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Art . 25. Os municipios intcgrantes da Regiao Metropolitana de

Macapa compatibilizarao seus pianos diretores com o Plano de
Desenvolvimento Urbano Integrado no prazo de ate 3 (tres) anos da aprovagao
do PDUI atraves de lei estadual.

Paragrafo unico. Os municipios integrantes da Regiao
Metropolitana de Macapa que nao possuirem pianos diretores devem elaborar
seus pianos, compatibilizando-os com o PDUI, respeitando o prazo estipulado
no caput deste artigo.

Art. 26. O Poder Executivo regulamentar&. as materias de que
trata esta Lei Complementar, mediante a expedigao das normas necessarias ao
seu fiel cumprimento.

Art. 27. Aplica-se subsidiariamente a Lei Federal n° 13.089, de
12 de janeiro de 2015, Estatuto da Metropole.

Art. 28. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua
publicag&o.

Macapd, C°t de abrtl de 2018̂ \
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LEI COMPLEMENTAR N° Ll'b 06 C>9 DE ABRIL DE 2018

Dispoe sobre a remuneragao dos Militares
Estaduais, altera o § 1°, do art. 25 e
art. 28, ambos da Lei Complementar n°
0084, de 07 de abril de 2014 - Estatuto
dos Militares do Amapa e da outras
providencias.

0 6OVERNAD0R DO ESTADO DO AMAPA,

Fago saber que a Assembled Legislative do Estado do Amapd
aprovou e eu, nos termos do art. 107 da ConstituigSo Estadual, sanciono a
seguinte Lei ;

TETULO I
Da Finalidade

Aft. 1° A presente Lei Complementar versa sobre
regulamentagao da remuneragao dos Militares do Estado do Amapa semprejuizo de outros dispositivos ja regulamentados em Lei ou decretosespedficos.

TTTUIO H
Das Disposigoes Preliminares

Art . 2° A remuneragao dos Militares do Estado do Amapa,
consiste em subsidio, proventos, indenizagdes e outros direitos estabelecidosem leis especificas.

Paragrafo unico. O subsidio fica fixado, na forma do Anexo Unicodesta Lei Complementar, em parcela unica e nao impede a percepgao deverbas indenizat6rias, sem cardter remuneratbrio, dos adicionais previstos naConstituig&o Federal, dos beneficios previdenciarios na forma da Lei, inclusivedas verbas estabelecidas no art. 13 desta Lei Complementar.
Art. 3° Aplicam-se, no que couber , as disposigoes desta LeiComplementar aos Militares Estaduais inativos e aos pensionistas.

TiTULO HI
Da Remuneragao do Militar da Ativa

Art. 46 A remuneragao dos militares da ativa compreende
subsidio, indenizagoes e outros direitos em conformidade com o que dispoe o
artigo 2° desta Lei. ^

Art. 5° O militar da ativa que for nomeado para exercicio de
cargo ou fung3.o publica de natureza civil temporaria, acumulara a
remuneragao de seu cargo militar com a remunerag&o correspondente ao
cargo comissionado ou fungao da administragao publica, conforme legislagao
em vigor.

Art. 6° Os valores que compdem a remuneragao sao irredutiveis
e nao estao sujeitos a penhora, sequestro ou arresto, exceto nos casos
previstos em lei.

Art. 7•O direito do militar a remuneragao tern inicio na data:
1 - do ato de matricula, para o aluno das Escolas ou Centro de

Formagao de Oficiais e de Pragas;
II - do ato de promogao, classificagao ou engajamento para as

pragas;

III - do ato de declaragao, para Aspirante a Oflcial;
IV - do ato de nomeag&o para servigo ativo e da promogao, para

Ofidal;
V - do ato da convocagao ou designagao da reserva remunerada

para o servigo ativo, na forma da legislagao em vigor.
Art . 8° Suspende-se temporariamente, na forma da Lei em vigor,

o direito do militar a remuneragao, quando:
I - em licenga para tratar de interesse particular;

)
II - em licenga para tratamento de saude de pessoa da familia;

