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DECRETON0 0259 DE DE JANEIRO DE 2018

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do
Amapá, c/c a Lei n° 1.375, de 25 de setembro de 2009, e tendo em vista o
contido no Of ício n° 015/2018-GAB/IPEM/AP,

R E S O L V E :

Exonerar os servidores abaixo relacionados dos cargos em

comissão e das funções comissionadas do Instituto de Pesos e Medidas do

Estado do Amapá, a contar de 01 de fevereiro de 2018:

André Mareei dos Santos Silva
Responsável por Atividade Nível II/
Assessoria de Cobrança e Controle
da Arrecadação

FGI-2

Macapá, 'Z i de janeiro de 2018

ANTôrcr
w

'ÃLDEZ GOE^D/TSILVA
Governador

SERVIDOR CARGO/FUNÇÃO CÓDIGO

Katiúcia Almeida Favacho
Assessor de Desenvolvimento Insti-
tucional/Assessoria de Desenvol-
vimento Institucional

FGS-2

Edmilson Portal de Almeida
Assessor de Cobrança e Controle
da Arrecadação/Assessoria de
Cobrança e Controle da Arreca-
dação

FGS-2

Jo2o Cézar Ferreira Rodrigues Assessor Técnico Nível II /Coorde-
nadoria Técnico-Operacional FGS-2

Jefferson Barroso Santos
Gerente de Núcleo/Núcleo de Veri-
ficação Metrológica/Coordenadoria
Técnico-Operacional

FGS-2

DECRETO N° 0260 DE &E JANEIRO DE 2018

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do
Amapá, c/c a Lei n° 1.375, de 25 de setembro de 2009, e tendo em vista o

contido no Of ício n° 016/2018-GAB/IPEM/AP,

R E S O L V E :

Nomear os servidores abaixo relacionados para exercerem os
cargos em comissão e as funções comissionadas do Instituto dc Pesos e

Medidas do Estado do Amapá, a contar de Io de fevereiro de 2018:

SERVIDOR

João Cézar Ferreira Rodrigues

CARGO/FUNÇAO CODIGO

Assessor de Desenvolvimento Insti-
tucional/Assessoria de Desenvol-
vimento Institucional

i
i

FGS-2

Adinair Figueiredo de Almeida
Assessor de Cobrança e Controle
da Arrecadação/Assessoria • de
Cobrança e Controle da Arreca-
dação

FGS-2
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DÉCRETO N° 02 =85 DE DE JANEIRO DE 2018

Dispõe a Retificação do Decreto de
Reforma, ‘'EX-OFFÍCIO'', do 3o S&T
QPPMC Ivan Marcelo Pereira da
Silva, por ter sido julgado incapaz
definitivamente para o serviço
policial militar.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ , usando das atribuições
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do
Amapá, e tendo em vista o Parecer Jurídico n° 093/2017-PPCM/PGE/AP, c/c o
Parecer Jurídico n° 185/2017-PROJUR/AMPREV,

R E S O L V E :

Retificar o Decreto n° 1173, de 31 de março de 2017, publicado
nc Diário Oficial do Estado do Amapá n° 6413, de 31 de março de 2017, que
passa a vigorar com a seguinte redação:

"O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAP Á , usando das atribuições
que ihe são conferidas pelo artigo 119, inciso XV, da Constituição do Estado
do Amapá, c/c a Lei Complementar nD 0084/ 2014 (Estatuto dos Militares do
Estaco cio Amapá); Lei nc 1.813/ 2014 (Regime Próprio de Previdência dos
Militares do Estado do Amapá), e tendo em vista o teor do Processo n°
2016.14 .1715P . e em conformidade com o Parecer Jurídico n° 093/2017-
PPCM/PGE/AP,

D E C R E T A :

Art . Io Reformar, “ Ex-Otflcioh o 3o SGT QPPMC Ivan Marcelo
Pereira da 5ilva , pertencente ao Quadro do Estado, por ter sido julgado
incapaz definitivamente, para o serviço policial militar, não é inválido, pela
Junta Pericial de Saúde n° 005/ 2016-Dsau , em 03 de fevereiro de 2016, e
submetido ao Inquérito Sanitário de Origem n° 004/2016-Dsau, de 15 de
setembro de 2016, c/c os arts. 116, inciso II; 118. inciso III e 119, § Io, alínea
"f . da Lei Complementar n3 0084, de 07 de abril de 2014 (Estatuto dos
Militares do Estado do Amapá) .

^
Art . 2o O militar reformado perceberá proventos correspondente

ao pcsio dc Z° T e n P M, em cumprimento aos arts. 23, inciso II, § 3W; 24, inciso
IIT , § 7o e 25, Parágrafo único, alinea “ f\ da Lei n° 1.813/14, c /c o art. 70, da
Constituição do Estado do Amapá.

Art. 3® A Diretória de Inativos e Pensionistas da Policia Militar
do Estado do Amapá, efetivará a Reforma, de acordo com o disposto nos arts.
I I I . inciso II , Parágrafo úmeo e 112, da Lei Complementar n° 0084, de 07 de
abril de 2014.

