstas nos incisos I e II do § 
4º deste artigo, ou na sua nulidade, nas demais hipóteses, sem prejuízo da responsabilidade acometida aos administradores.

Art. 17. Ficam autorizadas a cessão de servidores e de empregados públicos à IDEAS S.A., independentemente da 
ocupação de cargo em comissão ou de função de confiança na empresa.

§ 1º A cessão poderá ser interrompida por solicitação do órgão de origem, por devolução da IDEAS S.A. ou a pedido 
do servidor ou empregado público.

§ 2º A IDEAS S.A. não reembolsará os órgãos estaduais de origem pelas despesas de pessoal com servidores e 
empregados cedidos ou colocados à disposição na forma prevista neste artigo.

Art. 18. O Conselho de Administração, com posterior aprovação do acionista majoritário, estabelecerão o limite de 
quadro de pessoal de que tratam os arts. 14, 15, 16 e 17 desta Lei.

Art. 19. Fica a IDEAS S.A. autorizada a patrocinar entidade fechada de previdência complementar.

§ 1º O patrocínio de que trata o caput deste artigo será feito por meio da adesão à entidade fechada de previdência 
complementar já existente.

§ 2º A IDEAS S.A. poderá atuar como patrocinadora dos planos de benefícios de previdência complementar, na condição 
de sucessora trabalhista, dos empregados a que se refere o § 2º do art. 13 desta Lei.

Art. 20. A IDEAS S.A. sub-rogará, integral ou parcialmente, todos os contratos e convênios em vigor firmados pela 
CAESA e pelo Governo do Estado relativos à prestação de serviços transferidos à sua responsabilidade.

Art. 21. A Administração estadual, por meio dos órgãos que a integram, poderá prestar apoio técnico e administrativo 
à IDEAS S.A., nos termos estabelecidos entre as partes.

§ 1º A autorização de que trata o caput deste artigo terá validade pelo prazo de 2 (dois) anos, contado da data de 
constituição da IDEAS S.A.

§ 2º A prestação de apoio técnico e administrativo prevista neste artigo não será remunerada.

Art. 22. Ato do Governador do Estado disciplinará a autorização para a exploração da infraestrutura estadual destinada 
à prestação de serviços pela IDEAS S.A.

Art. 23. Fica o Poder Executivo assuntor de dívidas e encargos, decorrentes de obrigações de qualquer natureza, 
atribuídas à CAESA e aprovadas em Assembleia de Acionistas, nos termos do inciso III do artigo 122 da Lei 6.404/1976, 
ou, analisadas e consolidadas através do Parecer consubstanciado do COMITÊ GESTOR, em data anterior ou posterior 
ao início de vigência desta lei. 

I – para que o Estado não venha eventualmente assumir dívidas cuja origem ou validade não possam ser aferíveis 
com segurança, fica autorizada a criação de um COMITÊ GESTOR, através de ato do Governo do Estado do Amapá, 
para consolidar e adotar as providências quanto à resolução ou solução quanto aos acordos de transação resolutiva.

§ 1º Para todos os fins e efeitos, a assunção das dívidas e encargos referidos no caput é de natureza obrigatória e de 
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forma imediata, mas não limitando outras situações, dívidas e encargos, vencidos ou vincendos, constituídos ou não 
constituídos, ajuizados ou não ajuizados, acordados ou não acordados, inscritos ou não inscritos em dívida ativa.

§ 2º A assunção de dívidas e encargos referidos no caput, tem como finalidade:
I – garantir a manutenção de empregos e aposentadoria dos empregados;

II – estimular a atividade econômica;

III – garantir recursos para a prestação de serviços públicos;

IV – regularização do endividamento de ente do Estado do Amapá;

V - assegurar o cumprimento dos Termos de Compromisso assumidos no CONTRATO DE GERENCIAMENTO e no 
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO, firmados entre o Estado do Amapá e os municípios, no processo de concessão da 
prestação de serviços de fornecimento de água e esgotamento sanitário.

Art. 24. As dívidas e encargos da CAESA poderão ser pagas ou parceladas, por meio de acordos de transação 
resolutiva. São objetivos da transação:

I - promover a solução consensual de dívidas em geral, de litígios administrativos ou judiciais mediante concessões 
recíprocas;

II – extinguir dívidas, litígios administrativos ou judiciais já instaurados;

III - reduzir os custos inerentes a litígios administrativos ou judiciais e;

IV - estabelecer novo paradigma de relação entre a Administração estadual e credores, primando pelo diálogo e adoção 
de meios adequados de solução; e

V - promover a conformidade fiscal, do ente Estado do Amapá.

Art. 25. As dívidas e encargos junto à União, autarquias e fundações federais, de responsabilidade da CAESA, deverão 
ser objeto de acordo de transação resolutiva para pagamento junto à União, podendo o Poder Executivo, com anuência 
da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, ofertar como garantia pelo Estado, o oferecimento das receitas do 
Tesouro Estadual.

Parágrafo único. O acordo de transação em todas as suas fases far-se-á a interveniência direta do Estado do Amapá, 
e em caso de inadimplência, o valor da parcela será automaticamente bloqueado no respectivo Fundo de Participação 
e repassado à União, autarquias e fundações federais.

Art. 26. As dívidas previdenciárias e trabalhistas deverão ser transacionadas, prioritariamente.

Art. 27. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar despesas com objeto de acordo de transação resolutiva para 
pagamento de dívidas e encargos junto a fornecedores diversos da CAESA, pessoas físicas e Jurídicas, sem necessidade 
de anuência da Assembleia Legislativa, até o limite de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).

Art. 28. Fica autorizado a IDEAS S.A.:

I - desenvolver atividades atribuídas à CAESA, com fins de universalizar e assegurar o pleno êxito do processo de 
desestatização da concessão da prestação regionalizada dos serviços públicos de saneamento básico, energias, 
internet e tecnologias nas áreas urbanas dos 16 (dezesseis) municípios do Estado do Amapá;

II - prestar os serviços de competência da CAESA durante o período de operação assistida, decorrentes do processo de 
desestatização da concessão regionalizada dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário 
e dos serviços complementares nas áreas urbanas dos 16 municípios do Estado do Amapá;

III - desenvolver atividades incumbidas a IDEAS S.A. pelo Estado, com fins de universalizar e assegurar o pleno e 
integral êxito do processo de desestatização da prestação regionalizada dos serviços públicos de saneamento básico, 
energias, internet e tecnologias em todo o Estado do Amapá nas áreas rurais dos 16 (dezesseis) municípios do Estado 
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do Amapá;

IV - desenvolver atividades relacionadas aos ajustes de natureza societária, operacional, contábil ou jurídica 
e ao saneamento financeiro, relacionados a obrigações anteriores e posteriores a cisão, com fins de assegurar a 
universalização e o pleno e integral êxito do processo de desestatização da prestação regionalizada dos serviços 
públicos de saneamento básico, energias, internet, tecnologias e dos serviços complementares nas áreas urbanas e 
rurais dos 16 (dezesseis) municípios do Estado do Amapá.

Art. 29. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2022-0402-0008-5306

LEI  Nº  2.656  DE  02  DE  ABRIL  DE  2022

Dispõe sobre a prestação dos serviços locais de gás canalizado para consumidor livre, autoprodutor e autoimportador, 
no 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 art. 107 da Constituição 
Estadual, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei estabelece as normas que disciplinam a prestação dos serviços para movimentação de gás canalizado, 
pela Companhia de Gás do Amapá - GASAP, ao consumidor livre, autoprodutor ou autoimportador, no Estado do Amapá.

Parágrafo único. Os serviços referidos no caput não serão realizados no regime jurídico de serviço público referido no 
art. 25, § 2º, da Constituição Federal, salvo quando expressamente previsto em contrato com a GASAP.

Art. 2° Aplicam-se as seguintes definições, para o fiel cumprimento desta Lei:

CONSUMIDOR LIVRE: consumidor de gás natural que, nos termos da legislação estadual, tem a opção de adquirir o 
gás natural de qualquer agente que realiza a atividade de comercialização de gás natural;

CONSUMIDOR EM POTENCIAL LIVRE: é a pessoa natural ou jurídica referida no art. 4º, que ainda não esteja sendo 
atendida pela GASAP em regime de serviço público ou, mesmo já sendo atendida, pretenda modificar seu regime de 
atendimento para o da livre iniciativa;

CONSUMIDOR CATIVO: consumidor de gás natural que é atendido pela distribuidora local de gás canalizado por meio 
de comercialização e movimentação de gás natural;

USUÁRIO: pessoa natural ou jurídica que adquira qualquer espécie de gás canalizado, especialmente o gás natural, 
sob regime legal de serviço público objeto dos artigos 25, § 2º e 175, ambos da Constituição Federal, movimentado e 
comercializado no Estado do AMAPÁ pela GASAP;

AUTOPRODUTOR: agente explorador e produtor de gás natural que, nos termos da regulação da ANP, utiliza parte 
ou totalidade de sua produção como matéria-prima ou combustível em suas instalações industriais ou em instalações 
industriais de empresas controladas e coligadas;

 AUTOIMPORTADOR: agente autorizado a importar gás natural que, nos termos da regulação da ANP, utiliza parte ou a 
totalidade do produto importado como matéria-prima ou combustível em suas instalações industriais ou em instalações 
industriais de empresas controladas e coligadas;

DISTRIBUIÇÃO: compreende a movimentação e a comercialização do gás natural e de outras origens, pertencentes à 
Companhia de Gás do Amapá - GASAP, para atendimento aos usuários dos serviços locais de gás canalizado;
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COMERCIALIZAÇÃO DE GÁS NATURAL: atividade de compra e venda de gás natural;

GASODUTO: também conhecido por canalização ou tubulação, isolada ou interligada em rede, independente de suas 
dimensões e características técnicas, usada para movimentar o gás de um local para outro, no território do Estado do Amapá;
GÁS NATURAL: gás natural: todo hidrocarboneto que permanece em estado gasoso nas condições atmosféricas 
normais, extraído diretamente a partir de reservatórios petrolíferos ou gaseíferos, cuja composição poderá conter 
gases úmidos, secos e residuais;

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO: tubulação e/ou conexões e/ou reguladores de pressão e outros componentes, que 
recebem o gás de Estação de Controle de Pressão ECP, unidade de regaseificação e/ou Terminal de GNL, estação 
satélite de gás liquefeito, estação satélite de gás comprimido, gasoduto de transporte, escoamento da produção, 
instalações de estocagem, processamento ou tratamento de gás natural, planta de produção de biogás ou biometano, 
ou de qualquer instalação fornecedora de gás e o conduzem até o ramal externo ou interno de qualquer unidade de 
usuário, do consumidor livre, do autoprodutor e do autoimportador.

SISTEMA DE REDE LOCAL E PROJETO ESTRUTURANTE OU SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ISOLADO: conjunto 
de dutos e demais equipamentos de distribuição, de construção e operação exclusiva da GASAP, que estão isolados 
do sistema principal de distribuição da GASAP, atendendo a uma ou mais unidades usuárias, e recebem gás por meio 
de qualquer modal de transporte.

Art. 3º A pessoa natural ou jurídica que explore, no Estado do Amapá, atividade econômica industrial ou comercial, 
inclusive na área rural, e necessite consumir gás natural em suas instalações, em quantidade igual ou superior a 
300.000 m3/dia (trezentos mil metros cúbicos por dia), poderá requerer à GASAP a alteração em seu enquadramento, 
da condição de usuário para consumidor livre, autoprodutor ou autoimportador, observadas as disposições desta lei.

Art. 4º Caso as instalações industriais ou comerciais do agente interessado ainda estejam em fase de instalação, 
mas sua previsão de consumo de gás natural seja a referida no art. 3º, ele poderá assumir a condição temporária de 
“consumidor em potencial livre”, “potencial autoprodutor” ou “potencial autoimportador” devendo, neste caso:

I - apresentar à GASAP a descrição e as características do projeto de suas instalações, devendo a GASAP assumir o 
compromisso de guardar sigilo das informações recebidas;

II - comprovar que irá adquirir, produzir ou importar o gás natural exclusivamente para seu próprio consumo, considerando, 
no mínimo, a quantidade de gás prevista no caput;

III - celebrar com a GASAP contrato preliminar, no qual declare que irá contratar os seus serviços de movimentação do 
gás que ele irá adquirir de terceiro, produzir ou importar, do ponto de recebimento até o de entrega.

Art. 5º Em qualquer das hipóteses previstas nos art. 3º e art. 4º, o consumidor livre, autoprodutor ou autoimportador, 
deverá utilizar gasodutos instalados, operados e mantidos pela GASAP, de forma a manter sobre controle e coordenação 
do Estado do Amapá, a utilização de áreas privadas e públicas necessárias para instalação de gasodutos e outras 
canalizações vinculadas aos demais serviços públicos.

Art. 6º O pedido de enquadramento como consumidor livre, autoprodutor ou autoimportador é de iniciativa exclusiva do 
usuário livre, e deverá ser encaminhado à GASAP que pretende assumir na condição de consumidor livre, autoprodutor 
ou autoimportador, prazo que pode ser prorrogado a critério da GASAP.

§ 1º O volume de gás adquirido, autoproduzido ou autoimportado pelo consumidor livre, autoprodutor ou autoimportador 
deverá ser utilizado exclusivamente em suas instalações e movimentado pela GASAP, sendo vedada ao consumidor 
livre sua revenda ou partição com terceiros, ainda que se trate de sociedade controlada ou coligada, de qualquer 
quantidade de gás não utilizado, mesmo em caráter eventual.

§ 2º O enquadramento do usuário na condição de consumidor livre, autoprodutor ou autoimportador estará condicionado 
ao término do seu contrato de fornecimento com a GASAP, ou acordo de extinção desse contrato, mediante indenização 
dos investimentos realizados pela GASAP e das condições previstas no contrato de prestação dos serviços de 
distribuição de gás canalizado sob regime de serviço público.

Art. 7º Constatado pela GASAP, num prazo de 180 (cento e oitenta) dias após o reenquadramento, que o consumidor 
livre ou consumidor em potencial livre autoprodutor ou autoimportador, ou os respectivos potenciais, não atenderam 
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aos requisitos exigidos por esta Lei, eles perderão esta condição e retornarão automaticamente para a condição de 
usuários do serviço público prestado pela GASAP.

§ 1º O consumidor livre ou potencial livre incluirá, obrigatoriamente, no contrato de compra e venda de gás natural por 
ele celebrado com o produtor, importador ou comercializador, cláusula prevendo sua homologação pela GASAP, e a 
hipótese de cessão do volume contratual para a GASAP, a exclusivo critério desta, de forma que ela possa lhe fornecer 
gás natural mediante regime de serviço público, no caso de retorno à condição de usuário.

§ 2º Ocorrendo a hipótese prevista no parágrafo anterior, a tarifa a ser cobrada pela GASAP será homologada pela 
Agência Reguladora de Serviços Delegados do Estado do Amapá - ARSAP, de forma a não repercutir na modicidade 
tarifária dos demais usuários.

Art. 8º Para ser enquadrado como consumidor livre, autoprodutor ou autoimportador, o usuário deverá preencher, 
cumulativamente, os seguintes requisitos junto à GASAP:

I - a capacidade diária contratada de movimentação de gás natural no sistema de distribuição deve ser igual ou superior 
à quantidade prevista no art. 3º para um único ponto de entrega;

II - ser tecnicamente possível, sem prejuízo dos demais usuários existentes ou previstos, o acesso ao sistema 
de gasodutos já construído e em operação pela GASAP, ou mediante acordo técnico, financeiro e comercial para 
implantação de nova canalização;

III - disponibilizar para a GASAP, por meio de servidão administrativa gratuita, área suficiente para alojar uma Estação de 
Medição e Regulagem de Pressão (EMRP) em suas instalações e demais equipamentos necessários ao atendimento 
do consumidor livre, autoprodutor ou autoimportador, consumidor potencialmente livre e usuários;

IV - apresentar, pelo autoprodutor ou autoimportador, a respectiva autorização expedida pela Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, que ele comprove poder exercer as atividades de exploração ou 
importação de gás natural.

Parágrafo único. Preenchidos todos os requisitos previstos neste artigo, a GASAP emitirá declaração de que poderá 
ser firmado o contrato de prestação dos serviços de movimentação de gás canalizado.

Art. 9º Caso o consumidor livre pretenda retornar para a condição de usuário, o fornecimento de gás natural pela 
GASAP está condicionado a sua possibilidade de adquirir suprimento suplementar junto a qualquer comercializador 
ou de ter o consumidor atendido ao disposto no art. 7º, § 1º, desta Lei e puder continuar a utilizar o gás adquirido, 
autoproduzido ou autoimportado.

Parágrafo único. O consumidor deverá encaminhar o pedido de retorno à categoria de usuário diretamente à GASAP.

Art. 10. A solicitação de acesso ao sistema de gasodutos da GASAP pelo consumidor livre, autoprodutor ou 
autoimportador deverá indicar, dentre outros itens, na forma do regulamento desta Lei:

I - a capacidade de movimentação diária a ser contratada em quantidade igual ou superior à prevista no art. 3º;

II - o período para o qual solicita a prestação dos serviços de movimentação diária contratada, que não poderá ser 
inferior a 5 (cinco) anos;

III - a especificação, nos termos da Resolução ANP nº 16/2008, ou outra que vier a substituí-la, do gás natural contratado 
pelo consumidor livre para seu consumo;

IV - a localização do ponto de entrega e recebimento do gás natural;

V - as faixas de pressão e temperatura pretendidas para a movimentação do gás natural pela GASAP.

§ 1º No caso de usuário que pretenda passar à condição de consumidor livre, junto com a solicitação de acesso, ele 
deve apresentar compromisso pré-contratual que demonstre sua intenção de contratar a compra e venda do gás 
natural com um determinado produtor, importador ou comercializador, bem como compromisso similar, se aplicável, 
com o transportador referido no art. 177 da Constituição Federal, que garanta a entrega do gás no Estado do Amapá 
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na quantidade e prazo ajustados.

§ 2º A GASAP responderá à solicitação de acesso ao seu sistema de distribuição no prazo máximo de 90 (noventa) 
dias.

Art. 11. A GASAP somente atenderá aos pedidos dos usuários que desejem ser enquadrados como consumidor livre, 
autoprodutor ou autoimportador, e que necessitem de novos investimentos no sistema de distribuição, se satisfeitas as 
condições de rentabilidade estabelecidas no contrato de concessão e no plano de investimento e expansão, definidos 
no contrato de concessão e seus aditivos, de modo a garantir o equilíbrio econômico-financeiro da concessão, 
assegurando a modicidade das tarifas aos usuários.

§ 1º Novas instalações no sistema de distribuição de gás canalizado da GASAP visando atender à movimentação de 
gás natural pleiteada por consumidor livre, autoprodutor ou autoimportador, somente serão implantadas dentro dos 
parâmetros estabelecidos em seu contrato de concessão.

§ 2º Caso a GASAP não possa implantar novas instalações no sistema de distribuição para atender ao consumidor 
livre, autoprodutor ou autoimportador, este poderá construir e implantar diretamente, observando os padrões técnicos 
da GASAP, devendo obrigatoriamente celebrar com esta um contrato de prestação dos serviços de movimentação, 
operação e manutenção das novas instalações implantadas.

§ 3º Revertido à condição de usuário de serviço público, o sistema de distribuição construído pelo consumidor livre, 
autoprodutor ou autoimportador será incorporado pela GASAP, que indenizará os ativos conforme as condições previstas 
no contrato de prestação dos serviços de movimentação de gás canalizado, e estes custos serão incorporados a tarifa 
dos demais usuários.

Art. 12. O usuário que demandar uma movimentação diária igual ou superior à quantidade de gás natural prevista no 
art. 3º e solicitar o enquadramento como consumidor livre, autoprodutor ou autoimportador, deverá assinar um contrato 
de prestação dos serviços de movimentação de gás canalizado com a GASAP, prevendo as condições técnicas e 
comerciais da capacidade contratada.

Parágrafo único. O pedido de redução da capacidade de movimentação diária contratada será feito com antecedência 
mínima de 3 (três) meses, respeitará limite mínimo previsto no art. 3º, e será avaliado pela GASAP depois de cumpridas 
todas as obrigações previstas no contrato de prestação dos serviços de distribuição de gás canalizado pelo período de 
1 (um) ano.

Art. 13. Na hipótese da GASAP realizar investimento específico para prestar o serviço de movimentação de gás 
canalizado ao consumidor livre, autoprodutor ou autoimportador a redução da capacidade de movimentação diária 
contratada ficará condicionada ao término do contrato vigente com a GASAP, ou modificação contratual, mediante 
indenização dos investimentos realizados pela GASAP.

Art. 14. A GASAP não se responsabilizará pelas perdas e danos causados ao consumidor livre, autoprodutor ou 
autoimportador, em consequência da utilização, por parte deste, de quantidade ou qualidade de gás diferente da 
contratada, nem por qualquer tipo de utilização em desconformidade com os termos estipulados no contrato de 
prestação dos serviços de movimentação de gás canalizado.

Art. 15. A medição do consumo de gás natural será efetuada através de equipamento oficial de propriedade da GASAP.

§ 1º A pedido do usuário ou consumidor livre, a GASAP poderá realizar uma medição periódica com a participação do 
interessado.

§ 2º O contrato de prestação dos serviços de distribuição de gás canalizado poderá prever as condições para o pedido 
de aferição do equipamento de medição a qualquer tempo, sendo que, neste caso, o solicitante pagará os custos da 
aferição caso não seja encontrada imprecisão nos equipamentos da GASAP.

§ 3º Fica a critério da GASAP a escolha de medidores e demais equipamentos de medição, que julgar necessários, e sua 
substituição ou reprogramação quando considerado conveniente ou necessária, observados os critérios estabelecidos 
na legislação metrológica aplicáveis a cada equipamento.

Art. 16. A GASAP poderá realizar alterações na configuração do ponto de entrega do gás natural ao consumidor 
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livre, autoprodutor ou autoimportador a fim de adequá-lo às alterações efetuadas em seu sistema de distribuição e às 
normas regulamentares vigentes.

Art. 17. O gás natural objeto de contrato de prestação dos serviços de movimentação de gás canalizado, deverá 
respeitar as especificações de qualidade definidas nas portarias da ANP.

§ 1º A GASAP informará ao consumidor livre, caso verifique a desconformidade do gás natural com as especificações 
de qualidade definidas nas portarias da ANP; e este terá a mesma obrigação com aquela.

§ 2º A GASAP recusará o recebimento do gás natural que não se encontre em conformidade com as especificações de 
qualidade definidas nas portarias da ANP, até sua regularização, nos termos do regulamento desta Lei.

§ 3º O consumidor livre, autoprodutor ou autoimportador, responderá pelas perdas e danos que causar à GASAP e aos 
usuários, bem como a terceiros, em decorrência da desconformidade da quantidade, qualidade e condições técnicas 
estipuladas no contrato de prestação dos serviços de movimentação de gás canalizado.

Art. 18. O contrato de prestação dos serviços de movimentação de gás canalizado, a ser celebrado entre a GASAP e 
o consumidor livre, autoprodutor ou autoimportador, deverá estabelecer, dentre outros itens:

I - o ponto de recepção onde a GASAP receberá o gás natural, o ponto de entrega do gás natural ao consumidor livre, 
autoprodutor ou autoimportador e a capacidade de movimentação diária contratada;

II - a programação de retirada de gás natural;

III - a quantidade de perdas de gás natural do sistema;

IV - a redução ou interrupção dos serviços de movimentação do gás;

V - as situações de emergência e de contingenciamento.

Art. 19. A tarifa do serviço de movimentação de gás natural aplicável ao consumidor livre, autoprodutor ou autoimportador 
obedecerá à metodologia e aos princípios econômico-financeiros previstos no contrato de concessão da GASAP.

Art. 20. São classificados como gasodutos de distribuição as instalações destinadas à prestação de serviços locais 
de gás canalizado que se destinem ao atendimento das necessidades de usuários, cativos ou livres, autoprodutor ou 
autoimportador, de quaisquer segmentos, localizados no território estadual, mediante:

I - movimentação de gás;

II - interligação a gasoduto de transporte;

III - conexão direta a:

a) gasoduto de escoamento da produção;

b) terminal de gás natural comprimido (GNC) ou de gás natural liquefeito (GNL);

c) gasoduto integrante das instalações de escoamento;

d) instalações de estocagem, processamento ou tratamento de gás natural;

e) planta de produção de biogás ou biometano.

§ 1º Sem prejuízo do disposto no caput deste artigo, Agência Reguladora de Serviços Delegados do Estado do Amapá 
- ARSAP poderá, no âmbito de suas atribuições, classificar como gasoduto de distribuição as instalações localizadas 
na área geográfica do Estado do Amapá.