III - na situagao de desertor;
IV - for candidato a cargo eletivo de natureza politico c tiver no

mlnimo 05 (cinco) e menos de 10 (dez) anos de efetivo servigo.
Art . 9° O direito a remuneragao em atividade cessa, quando o

militar for desligado do Servigo Ativo da Policia Militar ou do Corpo de
Bombeiros Militar por:

I - anulag&o de incorporagao, desincorporagao, licenciamento ou
demissao;

II - exclusfio a bem da disciplina ou perda do posto e patente;
III - transferencia para a reserva remunerada ou reforma;
IV - falecimento.
Pardgrafo unico. Sera paga aos beneficiarios habilitados na

declaragAo de dependentes assinada pelo militar, ate a conclusao do processo
referente k pens&o, a remuneragao a que faria jus em vida o militar falecido.

Art. 10. Quando o militar for considerado desaparecido ou
extraviado em casos de calamidade publica, em viagem, no desempenho de
qualquer servigo ou operagao, sua remuneragao sera processada nos termos
do que dispoem a Lei espedfica.

CAFTTULO I
Do Subsidio

Art . 11 . Os valores do subsidio a ser percebido pelos militares
estaduais sao os constantes do Anexo Unico desta lei, conforme posto ou
graduagao e dc acordo com o tempo de efetivo servigo prestado na Policia
Militar do Estado do Amapa ou no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do
Amapa.

Art. 12. A cada 8 (oito) anos de efetivo servigo prestado na
Policia Militar do Amapa ou no Corpo de Bombeiros Militar do Amapa, o
militar fara jus a progressao horizontal prevista no Inciso IV do §3°, do artigo
53 da Lei Complementar n° 0084, de 07 de abril de 2014, de acordo com o
estabelecido no Anexo Unico desta Lei.

Paragrafo unico. A progressao de que trata este artigo compora o
subsidio e servira de base para os calculos previdenciarios e fiscais.

CAPITULO n
Das Indenizagoes e Outros Direitos Remunerat6rios

Art. 13. O subsidio dos militares estaduais nao exclui o direito a
percepg&o, nos termos da legislagao e regulamentagao vigentcs, de:

I - adicional natalino;
II - ferias anuais remuneradas acrescidas de, no minimo, 1/3(um tergo) a mais do que o subsidio normal;
III - diarias;

IV- ajuda de custo;
V- adicional de interiorizagao;
VI - compensagao pecuniaria pelo exercicio da atividade do

magisterio no ambito da corporagao;
VII - indenizagao de fardamento;
VIII - auxilio funeral;
IX- abono de permanencia;
X- outras vantagens ou parcelas indenizatorias previstas em lei.

TITULO IV
Da RemuneragSo do Militar ao Passar para Inatividade

Art. 14. O provento e a remuneragao do militar na inatividade a
partir da data de seu desligamento do servigo ativo, em raz&o de:

I - transferencia para a reserva remunerada;
II - reforma;

Jill - retomo a inatividade, apos cessar o motivo da convocagao ou
designagao para o servigo ativo quando ja se encontrava na reserva
remunerada.

Art. 15. O valor do provento do militar da reserva remunerada,
do reformado e a pensao e igual ao subsidio do militar da ativa do mesmo grau
hierarquico e tempo de efetivo servigo, conforme Anexo Unico desta Lei.

Art . 16. Suspende-se temporariamente o direito do militar a
percepgao dos proventos na reserva remunerada, na data da sua apresentagao
a organizagao militar competente, quando, na forma da legislagao em vigor,
retomar a ativa, for convocado ou designado para o desempenho de cargo ou
comissao na sua Corporagao Militar.

Art. 17. Os proventos da inatividade serao revistos na mesma
proporgao e na mesma data, sempre que se modificar a remuneragao dos
militares da ativa, sendo tambem estendidos aos inativos quaisquer beneficios
ou vantagens posteriores concedidas aos militares em atividade, inclusive
quando decorrentes de transformagao ou reclassificag&o de cargos ou fungdes
em que se deu a inatividade, na forma da lei.

Art. 18. Fica alterado o § 1° e acrescentado o § 3° ao art. 25, da
Lei Complementar n° 0084, de 07 de abril de 2014, com as seguintes
redagdes:

“ Art. 25.
§ 1° Em carater excepcional, devidamente justificavel,
mediante autorizagao da autoridade competente e
quando a ausencia acarretar prejuizos consideraveis
ao bom funcionamento da administragao, os militares
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estaduais, poderao exercer fungoes militares
atribuidas a postos ou graduagoes imediatamente
superiores, nao fazendo jus a diferenga do subsidio do
cargo correspondente.
§ 2°
§ 3° As vedagoes contidas no § 1° nao se aplicam aos
militares do ex-Territorio Federal do Amapa.”

Art. 19. Ficam revogadas a Lei n° 1.121, de 01 de outubro de
2007, a Lei n° 1.255, de 05 de setembro de 2008, os paragrafos 1° e 3°, do art.
1°, da Lei n° 1.171, de 31 de dezembro de 2007, o inciso XIX, § 3°, do art. 53,
da Lei Complementar n° 0084, de 07 de abril de 2014, a Lei n° 0644, de 28 de
dezembro de 2001, a Lei n° 0975, de 03 de abril de 2006, a Lei n° 1.913, de 02
de julho de 2015, o Decreto n° 0205, de 22 de outubro de 1991, a Lei n° 0818
de 03 de maio de 2004, a Lei n° 1.526, de 29 de dezembro de 2010 e a Lei n°
1.513, de 21 de setembro de 2010.

Art. 20. As despesas decorrentes da execugao desta Lei
Complementar correrao a conta das dotagoes proprias do Orgamento Geral do
Estado, oriundas da revogagao e alteragao dos dispositivos listados nos artigos
18 e 19 desta lei.

Paragrafo unico. Fica assegurada a aplicagao do indice de revisao
geral anual tambem para corregao da tabela de subsidios que consta do Anexo
Unico desta Lei Complementar.

Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao, com
efeitos financeiros a contar de 01 de abril de 2018.

• Macapa, dc abril dc 201|
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Govemador

Lei Complementar n° _U-2> de C?3de abril de 2018 .
ANEXO UNICO

Tabela de Subsidios dos Militares do Estado do Amapa

DE 0 A 8
AN05

DE EFETTVO
SERVICO

DE +8 A 16
ANOS DE
EFETIVO
SERVICO

DE +16 A 24
ANOS DE
EFETIVO
SERVICO

ACIMA DE 24
ANOS DE
EFETIVO
SERVICO

SALARIO
BASE
(R$)

0,50%
(R$)

1,00%
(R$)

1,50%
(R$)

CORONEL 20.055,00 20.155,28 20.356,83 20.662,18

TENENTE CORONEL 16.235,00 16.316,18 16.479,34 16.726,53

MAJOR 14.993,50 15.068,47 15.219,15 15.447,44

CAP1TAO 11.842,00 11.901,21 12.020,22 12.200,53

1° TENENTE 9.550,00 9.597,75 9.693,73 9.839,13

2° TENENTE 9.072,50 9.117,86 9.209,04 9.347,18

ASPIRANTE OFICIAL 8.308,50 8.350,04 8.433,54 8.560,05

ALUNO OFICIAL 8.213,00 8.254,07 8.336,61 8.461,65

SUBTENENTE 8.213,00 8.254,07 8.336,61 8.461,65

1° SARGENTO 7.449,00 7.486,25 7.561,11 7.674,52

2° SARGENTO 6.685,00 6.718,43 6.785,61 6.887,39

3° SARGENTO 5.873,25 5.902,62 5.961,64 6.051,07

CABO 5.204,75 5.230,77 5.283,08 5.362,33

SOLDADOS 4.698,60 4.722,09 4.769,31 4.840,85

ALUNO SOLDADO 2.500,00 2.512,50 2.537,63 2.575,69

LEI N° o> 3^3 DE 09 DE ABRIL DE 2018

Cria a Gratifieacdo Especifica de Apoio
Tecnico e Administrative - GEATA no
ambito do Gabinete do Govemador e da
outras providencias.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPA,

Fago saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapa
aprovou e eu, nos termos do art. 107 da Constituigao Estadual, sanciono a
seguinte Lei '.