§ 2º A GASAP deverá observar, na instalação de gasodutos de distribuição, as características técnicas adequadas à 
expansão da malha do sistema local, em conformidade com a regulamentação.
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Art. 21. A GASAP está autorizada, no que couber, a aderir ao mecanismo e à convenção de arbitragem, nos termos da 
Lei 9.307, de 23 de setembro de 1996.

Art. 22. Esta Lei será também aplicada na hipótese de movimentação do biometano em todo o território do Estado do 
Amapá, devendo a GASAP promover, em cada caso, as adequações técnicas, econômicas, financeiras e contratuais, 
necessárias ao atendimento solicitado pelo agente interessado.

Art. 23. O Poder Executivo regulamentará esta Lei em até 180 (cento e oitenta) dias após sua entrada em vigor.

Art. 24. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2022-0402-0008-5312

LEI  Nº  2.657  DE  02  DE  ABRIL  DE  2022

Dispõe sobre o estágio de educandos no âmbito da Administração Pública Estadual Direta, Autárquica e Fundacional 
e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,

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

CAPÍTULO I

DA DEFINIÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E RELAÇÕES DE ESTÁGIO

Art. 1º Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação 
para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação 
superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, 
na modalidade profissional da educação de jovens e adultos.

§ 1º O estágio faz parte do projeto pedagógico do curso, além de integrar o itinerário formativo do educando.

§ 2º O estágio visa ao aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à contextualização curricular, 
objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho.

Art. 2º O estágio poderá ser obrigatório ou não-obrigatório, conforme determinação das diretrizes curriculares da etapa, 
modalidade e área de ensino e do projeto pedagógico do curso.

§ 1º Estágio obrigatório é aquele definido como tal no projeto do curso, cuja carga horária é requisito para aprovação 
e obtenção de diploma.

§ 2º Estágio não-obrigatório é aquele desenvolvido como atividade opcional, acrescida à carga horária regular e 
obrigatória.

Art. 3º O estágio, tanto na hipótese do § 1º e do § 2º do Art. 2º desta Lei, não cria vínculo empregatício de qualquer 
natureza.

Parágrafo único. Os agentes de integração, bem como os gestores e responsáveis das instituições concedentes que 
descumprirem ou inobservarem quaisquer dos critérios ou requisitos que regem a relação de estágio prevista na 
legislação pertinente, ficam sujeitos à responsabilidade cível, administrativa e criminal, na forma da Lei.

Art. 4º A Escola de Administração Pública (EAP) será responsável pela coordenação geral, integração e desenvolvimento 
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do programa de estágio no âmbito do Governo do Estado do Amapá.

Parágrafo único. No âmbito da administração indireta, assim consideradas suas autarquias, fundações e demais 
entidades, o programa de estágio pode ser desenvolvido por gerência própria.

Art. 5º Cabe à Escola de Administração Pública (EAP):

I - desenvolver políticas de aprimoramento do estágio;

II - identificar oportunidades de estágio;

III - supervisionar suas condições de realização;

IV - fazer o acompanhamento administrativo;

V - encaminhar negociação de seguro contra acidentes pessoais;

VI - manter cadastro de estudantes para o estágio;

VII - promover a capacitação continuada e necessária para o desenvolvimento das atividades de estágio no âmbito desta Lei.

§ 1º A Escola de Administração Pública (EAP) poderá executar a integração e o desenvolvimento das atividades de 
estágio por meio de agentes de integração.

§ 2º Aos agentes de integração, públicos ou privados, como auxiliares no processo de desenvolvimento do estágio, 
cabem as mesmas atribuições previstas nos incisos deste artigo, sendo vedada a cobrança de qualquer valor dos 
estudantes por estes serviços.

§ 3º A integração de estágio será realizada mediante termo de cooperação ou instrumento jurídico apropriado, assinado 
pelo gestor máximo de cada órgão e a Escola de Administração Pública (EAP).

Art. 6º São requisitos para a relação de estágio:

I - matrícula e frequência regular do educando em curso de educação superior, de educação profissional, de ensino 
médio, na modalidade profissional e da educação de jovens e adultos;

II - celebração de termo de compromisso entre o educando, a parte concedente do estágio e a instituição de ensino;

III - contrato de seguro contra acidentes pessoais, cuja apólice seja compatível com valores de mercado, conforme 
fique estabelecido no termo de compromisso;

IV - compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas no termo de compromisso.

Parágrafo único. O estágio, como ato educativo escolar supervisionado, deverá ter acompanhamento efetivo pelo 
professor orientador da instituição de ensino e por supervisor da parte concedente, comprovado por vistos nos relatórios 
referidos no inciso I do caput do art. 8º desta Lei e por menção de aprovação final.

Art. 7º O local de estágio pode ser selecionado a partir de cadastro de partes cedentes, organizado pelas instituições 
de ensino ou pelos órgãos de governo, agentes de integração ou pela EAP.

CAPÍTULO II

DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO

Art. 8º São obrigações das instituições de ensino, em relação aos estágios de seus educandos:

I - celebrar termo de compromisso com o educando ou com seu representante ou assistente legal, quando ele for absoluta 
ou relativamente incapaz, e com a parte concedente, indicando as condições de adequação do estágio à proposta 
pedagógica do curso, à etapa e modalidade da formação escolar do estudante e ao horário e calendário escolar;
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II - avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à formação cultural e profissional do educando;

III - indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como responsável pelo acompanhamento e 
avaliação das atividades do estagiário;

IV - exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 (seis) meses, de relatório das atividades;

V - zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, reorientando o estagiário para outro local em caso de 
descumprimento de suas normas;

VI - elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios de seus educandos;

VII - comunicar à parte concedente do estágio, no início do período letivo, as datas de realização de avaliações 
escolares ou acadêmicas.

Parágrafo único. O plano de atividades do estagiário, elaborado em acordo das 3 (três) partes a que se refere o inciso 
II do caput do Art. 6° desta Lei, será incorporado ao termo de compromisso por meio de aditivos à medida que for 
avaliado, progressivamente, o desempenho do estudante.

CAPÍTULO III

DA PARTE CONCEDENTE

Art. 9º Os órgãos da administração pública direta, autárquica e fundacional do Estado do Amapá, que ofertem estágio 
nos termos desta Lei, devem observar as seguintes obrigações:

I - celebrar termo de compromisso com a instituição de ensino e o educando, zelando por seu cumprimento;

II - ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando atividades de aprendizagem social, 
profissional e cultural;

III - indicar funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência profissional na área de conhecimento 
desenvolvida no curso do estagiário, para orientar e supervisionar até 10 (dez) estagiários simultaneamente;

IV - contratar em favor do estagiário seguro contra acidentes pessoais, cuja apólice seja compatível com valores de 
mercado, conforme fique estabelecido no termo de compromisso;

V - por ocasião do desligamento do estagiário, entregar termo de realização do estágio com indicação resumida das 
atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho;

VI - manter à disposição da fiscalização documentos que comprovem a relação de estágio;

VII - enviar à instituição de ensino, com periodicidade mínima de 6 (seis) meses, relatório de atividades, com vista 
obrigatória ao estagiário.

VIII - efetuar o respectivo repasse orçamentário e financeiro previsto no termo de cooperação ou instrumento jurídico 
apropriado de disponibilidade de vagas de estágio.

Parágrafo único. No caso de estágio obrigatório, a responsabilidade pela contratação do seguro de que trata o inciso 
IV do caput deste artigo poderá, alternativamente, ser assumida pela instituição de ensino.

CAPÍTULO IV

DO ESTAGIÁRIO

Art. 10. A jornada de atividade em estágio constará definida no termo de compromisso, obrigatoriamente compatível 
com as atividades escolares e não ultrapassar:

I - Até 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas semanais, no caso de estudantes de educação especial e dos anos 
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finais do ensino fundamental, na modalidade profissional de educação de jovens e adultos;

II - Até 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais, no caso de estudantes do ensino superior, da educação 
profissional de nível médio e do ensino médio regular.

§ 1º O estágio relativo a cursos que alternam teoria e prática, nos períodos em que não estão programadas aulas 
presenciais, poderá ter jornada de até 40 (quarenta) horas semanais, desde que isso esteja previsto no projeto 
pedagógico do curso e da instituição de ensino.

§ 2º Se a instituição de ensino adotar verificações de aprendizagem periódicas ou finais, nos períodos de avaliação, 
a carga horária do estágio será reduzida pelo menos à metade, segundo estipulado no termo de compromisso, para 
garantir o bom desempenho do estudante.

Art. 11. A duração do estágio, na mesma parte concedente, não poderá exceder 2 (dois) anos, exceto quando se tratar 
de estagiário com deficiência.

Art. 12. A remuneração pela atividade de estágio deve contemplar auxílio-transporte e bolsa-estágio compatível com a 
escolaridade do educando e sua jornada de atividade.

Parágrafo único. A concessão de benefícios não caracteriza vínculo empregatício.

Art. 13. É assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 1 (um) ano, período de 
recesso de 30 (trinta) dias, a ser gozado preferencialmente durante suas férias escolares.

Parágrafo único. O recesso de que trata este artigo deverá ser remunerado quando o estagiário receber bolsa ou outra 
forma de contraprestação.

Art. 14. Aplica-se ao estagiário a legislação relacionada à saúde e segurança no trabalho, sendo sua implementação 
de responsabilidade da parte concedente do estágio.

CAPÍTULO V

DA FISCALIZAÇÃO

Art. 15. A Escola de Administração Pública (EAP), os agentes de integração, assim compreendidas as Escolas de 
Governo envolvidas na contratação das atividades de estágio, os Órgãos e Entidades concedentes, bem como as 
Instituições de Ensino envolvidas, podem, a qualquer tempo, desempenhar a função de fiscalizar a atividade de estágio 
nos respectivos locais de atividade.

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 16. O Termo de Compromisso deverá ser firmado pelo estagiário ou por seu representante ou assistente legal, 
pelos representantes legais da parte concedente e pelos representantes da instituição de ensino, vedada a atuação dos 
agentes de integração como representante de qualquer das partes.

Art. 17. O número máximo de estagiários em relação ao quadro de pessoal das entidades concedentes de estágio 
deverá atender às seguintes proporções:

I - de 1 (um) a 5 (cinco) empregados: 1 (um) estagiário;

II - de 6 (seis) a 10 (dez) empregados: até 2 (dois) estagiários;

III - de 11 (onze) a 25 (vinte e cinco) empregados: até 5 (cinco) estagiários;

IV – acima de 25 (vinte e cinco) empregados: até 20% (vinte por cento) de estagiários.

§ 1º O valor da bolsa-estágio, incluindo auxílio-transporte, para efeitos desta Lei serão estabelecidos em regulamento 
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próprio, não inferior a 60% do salário mínimo vigente.

§ 2º Para efeito desta Lei, considera-se quadro de pessoal o conjunto de trabalhadores empregados existentes no 
estabelecimento do estágio.

§ 3º Fica assegurado às pessoas com deficiência o percentual de 10% (dez por cento) das vagas oferecidas pela parte 
concedente do estágio.

§ 4º Fica assegurado às pessoas que se autodeclararem pretos, pardos e indígenas, o percentual de 10% (dez por 
cento) das vagas oferecidas pela parte concedente do estágio.

Art. 18. As despesas decorrentes da execução desta lei ocorrem por conta das dotações orçamentárias e financeira 
próprias de cada órgão ou entidade de governo interessado na disponibilidade de vagas de estágio.

Art. 19. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 20. Revogam-se as Leis nºs 1.817, de 07 de abril de 2014; 1.207, de 10 de abril de 2008; 1.096, de 05 de junho de 
2007 e 0362, de 11 de setembro de 1997, e disposições em contrário.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2022-0402-0008-5311

LEI  Nº  2.658  DE  02  DE  ABRIL  DE  2022

Autoriza o Estado do Amapá a celebrar acordos que resultem na redução mínima de 25% (vinte e cinco por cento) aos 
cofres públicos, e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,

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

Art. 1º Fica o Estado do Amapá, por intermédio da Procuradoria-Geral do Estado, autorizado a promover acordos 
judiciais e extrajudiciais em processos administrativos e judiciais em que o Estado, suas autarquias e fundações 
públicas forem parte na qualidade de autores, réus ou mesmo tiverem interesse jurídico na qualidade de assistentes 
ou oponentes, nos casos em que o objeto do processo versar sobre direitos disponíveis e de cunho meramente 
patrimoniais, respeitados os princípios da impessoalidade, legalidade, moralidade e economicidade.

Art. 2º Os acordos firmados com fundamento nesta Lei deverão resultar aos cofres públicos benefício econômico 
de no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) do direito que tenha sido reconhecido por decisão judicial ou decisão 
administrativa devidamente fundamentada.

Art. 3º Esta Lei não se aplica:

I – às ações de mandado de segurança e por atos de improbidade administrativa;

II – aos processos judiciais ou administrativos que envolvam pretensões que tenham como objeto bens imóveis do 
Estado, suas autarquias e fundações públicas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos ou sanções 
disciplinares aplicadas a eles;

IV – aos processos administrativos ou judiciais cujo objeto envolva de forma direta ou indireta tributo Estadual;

V – aos processos administrativos ou judiciais que envolvam a aplicação de sanções ambientais, administrativas, 
multas de trânsito, pena de multa do Tribunal de Contas do Estado, multas penais, ou qualquer outra espécie de sanção 
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aplicada pelo Poder Público;

VI – cobrança de custas, emolumentos ou qualquer despesa processual.

§ 1º Os acordos firmados em sede de processos administrativos que envolvam pagamento em dinheiro dependerão 
de prévia dotação orçamentária e serão precedidos de avaliações, laudos e/ou vistorias realizadas pelos órgãos 
competentes da Administração Estadual.

§ 2º Na impossibilidade de elaboração de laudos administrativos que determinem a expressão monetária da pretensão 
do administrado, poderão servir como elementos para embasar a proposta financeira do acordo:

I – orçamentos prévios apresentados pelo interessado, e ratificados e homologados pela Administração, por seus 
órgãos técnicos competentes de compras, licitações e patrimônio, considerando-se sempre a proposta mais vantajosa 
para o erário para servir de parâmetro para o acordo financeiro;

II – orçamentos elaborados pela própria administração, com base nos preços praticados no mercado, considerando-se 
sempre a proposta mais vantajosa para o erário para servir de parâmetro para o acordo financeiro.

Art. 4º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta de recursos contemplados nas dotações 
orçamentárias próprias ou através de abertura de créditos adicionais, ficando desde já autorizado o Poder Executivo 
a abri-los no orçamento vigente, valendo-se para tanto da anulação parcial ou total de dotações e/ou do excesso de 
arrecadação.

Art. 5° Esta Lei não exclui a aplicação de outras normas federais e estaduais em vigor para o fim de celebração de 
acordo judicial ou extrajudicial com a Administração Pública Estadual.

Art. 6º Esta Lei não afasta a obrigação de pagamento das despesas processuais, inclusive a contida no artigo 85, da 
Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, na forma estabelecida na decisão judicial ou na legislação de regência em vigor.

Art. 7º A celebração de acordo com fundamento nesta Lei dependerá de análise prévia da Procuradoria-Geral do 
Estado, devendo ser homologado judicialmente nas hipóteses legais.

Art. 8º Os procedimentos e atos necessários à execução da presente Lei serão regulamentados por meio de Decreto 
editado pelo Chefe do Poder Executivo.

Art. 9º Esta Lei entra vigor na data de sua publicação.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2022-0402-0008-5310

LEI  Nº  2.659  DE  02  DE  ABRIL  DE  2022

Institui a Câmara de Conciliação para o pagamento de precatórios do Estado do Amapá, mediante a celebração de 
acordo, definindo sua composição e competência, e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,

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

Art. 1º Fica instituída no Estado do Amapá a Câmara de Conciliação de Precatórios de que trata o art. 97, § 8º, inciso 
III, dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal.

Art. 2º Compete à Câmara de Conciliação de Precatórios do Estado do Amapá definir o pagamento direto aos credores 
de precatórios devidos pelo Estado do Amapá mediante a utilização de 50% (cinquenta por cento) dos recursos de que 
trata o art. 97, § 1º, inciso II, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal.



Sábado, 02 de Abril de 2022Seção 01• Nº 7.640Diário Oficial

51 de 107

Art. 3º A partir da ordem cronológica para pagamentos de precatórios, fixada pelo Tribunal de Justiça do Estado do 
Amapá, nos termos do art. 97, § 6º, do ADCT da Constituição Federal, os credores serão notificados por Edital a 
apresentar proposta de acordo no prazo de quinze dias, nos termos do ato convocatório.

Parágrafo único. As propostas serão analisadas de forma individualizada pela Câmara de Conciliação, observada a 
ordem cronológica dos precatórios definida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, devendo ser certificado nos 
autos administrativos próprios o sucesso ou não da conciliação, respeitando os seguintes procedimentos:

I - havendo sucesso na conciliação, o precatório será lançado em lista própria, com ordem cronológica especial, para 
pagamento na forma do art. 97, § 8º, inciso III, dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição 
Federal;

II - não havendo sucesso na conciliação, o precatório retorna à ordem cronológica da lista geral de precatórios fixada 
nos termos do art. 97, § 6º, do ADCT, sem prejuízo de nova tentativa de conciliação.

Art. 4º O pagamento dos precatórios em conformidade com a ordem cronológica da lista própria de precatórios de 
acordos, a que se refere o art. 3º, parágrafo único, inciso I, desta Lei, não configura quebra de ordem cronológica para 
pagamento de precatórios.

Art. 5º A Câmara de Conciliação de Precatórios será composta pelos seguintes membros:

I - Procurador-Geral do Estado;

II - Secretário de Estado do Planejamento;

III - Secretário de Estado da Fazenda.

Parágrafo único. A Câmara de Conciliação de Precatórios terá sua sede na Procuradoria-Geral do Estado, que fornecerá 
apoio material e administrativo às suas atividades.

Art. 6º As tratativas de acordo serão iniciadas em processo administrativo próprio, competindo aos credores 
interessados, após regularmente notificados pelos editais convocatórios, formular suas propostas por adesão à Câmara 
de Conciliação de Precatórios.

Parágrafo único. Os acordos judiciais realizados em processos em fase de conhecimento ou de execução somente 
poderão ser objeto de proposta à Câmara de Conciliação após sua inclusão na lista geral de precatórios expedida pelo 
Tribunal de Justiça do Estado, de acordo com o art. 97, § 6º, do ADCT da Constituição Federal.

Art. 7º As propostas de acordo formuladas perante a Câmara de Conciliação serão previamente analisadas por uma 
Comissão Técnica composta pelos seguintes membros:

I - um Procurador do Estado, designado pelo Procurador-Geral do Estado;

II - um servidor da SEPLAN, designado pelo seu titular;

III - um servidor da SEFAZ, designado pelo seu titular.

Art. 8º Para realização dos acordos de que trata esta Lei, deverão ser observados cumulativamente, os seguintes 
parâmetros:

I - deságio mínimo, incidente sobre o valor requisitado na data da proposta, compreendendo, inclusive, honorários 
de sucumbência, sendo esse deságio de até 40% (quarenta por cento), observados os critérios objetivos a serem 
estabelecidos em Decreto do Poder Executivo;

II - parcelamento do crédito em número de parcelas mensais a ser apurado pela Câmara de Conciliação, de acordo 
com critérios objetivos definidos em Decreto do Poder Executivo.

Parágrafo único. A celebração de acordo implicará renúncia expressa do aderente a qualquer discussão acerca dos 
critérios de apuração do valor devido, inclusive no tocante ao saldo remanescente, se houver.
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Art. 9º A organização, funcionamento, reuniões, deliberações e demais normas reguladoras de atuação da Câmara de 
Conciliação, será regida por Decreto do Chefe do Poder Executivo.

Art. 10. A decisão da Câmara de Conciliação e seus respectivos fundamentos, referentes à proposta apresentada pelo credor, será 
comunicada ao interessado no prazo de cinco dias após a sua prolação, na forma disposta no Decreto regulamentador desta Lei.

Art. 11. A formalização do acordo é de competência do Estado do Amapá, por intermédio de sua Procuradoria-Geral, 
após a aprovação da proposta pela Câmara de Conciliação.

Parágrafo único. A petição em três vias de igual teor será assinada pelos interessados e encaminhada ao Tribunal de 
Justiça do Estado para a homologação e providências de pagamento.

Art. 12. A celebração dos acordos dependerá de recursos depositados para esta finalidade, ficando as propostas 
apresentadas pendentes de avaliação e deliberação pela Câmara de Conciliação até disponibilidade de recursos para 
a formalização dos acordos, com observância da ordem cronológica entre os precatórios transacionados.

Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2022-0402-0008-5313

LEI  Nº  2.660  DE  02  DE  ABRIL  DE  2022

Altera dispositivos da Lei nº 1453, de 11 de fevereiro de 2010, que transformou o Departamento Estadual de Trânsito 
em Autarquia, alterou dispositivos da Lei nº 0811, de 20 de fevereiro de 2004, que dispõe sobre a Organização do 
Poder Executivo do Estado do Amapá, e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,

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

Art. 1º O art. 1º, da Lei Ordinária nº 1453, de 11 de fevereiro de 2010, passa a viger com a seguinte redação:

“Art. 1º Fica o Departamento Estadual de Trânsito transformado em Autarquia Estadual, entidade vinculada à 
Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública, dotada de personalidade jurídica de direito público, patrimônio 
próprio, dotada de autonomia administrativa e financeira, sede e foro na cidade de Macapá, Estado do Amapá, podendo 
estabelecer escritórios ou dependências em qualquer município do Estado”.

Art. 2º O art. 3º, da Lei Ordinária nº 1453, de 11 de fevereiro de 2010, passa a viger com a seguinte redação:

“Art. 3º A estrutura organizacional básica do DETRAN-AP compreende:”

I - DIREÇÃO SUPERIOR

1. Deliberação Colegiada

1.1 Conselho Estadual de Trânsito – CETRAN

1.2 Junta Administrativa de Recursos e Infrações – JARI

1.3 Conselho Diretor

1.4 Conselho Fiscal

2. Deliberação Singular
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2.1 Diretor-Presidente

II - UNIDADES DE ASSESSORAMENTO

3. Gabinete

4. Assessoria de Desenvolvimento Institucional - ADI

5. Assessoria de Estatística e Acompanhamento de Indicadores

6. Assessoria de Prestação de Contas de Gestão

7. Assessoria de Segurança Institucional

8. Procuradoria Jurídica - PROJUR

9. Controladoria

10. Corregedoria

11. Ouvidoria

12. Comissão Permanente de Licitação - CPL

13. Comissão Permanente de Credenciamento - CCRED

14. Comissão Permanente de Leilão de Veículos - CLV

15. Comissão de Defesa de Autuação - CDA

III - UNIDADES DE EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA

16. Escola Pública de Trânsito

16.1 Coordenadoria de Campanhas Educativas

16.1.1 Núcleo de Planejamento

16.1.2 Núcleo de Operacionalização

16.2 Coordenadoria de Formação e Aperfeiçoamento

16.2.1 Núcleo de Planejamento

16.2.2 Núcleo de Operacionalização

17. Diretoria de Atendimento e Descentralização

17.1 Circunscrição Regional de Trânsito - CIRETRAN

17.1.1 Núcleo Operacional

17.1.2 Núcleo Técnico

17.2 Agência de Trânsito

17.3 Posto de Atendimento

18. Diretoria Técnica
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18.1 Coordenadoria de Infraestrutura

18.1.1 Núcleo de Planejamento

18.1.2 Núcleo de Operacionalização

18.2 Coordenadoria de Sinalização

18.2.1 Núcleo de Planejamento

18.2.2 Núcleo de Operacionalização

18.3 Coordenadoria de Programação e Atividade de Tráfego

18.3.1 Núcleo de Planejamento

18.3.2 Núcleo de Operacionalização

19. Diretoria de Operações

19.1 Coordenadoria de Veículos

19.1.1 Núcleo de Registro de Veículos

19.1.2 Núcleo de Controle de Veículos

19.1.3 Núcleo de Inspeção de Veículos

19.2 Coordenadoria de Condutores

19.2.1 Núcleo de Registro de Condutores

19.2.2 Núcleo de Controle de Condutores

19.2.3 Núcleo de Exames Teórico e Prático

19.3 Coordenadoria de infrações

19.3.1 Núcleo de Registro de Infrações

19.3.2 Núcleo de Controle de Infrações

19.3.3 Núcleo de Processamento RENAINF

19.4 Coordenadoria de Perícias

19.4.1 Núcleo de Perícia Médica

19.4.2 Núcleo de Perícia Psicológica

20. Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação

20.1 Coordenadoria de Desenvolvimento

20.2 Coordenadoria de Infraestrutura e Segurança

20.3 Coordenadoria de Suporte Técnico e Tecnológico

21. Diretoria de Fiscalização
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21.1 Coordenadoria de Operações

21.2 Coordenadoria de Fiscalização

IV - UNIDADES DE EXECUÇÃO INSTRUMENTAL

22. Diretoria Administrativa Financeira

22.1 Coordenadoria de Apoio Administrativo

22.1.1 Núcleo de Patrimônio

22.1.2 Núcleo de Almoxarifado

22.1.3 Núcleo de Transportes

22.1.4 Núcleo de Serviços Gerais

22.1.5 Núcleo de Protocolo

22.1.6 Núcleo de Arquivo

22.2 Coordenadoria de Gestão de Pessoas

22.2.1 Núcleo de Recursos Humanos

22.2.2 Núcleo de Folha de Pagamento

22.3 Coordenadoria de Contratos, Convênios e Prestação de Contas

22.3.1 Núcleo de Contratos

22.3.2 Núcleo de Convênios

22.3.3 Núcleo de Prestação de Contas

22.4 Coordenadoria de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil

22.4.1 Núcleo de Execução Orçamentária

22.4.2 Núcleo de Execução Financeira

22.4.3 Núcleo de Execução Contábil”

Art. 3º Os §§ 1º e 3º, do art. 6º, da Lei Ordinária nº 1453, de 11 de fevereiro de 2010, passam a viger com a seguinte 
redação:

“Art. 6º ................................................................................

I - ........................................................................................

II - .......................................................................................

§ 1º As funções gratificadas previstas no inciso I deste artigo serão de livre nomeação e exoneração pelo Governador 
do Estado.

§ 2º .....................................................................................

§ 3º Servidores do quadro efetivo do Estado, Militares estaduais e servidores do extinto Território Federal do Amapá à 
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disposição do Estado poderão ser designados para Funções Gratificadas ou colocados à disposição do DETRAN-AP, sendo 
assegurada a contagem do tempo de serviço para todos os fins, inclusive para progressão funcional e promoção na carreira 
de origem, sem prejuízo das vantagens de caráter indenizatório ou compensatório a que fizerem jus por Lei Específica, 
Plano de Cargo, Carreira e Salários e, ainda, por disposições do Regime Jurídico Único dos Servidores Estaduais.”

Art. 4º Fica acrescido o § 4º, no art. 6º, da Lei Ordinária nº 1453, de 11 de fevereiro de 2010, com a seguinte redação:

“Art. 6º ................................................................................

I - ........................................................................................

II - .......................................................................................

§ 1º .....................................................................................

§ 2º .....................................................................................

§ 3º .....................................................................................

§ 4º A representação judicial e extrajudicial da autarquia será exercida por Procurador de Estado de carreira nomeado 
pelo Governador do Estado.”

Art. 5º O art. 12, da Lei Ordinária nº 1453, de 11 de fevereiro de 2010, alterado pela Lei nº 2267, de 26.12.2017, passa 
a viger com a seguinte redação:

“Art. 12. Fica criada a Gratificação de Deliberação Colegiada no valor correspondente a 50% do salário mínimo vigente 
por sessão, devida aos membros do Conselho Estadual de Trânsito – CETRAN, da Junta Administrativa de Recursos 
de Infrações - JARI, do Conselho Diretor e do Conselho Fiscal, pela participação efetiva de seus membros em sessão 
ordinária e extraordinárias, no limite máximo de 08 (oito) sessões mensais para o Conselho Estadual de Trânsito – 
CETRAN e para a Junta Administrativa de Recursos de Infrações – JARI, e 01 (uma) sessão mensal para o Conselho 
Diretor e para o Conselho Fiscal, na forma que dispuserem os seus Regimentos Internos.”

Art. 6º As funções gratificadas de Nível Superior do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN estão dispostas no 
Anexo I desta Lei.

Art. 7º Fica definido o percentual máximo de 15% (quinze por cento) da receita de multa por infração de trânsito 
efetivamente arrecadada pelo Órgão Executivo de Trânsito e pelo Órgão Executivo Rodoviário de Trânsito do Estado do 
Amapá a ser repassado ao Sistema Integrado de Segurança Pública por intermédio do Fundo Estadual de Segurança 
Pública-FUNSEP para aplicação exclusiva nas atividades de policiamento e fiscalização de trânsito, nos termos do art. 
320 do Código de Trânsito Brasileiro.

Parágrafo único. O percentual de repasse será processado mensalmente, e incidirá na totalidade dos recursos 
efetivamente arrecadados, após as deduções de ordem legais correspondentes à distribuição ao Fundo Nacional 
de Segurança e Educação de Trânsito-FUNSET, aos custos de processamento destinados à Secretaria Nacional de 
Trânsito-SENATRAN, aos custos de processamento do sistema de compensação nacional constante do Registro 
Nacional de Infrações de Trânsito-RENAINF e a apropriação para encargos sociais.

Art. 8º As despesas resultantes da aplicação desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias e financeiras 
próprias ou outras que lhe sejam regularmente consignadas, ficando o Poder Executivo autorizado a realizar as 
suplementações que se fizerem necessárias.

Art. 9º Revogam-se as disposições em contrário, em especial as contidas nos artigos 1º, 3º, 5º, 6º, Parágrafo único, do 
art. 9º; art. 12 e, ainda, o Anexo da Lei Ordinária nº 1453, de 11 de fevereiro de 2010 e suas alterações.

Art. 10. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 90 (noventa) dias contados do início da sua vigência.

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
  
ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA



Sábado, 02 de Abril de 2022Seção 01• Nº 7.640Diário Oficial

57 de 107

Governador

Nº UNIDADE ORGÂNICA CARGO CÓDIGO QUANT.

1 Autarquia

Diretor-Presidente Subsídio - 5 1

Diretor-Adjunto de Gestão Subsídio - 4 1

Diretor-Adjunto de Operação Subsídio - 4 1

2 Gabinete

Chefe de Gabinete FGS - 4 1

Secretário Executivo FGS - 1 4

Assessor Técnico - Nível III FGS - 3 4

Assessor Técnico - Nível II FGS - 2 8

Assessor de Políticas Ambientais - Nível III FGS - 3 1

Assessor de Comunicações - Nível III FGS - 3 1

3 Conselho Estadual de Trânsito Secretário Executivo FGS - 1 1

4 Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações Secretário Executivo FGS - 1 5

5 Conselho Diretor Secretário Executivo FGS - 1 1

6 Conselho Fiscal Secretário Executivo FGS - 1 1

7 Assessoria de Desenvolvimento 
Institucional - ADI

Assessor de Desenvolvimento Institucional - Nível III FGS - 3 1

Assessor Técnico de Planejamento - Nível II FGS - 2 1

Assessor Técnico de Orçamento - Nível II FGS - 2 1

Assessor Técnico de Projetos e Captação de Recursos - 
Nível II FGS - 2 1

8 Assessoria de Estatística e 
Acompanhamento de Indicadores

Assessor de Estatística e Acompanhamento de 
Indicadores - Nível III FGS - 3 1

9 Assessoria de Prestação de Contas de 
Gestão Assessor de Prestação de Contas de Gestão - Nível III FGS - 3 1

10 Assessoria de Segurança Institucional
Assessor de Inteligência e Contra inteligência - Nível III FGS - 3 1

Assessor Técnico - Nível II FGS - 2 2

11 Procuradoria Jurídica - PROJUR
Assessor Especial Jurídico - Nível IV FGS - 3 1

Assessor Técnico - Nível II FGS - 2 2

12 Controladoria

Assessor de Controle Interno - Nível III FGS - 3 1

Assessor Técnico de Controle de Processos Operacionais 
- Nível II FGS - 2 1

Assessor Técnico de Controle de Processos 
Administrativos - Nível II FGS - 2 1

13 Corregedoria
Corregedor FGS - 4 1

Assessor Técnico - Nível II FGS - 2 2

14 Ouvidoria Ouvidor FGS - 3 1

15 Comissão Permanente de Licitação - CPL

Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL FGS - 3 1

Pregoeiro FGS - 2 1

Assessor Técnico - Nível II FGS - 2 2

16 Comissão Permanente de Credenciamento 
- CCRED

Presidente da Comissão Permanente de Credenciamento 
- CCRED FGS - 3 1

Assessor Técnico - Nível II FGS - 2 4

17 Comissão Permanente de Leilão de 
Veículos - CLV

Presidente da Comissão Permanente de Leilão de 
Veículos - CLV FGS - 3 1

Assessor Técnico - Nível II FGS - 2 4

18 Comissão de Defesa de Autuação - CDA
Presidente Comissão de Defesa de Autuação - CDA FGS - 3 1

Assessor Técnico - Nível II FGS - 2 3

19 Escola Pública de Trânsito Diretor da Escola Pública de Trânsito FGS - 4 1

19.1 Coordenadoria de Campanhas Educativas Coordenador de Campanhas Educativas FGS - 3 1

19.1.1 Núcleo de Planejamento Gerente de Núcleo FGS - 2 1

19.1.2 Núcleo de Operacionalização Gerente de Núcleo FGS - 2 1
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19.2 Coordenadoria de Formação e 
Aperfeiçoamento Coordenador de Formação e Aperfeiçoamento FGS - 3 1

19.2.1 Núcleo de Planejamento Gerente de Núcleo FGS - 2 1

19.2.2 Núcleo de Operacionalização Gerente de Núcleo FGS - 2 1

20 Diretoria de Atendimento e 
Descentralização Diretor de Atendimento e Descentralização FGS - 4 1

20.1 Circunscrição Regional de Trânsito - 
CIRETRAN Coordenador de CIRETRAN FGS - 3 8

20.1.1 Núcleo Operacional Gerente de Núcleo FGS - 2 8

20.1.2 Núcleo Técnico Gerente de Núcleo FGS - 2 8

20.2 Agência de Trânsito Gerente de Agência FGS - 2 10

20.3 Posto de Atendimento Gerente de Posto de Atendimento FGS - 2 10

21 Diretoria Técnica Diretor Técnico FGS - 4 1

21.1 Coordenadoria de Infraestrutura Coordenador de Infraestrutura FGS - 3 1

21.1.1 Núcleo de Planejamento Gerente de Núcleo FGS - 2 1

21.1.2 Núcleo de Operacionalização Gerente de Núcleo FGS - 2 1

21.2 Coordenadoria de Sinalização Coordenador de Sinalização FGS - 3 1

21.2.1 Núcleo de Planejamento Gerente de Núcleo FGS - 2 1

21.2.2 Núcleo de Operacionalização Gerente de Núcleo FGS - 2 1

21.3 Coordenadoria de Programação e Atividade 
de Tráfego Coordenador de Programação e Atividade de Tráfego FGS - 3 1

21.3.1 Núcleo de Planejamento Gerente de Núcleo FGS - 2 1

21.3.2 Núcleo de Operacionalização Gerente de Núcleo FGS - 2 1

22 Diretoria de Operações Diretor de Operações FGS - 4 1

22.1 Coordenadoria de Veículos Coordenador de Veículos FGS - 3 1

22.1.1 Núcleo de Registro de Veículos Gerente de Núcleo FGS - 2 1

22.1.2 Núcleo de Controle de Veículos Gerente de Núcleo FGS - 2 1

22.1.3 Núcleo de Inspeção de Veículos Gerente de Núcleo FGS - 2 1

22.2 Coordenadoria de Condutores Coordenador de Condutores FGS - 3 1

22.2.1 Núcleo de Registro de Condutores Gerente de Núcleo FGS - 2 1

22.2.2 Núcleo de Controle de Condutores Gerente de Núcleo FGS - 2 1

22.2.3 Núcleo de Exames Teórico e Prático
Gerente de Núcleo FGS - 2 1

Assessor Técnico - Nível I FGS - 1 2

22.3 Coordenadoria de Infrações Coordenador de Infrações FGS - 3 1

22.3.1 Núcleo de Registro de Infrações Gerente de Núcleo FGS - 2 1

22.3.2 Núcleo de Controle de Infrações Gerente de Núcleo FGS - 2 1

22.3.3 Núcleo de Processamento RENAINF Gerente de Núcleo FGS - 2 1

22.4 Coordenadoria de Perícias Coordenador de Perícias FGS - 3 1

22.4.1 Núcleo de Perícia Médica Gerente de Núcleo FGS - 2 1

22.4.2 Núcleo de Perícia Psicológica Gerente de Núcleo FGS - 2 1

23 Diretoria de Tecnologia da Informação e 
Comunicação Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação FGS - 4 1

23.1 Coordenadoria de Desenvolvimento Coordenador de Desenvolvimento FGS - 3 1

23.2 Coordenadoria de Infraestrutura e 
Segurança Coordenador de Infraestrutura e Segurança FGS - 3 1

23.3 Coordenadoria de Suporte Técnico e 
Tecnológico Coordenador de Suporte Técnico e Tecnológico FGS - 3 1

24 Diretoria de Fiscalização
Diretor de Fiscalização FGS - 4 1

Assessor Técnico - Nível I FGS - 1 1

24.1 Coordenadoria de Operações Coordenador de Operações FGS - 3 1

24.2 Coordenadoria de Fiscalização
Coordenador de Fiscalização FGS - 3 1

Chefe de Fiscalização FGS - 2 3

25 Diretoria Administrativa Financeira Diretor Administrativo-Financeiro FGS - 4 1
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25.1 Coordenadoria de Apoio Administrativo Coordenador de Apoio Administrativo FGS - 3 1

25.1.1 Núcleo de Patrimônio Gerente de Núcleo FGS - 2 1

25.1.2 Núcleo de Almoxarifado Gerente de Núcleo FGS - 2 1

25.1.3 Núcleo de Transportes Gerente de Núcleo FGS - 2 1

25.1.4 Núcleo de Serviços Gerais Gerente de Núcleo FGS - 2 1

25.1.5 Núcleo de Protocolo Gerente de Núcleo FGS - 2 1

25.1.6 Núcleo de Arquivo Gerente de Núcleo FGS - 2 1

25.2 Coordenadoria de Gestão de Pessoas Coordenador de Gestão de Pessoas FGS - 3 1

25.2.1 Núcleo de Recursos Humanos Gerente de Núcleo FGS - 2 1

25.2.2 Núcleo de Folha de Pagamento Gerente de Núcleo FGS - 2 1

25.3 Coordenadoria de Contratos, Convênios e 
Prestação de Contas

Coordenador de Contratos, Convênios e Prestação de 
Contas FGS - 3 1

25.3.1 Núcleo de Contratos Gerente de Núcleo FGS - 2 1

25.3.2 Núcleo de Convênios Gerente de Núcleo FGS - 2 1

25.3.3 Núcleo de Prestação de Contas Gerente de Núcleo FGS - 2 1

25.4 Coordenadoria de Execução Orçamentária, 
Financeira e Contábil Coordenador de Execução Orçamentária e Financeira FGS - 3 1

25.4.1 Núcleo de Execução Orçamentária
Gerente de Núcleo FGS - 2 1

Assessor Técnico - Nível II FGS - 2 1

25.4.2 Núcleo de Execução Financeira
Gerente de Núcleo FGS - 2 1

Assessor Técnico - Nível II FGS - 2 1

25.4.3 Núcleo de Execução Contábil
Gerente de Núcleo FGS - 2 1

Assessor Técnico - Nível II FGS - 2 1

TOTAL 180

HASH: 2022-0402-0008-5315

LEI  Nº  2.661  DE  02  DE  ABRIL  DE  2022

Altera a Lei nº 1.879, de 28 de abril de 2015, e dá outras providências.
 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,
 
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá aprovou e eu, nos termos do art. 107 da Constituição 
Estadual, sanciono a seguinte Lei:
 
Art. 1º Ficam acrescidos na Lei nº 1.879, de 28 de abril de 2015, 03 (três) cargos de provimento em comissão 
Subsídio-4, 05 (cinco) cargos CDS-4 e 15 (quinze) cargos CDS-3, os quais serão alocados na estrutura organizacional 
das secretarias que compõem a Administração Direta do Poder Executivo Estadual”, conforme Anexo Único desta Lei.

Art. 2º As despesas resultantes da execução desta Lei correm à conta das dotações orçamentárias próprias, 
suplementadas se necessário.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

ANEXO ÚNICO
 

Nomenclatura para alocação dos cargos Quantidade

Subsídio-4 Secretário Adjunto 03

Código CDS-4 Assessor Especial 05

Código CDS-3 Assessor Técnico 15
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HASH: 2022-0402-0008-5314

LEI  Nº 2.662  DE  02  DE  ABRIL  DE  2022
 
Altera dispositivos da Lei nº 0949, de 23 de dezembro de 2005, que dispõe sobre normas de funcionamento do Sistema 
Estadual de Educação, reestru-tura o Grupo Magistério do Quadro de Pessoal do Estado do Amapá e orga-niza o Plano 
de Cargos, Carreiras e Salários dos profissionais da educação básica do Poder Executivo Estadual.
 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,
 
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá aprovou e eu, nos termos do art. 107 da Constituição 
Estadual, sanciono a seguinte Lei:
 
Art. 1º Ficam acrescentados os Incisos IX, X, XI e XII, ao art. 8º, da Lei 0949, de 23 de dezembro de 2005, passando 
a vigorar com a seguinte reda-ção:

“Art. 8º ................................................................................
(...)
IX - Pedagogo Indígena;
X - Analista Educacional;
XI – Auxiliar Educacional - Indígena;
XII - Especialista em Educação - Indígena.”
Art. 2º A Lei nº 0949, de 23 de dezembro de 2005, passa a vigorar acresci-da dos art. 8º-A, art.16-A, art.16-B, art.16-C 
e art.16-D, com a seguinte re-dação:
“Art. 8º-A Para o exercício dos cargos de provimento efetivo de Professor In-dígena, Pedagogo Indígena, Auxiliar 
Educacional - indígena e Especialista em Educação - Indígena, serão exigidos os seguintes requisitos:
I - ser indígena de uma das seguintes etnias: Galibi-Marwono, Galibi Kali-nã, Palikur, Karipuna, Apalay, Tiriyó, Waiana, 
Kaxuyana e Wajãpi;
II - ser falante da língua materna da comunidade e do português;
III - possuir Registro Administrativo de Nascimento Indígena - RA-NI/FUNAI/MJ ou declaração que comprove ser 
reconhecido por suas orga-nizações e comunidades indígenas.”
“Art.16-A. As atribuições do cargo de Pedagogo Indígena:
I - planejar, coordenar, assessorar e avaliar as ações educativas, concomi-tantemente aos demais serviços e segmentos 
envolvidos no processo educa-cional;
II - elaborar e viabilizar o desenvolvimento do currículo pleno da escola;
III - promover a qualidade e a produtividade do processo ensino-aprendizagem;
IV - contribuir com a formulação das políticas públicas educacionais do Estado;
V - desenvolver atividades docentes nos ambientes de aprendizagem, pre-sencial ou à distância, para os profissionais 
da educação no Estado.”
“Art. 16-B. As atribuições do cargo de Analista Educacional:
I - elaborar propostas de atividades interdisciplinares para projetos educa-tivos;
II - analisar e acompanhar projetos de novas unidades escolares;
III - identificar necessidades de melhorias no sistema de ensino;
IV - participar da realização de estudos visando o atingimento das metas e planos da Mantenedora;
V - emitir parecer técnico e relatórios dentro de sua área de atuação;
VI - prestar assessoramento técnico ao Órgão central e demais órgãos e unidades do sistema de ensino.”
“Art. 16-C. As atribuições do cargo Auxiliar Educacional - Indígena:
I - na área de administração escolar: desenvolver atividades de escritura-ção, arquivo, protocolo, estatística, lavratura 
e registro de atas, controle de transferências escolares, boletins e outras inerentes aos trabalhos da se-cretaria escolar 
e dos setoriais da Secretaria de Estado da Educação;
II - na área de multimeios didáticos: operar e manter mimeógrafos, video-cassetes, aparelhos de DVD, Data Show, 
televisores, projetores de slides, computadores, calculadoras, fotocopiadoras, retroprojetores e outros recur-sos 
didáticos de uso especial;
III - na área de apoio pedagógico: organizar, disciplinar e manter a ordem no ambiente escolar.”
“Art. 16-D. As atribuições do cargo de Especialista em Educação - Indígena:
I - prestar atendimento especializado na área tecnologia em informática educativa;
II - prestar atendimento aos educandos e educadores;
III - prestar assessoramento ao órgão central da Secretaria de Estado da Educação e às unidades escolares.”
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Art. 3º O artigo 13, da Lei nº 0949, de 23 de dezembro de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 13. ..............................................................................
I - na área de administração escolar: desenvolver atividades de escritura-ção, arquivo, protocolo, estatística, lavratura 
e registro de atas, controle de transferências escolares, boletins, videocassetes, aparelhos de DVD, Data Show, 
televisores, projetores de slides, computadores, calculadoras, fotoco-piadoras, retroprojetores, recursos didáticos 
de uso especial e outras ine-rentes aos trabalhos da secretaria escolar e dos setoriais da Secretaria de Estado da 
Educação;
II - na área de manipulação de alimentos: atividades relativas à prepara-ção, conservação, armazenamento e distribuição 
da alimentação escolar;
III - na área de apoio pedagógico: organizar, disciplinar e manter a ordem no ambiente escolar.”

Art. 4º O artigo 20, da Lei nº 0949, de 23 de dezembro de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 20. ..............................................................................
(...)
IX - Pedagogo Indígena: diploma de nível superior de graduação com licen-ciatura plena em Pedagogia, com habilitação 
em supervisão, planejamento, orientação, inspeção e administração escolar;
X - Analista Educacional: diploma de curso superior, de graduação em Li-cenciatura Plena em Pedagogia, com 
habilitação em supervisão, planeja-mento, orientação, inspeção e administração escolar;
XI - Auxiliar Educacional - Indígena: certificado de conclusão de ensino médio;
XII - Especialista em Educação - Indígena: diploma de nível superior na área de informática.”
Art. 5º Ficam acrescentados os incisos VIII, IX, X e XI, ao art. 21, da Lei nº 0949, de 23 de dezembro de 2005, passando 
a vigorar com a seguinte reda-ção:
 
“Art. 21. ..........................................................................
(...)
VIII - Pedagogo Indígena 40 (quarenta) horas semanais;
 
IX - Analista Educacional 40 (quarenta) horas semanais;
X - Auxiliar Educacional - Indígena 40 (quarenta) horas semanais;
XI - Especialista em Educação - Indígena 40 (quarenta) horas semanais.”
Art. 6º O vencimento básico dos cargos de Pedagogo e Pedagogo Indígena, Analista Educacional, Auxiliar Educacional 
– Indígena, Especialista em Educação e Especialista em Educação - Indígena é o constante dos Anexos II, III, IV, V 
desta Lei, respectivamente.

Art. 7º O artigo 45, da Lei nº 0949, de 23 de dezembro de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 45. ..............................................................................
§ 1º .....................................................................................
§ 2° O ocupante do cargo de Especialista em Educação terá direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais, na 
conformidade do calendário escolar e tabelas previamente organizadas, desde que estejam atuando nas unidades 
escolares ou na estrutura organizacional da Secretaria de Estado da Educação e desempenhando suas atribuições 
previstas nesta lei.
§ 3° O ocupante do cargo de Pedagogo, desde que em desempenho das suas atribuições previstas nesta lei, nas 
unidades escolares ou na estrutura or-ganizacional da Secretaria de Estado da Educação, faz jus a 60 (sessenta) dias 
de férias anuais, sem prejuízo ao calendário escolar, com tabelas pre-viamente organizadas.”

Art. 8º O artigo 20, da Lei nº 0949, de 23 de dezembro de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 20. ..............................................................................
(...)
§ 11. Os cargos de Pedagogo e Pedagogo Indígena, serão enquadrados nas tabelas salariais constantes do anexo 
II desta lei, respeitando o regime de trabalho, níveis e padrões por eles ocupados na data de publicação desta lei, 
correspondendo:
I - Pedagogo e Pedagogo Indígena com licenciatura plena: Nível I - Licencia-tura Plena;
II - Pedagogo e Pedagogo Indígena com pós-graduação lato sensu: Nível II - Especialização;
III – Pedagogo e Pedagogo Indígena com pós-graduação stricto sensu, com curso de Mestrado: Nível III - Mestrado;
IV – Pedagogo e Pedagogo Indígena com pós-graduação stricto sensu, com curso de Doutorado: Nível IV - Doutorado.
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§ 12. Os cargos de Especialista em Educação e Especialista em Educação - Indígena, serão enquadrados nas tabelas 
salariais constantes do anexo V desta lei, respeitando o regime de trabalho, níveis e padrões por eles ocu-pados na 
data de publicação desta lei, correspondendo:
I - Especialista em Educação ou Especialista em Educação - Indígena com licenciatura plena: Nível I - Licenciatura 
Plena;
II - Especialista em Educação ou Especialista em Educação - Indígena com pós-graduação lato sensu: Nível II - 
Especialização;
III - Especialista em Educação ou Especialista em Educação - Indígena com pós-graduação stricto sensu, com curso 
de Mestrado: Nível III - Mestrado;
IV - Especialista em Educação ou Especialista em Educação - Indígena com pós-graduação stricto sensu, com curso 
de Doutorado: Nível IV - Doutorado.”