Art. 1° Fica criada a Gratificagao Especifica de Apoio Tecnico e
Administrative - GEATA, devida aos servidores que desempenham atividades
na Coordenadoria de Gestao de Documentos Oficiais, que estejam lotados no
Gabinete do Govemador.

§ 1° A Gratificagao de que trata o caput deste artigo tera carater
indenizatorio.

§ 2° A Coordenadoria de Gestao de Documentos Oficiais, e orgao
vinculado ao Gabinete do Govemador e sera composto por no maximo 09
(nove) servidores.

Art. 2° Ficam estipulados os seguintes valores para a
gratificagao:

I - para as atividades consideradas tecnicas: R$ 2.000,00 (dois
mil reais);

I II - para as atividades consideradas administrativas: R$ 1.000,00
(mil reais).

Art. 3° Para fins de pagamento da Gratificagao de que trata esta
Lei, fica condicionado o desempenho das atividades abaixo relacionadas,
dentro da Coordenadoria de Gestao de Documentos Oficiais, que sao:

I - atividades tecnicas:

a) executar, coordenar e controlar a elaboragao c tramitagao de
documentos e atos oficiais do Govemo, em consonancia com os Orgaos e
Entidades da Administragao Estadual;

b) coordenar e executar as atividades de elaboragao dos
documentos oficiais;

c) acompanhamento de Projetos de Leis oriundos da Assembleia;
d) efetuar o controle de prazos e encaminhamento dos Projetos dcLeis oriundos da Assembleia Legislativa;
e) elaboragao, digitagao, formatagao, corregao, de todos os atos

oficiais, tais como, Decretos; Leis Ordinarias; Leis Complementares;
Mensagens; Projetos de Leis; Projetos de Leis Complementares;

f) supervisao e controle dos atos oficiais que sao encaminhados aImprensa Oficial;

g) controle e atualizagao de tramitagao de Projetos de Leis
Ordinarias e Complementares;

h) controle de Decretos do exercicio vigente (digital);
i) atualizagao do ementarios de Leis Ordinarias e de Leis

Complementares;

j) controle de nomeagao e exoneragao dos cargos da
Administragao Direta e Indireta;

k) ementario de Decretos Normativos;
l) controle de servidores estaduais cedidos a outros poderes/Estados;

m) controle de servidores cedidos ao GEA;
n) controle de Conselhos.
II - atividade administrativas:
a) executar a expedigao e encaminhamento dos atos edocumentos oficiais do Govemo;
b) numeragao de Decretos, Projetos de Leis, Mensagens, Leis eLeis Complementares;

c) fazer encaminhamento e arquivo de Oficios, Oficios Circulares,
Memorandos e Despachos;

d) despacho de Processos aos respectivos orgaos de origem;
c) realizar conferencia on-line da publicagao dos atos oficiais no

Diario Oficial;
e) controle e arquivo de Processos Legislatives e de documentos

que dao origem a Decretos;
f) atendimento ao publico, para entrega de Decretos, e pesquisade informagoes.
Art. 4° Fica vedado o pagamento do beneficio de que trata estaLei, no periodo em que o servidor estiver afastado por motivo de ferias, licengae faltas ao servigo, exceto se o afastamento se der por:
I - licenga para tratamento de saude;
II - licenga por motivo de doenga em pessoa da familia;
III - licenga matemidade e patemidade;
IV - licenga premio.

Art. 5° As despesas resultantes da aplicagao desta Lei correrao
por conta das dotagoes orgamentarias proprias, ficando o Poder Executivoautorizado a realizar as suplementagoes que se fizerem necessario.

Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao, com
efeitos financeiros a contar de 1° de abril de 2018.

Macapa, OQ de abril de 201
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LEI N° DE OS DE ABRIL DE 2018

Dispae sobre o reajuste dos
vcncimentos e subsidios dos