Art. 9º O artigo 37, da Lei nº 0949, de 23 de dezembro de 2005, passa a vigorar acrescido do inciso IV e V, com a 
seguinte redação:

“Art. 37. ..........................................................................
(...)
IV - Pedagogo e Pedagogo Indígena: 
a) do Nível I para o Nível II: especialização (lato sensu);
b) do Nível atual ocupado para o Nível III: mestrado (stricto sensu); 
c) do Nível atual ocupado para o Nível IV: doutorado (stricto sensu);
V – Especialista em Educação e Especialista em Educação – Indígena: 
a) do Nível I para o Nível II: especialização (lato sensu);
b) do Nível atual ocupado para o Nível III: mestrado (stricto sensu); 
c) do Nível atual ocupado para o Nível IV: doutorado (stricto sensu).”

Art. 10. Os ocupantes do cargo de Pedagogo e Especialista em Educação deixam de receber a gratificação de titulação 
prevista no inciso V, do art. 40, da Lei nº 0949, de 23 de dezembro de 2005, ficando enquadrados na ta-bela salarial do 
Anexo II e anexo V desta lei, respectivamente, conforme equivalência estabelecida abaixo:

I - ocupantes do cargo de Pedagogo com gratificação de titulação 10% (dez por cento), passam a ser enquadrados no 
Nível II (Especialização);
II - ocupantes do cargo de Pedagogo com gratificação de titulação 20% (vinte por cento), passam a ser enquadrados 
no Nível III (Mestrado);
III - ocupantes do cargo de Pedagogo com gratificação de titulação 30% (trinta por cento), passam a ser enquadrados 
no Nível IV (Doutorado).
IV - ocupantes do cargo de Especialista em Educação com gratificação de titulação 10% (dez por cento), passam a ser 
enquadrados no Nível II (Espe-cialização);
V - ocupantes do cargo de Especialista em Educação com gratificação de titulação 20% (vinte por cento), passam a ser 
enquadrados no Nível III (Mestrado);
VI - ocupantes do cargo de Especialista em Educação com gratificação de titulação 30% (trinta por cento), passam a 
ser enquadrados no Nível IV (Doutorado).
Art. 11. Altera a redação do inciso V e acrescenta o inciso VI no art. 40, da Lei nº 0949, de 23 de dezembro de 2005, 
passando a vigorar com a redação abaixo:

“Art. 40. ..............................................................................
(...)
V - Gratificação de Titulação, incidente sobre o vencimento básico do res-pectivo padrão e classe ocupado pelo servidor, 
devida aos ocupantes do car-go de Analista Educacional, detentores de curso de pós-graduação, desde que específico 
da área de educação ou das áreas relacionadas no inciso III do art. 17 desta Lei, e reconhecido pelo Ministério da 
Educação, nos se-guintes percentuais:
a) ........................................................................................
b) ........................................................................................
c) .........................................................................................
§ 1º .....................................................................................
§ 2º .....................................................................................
§ 3º .....................................................................................
§ 4º .....................................................................................
§ 5º .....................................................................................
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VI – Fica instituída a Gratificação de Aperfeiçoamento, no percentual de 10% (dez por cento), incidente sobre o 
vencimento básico do respectivo pa-drão ocupado pelo servidor pertencente ao cargo de Auxiliar Educacional, para os 
possuidores de curso de graduação, reconhecido pelos órgãos com-petentes;”

Art. 12. Fica alterado o quadro de vagas da Lei nº 0949, de 23 de dezembro de 2005, que passa a vigorar conforme o 
Anexo I constante desta Lei.

Art. 13. Fica revogada o Anexo III - Grupo Magistério - Pedagogo e Especia-lista em Educação da Lei nº 0949, de 23 
de dezembro de 2005.
 
Art. 14. O vencimento básico do cargo de Cuidador é o constante do Anexo VI desta Lei.

Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a contar de 1º de abril de 2022.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

ANEXO I
 

QUANTITATIVO DE VAGAS E CARÊNCIAS NO QUADRO 
 

ORD. GRUPO OCUPACIONAL DO MAGISTÉRIO - CARGO VAGAS FINAIS

1 PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA E PROFISSIONAL 10.387

2 PROFESSOR INDIGENA 614

3 PEDAGOGO 765

4 PEDAGOGO INDÍGENA 47

5 INSTRUTOR MUSICAL 05

6 CUIDADOR 327

7 TRADUTOR E INTÉRPRETE DE LIBRAS - LÍNGUA POR-TUGUESA 65

8 ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO - INDÍGENA 08

9 ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO 227

10 AUXILIAR EDUCACIONAL - INDÍGENA 53

11 AUXILIAR EDUCACIONAL 480

12 ANALISTA EDUCACIONAL 60

 TOTAL 13.038

 
ANEXO II

TABELA SALARIAL
GRUPO OCUPACIONAL DO MAGISTÉRIO - 40H

 

Padrão

PEDAGOGO E PEDAGOGO INDÍGENA
Nível-I Nível-II Nível-III Nível-IV

Licenciatura
Plena Especialização Mestrado Doutorado

24 9.102,39 10.012,76 10.922,98 11.833,15

23 8.825,28 9.707,93 10.590,44 11.472,90

22 8.556,60 9.412,38 10.268,02 11.123,62

21 8.296,10 9.125,83 9.955,42 10.784,97

20 8.043,53 8.848,00 9.652,34 10.456,63

19 7.798,65 8.578,63 9.358,48 10.138,29

18 7.561,23 8.317,46 9.073,57 9.829,64

17 7.331,04 8.064,24 8.797,33 9.530,39
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16 7.107,85 7.818,73 8.529,50 9.240,25

15 6.891,46 7.580,70 8.269,83 8.958,94

14 6.681,66 7.349,91 8.018,06 8.686,19

13 6.478,24 7.126,15 7.773,96 8.421,75

12 6.281,02 6.909,20 7.537,29 8.165,36

11 6.089,80 6.698,86 7.307,82 7.916,77

10 5.904,40 6.494,92 7.085,34 7.675,75

09 5.724,65 6.297,19 6.869,63 7.442,07

08 5.550,37 6.105,48 6.660,49 7.215,50

07 5.381,39 5.919,60 6.457,72 6.995,83

06 5.217,56 5.739,38 6.261,12 6.782,85

05 5.058,72 5.564,65 6.070,51 6.576,35

04 4.904,71 5.395,24 5.885,70 6.376,14

03 4.755,39 5.230,99 5.706,52 6.182,02

02 4.610,62 5.071,74 5.532,79 5.993,81

01 4.470,25 4.917,34 5.364,35 5.811,33
 

ANEXO III
 

TABELA SALARIAL
ANALISTA EDUCACIONAL - 40H

 

Padrão
ANALISTA

Vencimento Base

24 9.102,39

23 8.825,28

22 8.556,60

21 8.296,10

20 8.043,53

19 7.798,65

18 7.561,23

17 7.331,04

16 7.107,85

15 6.891,46

14 6.681,66

13 6.478,24

12 6.281,02

11 6.089,80

10 5.904,40

09 5.724,65

08 5.550,37

07 5.381,39

06 5.217,56

05 5.058,72

04 4.904,71

03 4.755,39

02 4.610,62

01 4.470,25

ANEXO IV
 

TABELA SALARIAL
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AUXILIAR EDUCACIONAL - INDÍGENA
 

Padrão
Auxiliar Educacio-nal

Vencimento Base
23 4.677,32

22 4.534,92

21 4.396,86

20 4.263,00

19 4.133,22

18 4.007,39

17 3.885,39

16 3.767,10

15 3.652,41

14 3.541,22

13 3.433,41

12 3.328,88

11 3.227,54

10 3.129,28

09 3.034,01

08 2.941,64

07 2.852.08

06 2.765,25

05 2.681,06

04 2.599,44

03 2.520,30

02 2.443,57

01 2.369,18
 

ANEXO V
 

TABELA SALARIAL
ESPECIALISTA

 

Padrão

ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO E ESPECIALIS-TA EM EDUCAÇÃO - INDÍGENA

Nível-I Nível-II Nível-III Nível-IV

Licenciatura Plena Especialização Mestrado Doutorado

24 9.102,39 10.012,76 10.922,98 11.833,15

23 8.825,28 9.707,93 10.590,44 11.472,90

22 8.556,60 9.412,38 10.268,02 11.123,62

21 8.296,10 9.125,83 9.955,42 10.784,97

20 8.043,53 8.848,00 9.652,34 10.456,63

19 7.798,65 8.578,63 9.358,48 10.138,29

18 7.561,23 8.317,46 9.073,57 9.829,64

17 7.331,04 8.064,24 8.797,33 9.530,39

16 7.107,85 7.818,73 8.529,50 9.240,25

15 6.891,46 7.580,70 8.269,83 8.958,94

14 6.681,66 7.349,91 8.018,06 8.686,19

13 6.478,24 7.126,15 7.773,96 8.421,75

12 6.281,02 6.909,20 7.537,29 8.165,36

11 6.089,80 6.698,86 7.307,82 7.916,77

10 5.904,40 6.494,92 7.085,34 7.675,75
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09 5.724,65 6.297,19 6.869,63 7.442,07

08 5.550,37 6.105,48 6.660,49 7.215,50

07 5.381,39 5.919,60 6.457,72 6.995,83

06 5.217,56 5.739,38 6.261,12 6.782,85

05 5.058,72 5.564,65 6.070,51 6.576,35

04 4.904,71 5.395,24 5.885,70 6.376,14

03 4.755,39 5.230,99 5.706,52 6.182,02

02 4.610,62 5.071,74 5.532,79 5.993,81

01 4.470,25 4.917,34 5.364,35 5.811,33

 
ANEXO VI

 
TABELA SALARIAL

CUIDADOR
 

CUIDADOR

Classe Nível Pa-drão  Vencimento

Especi-al

MNM23 V  R$  4.677,32

MNM22  IV  R$  4.534,92

MNM21  III  R$  4.396,86

MNM20  II  R$  4.263,00

MNM19 I  R$  4.133,22

1ª

MNM18  VI  R$  4.007,39

MNM17  V  R$  3.885,39

MNM16  IV  R$  3.767,10

MNM15  III  R$  3.652,41

MNM14  II  R$  3.541,22

MNM13  I  R$  3.433,41

2ª

MNM12  VI  R$  3.328,88

MNM11  V  R$  3.227,54

MNM10  IV  R$  3.129,28

MNM09  III  R$  3.034,01

MNM08  II  R$  2.941,64

MNM07  I  R$  2.852,08

3ª

MNM06  VI  R$  2.765,25

MNM05  V  R$  2.681,06

MNM04  IV  R$  2.599,44

MNM03  III  R$  2.520,30

MNM02  II  R$  2.443,57

MNM01  I  R$  2.369,18
 
HASH: 2022-0402-0008-5316

LEI  Nº  2.663  DE  02  DE  ABRIL  DE  2022

Modifica a redação da Lei nº 1.296, de 06 de janeiro de 2009, que instituiu o Plano de Cargos, Carreira e Salários do 
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Grupo de Gestão Governamental, para alterar o seu anexo II e suas posteriores alterações.
 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,
 
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá aprovou e eu, nos termos do art. 107 da Constituição 
Estadual, sanciono a seguinte Lei:
 
Art. 1º O Anexo II, da Lei nº 1.296, de 06 de janeiro de 2009, e suas alterações posteriores, que contém as Tabelas de 
Vencimentos dos servidores do Grupo Gestão Governamental, passará a ser o constante no anexo Único desta Lei
Parágrafo único. A data de publicação desta Lei é o marco inicial para contagem do interstício necessário à concessão 
da progressão dos novos níveis estabelecidos nas Tabelas de Vencimentos dos servidores do Grupo Gestão 
Governamental fixada na forma do caput deste artigo.

Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei correrão à conta do orçamento estadual vigente.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a contar de 1º de abril de 2022. 
 
ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

 
ANEXO ÚNICO

 

Nível Superior - Analista de Planejamento e Orçamento, Analista de Finança e Controle, Analista Administrativo, Analista de 
Comunicação Social, Analista de Tecnologia da Informação, Psicólogo, Analista em Assistência Social - Pedagogo e Analista Jurídico

Classe Nível Padrão Vencimento

3ª

GGS01 I 6.830,76

GGS02 II 7.001,51

GGS03 III 7.176,54

GGS04 IV 7.355,97

GGS05 V 7.539,87

GGS06 VI 7.728,36

2ª

GGS07 I 7.921,55

GGS08 II 8.119,61

GGS09 III 8.322,62

GGS10 IV 8.530,66

GGS11 V 8.743,93

GGS12 VI 8.962,55

1ª

GGS13 I 9.186,60

GGS14 II 9.416,27

GGS15 III 9.651,69

GGS16 IV 9.892,97

GGS17 V 10.140,28

GGS18 VI 10.393,79

Especial

GGS19 I 10.653,65

GGS20 II 10.919,97

GGS21 III 11.192,98

GGS22 IV 11.472,78

GGS23 V 11.759,60

GGS24 VI 12.053,59

GGS25 VII 12.354,93

Nível Médio - Assistente Administrativo, Técnico em Informática e Técnico em Assistência Social - Educador Social

Classe Nível Padrão Vencimento
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3ª

GGM01 I 3.048,23

GGM02 II 3.124,41

GGM03 III 3.202,52

GGM04 IV 3.282,57

GGM05 V 3.364,64

GGM06 VI 3.448,75

2ª

GGM07 I 3.534,97

GGM08 II 3.623,37

GGM09 III 3.713,93

GGM10 IV 3.806,79

GGM11 V 3.901,96

GGM12 VI 3.999,52

1ª

GGM13 I 4.099,49

GGM14 II 4.201,98

GGM15 III 4.307,02

GGM16 IV 4.414,69

GGM17 V 4.525,07

GGM18 VI 4.638,19

Especial

GGM19 I 4.754,15

GGM20 II 4.873,02

GGM21 III 4.994,84

GGM22 IV 5.119,71

GGM23 V 5.247,70

GGM24 VI 5.378,89

GGM25 VII 5.513,36
 

Nível Básico - Auxiliar Administrativo

Classe Nível Padrão Vencimento

3ª

GGB01 I 2.346,76

GGB02 II 2.405,43

GGB03 III 2.465,57

GGB04 IV 2.527,20

GGB05 V 2.590,39

GGB06 VI 2.655,14

2ª

GGB07 I 2.721,52

GGB08 II 2.789,56

GGB09 III 2.859,30

GGB10 IV 2.930,78

GGB11 V 3.004,05

GGB12 VI 3.079,15

1ª

GGB13 I 3.156,06

GGB14 II 3.235,03

GGB15 III 3.315,91

GGB16 IV 3.398,80

GGB17 V 3.483,78

GGB18 VI 3.570,87
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Especial

GGB19 I 3.660,14

GGB20 II 3.751,64

GGB21 III 3.845,44

GGB22 IV 3.941,58

GGB23 V 4.040,12

GGB24 VI 4.141,12

GGB25 VII 4.244,65
 

Nível Superior - Advogado
Classe Nível  Padrão Vencimento

3ª

GGA01  I 4.710,87

GGA02  II 4.828,63

GGA03  III 4.949,34

GGA04  IV 5.073,08

GGA05  V 5.199,91

GGA06  VI 5.329,90

2ª

GGA07  I 5.463,14

GGA08  II 5.599,73

GGA09  III 5.739,74

GGA10  IV 5.883,21

GGA11  V 6.030,30

GGA12  VI 6.181,07

1ª

GGA13  I 6.335,58

GGA14  II 6.493,98

GGA15  III 6.656,32

GGA16  IV 6.822,73

GGA17  V 6.993,30

GGA18  VI 7.168,13

Especial

GGA19  I 7.347,34

GGA20  II 7.531,01

GGA21  III 7.719,29

GGA22  IV 7.912,26

GGA23  V 8.110,07

GGA24  VI 8.312,82

GGA25  VII 8.520,64
 

Nível Médio - Agente de Comunicação Social

Classe Nível  Padrão Vencimento

3ª

GCM01  I 3.048,23

GCM02  II 3.124,41

GCM03  III 3.202,52

GCM04  IV 3.282,57

GCM05  V 3.364,64

GCM06  VI 3.448,75

2ª

GCM07  I 3.534,97

GCM08  II 3.623,37

GCM09  III 3.713,93

GCM10  IV 3.806,79

GCM11  V 3.901,96

GCM12  VI 3.999,52
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1ª

GCM13  I 4.099,49

GCM14  II 4.201,98

GCM15  III 4.307,02

GCM16  IV 4.414,69

GCM17  V 4.525,07

GCM18  VI 4.638,19

Especial

GCM19  I 4.754,15

GCM20  II 4.873,02

GCM21  III 4.994,84

GCM22  IV 5.119,71

GCM23  V 5.247,70

GCM24  VI 5.378,89

GCM25  VII 5.513,36
 
HASH: 2022-0402-0008-5317

LEI  Nº  2.664  DE  02  DE  ABRIL  DE  2022

Altera a Gratificação de Produtividade de Extensão Rural instituída pela Lei nº 1.787, de 06 de dezembro de 2013 e a 
Gratificação de Desempenho do Setor de Desenvolvimento Econômico instituída pela Lei nº 1.975, de 31 de dezembro 
de 2015, e dá outras providências.
 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,
 
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá aprovou e eu, nos termos do art. 107 da Constituição 
Estadual, sanciono a seguinte Lei:
 
Art. 1º O caput do artigo 1º, da Lei nº 1.787, de 06 de dezembro de 2013 e suas alterações, passa a vigorar com a 
seguinte redação:
 
“Art. 1º Fica instituía a Gratificação de Produtividade de Extensão Rural no percentual mínimo de 5% (cinco pontos 
percentuais) até o limite máximo de 30% (trinta pontos percentuais), incidente sobre o vencimento básico do padrão em 
que se encontra o servidor de níveis superior e médio, lotado no Instituto de Extensão, Assistência e Desenvolvimento 
Rural do Amapá – RURAP.
§ 1º Fará jus à Gratificação de Produtiva de Extensão Rural os servidores que efetivamente prestem assistência técnica 
e social, transmitam conhe-cimentos aos agricultores familiares, trabalhadores rurais, nas pequenas propriedades que 
utilizam mão-de-obra familiar.
§ 2º A gratificação instituída no caput deste artigo possui caráter remune-ratório, mas não sofrerá incidência de 
contribuição previdenciária.”
 
Art. 2º O § 1º, do artigo 1º, da Lei nº 1.975, de 31 de dezembro de 2015, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º ................................................................................
(...)
§ 1º A gratificação de que trata o caput deste artigo, terá natureza remune-ratória, mas não sofrerá incidência de 
contribuição previdenciária, e será fixada no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), incidente sobre o vencimento 
básico do respectivo padrão e classe ocupado pelo servidor.”
 
Art. 3º O anexo III, da Lei nº 1.300, de 07 de janeiro de 2009 e suas altera-ções, passa a ser fixadas no Anexo Único 
desta Lei.
Art. 4º As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei correrão à conta do orçamento estadual vigente.
Art. 5º Fica revogado o artigo 2º, da Lei nº 1975, de 31 de dezembro de 2015.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos fi-nanceiros a contar de 1º de abril de 2022. 
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 ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

 
ANEXO ÚNICO
NÍVEL SUPERIOR

Pesquisador e Tecnologista
Classe Nível Padrão Vencimento

Especial

GEP30 VI 9.640,39

GEP29 V 9.405,25

GEP28 IV 9.175,86

GEP27 III 8.952,05

GEP26 II 8.733,70

GEP25 I 8.520,68

1ª

GEP24 VI 8.312,86

GEP23 V 8.110,11

GEP22 IV 7.912,30

GEP21 III 7.719,31

GEP20 II 7.531,04

GEP19 I 7.347,35

2ª

GEP18 VI 7.168,15

GEP17 V 6.993,32

GEP16 IV 6.822,75

GEP15 III 6.656,34

GEP14 II 6.493,99

GEP13 I 6.335,59

3ª

GEP12 VI 6.181,07

GEP11 V 6.030,31

GEP10 IV 5.883,23

GEP09 III 5.739,74

GEP08 II 5.599,74

GEP07 I 5.463,16

4ª

GEP06 VI 5.329,91

GEP05 V 5.199,91

GEP04 IV 5.073,09

GEP03 III 4.949,36

GEP02 II 4.828,64

GEP01 I 4.710,87

 

NÍVEL SUPERIOR

Classe Nível Padrão Vencimento

Especial

GMS24 VI 8.742,60

GMS23 V 8.529,37

GMS22 IV 8.321,34

GMS21 III 8.118,36

GMS20 II 7.920,37

GMS19 I 7.727,19
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1ª

GMS18 VI 7.538,71

GMS17 V 7.354,84

GMS16 IV 7.175,47

GMS15 III 7.000,46

GMS14 II 6.829,69

GMS13 I 6.663,13

2ª

GMS12 VI 6.500,62

GMS11 V 6.342,06

GMS10 IV 6.187,37

GMS09 III 6.036,47

GMS08 II 5.889,24

GMS07 I 5.745,59

3ª

GMS06 VI 5.605,45

GMS05 V 5.468,72

GMS04 IV 5.335,34

GMS03 III 5.205,23

GMS02 II 5.078,28

GMS01 I 4.954,42
 

NÍVEL MÉDIO
Classe Nível Padrão Vencimento

Especial

GMM24 VI 5.656,99

GMM23 V 5.519,01

GMM22 IV 5.384,40

GMM21 III 5.253,07

GMM20 II 5.124,95

GMM19 I 4.999,94

1ª

GMM18 VI 4.878,00

GMM17 V 4.759,02

GMM16 IV 4.642,95

GMM15 III 4.529,71

GMM14 II 4.419,21

GMM13 I 4.311,43

2ª

GMM12 VI 4.206,27

GMM11 V 4.103,68

GMM10 IV 4.003,61

GMM09 III 3.905,94

GMM08 II 3.810,67

GMM07 I 3.717,74

3ª

GMM06 VI 3.627,05

GMM05 V 3.538,59

GMM04 IV 3.452,28

GMM03 III 3.368,08

GMM02 II 3.285,94

GMM01 I 3.205,79
 
HASH: 2022-0402-0008-5318

LEI  Nº  2.665  DE  02  DE  ABRIL  DE  2022
 
Institui a Gratificação de Atividade de Infraestrutura aos servidores da carreira regida pela Lei nº 1.298, de 07 de janeiro 
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de 2009, que institui o plano de Cargos Carreira e Salários do Setor Infraestrutura, e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,
 
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá aprovou e eu, nos termos do art. 107 da Constituição 
Estadual, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituída a Gratificação de Atividade em Infraestrutura – GAI, devida ex-clusivamente aos cargos de gestor 
de infraestrutura, analista de infraestrutura e técnico de infraestrutura, que integram a carreira regida pela Lei nº 1.298, 
de 07 de janeiro de 2009, que trata do Plano de Cargos, Carreiras e Salários do Setor de Infraestrutura do Poder Exe-
cutivo do Estado do Amapá.
§ 1º O valor da Gratificação instituída no caput desta Lei é de 15% (quinze por cento) calculada sobre o vencimento 
básico padrão em que se encontre o servidor de cada cargo integrante da carreira.
§ 2º A Gratificação de Atividade em Infraestrutura – GAI integra a base de cálculo da gratificação natalina e do adicional 
de férias, e não sofrerá incidência de contribuição pre-videnciária.
§ 3º A Gratificação de Atividade em Infraestrutura – GAI é devida exclusivamente aos servidores efetivos de que trata 
o caput deste artigo.

Art. 2º O Anexo III da Lei nº 1.298 de 07 de janeiro de 2009, alterada pela Lei nº 2.319 de 09 de abril de 2018, que 
contém as Tabelas de vencimentos dos servidores do Grupo Infraestrutura, passará a ser o constante do Anexo único 
desta Lei.
Art. 3º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei, correrão à conta do orçamento estadual vigente.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a contar de 1º de abril de 2022.
 
ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador
 

ANEXO ÚNICO
       

NÍVEL SUPERIOR - ANALISTA EM INFRAES-TRUTURA

Classe Nível  Padrão Vencimento

Especial

GIA22  IV 13.321,77

GIA21  III 12.996,85

GIA20  II 12.679,85

GIA19  I 12.370,59

1ª

GIA18  VI 12.068,86

GIA17  V 11.774,50

GIA16  IV 11.487,32

GIA15  III 11.207,14

GIA14  II 10.933,79

GIA13  I 10.667,12

2ª

GIA12  VI 10.406,94

GIA11  V 10.153,12

GIA10  IV 9.905,48

GIA09  III 9.663,88

GIA08  II 9.428,18

GIA07  I 9.198,22

3ª

GIA06  VI 8.973,87

GIA05  V 8.755,00

GIA04  IV 8.541,46

GIA03  III 8.333,13

GIA02  II 8.129,89

GIA01  I 7.931,60
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NÍVEL SUPERIOR - GESTOR EM INFRAESTRU-TURA
Classe Especial Nível Padrão Vencimento

Especial

GIP22 IV 17.238,37

GIP21 III 16.817,91

GIP20 II 16.407,74

GIP19 I 16.007,54

1ª

GIP18 VI 15.617,11

GIP17 V 15.236,21

GIP16 IV 14.864,59

GIP15 III 14.502,04

GIP14 II 14.148,33

GIP13 I 13.803,25

2ª

GIP12 VI 13.466,58

GIP11 V 13.138,13

GIP10 IV 12.817,69

GIP09 III 12.505,05

GIP08 II 12.200,06

GIP07 I 11.902,49

3ª

GIP06 VI 11.612,19

GIP05 V 11.328,97

GIP04 IV 11.052,65

GIP03 III 10.783,08

GIP02 II 10.520,07

GIP01 I 10.263,49
 

NÍVEL MÉDIO TÉCNICO - TÉCNICO EM IN-FRAESTRUTURA

Classe Nível  Padrão Vencimento

Especial

GIT22  IV 10.191,16

GIT21  III 9.942,59

GIT20  II 9.700,09

GIT19  I 9.463,50

1ª

GIT18  VI 9.232,68

GIT17  V 9.007,49

GIT16  IV 8.787,80

GIT15  III 8.573,46

GIT14  II 8.364,35

GIT13  I 8.160,34

2ª

GIT12  VI 7.961,31

GIT11  V 7.767,13

GIT10  IV 7.577,69

GIT09  III 7.392,88

GIT08  II 7.212,55

GIT07  I 7.036,64

3ª

GIT06  VI 6.865,01

GIT05  V 6.697,58

GIT04  IV 6.534,22

GIT03  III 6.374,86

GIT02  II 6.219,37

GIT01  I 6.067,67
 
HASH: 2022-0402-0008-5319
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LEI  Nº  2.666  DE  02  DE  ABRIL  DE  2022

Dispõe sobre o enquadramento dos cargos de Piloto de Aeronave e Piloto Fluvial no Plano de Cargos e Carreiras do 
Grupo Infraestrutura, instituído pela Lei n° 1.298, de 07 de janeiro de 2009.
 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá aprovou e eu, nos termos do art. 107 da Constituição 
Estadual, sanciono a seguinte Lei:
 
Art. 1º Os cargos de Piloto de Aeronave e Piloto Fluvial, criados pelo Decreto “N” nº 0319, de 18 de dezembro de 1991, 
alterado pela Lei Estadual nº 0618, de 17 de julho de 2001, passam a integrar o Plano de Cargos e Carreiras do Grupo 
Infraestrutura, regido pela Lei nº 1.298, de 07 de janeiro de 2009, nos termos desta Lei.
Art. 2º Ficam acrescentados os incisos V e VI, e §§ 3º e 4º ao art. 4º, da Lei nº 1.298, de 07 de janeiro de 2009, na 
forma seguinte:
 
“Art. 4º ................................................................................
V – Piloto de Aeronave;
 VI – Piloto Fluvial.
(…)
§ 3º Os cargos de Piloto de Aeronave e Piloto Fluvial são cargos em extinção e passam a ser regidos por esta Lei.
§ 4º O quantitativo dos cargos de Piloto de Aeronave e Piloto Fluvial estão previstos em tabela específica prevista nesta 
Lei.”
 
Art. 3º Ficam acrescentados os incisos V e VI, ao art. 6º, da Lei nº 1.298, de 07 de ja-neiro de 2009, na forma seguinte:
 
“Art. 6º .................................................................................
V – Piloto de Aeronave: planejar e executar os voos, conduzindo a aero-nave de um local para o outro, observando a 
segurança de voo, conforme normas reguladoras expedidas pelos órgãos competentes;
VI – Piloto Fluvial: compete dirigir, coordenar e controlar os vários servi-ços de bordo, garantindo as melhores 
condições de operacionalidade e segurança da embarcação, conforme normas reguladoras expedidas pe-los órgãos 
competentes.”
 
Art. 4º Fica acrescentado o art. 17-A, na Lei nº 1.298, de 07 de janeiro de 2009, na forma seguinte:
 
“Art.17-A. A tabela de vencimentos dos cargos de Piloto de Aeronave e Piloto Fluvial são os constantes nos anexos 
IV e V desta Lei.”
 
Art. 5º Fica acrescentado o art. 23-A, na Lei nº 1.298, de 07 de janeiro de 2009, na forma seguinte:
 
“Art. 23-A. O enquadramento dos servidores ocorrerá obedecendo os seguintes critérios:
I – Para o cargo de Piloto de Aeronave: que seja ocupante de cargo efetivo de Piloto de Aeronave, pertencente ao 
Grupo Administrativo, subgrupo nível superior, no atual regime, que possua certificado de ensino superi-or e cursos de 
formação específicos para exercício da função;
II – Para o cargo de Piloto Fluvial: que seja ocupante de cargo efetivo de Piloto Fluvial, pertencente ao Grupo 
Administrativo, subgrupo nível mé-dio, no atual regime, que possua certificado de ensino médio e cursos de formação 
específicos para exercício da função.

Parágrafo único. O enquadramento dos servidores na carreira far-se-á mediante posicio-namento no padrão que lhe 
assegure a contagem do tempo de serviço desde o ingresso no serviço público estadual, para fins do interstício previsto 
no § 1º do art. 15.”
 
Art. 6º Fica revogado o art. 2º, da Lei nº 0185, de 15 de dezembro de 1994.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a contar de 1º de abril de 2022.
 
ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador
 

ANEXO IV
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TABELA DE QUANTITATIVO DE CARGOS EM EXTINÇÃO
 

Cargos Quantidade

Piloto de Aeronave 1

Piloto Fluvial 1
  

ANEXO V
TABELAS DE VENCIMENTOS DOS CARGOS EM EXTINÇÃO

 
Piloto de Aeronave

Classe Nível Padrão Vencimento

3ª

PIA 01 I 7.700,58

PIA 02 II 7.893,10

PIA 03 III 8.090,42

PIA 04 IV 8.292,68

PIA 05 V 8.500,00

PIA 06 VI 8.712,50

2ª

PIA 07 I 8.930,31

PIA 08 II 9.153,57

PIA 09 III 9.382,41

PIA 10 IV 9.616,97

PIA 11 V 9.857,40

PIA 12 VI 10.103,83

1ª

PIA 13 I 10.356,42

PIA 14 II 10.615,33

PIA 15 III 10.880,72

PIA 16 IV 11.152,74

PIA 17 V 11.431,56

PIA 18 VI 11.717,34

Especial

PIA 19 I 12.010,28

PIA 20 II 12.310,54

PIA 21 III 12.618,30

PIA 22 IV 12.933,75
 

Piloto Fluvial

Classe Nível Padrão Vencimento

3ª

PIF 01 I 5.890,94

PIF 02 II 6.038,22

PIF 03 III 6.189,18

PIF 04 IV 6.343,90

PIF 05 V 6.502,50

PIF 06 VI 6.665,06

2ª

PIF 07 I 6.831,69

PIF 08 II 7.002,48

PIF 09 III 7.177,55

PIF 10 IV 7.356,98

PIF 11 V 7.540,90

PIF 12 VI 7.729,43
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1ª

PIF 13 I 7.922,66

PIF 14 II 8.120,73

PIF 15 III 8.323,75

PIF 16 IV 8.531,84

PIF 17 V 8.745,14

PIF 18 VI 8.963,77

Especial

PIF 19 I 9.187,66

PIF 20 II 9.417,56

PIF 21 III 9.653,00

PIF 22 IV 9.894,33
HASH: 2022-0402-0008-5320

LEI Nº 2.667   DE  02  DE   ABRIL   DE 2022

Dispõe sobre a revogação do artigo 4º, da Lei Estadual nº 0321, de 23 de dezembro de 1996, e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,

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

Art. 1º Fica revogado o art. 4º, da Lei Estadual nº 0321, de 23 de dezembro de 1996.

Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei correrão à conta do orçamento estadual vigente.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a contar de 1º de abril de 2022.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2022-0402-0008-5321

LEI Nº 2.668   DE  02  DE   ABRIL   DE 2022
 
Dispõe sobre a restruturação e uniformização de atribuições de carreiras de apoio jurídico do Poder Executivo do 
Estado do Amapá dos cargos de Analista de Meio Ambiente - Bacharel em Direito, da Lei nº 1.300, de 07 de janeiro de 
2009; de Educador Social – Advogado da Fundação da Criança e do Adoles-cente, da Lei nº 0875, de 03 de janeiro de 
2005; Advogado do Instituto de Pe-sos e Medidas, da Lei nº 0994, de 23 de maio de 2006; Advogado do Grupo Gestão, 
da Lei nº 1.296, de 05 de janeiro de 2009; Educador Social Penitenciá-rio - Advogado, da Lei n° 0609, de 06 de junho 
de 2001 e de Analista Jurídico, da Lei nº 1.301, de 08 de janeiro de 2009 e dá outras providências.
 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,
 
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá aprovou e eu, nos termos do art. 107 da Constituição 
Estadual, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Esta lei reestrutura e uniformiza as atribuições dos cargos das car-reiras de Analista de Meio Ambiente - Bacharel 
em Direito, da Lei nº 1.300, de 07 de janeiro de 2009; de Educador Social - Advogado da Fundação da Criança e do 
Adolescente, da Lei nº 0875, de 03 de janeiro de 2005; Advoga-do do Instituto de Pesos e Medidas, da Lei nº 0994, 
de 23 de maio de 2006; Advogado do Grupo Gestão, da Lei nº 1.296, de 05 de janeiro de 2009; Edu-cador Social 
Penitenciário - Advogado, da Lei n° 0609, de 06 de junho de 2001 e de Analista Jurídico, da Lei nº 1.301, de 08 de 
janeiro de 2009.

Parágrafo único. As disposições desta lei aplicam-se exclusivamente aos servidores ocupantes dos cargos delineados 
no caput, sem prejuízo das dis-posições previstas nas leis que regem as respectivas carreiras, bem como na Lei nº 
0066, de 03 de maio de 1993.
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Art. 2º São atribuições básicas dos cargos de que tratam o caput do art. 1º desta lei, sem prejuízo de outras previstas 
em regulamento, prestar apoio jurídico em áreas relacionadas à aplicação de leis, decretos e regulamentos de interesse 
interno, examinando processos, emitindo manifestações e ela-borando documentos de interesse do órgão ou ente, em 
consonância com as leis e normas que constituem o ordenamento jurídico pátrio.

Art. 3º A estrutura de classes e padrões de vencimento básico dos cargos delineados no caput do art. 1º desta Lei está 
definida no Anexo desta lei.

§ 1º A fixação prevista no caput deste artigo não implica em aumento de despesa de pessoal, uma vez que decorrem 
de incorporação de vantagens já percebidas pelos servidores efetivos, e com previsão orçamentária anterior à Lei 
Complementar Federal nº 173, de 2020.
§ 2º A correspondência das classes e padrões observará o tempo de serviço e a evolução nas carreiras, assegurando-
se as progressões funcionais já conquistadas pelos servidores efetivos, em atenção ao art. 5º, XXXVI, da Constituição 
Federal.

Art. 4º Fica instituída a Gratificação de Apoio Jurídico - GAJ, devida ex-clusivamente aos servidores ocupantes dos 
seguintes cargos efetivos:

I - Analista de Meio Ambiente - Bacharel em Direito, da Lei nº 1.300, de 07 de janeiro de 2009;
II - Educador Social - Advogado da Fundação da Criança e do Adolescente, da Lei nº 0875, de 03 de janeiro de 2005;
III - Advogado do Instituto de Pesos e Medidas, da Lei nº 0994, de 23 de maio de 2006;
IV - Educador Social Penitenciário - Bacharel em Direito, da Lei n° 0609, de 06 de junho de 2001;
V - Analista Jurídico, da Lei nº 1.301, de 08 de janeiro de 2009.
§ 1º A Gratificação de que trata o caput deste artigo é fixada no valor de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais).
§ 2º A Gratificação de que trata o caput deste artigo é inacumulável com a gratificação prevista no artigo 24, da Lei nº 
1.296, de 06 de janeiro de 2009.

Art. 5º Fica declarado em extinção os cargos de Analista de Meio Ambiente - Bacharel em Direito, da Lei nº 1.300, de 
07 de janeiro de 2009; de Educa-dor Social - Advogado da Fundação da Criança e do Adolescente, da Lei nº 0875, de 
03 de janeiro de 2005; Advogado do Instituto de Pesos e Medidas, da Lei nº 0994, de 23 de maio de 2006; Advogado 
do Grupo Gestão, da Lei nº 1.296, de 05 de janeiro de 2009; Educador Social Penitenciário - Advogado, da Lei n° 0609, 
de 06 de junho de 2001 e de Analista Jurídico, da Lei nº 1.301, de 08 de janeiro de 2009.

B Fica revogado o art. 21-A, da Lei nº 1.296, de 06 de janeiro de 2018, inserido pelo artigo 5º da Lei nº 2.317, de 09 de 
abril de 2018.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos fi-nanceiros a contar de 1º de abril de 2022.
 
ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

ANEXO ÚNICO
TABELA DAS CLASSES, NÍVEIS E PADRÕES DE VENCIMENTO BASE

 
Analista de Meio Ambiente - Bacharel em Direito, da Lei nº 1.300, de 07 de janeiro de 2009; de Educador Social - 
Advogado da Fundação da Criança e do Adolescente, da Lei nº 0875, de 03 de janeiro de 2005; Advogado do Instituto 
de Pesos e Medi-das, da Lei nº 0994, de 23 de maio de 2006; Ad-vogado do Grupo Gestão, da Lei nº 1.296, de 05 
de janeiro de 2009; Educador Social Penitenciário - Advogado, da Lei n° 0609, de 06 de junho de 2001 e de Analista 
Jurídico, da Lei nº 1.301, de 08 de janeiro de 2009.

NÍVEL SUPERIOR

CLASSE NÍVEL PADRÃO VENCIMENTO

ESPECIAL

AJS22 IV 11.472,78

AJS21 III 11.192,98

AJS20 II 10.919,97

AJS19 I 10.653,65



Sábado, 02 de Abril de 2022Seção 01• Nº 7.640Diário Oficial

79 de 107

1ª

AJS18 VI 10.393,79

AJS17 V 10.140,28

AJS16 IV 9.892,97

AJS15 III 9.651,69

AJS14 II 9.416,27

AJS13 I 9.186,60

2ª

AJS12 VI 8.962,55

AJS11 V 8.743,93

AJS10 IV 8.530,66

AJS09 III 8.322,62

AJS08 II 8.119,61

AJS07 I 7.921,55

3ª

AJS06 VI 7.728,36

AJS05 V 7.539,87

AJS04 IV 7.355,97

AJS03 III 7.176,54

AJS02 II 7.001,51

AJS01 I 6.830,76

HASH: 2022-0402-0008-5322

LEI  Nº  2.669  DE  02  DE  ABRIL  DE  2022

Altera a redação das Leis nºs 0982, de 03 de abril de 2006 e 2.191, de 13 de junho de 2017 e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,

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

Art. 1º O caput do art. 22, da Lei nº 0982, de 03 de abril de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 22. O vencimento mensal do “Grupo Fiscalização Subgrupo Nível Superior (Auditor)” do nível GFA VI (seis), 
Classe Especial e do “Grupo Fiscalização Subgrupo Nível Superior (Fiscal)” do nível GFA VI (seis), Classe Especial, 
com obediência aos critérios previstos nos incisos XI, do art. 37, da Constituição Federal e inciso XI, do art. 42, da 
Constituição Estadual, corresponderá a R$ 35.462,22 (trinta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte 
e dois centavos).”  

Art. 2º A redação do § 1º, do art. 22, da Lei nº 0982, de 03 de abril de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação:

“§ 1º A tabela de vencimento, “Grupo Fiscalização Subgrupo Nível Superior (Auditor) e Grupo Fiscalização Subgrupo 
Nível Superior (Fiscal), constante do Anexo III desta Lei, será composta de 06 (seis) níveis, com seu interstício 
guardando diferença de 10% (dez pontos percentuais) entre cada um dos níveis da tabela.”

Art. 3º A redação do § 2º, do art. 22, da Lei nº 0982, de 03 de abril de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação:

“§ 2º A remuneração do “Grupo Fiscalização Subgrupo Nível Superior (Auditor)” do nível GFA VI (seis), Classe Especial 
e a remuneração do “Grupo Fiscalização Subgrupo Nível Superior (Fiscal)” GFF VI (seis), respeitará os termos 
estabelecidos no inciso XI, do art. 42, da Constituição Estadual, combinado com o § 12, do artigo 37, da Constituição 
Federal.”

Art. 4º O § 3º, do art. 22, da Lei nº 0982, de 03 de abril de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação:

“§ 3º Ficam excluídas dos limites previstos no caput deste artigo, as importâncias atribuídas a título de diárias, ajuda de 
custo, auxílio alimentação, gratificações decorrentes da participação na Junta de Julgamento de Processos Fiscais e 
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no Conselho de Recursos Fiscais, e outras gratificações previstas em lei, desde que decorrentes da natureza peculiar 
dos cargos da carreira, e possuam caráter indenizatório.”

Art. 5º O § 5º, do art. 30, da Lei nº 0982, de 03 de abril de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação:

“§ 5º Aplica-se a vantagem de que trata o § 1º deste artigo aos servidores que fizerem a opção pelo Quadro da 
União com base nas Emendas Constitucionais nºs 79/2014 e 98/2017, que alteraram a Constituição Federal de 1988, 
enquanto permanecerem à disposição do Estado.”

Art. 6º O art. 5º, da Lei nº 2.191, de 13 de junho de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5º Ficam revogados os artigos 26 e 27, da Lei nº 0982/2006 e os artigos 2º, 3º e 4º, da Lei nº 1299/09.”

Art. 7º O cargo em comissão de Secretário de Estado da Fazenda será de livre nomeação pelo Chefe do Poder 
Executivo.

§ 1º O cargo de Secretário Adjunto da Receita Estadual será nomeado em comissão pelo Chefe do Poder Executivo, 
dentre integrantes da Carreira do Grupo Tributação, Arrecadação e Fiscalização – GTAF.

§ 2º O ocupante do cargo mencionado no parágrafo anterior, deve contar com pelo menos 03 (três) anos de efetivo 
exercício na carreira GTAF, possuir reputação ilibada e, no ato da nomeação e exoneração, devem apresentar sua 
declaração de bens.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2022-0402-0008-5323

LEI  Nº  2.670  DE  02  DE  ABRIL  DE  2022
 
Institui o Plano de Cargos, Carreiras e Salários do Grupo Gestão de Trânsito do Departamento Estadual de Trânsito do 
Estado do Amapá, e dá outras providências.
 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,
 
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá aprovou e eu, nos termos do art. 107 da Constituição 
Estadual, sanciono a seguinte Lei:
 

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

 
Art. 1º Fica instituído o Plano de Cargos, Carreiras e Salários do Grupo Gestão de Trânsito do Departamento Estadual 
de Trânsito do Estado do Amapá, observando-se os princípios constitucionais e legais que norteiam a administração 
pública, com a finalidade de assegurar a continuidade ad-ministrativa e a eficiência do serviço público, mediante:
I - a adoção de um sistema permanente de avaliação profissional, dentro do modelo de avaliação por competência;
II - valorização dos servidores cujo bom desempenho profissional garanta a qualidade dos serviços prestados à 
população e que buscam constante aprimoramento profissional.
Art. 2º O Plano de Carreira do Grupo Gestão de Trânsito visa prover o De-partamento Estadual de Trânsito de uma 
estrutura de carreiras, cargos e remuneração capaz de orientar a gestão pública estadual com profissiona-lismo para 
os objetivos do equilíbrio e da responsabilidade fiscal, da efici-ência e da transparência na aplicação dos recursos 
públicos.
Parágrafo único. A organização dos cargos efetivos é orientada segundo a qualificação profissional em face das atribuições 
exigidas para o desenvol-vimento das atividades, bem como a exigência de nível de conhecimento, experiência e 
responsabilidade para as funções, em razão da complexidade dos níveis de decisão e suas consequências.
 

TÍTULO II
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DO QUADRO DE PESSOAL
 
Art. 3º Compõem o Quadro de Pessoal Permanente do Departamento Esta-dual de Trânsito do Estado do Amapá, o 
Grupo Gestão de Trânsito, com lo-tação em suas unidades administrativas e operacionais, os cargos efetivos de:
I - Analista de Gestão em Trânsito;
II - Analista de Contabilidade e Controle;
III - Analista Jurídico em Trânsito;
IV - Analista de Tecnologia da Informação;
V - Educador de Trânsito;
VI - Tradutor Intérprete em Libras;
VII - Médico Perito de Trânsito;
VIII - Psicólogo Perito em Trânsito;
IX - Assistente Administrativo de Trânsito.
Parágrafo único. Os quantitativos dos cargos efetivos da carreira de Gestão de Trânsito estão definidos no Anexo I e 
sua estruturação em classes, pa-drões e remuneração dispostos no Anexo II desta Lei.
 

TÍTULO III
DAS ATRIBUIÇÕES

 
Art. 4º As atribuições dos integrantes de cargo efetivo no Departamento Estadual de Trânsito estão descritas no Anexo 
III desta Lei.
 

TÍTULO IV
DO INGRESSO

 
Art. 5º São requisitos de escolaridade para ingresso nos cargos da Carrei-ra de Gestão de Trânsito:

I - Diploma de nível superior de graduação na área de atuação para os car-gos de Analista de Gestão em Trânsito, 
Analista de Contabilidade e Contro-le, Analista Jurídico em Trânsito, Analista de Tecnologia da Informação, Educador 
de Trânsito, Tradutor Intérprete em Libras, Médico Perito de Trânsito e Psicólogo Perito em Trânsito:
a) para o cargo de Analista de Gestão em Trânsito será admitido diploma devidamente registrado de conclusão de 
graduação de nível superior em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida 
pelo Ministério da Educação;
b) para o cargo de Analista de Contabilidade e Controle será admitido di-ploma devidamente registrado de conclusão 
de graduação de nível superior nas áreas de formação em ciências contábeis ou ciências atuariais, forne-cido por 
instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Edu-cação;
c) para o cargo de Analista Jurídico em Trânsito será admitido diploma de-vidamente registrado de conclusão de 
graduação de nível superior em Direi-to, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da 
Educação;
d) para o cargo de Analista de Tecnologia da Informação será admitido di-ploma devidamente registrado de conclusão 
de graduação de nível superior na área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), fornecido por instituição de 
ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação;
e) para o cargo de Educador de Trânsito será admitido diploma devidamente registrado de conclusão de graduação de 
nível superior em Pedagogia ou Licenciatura, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério 
da Educação;
f) para o cargo de Tradutor Intérprete em Libras será admitido diploma de-vidamente registrado de conclusão de 
graduação de nível superior em qual-quer área de formação e Certificado de Curso de Intérprete em Libras, for-necido 
por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação;
g) para o cargo de Médico Perito de Trânsito será admitido diploma devida-mente registrado de conclusão de graduação 
de nível superior em Medicina, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação e 
Título de Especialista em Medicina de Tráfego, expedido de acordo com as normas da Associação Médica Brasileira - 
AMB e do Conse-lho Federal de Medicina - CFM;
h) para o cargo de Psicólogo em Trânsito será admitido diploma devidamen-te registrado de conclusão de graduação 
de nível superior em Psicologia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação 
e Título de Especialista em Psicologia do Trânsito reconhecido pelo Conselho Federal de Psicologia-CFP.
II - para os cargos de Assistente Administrativo de Trânsito será admitido certificado de Ensino Médio Completo ou 
Curso Técnico equivalente, forne-cido por instituição oficial de ensino reconhecida pelo Ministério da Educa-ção.
Parágrafo único. É requisito para o ingresso nos cargos de nível superior de Analista de Contabilidade e Controle, 
Médico Perito de Trânsito e Psicólogo Perito de Trânsito o registro nos respectivos conselhos de classe.
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Art. 6º Os cargos efetivos da carreira do Departamento Estadual de Trân-sito serão providos mediante prévia aprovação 
em concurso público de pro-vas, ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo, nos 
termos do Edital do certame.

Art. 7º O Concurso Público a que se refere o art. 6º será realizado em duas etapas, na seguinte ordem:

I - provas ou provas e títulos, sendo as provas de caráter eliminatório e classificatório e os títulos, quando exigidos, de 
caráter classificatório;
II - programa de formação, de caráter eliminatório, destinado a proporcio-nar aos candidatos os conhecimentos e 
habilidades específicas para o de-senvolvimento das suas atribuições, cujos conteúdos, duração e mecanis-mos de 
avaliação serão definidos em regulamento específico ou no edital do concurso.

Art. 8º Os candidatos aprovados na primeira etapa do concurso público terão direito, a título de auxílio financeiro, a 
percepção da importância cor-respondente a 50% (cinquenta por cento) do vencimento inicial do cargo para o qual 
estejam concorrendo, enquanto estiverem matriculados e fre-quentando o programa de formação.
Parágrafo único. Quando o candidato for servidor público de qualquer ór-gão, ente ou Poder, de qualquer unidade da 
federação, deverá este optar entre receber a verba descrita no caput deste artigo ou sua respectiva re-muneração.
 

TÍTULO V
DA LOTAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO

 
Art. 9º A lotação dos servidores da carreira de Gestão de Trânsito será realizada pelo Diretor-Presidente do Departamento 
Estadual de Trânsito.

Art. 10. A movimentação dos servidores da carreira de Gestão de Trânsito ocorrerá por disposição ou cedência, para 
exercício em outro órgão ou enti-dade, inclusive de outros Poderes do Estado, da União e dos Municípios, sem ônus 
para o Departamento Estadual de Trânsito, por ato do Chefe do Poder Executivo, após anuência do Diretor Presidente.
 

TÍTULO VI
DO DESENVOLVIMENTO

 
Art. 11. O desenvolvimento do servidor na carreira de Gestão de Trânsito ocorrerá mediante progressão e promoção.
§ 1º Progressão é a passagem do servidor de um nível a outro imediatamen-te superior dentro da mesma classe e 
cargo da Carreira, desde que cumpri-do o interstício de dezoito meses sem que tenha ausência injustificada, ou sofrido 
penalidade disciplinar prevista no Regime Jurídico Único dos Servi-dores Estaduais.
§ 2º Promoção é a passagem do servidor estável de uma classe para outra imediatamente superior, obedecidos aos 
critérios de avaliação de desempe-nho e cumprimento de adequado interstício.
§ 3º Somente será concedida a primeira progressão após o cumprimento do estágio probatório e confirmação no cargo, 
assegurada, para esse fim, a contagem do tempo de serviço desde a posse do servidor e entrada em exer-cício.

Art. 12. A avaliação de desempenho para fins de promoção do servidor na carreira levará em conta os critérios de 
assiduidade, pontualidade, capaci-dade de iniciativa e não ter o servidor sofrido punição estabelecida em pro-cesso 
administrativo disciplinar, excluída esta vedação quando decorridos 03 (três) anos após o trânsito em julgado da 
decisão, em se tratando de pe-nalidade de advertência, e 05 (cinco) anos, no caso de penalidade de sus-pensão.
 

TÍTULO VII
DO VENCIMENTO E REMUNERAÇÃO

 
Art. 13. Vencimento é a retribuição pecuniária atribuída ao servidor pelo efetivo exercício dos cargos públicos instituídos 
por este PCCS, cujos valo-res são fixados no Anexo II desta Lei.

Parágrafo único. A fixação dos padrões de vencimento básico e dos demais componentes da remuneração dos 
servidores obedecem à natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes da carreira, 
os requisitos para a investidura e as peculiaridades dos cargos.

Art. 14. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das van-tagens pecuniárias previstas nesta Lei.

Art. 15. O Servidor perderá:
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I - a remuneração dos dias que faltar ao serviço;
II - parcela da remuneração diária, proporcional aos atrasos, ausências e saídas antecipadas, iguais ou superiores a 
30 (trinta) minutos.
Art. 16. O vencimento e as vantagens pecuniárias de caráter permanente percebidas pelo servidor não sofrerão:
I - redução, salvo se constar de acordo ou convenção coletiva;
II - descontos além dos previstos em Lei ou ordem judicial.

Parágrafo único. Mediante autorização do servidor poderá haver consigna-ção em folha de pagamento a favor de 
terceiros, a critério da administração e com reposição de custos.

Art. 17. A indenização ou restituição devida pelo servidor a Fazenda Públi-ca Estadual será descontada em parcelas 
mensais não excedentes a décima parte do valor do vencimento ou remuneração.

§ 1º O servidor que se aposentar ou passar a condição de disponível conti-nuará a responder pelas parcelas 
remanescentes da indenização, na mes-ma proporção.
§ 2º O saldo devedor do servidor demitido, exonerado ou que tiver cassada a sua disposição será resgatado de uma 
só vez, no prazo de 30 (trinta) dias, respondendo da mesma forma o espólio, em caso de morte.
§ 3º Após o prazo previsto no parágrafo anterior, o saldo remanescente será inscrito na dívida ativa e cobrado por ação 
executiva.

Art. 18. O vencimento e a remuneração não será objeto de arresto, seques-tro ou penhora, exceto nos casos de 
prestação de alimentos resultantes da sentença judicial.

Art. 19. O servidor investido em mandato eletivo federal, estadual ou mu-nicipal será afastado do exercício do seu 
cargo de acordo com a Constitui-ção Federal e legislação aplicável.

Art. 20. Além do vencimento deverão ser pagas aos servidores abrangidos por esta lei as seguintes vantagens:

I - indenização;
II - adicionais e gratificações.

Art. 21. Constituem indenização ao servidor:

I - ajuda de custo;
II - diárias e
III - transporte.

Art. 22. Ajuda de custo é o auxílio concedido ao servidor:
I - a título de compensação das despesas motivadas pela instalação na nova sede em que passar a ter exercício no 
interesse da administração;
II - para fazer face à despesa de viagem fora do país, em objeto de serviço;
III - a família do servidor que falecer na nova sede são asseguradas ajuda de custo de transporte para a localidade de 
origem dentro do prazo de 01 (um) ano contado do óbito.

Art. 23. A ajuda de custo é calculada sobre a remuneração do servidor, conforme se dispõe em regulamento, não 
podendo exceder a importância correspondente a 03 (três) meses.

Art. 24. Não será concedida ajuda de custo ao servidor que se afastar do cargo, ou reassumi-lo, em virtude de mandato 
eletivo.

Art. 25. O servidor restituirá a ajuda de custo quando:
I - não se transportar para a nova sede no prazo de 30 (trinta) dias;
II - antes de terminar a missão, regressar voluntariamente, pedir exonera-ção ou abandonar o serviço;
III - quando no prazo mínimo de 12 (doze) meses retornar à sede de suas atividades, salvo nos casos de exoneração.

Art. 26. Ao servidor que se deslocar de sua sede em objeto de serviço fará jus à passagem e diárias para atender a 
despesa de pousada, alimentação e locomoção urbana.

§ 1º A diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela me-tade, quando o afastamento não exigir 
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pernoite fora da sede.
§ 2º No caso em que o deslocamento da sede constituir exigência permanen-te do cargo, o servidor não fará jus a 
diárias.

Art. 27. O servidor que receber diárias e não se afastar da sede, por qual-quer motivo, fica obrigado a restituí-la 
integralmente no prazo de 05 (cinco) dias.

Parágrafo único. Na hipótese de o servidor retornar à sede em prazo menor do que o previsto para o seu afastamento, 
restituirá as diárias recebidas em excesso, no prazo previsto no caput deste artigo.

Art. 28. O servidor que indevidamente receber diárias será obrigado a res-tituir, de uma só vez a importância recebida, 
ficando ainda sujeito à puni-ção disciplinar, se de má fé.

Art. 29. Será punido com pena de suspensão e na reincidência, com a de demissão, o servidor que indevidamente, 
conceder diárias com o objetivo de remunerar outros serviços ou encargos ficando, ainda, obrigado a reposição da 
importância correspondente.
Art. 30. Decreto do Chefe do Poder Executivo estabelecerá o valor e demais regras de regulamentação relacionadas 
com o recebimento das diárias.

Art. 31. Conceder-se-á indenização de transporte ao servidor que realizar despesas com a utilização de meio próprio 
de locomoção para execução de serviços externos por força das atribuições próprias do cargo, conforme se dispuser 
em regulamento.

Art. 32.  Serão concedidos aos servidores os seguintes adicionais e gratifi-cações, além do vencimento e das vantagens 
previstas nesta Lei:

I - adicional por prestação de serviço extraordinário;
II - adicional noturno;
III - adicional de insalubridade, periculosidade, penosidade e raios-X;
IV - adicional de férias;
V - gratificação pelo exercício de função de direção, chefia, assessoramento e assistência;
VI - gratificação natalina;
VII - gratificação de interiorização;
VIII - gratificação por encargos de curso ou concurso.

§ 1º Os adicionais e gratificações incidirão sobre o vencimento acrescido das vantagens de caráter permanente, sempre 
que não for estabelecida ou-tra forma nesta Lei.
§ 2º Será devida gratificação aos servidores designados como membros de comissão de provas ou concursos públicos, 
no desempenho de atividades de instrutoria ou orientação em programas de formação, aperfeiçoamento, pós-graduação 
e capacitação, conforme valores e critérios definidos por ato do Chefe do Poder Executivo.

Art. 33. O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) em relação à hora 
normal de trabalho.

Art. 34. Somente será permitido serviço extraordinário para atender situa-ções excepcionais, respeitado o limite máximo 
de 02 (duas) horas por jorna-da.

Art. 35. O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 05 (cinco) 
horas do dia seguinte, terá o valor hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento), computando-se cada hora como 
cinquenta e dois minutos e trinta segundos.

Art. 36. Independentemente de solicitação será pago ao servidor, por oca-sião de férias, um adicional correspondentemente 
a 1/3 (um terço) da re-muneração do período de férias.

Parágrafo único. No caso de o servidor exercer função de direção, chefia ou assessoramento, ou ocupar cargo em 
comissão, a respectiva vantagem será considerada no cálculo adicional de que trata este artigo.

Art. 37. Ao servidor investido em função de direção, chefia, assessoramen-to e assistência é devida uma gratificação 
pelo seu exercício.
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§ 1º Lei específica estabelecerá os valores das gratificações de funções e remuneração dos cargos em comissão.
§ 2º O substituto do titular das funções de direção e chefia, legalmente de-signado, fará jus à gratificação tratada neste 
artigo, na proporção dos dias de efetiva substituição.

Art. 38. A gratificação natalina corresponderá a 1/12 (um doze avos) do vencimento ou remuneração, devida no mês 
de dezembro de cada ano, por mês de exercício, extensiva aos inativos.
Parágrafo único. A fração igual ou superior a 15 (quinze) dias será conside-rada integral.

Art. 39. A gratificação natalina será paga até o dia 20 (vinte) do mês de dezembro, juntamente com a respectiva 
remuneração ou proventos.

Art. 40. Quando o servidor perceber, além do vencimento ou remuneração fixa, parte variável, a gratificação 
corresponderá à soma da parte fixa mais a média aritmética da parte variável para o mês de novembro, inclusive.
§ 1º No caso de acumulação constitucional, será devida a bonificação nata-lina em ambos os cargos.
§ 2º A gratificação natalina será levada em conta para efeito de contribui-ção previdenciária.
Art. 41. O servidor exonerado perceberá sua gratificação natalina, propor-cionalmente aos meses de exercício, 
calculada sobre a remuneração do mês de exoneração.

Art. 42. A gratificação natalina não será considerada para cálculo de qualquer vantagem pecuniária.

Art. 43. O servidor fará jus a 30 (trinta) dias consecutivos de férias, que podem ser acumuladas, até o máximo de 02 
(dois) períodos, no caso de ne-cessidade de serviço, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação espe-cífica.

§ 1º Para o primeiro período aquisitivo de férias serão exigidos 12 (doze) meses de exercício.
§ 2º É vedado levar a conta de férias qualquer falta ao serviço.

Art. 44. O pagamento da remuneração das férias será efetuado até 02 (dois) dias antes do início do respectivo período, 
observando-se o disposto no parágrafo primeiro.
§ 1º A Administração Pública poderá deferir, quando do interesse público, a seu juízo, conversão de 1/3 um terço de 
férias em abono pecuniário, se re-querido pelo servidor no período mínimo de 60 (sessenta) dias de antece-dência do 
início do gozo.
§ 2º No cálculo do abono pecuniário será considerado o valor do adicional de férias.

Art. 45. As férias somente poderão ser interrompidas por motivo de cala-midade pública, comoção interna, convocação 
para júri, serviço militar ou eleitoral ou por motivo de superior interesse público.
 

TÍTULO VIII
DA JORNADA DE TRABALHO

 
Art. 46. Os cargos de provimento efetivo criados por esta lei ficam sujeitos à jornada de 40 (quarenta) horas semanais 
de trabalho.

§ 1º Além do cumprimento no disposto neste artigo, o exercício de cargo em comissão exigirá do seu ocupante integral 
dedicação ao serviço.
§ 2º Em ato específico e fundamentado do Diretor-Presidente do Detran, será possível o estabelecimento de jornada 
de trabalho diversa do caput deste artigo, bem como o controle de frequência de seus servido-res.
§ 3º O cargo de Médico Perito de Trânsito estará sujeito à jornada semanal de 20 (vinte) horas de trabalho.

TÍTULO IX
DO ESTÁGIO PROBATÓRIO E DA ESTABILIDADE

 
Art. 47. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo em provi-mento efetivo ficará sujeito a estágio probatório 
por período de 03 (três) anos, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para desempenho 
do cargo, observado os seguintes fatores:

I - assiduidade;
II - disciplina;
III - capacidade de iniciativa;
IV - produtividade;
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V - responsabilidade.
§ 1º Quatro meses antes de findo o período do estágio probatório, será sub-metida à homologação da autoridade 
competente a avaliação de desempe-nho do servidor, realizada de acordo com o que dispuser o ato de regula-
mentação editado por Portaria do Diretor-Presidente do Detran, sem prejuí-zo da continuidade de apuração dos fatores 
enumerados nos incisos I a V deste artigo.
§ 2º O servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado ou, se estável, reconduzido ao cargo anteriormente 
ocupado.

Art. 48. O servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo adquirirá estabilidade 
no serviço público ao comple-mentar 03 (três) anos de efetivo exercício.

Art. 49. O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judi-cial transitada em julgado ou de processo 
administrativo disciplinar na qual lhe seja assegurada ampla defesa.
 

TÍTULO X
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

 
Art. 50. Aplicam-se aos servidores regidos por esta Lei, de forma subsidiá-ria e no que couber, as disposições da Lei 
n° 0066, de 03 de maio de 1993.

Art. 51. Esta Lei não afasta a aplicação da Lei Complementar nº 89, de 01 de julho de 2015, no tocante às funções 
institucionais da Procuradoria-Geral do Estado.

Art. 52. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta das dotações consignadas em orçamento 
vigente.

Art. 53. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

ANEXO I
QUANTITATIVO DE CARGOS

 
CARGO VAGAS

Analista de Gestão em Trânsito 30

Analista de Contabilidade e Contro-le 8

Analista Jurídico em Trânsito 8

Analista de Tecnologia da Informa-ção 4

Educador de Trânsito 16

Tradutor Intérprete em Libras 4

Médico Perito de Trânsito 8

Psicólogo Perito em Trânsito 8

Assistente Administrativo de Trân-sito 150

TOTAL 236
 

ANEXO II
TABELAS DE VENCIMENTOS

 
GRUPO GESTÃO DE TRÂNSITO - TABELA I 

Analista de Gestão de Trânsito  Analista de Contabilidade e 
Controle Analista Jurídico em Trânsito  Analista de Tecnologia 
da Informação Psicólogo Perito de Trânsito  Médico Perito de 

Trânsito 

CLASSE NÍVEL PADRÃO VENCIMENTO (R$)
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1º

GAN01 I 6.830,76

GAN02 II 7.001,51

GAN03 III 7.176,54

GAN04 IV 7.355,97

GAN05 V 7.539,87

GAN06 VI 7.728,36

2º

GAN07 I 7.921,55

GAN08 II 8.119,61

GAN09 III 8.322,62

GAN10 IV 8.530,66

GAN11 V 8.743,93

GAN12 VI 8.962,55

3º

GAN13 I 9.186,60

GAN14 II 9.416,27

GAN15 III 9.651,69

GAN16 IV 9.892,97

GAN17 V 10.140,28

GAN18 VI 10.393,79

ESPECIAL

GAN19 I 10.653,65

GAN20 II 10.919,97

GAN21 III 11.192,98

GAN22 IV 11.472,78

 
GRUPO GESTÃO DE TRÂNSITO - TABELA II

Educador de Trânsito Tradutor Intérprete em Libras

CLASSE NÍVEL PADRÃO VENCIMENTO (R$)

1º

GEI01 I 3.513,29

GEI02 II 3.618,69

GEI03 III 3.727,25

GEI04 IV 3.839,07

GEI05 V 3.954,24

GEI06 VI 4.072,87

2º

GEI07 I 4.195,06

GEI08 II 4.320,91

GEI09 III 4.450,54

GEI10 IV 4.584,06

GEI11 V 4.721,58

GEI12 VI 4.863,23

3º

GEI13 I 5.009,13

GEI14 II 5.159,40

GEI15 III 5.314,18

GEI16 IV 5.473,61

GEI17 V 5.637,82

GEI18 VI 5.806,95
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ESPECIAL

GEI19 I 5.981,16

GEI20 II 6.160,59

GEI21 III 6.345,41

GEI22 IV 6.535,77

GEI23 V 6.731,84

GEI24 VI 6.933,80

 
GRUPO GESTÃO DE TRÂNSITO - TABELA III

Assistente Administrativo de Trânsito

CLASSE NÍVEL PADRÃO VENCIMENTO (R$)

1º

GTM01 I 3.048,23

GTM02 II 3.124,41

GTM03 III 3.202,52

GTM04 IV 3.282,57

GTM05 V 3.364,64

GTM06 VI 3.448,75

2º

GTM07 I 3.534,97

GTM08 II 3.623,37

GTM09 III 3.713,93

GTM10 IV 3.806,79

GTM11 V 3.901,96

GTM12 VI 3.999,52

3º

GTM13 I 4.099,49

GTM14 II 4.201,98

GTM15 III 4.307,02

GTM16 IV 4.414,69

GTM17 V 4.525,07

GTM18 VI 4.638,19

ESPECIAL

GTM19 I 4.754,15

GTM20 II 4.873,02

GTM21 III 4.994,84

GAS22 IV 5.119,71

ANEXO III
 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS EFETIVOS DO DETRAN-AP
 
 

I - Analista de Gestão em Trânsito:
 
a) estudo, pesquisa, análise, interpretação e aplicação da legislação de lici-tações e contratos administrativos, de 
pessoal, encargos sociais e previden-ciários e legislação de trânsito visando à gestão eficiente e transparente dos bens 
e serviços públicos;
b) supervisão, coordenação e execução dos trabalhos referentes à elabora-ção, acompanhamento do Plano Plurianual, 
Lei de Diretrizes orçamentá-rias, Lei Orçamentária Anual e revisão do orçamento;
c) gestão de recursos humanos, incluindo a política de admissão, remune-ração, controle da movimentação, capacitação 
e desenvolvimento de servi-dores da autarquia;
d) gestão de bens patrimoniais, móveis, imóveis e semovente, incluindo o registro, controle e execução da política de 
aquisições e suprimentos de ma-terial e serviços para a administração da autarquia;
e) gestão das políticas voltadas para a execução e acompanhamento de ser-viços e atividades gerais nas áreas 
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de transporte, almoxarifado, protocolo, arquivamento processual, manutenção e limpeza predial e de equipamen-tos, 
segurança patrimonial, serviços de acessibilidade e de comunicação administrativa;
f) gestão de convênios e contratos governamentais, incluindo a elaboração, o monitoramento e a prestação de contas;
g) desenvolvimento de atividades de elaboração, implantação e avaliação de estruturas organizacionais, análise e 
redesenho de processos e aplicação de métodos e ferramentas para a melhoria da gestão pública;
h) gestão, envolvendo o planejamento, execução e monitoramento, da admi-nistração orçamentária, financeira e 
patrimonial;
i) gestão, envolvendo o planejamento, execução e monitoramento, das ativi-dades operacionais;
j) elaboração de atividades de estatística, pesquisa, análise socioeconômica e construção de indicadores para o plano 
plurianual, o planejamento estra-tégico e a gestão operacional da autarquia;
k) gestão de aplicação tecnológica, envolvendo o tratamento de dados e in-formações, nos diversos sistemas de 
gestão patrimonial, financeira e orça-mentária utilizados na autarquia;
l) gestão de aplicação tecnológica, envolvendo o tratamento de dados e in-formações, nos diversos sistemas de gestão 
de processos e serviços operaci-onais do órgão executivo de trânsito, com ênfase na regulação de veículos, condutores 
e infrações;
m) gestão e fiscalização de contratos;
n) participação, como membro, em processo administrativo disciplinar;
o) desempenho de outras atividades correlatas.

II - Analista de Contabilidade e Controle;
 
a) exame e auditoria da arrecadação e do recolhimento da receita tributária e não tributária da autarquia, bem como 
das receitas provenientes das ati-vidades específicas do órgão executivo de trânsito;
b) verificação da exatidão das contas e a execução do orçamento e das fi-nanças da autarquia;
c) orientação, supervisão e exercício das atividades relacionadas à Contabi-lidade Pública;
d) coordenação das atividades de modernização e informatização da admi-nistração orçamentária e financeira da 
autarquia;
e) conciliação do registro das despesas e receitas orçamentárias e extraor-çamentárias da autarquia;
f) conciliação das contas orçamentárias, financeiras e patrimoniais da au-tarquia;
g) elaboração dos demonstrativos contábeis exigidos pela Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964 e pela Lei Complementar 
n° 101, de 4 de maio de 2000;
h) realização de auditorias contábeis, administrativas, financeiras, orça-mentárias, operacionais e patrimoniais, no 
âmbito da autarquia;
i) fiscalização da receita e da despesa pública, em todas as suas fases;
j) elaboração de estudo de avaliação de risco, para as diversas áreas opera-cionais e administrativas, para a adoção 
de instrumentos de correção e transparência;
k) exame da regularidade da execução de contratos, convênios, acordos e ajustes e de outros atos de que resulte o 
surgimento ou a extinção de direi-tos e obrigações para a autarquia;
l) fiscalização da guarda e a aplicação de dinheiro, valores e outros bens da autarquia;
m) elaboração dos relatórios e pareceres dos exames, das avaliações, das análises e das fiscalizações realizadas na 
atividade de controle interno;
n) controle das receitas e despesas, bem como dos resultados de contas de gestão;
o) gestão do planejamento, execução e controle da administração contábil da autarquia;
p) instruir processos e subsidiar informações e suporte ao controle externo;
q) execução de outras atividades correlatas que lhe sejam atribuídas.
 
III - Analista Jurídico em Trânsito;
 
a) instrução processual e promoção de subsídios à PGE para representação da autarquia em juízo;
b) consulta jurídica sobre matérias envolvendo servidores, seus direitos e obrigações;
c) consulta jurídica sobre materiais de cunho operacionais como regulação de veículos, condutores e infrações, 
credenciamento e leilões;
d) manifestação sobre edição de normas internas e atos normativos para a operacionalização da autarquia;
e) assessoramento jurídico tratando de matéria tributária referente à taxas de serviços e poder de polícia;
f) assessoramento preliminar ao Diretor-Presidente no que diz respeito ao fiel cumprimento da legislação de trânsito 
vigente;
g) execução de outras atividades correlatas que lhe sejam atribuídas.
 
IV - Analista de Tecnologia da Informação:
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a) desenvolvimento de sistemas informatizados a partir do conhecimento das regras de negócio, requisitos e 
funcionalidades;
b) definição de alternativas físicas de implantação e de arquitetura de sis-temas, seleção de ferramentas de 
desenvolvimento e modelagem de dados;
c) especificação de programas e codificação de aplicativos;
d) definição de infraestrutura de hardware, software e rede;
e) administração de ambientes informatizados;
f) prestação de suporte técnico e treinamento ao usuário;
g) elaboração de documentação para ambientes informatizados;
h) estabelecimento de padrões para ambientes informatizados;
j) pesquisa de tecnologias em informática e oferecimento de soluções para ambientes informatizados;
k) coordenação de projetos em ambientes informatizados;
l) gestão do ambiente de segurança da informação;
m) gestão de contratos de bens e serviços da área tecnológica;
n) desempenho de outras atividades correlatas.
 
V - Educador de Trânsito;
 
a) gestão, envolvendo o planejamento, execução e controle da política peda-gógica, voltada à educação para o trânsito;
b) participação, como instrutor, em cursos e atividades educativas promo-vidas pela autarquia;
c) avaliação e fiscalização das atividades dos centros de formação de condu-tores e demais entidades controladas pela 
autarquia que promovam cursos de capacitação e de especialização;
d) elaboração e participação em campanhas educativas promovidas no âm-bito do Sistema Nacional de Trânsito;
e) promoção de desenvolvimento e capacitação de pessoas no âmbito da au-tarquia;
f) execução de outras atividades correlatas que lhe sejam atribuídas.
 
VI - Intérprete em Libras;
 
a) realização da comunicação entre surdos e ouvintes, surdos e surdos, surdos e surdos-cegos, surdos-cegos e 
ouvintes, por meio da Libras para a língua oral e vice-versa; 
b) interpretação, em Língua Brasileira de Sinais - Língua Portuguesa, nas atividades didático-pedagógicas e em 
campanhas educativas promovidas pela autarquia;
c) atendimento e orientação aos usuários surdos quanto as demandas de processos operacionais e administrativos da 
autarquia;
d) participação como instrutora e examinadora em atividades com partici-pação de deficiente auditivo;
e) orientação ao usuário surdo na realização de exames teóricos de legisla-ção de trânsito;
f) participação em comissão examinadora de candidatos portadores de defi-ciência auditiva;
g) assessoramento à autarquia para aperfeiçoar a acessibilidade de comu-nicação, mediante emprego de tecnologias 
assistidas ou de ajudas técnicas em todas as etapas do processo de habilitação;
h) prestação de interpretação em depoimentos em juízo, em órgãos adminis-trativos ou policiais, quando a autarquia 
for demandada; 
i) execução de outras atividades correlatas que lhe sejam atribuídas.
 
VII - Médico Perito de Trânsito:
 
a) realização de exames de aptidão física e mental para nos termos da legis-lação de trânsito;
b) participação em Junta Médica para reavaliação em grau de recurso;
c) participação em Junta Especial de Saúde quando requisitado pelo Conse-lho Estadual de Trânsito para exame de 
reavaliação;
d) participação em comissão examinadora de candidatos portadores de defi-ciência física;
e) participação em banca médica para exames em processo de admissão de pessoal;
f) execução de outras atividades correlatas que lhe sejam atribuídas.
 
VIII - Psicólogo Perito de Trânsito:
 
a) realização de exames de avaliação psicológica para nos termos da legis-lação de trânsito;
b) participação em Junta Psicológica para reavaliação em grau de recurso;
c) participação em Junta Especial de Saúde quando requisitado pelo Conse-lho Estadual de Trânsito para exame de 
reavaliação;
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d) participação em banca psicológica para exames em processo de admissão de pessoal;
e) execução de outras atividades correlatas que lhe sejam atribuídas.
 
IX - Assistente Administrativo de Trânsito:
 
a) execução de tarefas técnico-administrativas nas áreas de administração geral, orçamentária, financeira, contábil e 
estatísticas, sob a supervisão do chefe imediato;
b) execução de trabalhos de digitação, protocolo, arquivo, revisão, conferên-cia, expedição e tramitação de processos 
e documento sob a supervisão do chefe imediato, sobre assuntos atinentes à regulação de veículos, conduto-res e 
infrações;
c) estabelecimento de contatos internos e externos para prestar esclareci-mentos ou obter informações de problemas 
relativos à sua atividade de tra-balho;
d) participação na coleta, pesquisa, levantamento e análise para elaboração de dados estatísticos para a implementação 
e controle de políticas públicas;
e) realização de atividade de vistoria de identificação veicular;
f) atendimento e esclarecimento ao público sobre o fluxo e o andamento de processos afeito ao órgão executivo de 
trânsito;
g) recebimento, registro, distribuição, controle e acompanhamento da tra-mitação de documentos e processos, com 
uso das ferramentas de tecnologia da informação disponíveis;
h) organização, classificação, registro, seleção, catalogação, arquivamento e desarquivamento de processos, 
documentos, relatórios, periódicos e outras publicações;
i) redação de textos, ofícios, relatórios e correspondências, com observância das regras gramaticais e das normas de 
comunicação oficial;
j) realização de procedimentos de controle de estoque, verificando o manu-seio de materiais, os prazos de validade, as 
condições de armazenagem, re-alizando os devidos registros;
k) colaboração nos levantamentos, estudos e pesquisas para a formulação de planos, programas e ações do poder 
público;
l) condução de veículos e operações de equipamentos especiais;
m) execução de outras atividades correlatas que lhe sejam atribuídas.

HASH: 2022-0402-0008-5324

LEI  Nº  2.671  DE  02  DE  ABRIL  DE  2022

Incorpora a Gratificação de Atividade Penitenciária devida aos integrantes do Grupo Penitenciário do Estado do Amapá 
e revoga o inciso I, do artigo 12, da Lei nº 2.542, de 05 de abril de 2021, do Grupo Policia Penal e a Lei nº 0837, de 03 
de junho de 2004, e dá outras providencias.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,
 
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá aprovou e eu, nos termos do art. 107 da Constituição 
Estadual, sanciono a seguinte Lei:
 
Art. 1º Fica extinta a Gratificação de Atividade Penitenciária – GAP, criada pela Lei nº 0837 de 03 de junho de 2004 e 
suas alterações.
Parágrafo Único. A Gratificação de Atividade Penitenciária – GAP passa a incorporar os vencimentos de todos os 
servidores do Grupo Penitenciário e do Grupo Polícia Penal.
Art. 2º A carreira do Grupo Polícia Penal passa a ser remunerada na forma de subsídio.
§ 1º A tabela de vencimento básico do Grupo Penitenciário é fixada no Ane-xo I desta Lei.
§ 2º A tabela de subsídio do Grupo Polícia Penal fica fixada no Anexo II des-ta Lei.
§ 3º A tabela de vencimento básico do Educador Social Penitenciário – NM é fixada no Anexo III desta Lei.
Art. 3º As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei correrão à conta do orçamento estadual vigente.
Art. 4º Ficam revogados:
I – A Lei nº 0837, de 03 de junho de 2004, que criou a Gratificação de Ativi-dade Penitenciária e suas alterações;
II – O inciso I, do artigo 12, da Lei nº 2.542, de 05 de abril de 2021.
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Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos fi-nanceiros a contar de 1º de abril de 2022. 
 
ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

 
ANEXO I

 
GRUPO PENITENCIÁRIO NÍVEL SUPERIOR

EDUCADOR SOCIAL PENITENCIÁRIO

CLASSE NÍVEL  PADRÃO VENCIMENTO

Especial
CPS20  II 9.818,60

CPS19  I 9.579,11

1ª

CPS18  VI 9.345,47

CPS17  V 9.117,53

CPS16  IV 8.895,16

CPS15  III 8.678,21

CPS14  II 8.466,55

CPS13  I 8.260,04

2ª

CPS12  VI 8.058,59

CPS11  V 7.862,03

CPS10  IV 7.670,27

CPS09  III 7.483,20

CPS08  II 7.300,68

CPS07  I 7.122,61

3ª

CPS06  VI 6.948,88

CPS05  V 6.779,41

CPS04  IV 6.614,06

CPS03  III 6.452,73

CPS02  II 6.295,36

CPS01  I 6.141,80

ANEXO II
 

NÍVEL SUPERIOR - POLICIAL PENAL

CLASSE NÍVEL  PADRÃO SUBSÍDIO*

Especial
PP20  II 7.172,77

PP19  I 6.997,89

1ª

PP18  VI 6.827,19

PP17  V 6.660,70

PP16  IV 6.498,22

PP15  III 6.339,74

PP14  II 6.185,12

PP13  I 6.034,26

2ª

PP12  VI 5.887,07

PP11  V 5.743,48

PP10  IV 5.603,41

PP09  III 5.466,73

PP08  II 5.333,40

PP07  I 5.203,32
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3ª

PP06  VI 5.076,41

PP05  V 4.952,58

PP04  IV 4.831,79

PP03  III 4.713,96

PP02  II 4.598,97

PP01  I 4.486,80
 

ANEXO III
 

EDUCADOR SOCIAL PENITENCIÁRIO – NM

CLASSE NÍVEL  PADRÃO VENCIMENTO

Especial
PP20  II 7.172,77

PP19  I 6.997,89

1ª

PP18  VI 6.827,19

PP17  V 6.660,70

PP16  IV 6.498,22

PP15  III 6.339,74

PP14  II 6.185,12

PP13  I 6.034,26

2ª

PP12  VI 5.887,07

PP11  V 5.743,48

PP10  IV 5.603,41

PP09  III 5.466,73

PP08  II 5.333,40

PP07  I 5.203,32

3ª

PP06  VI 5.076,41

PP05  V 4.952,58

PP04  IV 4.831,79

PP03  III 4.713,96

PP02  II 4.598,97

PP01  I 4.486,80

HASH: 2022-0402-0008-5325

LEI  Nº  2.672  DE  02  DE  ABRIL  DE  2022

Institui a premiação pecuniária aos servidores integrantes do Sistema de Segurança Pública do Estado do Amapá, da 
ativa, pela apreensão de armas de fogo, conforme especifica.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,

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

Art. 1º Fica instituída a premiação pecuniária aos servidores integrantes do Sistema de Segurança Pública do Estado 
do Amapá, da ativa, que no exercício de suas funções encontrem armas de fogo em situações ilícitas, providenciando 
para que sejam retidas e encaminhadas à autoridade competente, a fim de serem apreendidas, e lavrado o respectivo 
Auto de Prisão em Flagrante Delito.

Parágrafo único. A premiação pecuniária de que trata o “caput” deste artigo tem natureza jurídica de premiação meritória, 
eventual e não remuneratória, não se incorporando à remuneração do policial em nenhuma hipótese nem servindo de 
base de cálculo de qualquer outra vantagem ou para fins de descontos previdenciários.
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Art. 2º O valor da premiação pecuniária será determinado em decreto regulamentador.

Art. 3º A premiação pecuniária de que trata a presente Lei será paga ao servidor do sistema de segurança pública 
mediante requerimento a ser apresentado, na forma disposta em decreto regulamentador.

Parágrafo único. Na hipótese de a apreensão se dar por trabalho em equipe, patrulha ou guarnição, o valor da premiação 
será rateado em partes iguais entre os respectivos componentes.

Art. 4º Os responsáveis por aplicações indevidas das disposições desta Lei, emprestando-lhes efeitos diversos dos 
aqui previstos, terão suas condutas apuradas e poderão ser indiciados em processos disciplinares e penais, na forma 
da legislação própria.

Art. 5º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei observados os dispositivos da Lei Federal nº 10.826, de 22 de 
dezembro de 2003, bem como os dos Decretos nº 9.847, de 25 de junho de 2019 e 10.030, de 30 de setembro de 2019.

Art. 6º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias disponíveis no 
orçamento do Estado.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2022-0402-0008-5326

LEI  Nº  2.673  DE  02  DE  ABRIL  DE  2022

Altera a Lei Estadual nº 2.484, de 10 de janeiro de 2020, que dispoÌƒe sobre a CriaçaÌƒo do Corpo de Voluntários 
Militares da Reserva Remunerada 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 art. 107 da Constituição 
Estadual, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Os incisos I e II, do artigo 3º, da Lei Estadual nº 2.484, de 10 de janeiro de 2020, passam a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 3º ................................................................................

(...)

I – Inspeção de Saúde, renovada anualmente;

II – Teste de aptidão física, renovável anualmente e exigível somente para o emprego do militar em área operacional;”

Art. 2º O artigo 8º, da Lei Estadual nº 2.484, de 10 de janeiro de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 8º ................................................................................

I – os voluntários admitidos fazem jus ao recebimento de auxílio mensal, denominado de Gratificação de Atividade 
Militar Voluntária – GAMV, no valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) prestar serviço nos órgãos ou entes do 
Poder Executivo Estadual;

(...)

VI – O militar voluntário designado para prestar serviço aos órgãos ou entes que não pertençam ao Poder Executivo 
Estadual, a Gratificação de Atividade Militar Voluntária – GAMV possuirá como valor mínimo a quantia prevista no inciso 
I deste artigo;”
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Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a contar de 1º de abril de 2022.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2022-0402-0008-5327

LEI  Nº  2.674  DE  02  DE  ABRIL  DE  2022

Cria Medalhas no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amapá, e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,

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

Art. 1º Ficam instituídas as medalhas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amapá - CBMAP e seus diplomas, 
nas suas diferentes modalidades, visando galardoar os serviços notáveis prestados a esta instituição militar, bem como 
ao Estado do Amapá pelos integrantes da Corporação, por personalidades ou instituições civis ou militares que, no 
cumprimento do dever, se hajam distinguido por atos excepcionais de desprendimento, espírito de sacrifício, coragem 
e bravura, e por relevantes serviços prestados ao CBMAP.

Art. 2º As medalhas instituídas por esta Lei estão assim classificadas:
I - Medalha do Mérito Bombeiro Militar Imperador Dom Pedro II;

II - Medalha do Mérito Defesa Civil;

III - Medalha do Mérito Intelectual;

IV - Medalha do Mérito Técnico-Profissional;

V - Medalha Dedicação Bombeiro Militar;

VI - Medalha do Mérito do Mergulho de Resgate;

VII - Medalha Mérito da Saúde;

VIII - Medalha do Mérito da Docência;

IX – Medalha do Mérito da Justiça e Disciplina;

X - Medalha do Mérito da Comunicação Social.

Art. 3º A Medalha do Mérito Bombeiro Militar Imperador Dom Pedro II destina-se a galardoar personalidades civis e 
militares que em razão de suas funções ou atividades profissionais tenham contribuído de forma significativa para o 
desenvolvimento e projeção da instituição no âmbito estadual ou nacional.

Art. 4º A Medalha do Mérito Defesa Civil destina-se a galardoar personalidades civis e militares que tenham se 
destacado nas atividades de Defesa Civil, com o escopo de minimizar os desastres naturais ou tecnológicos.

Art. 5º A Medalha do Mérito Intelectual destina-se a galardoar Oficiais e Praças do Corpo de Bombeiros Militar do 
Estado do Amapá que tenham se destacado em cursos de formação ou aperfeiçoamento em instituições civis ou 
militares, nacionais ou estrangeiras.

Art. 6º A Medalha do Mérito Técnico-Profissional destina-se a galardoar Oficiais e Praças do CBMAP que tenham 
se destacado na produção de trabalhos e projetos técnico-profissionais de interesse da Corporação, aprovados pelo 
Comandante Geral e implantados no CBMAP.
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Art. 7º A Medalha Dedicação Bombeiro Militar destina-se a galardoar Oficiais e Praças do CBMAP que se dedicaram, 
ao longo de sua carreira, de forma exemplar, mantendo a conduta moral, disciplinar e comprovado espírito de lealdade.

Art. 8º A Medalha do Mérito de Mergulho de Resgate destina-se a galardoar Oficiais e Praças que em razão de 
suas funções ou atividades profissionais tenham contribuído de forma significativa para o desenvolvimento e projeção 
atividade de mergulho de segurança pública no CBMAP e no Estado do Amapá.

Art. 9º A Medalha do Mérito da Saúde destina-se a galardoar personalidades civis e militares que em razão de suas 
funções ou atividades profissionais tenham contribuído de forma significativa para o desenvolvimento e projeção serviço 
de saúde no CBMAP e no Estado do Amapá.

Art. 10. A Medalha do Mérito da Docência destina-se a galardoar personalidades civis e militares que em razão de suas 
funções ou atividades profissionais tenham contribuído de forma significativa para o desenvolvimento e projeção das 
atividades de ensino e instrução no CBMAP, na condição de docente.

Art. 11. A Medalha do Mérito da Justiça e Disciplina destina-se a galardoar personalidades civis e militares que em 
razão de suas funções ou atividades profissionais tenham contribuído de forma significativa para o desenvolvimento e 
projeção do serviço judiciário no CBMAP e no Estado do Amapá.

Art. 12. A Medalha do Mérito da Comunicação Social destina-se a galardoar personalidades civis e militares que em 
razão de suas funções ou atividades profissionais tenham contribuído de forma significativa para o desenvolvimento e 
projeção do serviço de Comunicação Social no CBMAP e no Estado do Amapá.

Art. 13. As especificações, os diplomas, as datas de entrega, os critérios e processos para concessão das honrarias, 
bem como as disposições referentes a seu uso, suspensão e cassação, constarão do Regulamento de Concessão de 
Medalhas do CBMAP.

Art. 14. As medalhas somente produzirão efeitos para as promoções ocorridas após sua concessão, independente da 
data da prática do ato meritório.

Art. 15. Revoga-se a Lei nº 1830, de 02 de junho de 2014.

Art. 16. O Corpo de Bombeiros Militar do Amapá terá 60 (sessenta) dias para apresentar ao Chefe do Poder Executivo 
a Minuta do Decreto do Regulamento de Concessão das Medalhas constantes nesta lei.

Art. 17. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2022-0402-0008-5328

LEI  Nº  2.675  DE  02  DE  ABRIL  DE  2022

Altera a Lei nº 1.468, de 06 de abril de 2010.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,
 
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá aprovou e eu, nos termos do art. 107 da Constituição 
Estadual, sanciono a seguinte Lei:
 
Art. 1º A Lei nº 1.468, de 06 de abril de 2010, que institui o Plano de Car-gos, Carreiras e Salários da Polícia Técnico-
Científica e dá outras providên-cias, passará a vigorar com as seguintes alterações:

Art. 2º Onde se lê “Polícia Técnico-Científica”, passa-se a ler Polícia Cien-tífica do Estado do Amapá/PCA, em 
consonância com o Decreto nº 3770, de 23 de outubro de 2020.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
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 ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

ANEXO I
 

CARGO VAGAS

Perito Criminal 95

Perito Médico-Legista 50

(...) (...)

Papiloscopista 50

(...) (...)

TOTAL 276

HASH: 2022-0402-0008-5329

LEI  Nº  2.676  DE  02  DE  ABRIL  DE  2022

Institui o Programa de Aposentadoria Incentivada - PAI e reestrutura a Carreira de Agentes e Oficiais pertencentes ao 
Quadro Efetivo da Polícia Civil do Estado do Amapá e dá outras providências.
 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá aprovou e eu, nos termos do art. 107 da Constituição 
Estadual, sanciono a seguinte Lei:
 

DO PLANO DE APOSENTADORIA INCENTIVADA
 
Art. 1º Fica instituído o Programa de Aposentadoria Incentivada – PAI, no âmbito do quadro efetivo da Polícia Civil do 
Estado do Amapá.

Art. 2º Poderão aderir ao PAI os servidores em atividade, pertencentes ao Quadro de Oficiais e Agentes da Polícia Civil 
do Estado do Amapá, que te-nham preenchido os requisitos para sua aposentadoria voluntária integral por tempo de 
serviço/contribuição, nos termos da Constituição Federal e da Lei Estadual nº 915/2005.

§ 1º Não poderão aderir ao PAI os agentes ou oficiais de Polícia Civil:
I - que estiverem respondendo ou tenham condenação em processo admi-nistrativo disciplinar, enquanto perdurarem 
os efeitos da sanção;
II - que estiverem respondendo a processo judicial do qual possa decorrer condenação por ato de improbidade 
administrativa, a perda do cargo e/ou a restituição de valores ao erário, ou que foram condenados e não tenham 
cumprido integralmente a pena.
§ 2º Fica assegurado o prazo de 90 dias para que o servidor interessado em aderir ao PAI possa exercer o pleno direito 
ao contraditório e a ampla defesa para afastamento de eventual impedimento previsto no § 1º.

Art. 3º O prazo para adesão ao PAI será de 90 (noventa) dias úteis após a publicação desta Lei, não havendo 
possibilidade de prorrogação.

Art. 4º A adesão ao Programa de Aposentadoria Incentivada implica:

I - a deflagração do processo de aposentadoria voluntária, na forma dispos-ta nesta Lei e no respectivo ato 
regulamentador;
II - a permanência do Oficial ou Agente de Polícia Civil aderente no exercí-cio das funções do cargo até a data da 
publicação do ato da aposentadoria;
III – o enquadramento do Oficial ou Agente de Polícia Civil aderente no úl-timo padrão da classe final da carreira no ato 
da aposentadoria;
IV - a irreversibilidade da aposentadoria concedida, nos termos da Lei.

Art. 5º Os pedidos de adesão ao Programa de Aposentadoria Incentivada serão analisados na ordem em que forem 
recebidos, e serão decididos por Comissão Especial composta por servidores designados pela Delegacia Ge-ral de 
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Polícia Civil.

Parágrafo único. Da decisão que indeferir o pedido de adesão ao PAI caberá pedido de reconsideração, bem como 
recurso à instância superior, nos ter-mos dos artigos 125 e 126, da Lei Estadual nº 0066, de 03 de maio de 1993.

Art. 6º Incumbe à Comissão Especial designada:

I - receber os pedidos de que trata esta Lei, instruí-los em procedimento sumário e promover-lhes a análise técnico-
jurídica;
II - baixar e publicar os atos constitutivos da decisão proferida no processo;
III - encaminhar os autos à AMPREV para análise dos requisitos da imple-mentação da aposentadoria a que se refere 
o art. 2º desta Lei.
 

DA DESONERAÇÃO DOS CARGOS DE CHEFIAS DE CARTÓRIO, INVESTI-GAÇÃO E PLANTÃO
 

Art. 7º Fica alterado o anexo único, da Lei 0637, de 14 de dezembro de 2001, que passa a vigorar conforme o Anexo 
desta lei.
 

DA ALTERAÇÃO DO ANEXO III, DA LEI Nº 883, DE 23 DE MARÇO DE 2005
 

Art. 8º Fica alterado o Anexo III, da Lei nº 883, de 23 de março de 2005, que passará a vigorar conforme disposto nesta Lei.

Art. 9º Incidirão sobre os subsídios constantes no Anexo III, da Lei nº 883, de 23 de março de 2005, alterados por esta 
Lei, os reajustes posteriormente concedidos pelo Poder Executivo como revisão geral anual.
Art. 10. Os Agentes e Oficiais de Polícia em atividade, pertencentes aos quadros do Estado do Amapá, serão 
reenquadrados da seguinte forma:

I - os Agentes e Oficiais da 2ª Classe, Padrão I, Nível PCS01, serão reen-quadrados na 2ª Classe, Padrão II, Nível 
PCS02.
II - os Agentes e Oficiais da 2ª Classe, Padrão VI, Nível PCS06, serão reen-quadrados na 2ª Classe, Padrão V, Nível 
PCS05.
III - os Agentes e Oficiais da 1ª Classe, Padrão I, Nível PCS07, serão reen-quadrados na 1ª Classe, Padrão I, Nível 
PCS06.
IV - Os Agentes e Oficiais da 1ª Classe, Padrão II, Nível PCS08, serão reen-quadrados na 1ª Classe, Padrão II, Nível 
PCS07.
V - Os Agentes e Oficiais da 1ª Classe, Padrão III, Nível PCS09, serão reen-quadrados na 1ª Classe, Padrão III, Nível 
PCS08.
VI - Os Agentes e Oficiais da 1ª Classe, Padrão IV, Nível PCS10, serão reen-quadrados na 1ª Classe, Padrão IV, Nível 
PCS09.
VII - Os Agentes e Oficiais da 1ª Classe, Padrão V, Nível PCS11, serão reen-quadrados na 1ª Classe, Padrão V, Nível 
PCS10.
VIII - Os Agentes e Oficiais da 1ª Classe, Padrão VI, Nível PCS12, serão re-enquadrados na 1ª Classe, Padrão VI, 
Nível PCS11.
IX - Os Agentes e Oficiais da Classe Especial, Padrão I, Nível PCS13, serão reenquadrados na Classe Especial, 
Padrão I, Nível PCS12.
X - Os Agentes e Oficiais da Classe Especial, Padrão II, Nível PCS14, serão reenquadrados na Classe Especial, 
Padrão II, Nível PCS13.
XI - Os Agentes e Oficiais da Classe Especial, Padrão III, Nível PCS15, serão reenquadrados na Classe Especial, 
Padrão III, Nível PCS14.
XII - Os Agentes e Oficiais da Classe Especial, Padrão IV, Nível PCS16, se-rão reenquadrados na Classe Especial, 
Padrão IV, Nível PCS15.
XIII - Os Agentes e Oficiais da Classe Especial, Padrão V, Nível PCS17, se-rão reenquadrados na Classe Especial, 
Padrão V, Nível PCS16.
XIV - Os Agentes e Oficiais da Classe Especial, Padrão VI, Nível PCS18, se-rão reenquadrados na Classe Especial, 
Padrão VI, Nível PCS17.
Art. 11. Fica alterado o art. 52, da Lei nº 883, de 23 de março de 2005, que passará a vigorar com a seguinte redação:
 
“Art 52. A Polícia Civil é organizada em 03 carreiras. As carreiras de Agente de Polícia, Oficial de Polícia e Delegado de 
Polícia, divididas em classes e padrões, conforme previsto nos anexos desta Lei.”
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DISPOSIÇÕES FINAIS
 
Art. 12. A economia advinda da efetivação do Programa de Aposentadoria Incentivada – PAI contribuirá para o custeio 
das despesas decorrentes da reestruturação da Carreira de Agentes e Oficiais de Polícia Civil do Estado do Amapá, 
promovida nos termos desta Lei.

Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
 
ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador
 

ANEXO III – LEI nº 883, de 23 de março de 2005
 

AGENTE E OFICIAL DE POLÍCIA CIVIL
 

CLASSE NÍVEL PADRÃO SUBSÍDIO

2ª

PCS01 I R$ 4.975,04

PCS02 II R$ 5.721,29

PCS03 III R$ 6.010,93

PCS04 IV R$ 6.161,20

PCS05 V R$ 6.473,11

1ª

PCS06 I R$ 8.100,52

PCS07 II R$ 8.303,03

PCS08 III R$ 8.510,61

PCS09 IV R$ 8.723,37

PCS10 V R$ 8.941,46

PCS11 VI R$ 9.164,99

Especial

PCS12 I R$ 15.590,72

PCS13 II R$ 15.980,49

PCS14 III R$ 16.380,00

PCS15 IV R$ 16.789,50

PCS16 V R$ 17.209,24

PCS17 VI R$ 17.639,47

PCS18 VII R$ 17.989,37

ANEXO ÚNICO - Lei nº 0637, de 14 de dezembro de 2001
Denominação e quantificação de Cargos de Direção Superior e de Direção Intermediária

 

CARGO/FUNÇÃO CÓDIGO QUANTIDADE

Delegado Geral de Polícia CDS-4 01

Secretário Executivo CDI-2 01

Motorista do Delegado Geral CDI-2 01

Chefe de Gabinete CDS-2 01

Chefe da Comissão Permanente de Licitação CDS-2 01

Secretário Administrativo CDI-1 01

Chefe do Núcleo Setorial de Planejamento CDS-2 01

Chefe da Unidade de Contratos e Convênios CDS-1 01

Chefe da Unidade de Informática CDS-1 01

Chefe do Núcleo de Operação e Inteligência CDS-2 01

Chefe da Coordenadoria Especial de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado – CECCOR CDS-3 01

Chefe da Divisão de Repressão às Ações Crimino-sas Organizadas – DRACO CDS-2 01

Chefe da Divisão Especial de Combate à Corrupção – DECOR CDS-2 01

Chefe do Laboratório Contra Lavagem de Dinheiro – LAB-LD CDS-2 01
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Chefe da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais – CORE CDS-3 01

Chefe da Corregedoria Geral CDS-3 01

Secretário Administrativo CDI-1 01

Chefe da Divisão de Correição CDS-2 01

Chefe da Divisão de Disciplina CDS-2 01

Chefe da Divisão de Feitos Funcionais CDS-2 01

Responsável por Grupo de Atividade III CDI-3 03

Responsável por Grupo de Atividade II CDI-2 06

Chefe da Central Integrada de Segurança Pública Cidadã CDS-3 05

Diretor do Departamento de Polícia Especializada CDS-3 01

Secretário Administrativo CDI-1 01

Diretor do Departamento de Polícia da Capital CDS-3 01

Secretário Administrativo CDI-1 01

Diretor do Departamento de Polícia do Interior CDS-3 01

Secretário Administrativo CDI-1 01

Chefe da Divisão de Atendimento Psicossocial CDS-2 01

Responsável por Grupo de Atividade III CDI-3 02

Delegado de Polícia Especializada CDS-2 11

Delegado de Polícia de Bairro/Distrito/Município CDS-2 31

Chefe da Divisão de Apoio Administrativo CDS-2 01

Responsável por Grupo de Atividade II CDI-2 07

Chefe da Divisão de Polícia Administrativa CDS-2 01

Responsável por Grupo de Atividade III               CDI-3 02

HASH: 2022-0402-0008-5330

LEI  Nº  2.677  DE  02  DE  ABRIL  DE  2022

Institui o Programa de Aposentadoria Incentivada – PAI e reestrutura a Carreira de Delegado de Polícia pertencente ao 
quadro efetivo da Polícia Civil 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 art. 107 da Constituição 
Estadual, sanciono a seguinte Lei:
 
Art. 1º Fica instituído o Programa de Aposentadoria Incentivada - PAI, no âmbito da Carreira de Delegado de Polícia, 
pertencente ao quadro efetivo da Polícia Civil do Estado do Amapá, nos termos desta Lei.

Art. 2º Poderá aderir ao Programa de Aposentadoria Incentivada o Delega-do de Polícia em atividade, pertencente 
ao Quadro Efetivo da Polícia Civil do Estado do Amapá, que tenha preenchido os requisitos para sua aposenta-doria 
voluntária integral, nos termos da Constituição Federal, da Lei Com-plementar nº 087/2014 e da Lei Estadual nº 
915/2005.

Art. 3º O prazo para adesão ao Programa de Aposentadoria Incentivada será de 90 (noventa) dias úteis após a 
publicação desta Lei, podendo ser prorrogado por igual período.

Art. 4º A adesão ao Programa de Aposentadoria Incentivada implica:

I - a deflagração do processo de aposentadoria voluntária, na forma dispos-ta nesta Lei;
II - a permanência do Delegado de Polícia aderente no exercício das funções do respectivo cargo até a data da 
publicação do ato da aposentadoria;
III - enquadramento do Delegado de Polícia aderente na classe final da car-reira, no ato da aposentadoria;
IV - a irreversibilidade da aposentadoria concedida, nos termos da Lei.
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Art. 5º Os pedidos de adesão ao Programa de Aposentadoria Incentivada serão analisados, na ordem em que forem 
recebidos, por Comissão Especial composta por servidores designados pelo Delegado Geral de Polícia Civil.
Parágrafo único. Da decisão que indeferir o pedido de adesão ao Programa de Aposentadoria Incentivada – PAI caberá 
pedido de reconsideração, bem como recurso à instância superior, nos termos dos artigos 125 e 126 da Lei Estadual 
nº 0066, de 03 de maio de 1993.

Art. 6º Incumbe à Comissão Especial designada:
I - receber os pedidos de que trata esta Lei e instruí-los em procedimento sumário;
II - encaminhar os autos à AMPREV para análise dos requisitos da imple-mentação da aposentadoria a que se refere 
o art. 2º desta Lei.     

Art. 7º Fica extinto o Auxílio Indenizatório de Atividade Jurídica (AIAJ) cri-ado pela Lei nº 2.318, de 09 de abril de 
2018, cuja verba será incorporada ao subsídio dos Delegados de Polícia Civil pertencentes aos quadros do Es-tado do 
Amapá, fixado nos termos desta Lei.

Art. 8º O subsídio do Delegado de Polícia da classe final da carreira acom-panhará proporcionalmente o limite máximo 
previsto no artigo 42, inciso XI, da Constituição do Estado do Amapá, sendo os subsídios das demais classes de 
Delegado de Polícia escalonados nos termos desta lei, obedecido, em qualquer caso, o disposto nos artigos 37, inciso 
XI, e 39, § 4°, da Consti-tuição Federal, cabendo à Secretaria de Estado da Administração, após co-municação do 
Delegado Geral de Polícia Civil, promover os atos necessários ao cumprimento do disposto neste artigo, na hipótese 
de alteração do cor-respondente parâmetro remuneratório.
Art. 9º O art. 52, da Lei Estadual nº 0883, de 23 de março de 2005, passa a ter a seguinte redação:
 
“Art. 52. A Polícia Civil é organizada em 03 (três) carreiras. As carreiras de Agente de Polícia e Oficial de Polícia Civil 
são divididas em classes, com 06 (seis) padrões. A carreira de Delegado de Polícia é dividida em 04 (quatro) classes, 
com 03 (três) padrões na classe Substituto.”
 
Art. 10. O art. 63, da Lei Estadual nº 0883, de 23 de março de 2005, passa a ter a seguinte redação:
 
“Art. 63. Progressão é o avanço do servidor de um Padrão para o outro, na mesma classe, na escala de subsídios 
estabelecida nesta Lei, logo após o interstício mínimo de 12 (doze) meses, desde que, no período aquisitivo, não tenha 
ausência injustificada ao serviço ou sofrido pena disciplinar, na for-ma da legislação aplicável.”
 
Art. 11. Ficam alterados os Anexos I e II, da Lei Estadual nº 0883, de 23 de março de 2005, que passam a ser o 
constante desta Lei.

Art. 12. Os Delegados de Polícia em atividade, pertencentes aos quadros do Estado do Amapá, serão reenquadrados 
da seguinte forma:

I - os que atualmente estão enquadrados na Classe Especial permanecerão na Classe Especial, independentemente 
do ano em que ingressaram;
II - os que atualmente estão enquadrados na 1ª Classe e ingressaram na Polícia Civil do Estado do Amapá no ano de 
2010, permanecerão na 1ª Clas-se;
III - os que atualmente estão enquadrados na Classe Substituto e ingressa-ram na Polícia Civil do Estado do Amapá no 
ano de 2018, serão enquadra-dos na 2ª Classe;
IV - os que atualmente estão enquadrados na Classe Substituto e ingressa-ram na Polícia Civil do Estado do Amapá 
nos anos de 2019 e 2020, serão enquadrados na Classe Substituto, Padrão I;
V - os que ingressarem na Polícia Civil do Estado do Amapá após a entrada em vigor da presente lei, serão enquadrados 
na Classe Substituto, Padrão III.

Art. 13. A economia advinda da efetivação do Programa de Aposentadoria Incentivada – PAI contribuirá para o custeio 
das despesas decorrentes da reestruturação da Carreira de Delegado de Polícia do Quadro Efetivo da Po-lícia Civil do 
Estado do Amapá, promovida nos termos desta Lei.

Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 
ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador
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 ANEXO I
 

NÚMERO DE CARGOS DA CARREIRA POLICIAL CIVIL
 

CARGO – DELEGADO DE POLÍCIA
 
 

CLASSE QUANTIDADE
Substituto 50

2ª Classe 50

1ª Classe 50

Classe Especial 50

Total 200
 

CARGO – AGENTE DE POLÍCIA
 

CLASSE QUANTIDADE
2ª Classe 273

1ª Classe 253

Classe Especial 254

Total 780
 

CARGO – OFICIAL DE POLÍCIA
 

CLASSE QUANTIDADE
2ª Classe 130

1ª Classe 70

Classe Especial 60

Total 260

ANEXO II
 

POLICÍA CIVIL
 

DELEGADO DE POLÍCIA
 

CLASSE PADRÃO SUBSÍDIO

 III R$ 13.651,85

 II R$ 18.672,30

Substituto I R$ 23.692,74

2ª Classe - R$ 24.298,42

1ª Classe - R$ 27.846,74

Classe Especial - R$ 30.936,91

HASH: 2022-0402-0008-5331

LEI  Nº  2.678  DE  02  DE  ABRIL  DE  2022

Dispõe sobre reajuste linear dos vencimentos e subsídios dos servidores públicos civis e militares do Estado do Amapá.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,
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Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá aprovou e eu, nos termos do art. 107 da Constituição 
Estadual, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º É concedido reajuste linear dos vencimentos base e subsídios dos servidores públicos civis e militares e 
ocupantes de cargos em comissão ou função gratificada, da administração direta, Autarquias e Fundações Públicas, 
exclusivamente do Poder Executivo do Estado do Amapá, inclusive inativos e pensionistas, no percentual de 10,0% 
(dez por cento).

Parágrafo único. A revisão de que trata o caput deste artigo não se aplica aos servidores inativos e pensionistas que 
possuírem regramento específico para revisão de seus proventos ou pensão previsto na legislação previdenciária 
estadual, em especial a Lei nº 0915, de 18 de agosto de 2005 e a Lei nº 1.813, de 07 de abril de 2014.  

Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei correrão à conta do orçamento estadual vigente.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a contar de 1º de abril de 2022. 

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2022-0402-0008-5332

LEI  Nº  2.679  DE  02  DE  ABRIL  DE  2022

Dispõe sobre a criação do auxílio- alimentação no âmbito do Poder Executivo do Estado do Amapá, e dá outras 
providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,

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

Art. 1º Fica instituído o Auxílio-Alimentação no âmbito do Poder Executivo do Estado do Amapá, nos termos desta Lei.

Art. 2º O Auxílio-Alimentação criado por esta Lei será devido aos servidores efetivos civis e militares, ativos, e aos 
ocupantes de cargos comissionados, que pertençam ao quadro da administração direta, Autarquias e Fundações do 
Poder Executivo do Estado do Amapá.

Art. 3º O Auxílio-Alimentação possui caráter indenizatório e será pago mensalmente em pecúnia, no contracheque do 
servidor, em rubrica própria, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), assegurando-se a correção anual prevista no 
artigo 40, § 8º, da CF/88.

Parágrafo único. O Auxílio-Alimentação não será incorporado ao vencimento, remuneração, provento ou pensão, bem 
como não será considerado rendimento tributável e nem sofrerá incidência de contribuição previdenciária.

Art. 4º Não será devido o pagamento do auxílio-alimentação nas seguintes hipóteses:

I - ao servidor efetivo civil e militar, que esteja cedido, à disposição de outro Poder ou em regime de colaboração, que 
receba auxílio-alimentação ou vantagem similar;

II - ao servidor efetivo civil e militar, ou ocupante de cargo em comissão que esteja em licença para acompanhar 
cônjuge, licença sem vencimentos, licença para tratar de assuntos particulares e licença para atividade política;

III - ao candidato que receba bolsa-aluno previsto em legislação específica.

Art. 5º O servidor que acumule cargo ou emprego, na forma admitida pelo inciso XVI e XVII do art. 37, da Constituição 
Federal, fará jus à percepção de um único auxílio-alimentação.

Art. 6º O Auxílio-Alimentação não é acumulável com outros benefícios de espécie ou natureza semelhante recebido 
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pelo servidor do Estado do Amapá ou do extinto Território Federal do Amapá.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a contar de 1º de abril de 2022.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2022-0402-0008-5333

DECRETO  Nº  1589  DE  02  DE  ABRIL  DE  2022
 
Altera o anexo I, instituído no art. 4º do Decreto nº 1585, de 27 de abril de 2020.
 
 O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso VIII, 
da Constituição do Estado do Amapá, e
Considerando o Decreto nº 1585, de 27 de abril de 2020, que regulamenta o art. 10, referente ao inciso II, do art. 3º, 
da Lei nº 1.724, de 21 de dezembro de 2012, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para aten-der a 
necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37 da Constituição Federal;
Considerando o art. 3º do referido decreto, que estabelece como regra a fixa-ção da remuneração do profissional da 
educação tendo em vista o Piso Na-cional do Magistério e, sem distinção de nível ou modalidade de ensino em que 
atue dentro do sistema estadual de ensino;
Considerando a atualização do Piso Nacional do Magistério, realizada por meio da Portaria nº 64, em 04 de fevereiro 
de 2022 (DOU), em consonância com o art. 5º da Lei Federal 11.738/2008, que elevou o piso da categoria para R$ 
3.845,63,
 
DECRETA :

Art. 1º Fica alterado o anexo I, que define a remuneração do contrato tem-porário de excepcional interesse público para 
os serviços da educação, ins-tituída no art. 4º, do Decreto nº 1585, de 27 de abril de 2020, que passa vigorar conforme 
valores constantes neste decreto.

Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos financeiros a contar de 1º de abril de 2022.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador
 

ANEXO I
 

GRUPO MAGISTÉRIO

Professor, Pedagogo e Especialista em Educa-ção

(Contrato Administrativo)

NÍVEL SUPERIOR 40 HORAS
    

CLASSE NÍVEL PADRÃO VENCIMENTO
C M4T01 I 3.498,00

 
GRUPO MAGISTÉRIO

Professor, Pedagogo e Especialista em Educa-ção

(Contrato Administrativo)

NÍVEL SUPERIOR 20 HORAS

    

CLASSE NÍVEL PADRÃO VENCIMENTO

C M2T02 I 1.749,00

HASH: 2022-0402-0008-5298
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DECRETO Nº  1590  DE  02  DE  ABRIL  DE 2022

Dispõe sobre a regulamentação do Art. 53, inciso XIV, da Lei Complementar nº 0084, de 07 de abril de 2014, que dispõe 
sobre o Estatuto dos Militares do Estado do Amapá, que trata da remuneração do serviço extraordinário, no âmbito das 
corporações militares estaduais.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso VIII, 
da Constituição do Estado do Ama-pá, em concordância com a Lei Complementar nº 0084, de 07 de abril de 2014, e 
tendo em vista o contido no Processo nº 0011.0680.0531.0001/2022-GABINETE/SEPLAN,
 
DECRETA:

Art. 1º Este Decreto regulamenta o art. 53, inciso XIV, da Lei Complementar nº 0084, de 07 de abril de 2014, que trata 
sobre a remu-neração do serviço extraordinário.

Art. 2º O serviço extraordinário remunerado será devido ao militar, quando esse houver ultrapassado o limite de 160 
(cento e sessenta) horas mensais, nos termos dos §§ 1º e 2º, do art. 170, da Lei Complementar nº 0084/2014.

Art. 3º O serviço extraordinário, de que trata o Art. 53, inciso XIV, do Estatuto dos Militares Estaduais, consiste nas escalas 
extraordiná-rias, desenvolvidas em operações programadas pelas Unidades de Opera-ções PM/BM, exclusivamente 
na atividade fim das corporações, preferenci-almente de caráter voluntário ou compulsoriamente por interesse da admi-
nistração, regulamentadas por Portaria no âmbito das respectivas institui-ções militares.
§ 1º As escalas extraordinárias são divididas em 03 (três) jornadas, cada uma delas com indenizações específicas, 
conforme Anexo I deste Decreto, de acordo com o posto ou graduação dos militares que a executarem:
I – de 06 (seis) horas de trabalho;
II – de 08 (oito) horas de trabalho;
III – de 12 (doze) horas de trabalho.
§ 2º O militar que executar o serviço extraordinário, de que trata este Decreto, não poderá exceder ao limite máximo de 
36 (trinta e seis) horas mensal respeitado o somatório das horas estabelecidas no pará-grafo anterior.

Art. 4º Fica estabelecido o pagamento aos militares estadu-ais, exceto aos Coronéis PM/BM, na forma de indenização, 
pelos serviços extraordinários, de acordo com o Anexo I deste Decreto.

Art. 5º Consideram-se operações programadas desenvolvidas pelas corporações, para efeito da execução do 
serviço extraordinário, aque-las operações previstas no calendário anual de operações, bem como as que surgirem 
em decorrência de falta de efetivo ordinário, de sinistros, casos fortuitos ou de força maior, cujas atividades serão 
específicas para cada corporação, assim sendo:

I – Polícia Militar: Atividade de Polícia Ostensiva.
II – Bombeiro Militar: Atividade de defesa civil, prevenção e combate a incêndios, salvamentos e socorros públicos.
§ 1º O calendário anual de operações será desdobrado em pro-postas de programação trimestral, a serem apresentadas 
previamente para fins do disposto no art. 7º deste Decreto.
§ 2º No caso de sinistros, casos fortuitos e/ou de força maior, poderão ser apresentadas programações específicas, 
sem prejuízo do dis-posto no art. 7º deste Decreto.

Art. 6º O policial ou bombeiro militar que estiver afastado de suas atividades funcionais por motivo de licenças, 
dispensas, férias, cum-primento de sanção disciplinar, afastamento preventivo ou qualquer outra situação que impeça 
o exercício das atividades previstas no artigo anterior, no âmbito da Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar do 
Estado do Amapá, não poderá concorrer às jornadas de serviço extraordinário, previs-to neste Decreto.

Art. 7º As despesas decorrentes do pagamento do serviço ex-traordinário no âmbito das corporações militares 
estaduais, correrão por conta do Orçamento do Estado, apuradas pelas corporações e enviadas à Secretaria de Estado 
da Administração - SEAD, até o quinto dia útil do mês subsequente ao da execução das respectivas escalas.

§ 1º A realização das escalas extraordinárias está condiciona-da à apresentação de proposta de programação trimestral 
por cada corpo-ração, na forma do § 1º, do art. 5º deste Decreto, para anuência prévia da Secretaria de Estado 
da Justiça e Segurança Pública e confirmação prévia de disponibilidade orçamentária pela Secretaria de Estado de 
Administra-ção.
§ 2º Nas hipóteses previstas no § 2º, do art. 5º, deste Decreto, os procedimentos de anuência e confirmação prévios 
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serão realizados de forma imediata pelas Secretarias mencionadas no parágrafo anterior, as quais deverão se manifestar 
por prazo não superior 05 (cinco) dias.
§ 3º A disponibilidade orçamentária para escalas extraordiná-rias será compartilhada pelas Unidades de Operações 
PM/BM, devendo in-tegrar as propostas dos instrumentos de planejamento, sem prejuízo de eventual reforço de acordo 
com a necessidade, observadas as possibilidades do Tesouro Estadual.

Art. 8º A indenização de serviço extraordinário, não se incor-pora, para nenhum efeito, ao subsídio do militar estadual, 
nem servirá de base de cálculo para qualquer vantagem.

Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-ção.
 

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

 
ANEXO I

 
(Tabela dos valores das jornadas de serviço extraordinários das corporações militares estaduais)

 

POSTO/GRADUAÇÃO VA-LOR/HORA (R$)
JORNADA

06H 08H 12H

PRAÇAS (SOLDADO -> 
SUBTENENTE) R$47,00 R$282,00 R$376,00 R$564,00

OFICIAIS (TENENTE - 
TEN-CORONEL) R$75,00 R$450,00 R$600,00 R$900,00

HASH: 2022-0402-0008-5297

DECRETO Nº  1591  DE  02  DE  ABRIL  DE  2022

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso III, da 
Constituição do Estado do Amapá, c/c a Lei nº 1.774, de 17 de outubro de 2013,

RESOLVE :

Exonerar Eduardo Corrêa Tavares do cargo em comissão de Secretário de Estado, Código CDS-5, da Secretaria de 
Estado do Planejamento.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2022-0402-0008-5296

DECRETO Nº  1592  DE  02  DE  ABRIL  DE  2022
 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso III, da 
Constituição do Estado do Amapá, c/c a Lei nº 1.774, de 17 de outubro de 2013,

RESOLVE :

Nomear Antonia Nascimento da Silva, Coordenadora da Coordenadoria de Gestão Orçamentária, para exercer, 
interina e acumulativamente, o cargo em comissão de Secretário de Estado, Código  CDS-5, da Secretaria de Estado 
do Planejamento.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador
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HASH: 2022-0402-0008-5295

DECRETO Nº  1593  DE  02  DE  ABRIL  DE  2022

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso III, da 
Constituição do Estado do Amapá, c/c a Lei nº 1.774, de 17.10.13, regulamentada pelo Decreto nº 6483, de 19/11/13,

RESOLVE :

Nomear Eduardo Corrêa Tavares para exercer o cargo em comissão de Secretário de Estado, Código CDS-5, da 
Secretaria de Estado da Fazenda.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2022-0402-0008-5294

DECRETO Nº  1594  DE  02  DE  ABRIL  DE  2022
 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso II, da 
Constituição do Estado do Amapá, c/c a Lei nº 1.290, de 05 de janeiro de 2009,

RESOLVE :

Nomear Ariadne de Almeida Alencar Costa para exercer o cargo em comissão de Diretor-Presidente, Código FGS-4, 
da Escola de Administração Pública do Amapá.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2022-0402-0008-5293
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