Art. 4o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
com efeitos retroativos a contar de 03 de fevereiro de 2016."

Macapá , de janeiro de 2018

ANTO WALDEZ GOE
Governador

DA

DECRETO N° 02*6 DE 34 DE DE 2018

Regulamenta a Lei Estadual n° 2.281,
de 29 de dezembro de 2017 e dá outras
providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições
que lhe são conferidas pelo art. 119, incisos VIII e XXV, da Constituição do
Estado do Amapá, e

Considerando a aprovação da Emenda Constitucional n° 55, de 03
de maio de 2017, que inseriu na Constituição do Estado do Amapá o artigo
65-A;

Considerando, ainda, a aprovação da Lei Estadual n° 2.281, de 29
de dezembro de 2017 e necessidade de sua regulamentação,

D E C R E T A:

Art. 1° Este Decreto dispõe sobre opção pela inclusão em quadro
de cargos em extinção da Administração Pública do Poder Executivo do Estado
do Amapá dos empregados da Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA,
abrangidos pela Emenda Constitucional nc 55. de 03 de maio de 2017 e pela
Lei Estadual n° 2.281, de 29 de dezembro de 2017.

Art. 2o Poderão fazer a opção de que trata o Art. 65-A, da
Constituição do Estado do Amapá e a Lei Estadual n° 2.281, de 29 dc
dezembro de 2017 somente os empregados que possuam vínculo empregatício
ativo e direto com a Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA, e que
atendam, concomitantemente, aos seguintes requisitos:

I - ter sido aprovado em prévio concurso de provas ou provas e
títulos para ingresso na CEA;

II - compatibilidade de formação entre as exigências do emprego
pú blico para o qual foi aprovado em concurso com as exigências de formação
dos cargos criados por esta Lei;

III - firmar Termo de Opção concordando com a sua inclusão na
Administração Pública Estadual, resultando no pedido de desligamento
voluntário com a Companhia dc Eletricidade do Amapá - CEA e em aceitação
de sua inclusão no Regime Jurídico Estatutário dos Servidores públicos civis
do Estado;

IV - renunciar expressamente, em caráter irrevogável e
irretratável, de quaisquer direitos, valores ou indenizações relacionadas a fatos
anteriores à data de formalização do Termo de Opção, decorrentes da relação
de emprego com a Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA, inclusive em
relação a sentenças judiciais transitados em julgado ou processos em curso.

Parágrafo único. Não serão deferidos pedidos de inclusões
daqueles que não atendam ao disposto neste artigo; não possuam vínculo
ativo, direto e efetivo com a Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA; que
tenham sido demitidos ou solicitado demissão antes da data de aprovação da
Emenda Constitucional n° 055/2017; aqueles que tenham ocupado cargo em
comissão ou aqueles que a legislação declare como de livre nomeação e livre
exoneração; e aqueles que não tenham renunciado a decisões judiciais
transitadas em julgado ou extinguido processos judiciais em curso, na forma
do inciso IV.

Art . 3o O regime jurídico dos empregados da Companhia de
Eletricidade do Amapá - CEA que optarem pela transposição para os quadros
dos servidores do regime jurídico estatutário estadual, será o estabelecido pela
Lei n° 0066 de 1993 (regime jurídico dos servidores públicos civis), ressalvados
os regramentos específicos estabelecidos na Lei Estadual n° 2.281, de 29 de
dezembro de 2017.

Parágrafo único. Aos optantes pelo ingresso no quadro em
extinçáo criado por esta Lei , deverão ser aplicadas as regras previdenciárias
previstas no artigo 40 da Constituição Federal de 1988.

Art. 4o Os empregados da Companhia de Eletricidade do Amapá
- CEA que optarem pelo regime jurídico estatutário poderão ser cedidos,
mediante solicitação nominal da Diretória da Companhia e autorização do
Chefe do Poder Executivo, com ônus para o Estado cedente, até que ocorra a
alienação ou extinção definitiva da mesma, com vistas a garantir a
continuidade da prestação de serviço público de caráter essencial.

§ 1° A cessão de que trata o caput deste artigo não pode ser feita
para nenhum órgão, instituição, ou Poder, senão para a sociedade de
economia mista de origem do optante.

§ 2o A cessão disposta independerá de anuência do optante.
Art. 5® Para fins de inclusão no quadro em extinção de que trata

esta norma, será considerado o emprego para o qual o optante foi aprovado cm
concurso público para ingresso na Companhia de Eletricidade do Amapá -
CEA.

Art. 6° Será vedado o pagamento, a qualquer titulo, de
diferenças remuneratórias entre as categorias dos empregados a serem
incluídos nos quadros em extinção, inclusive as eventuais alterações
remuneratórias decorrentes de decisões judiciais e eventuais vantagens
pessoais, onde a assinatura do termo de opção já formalizará a expressa
concordância com eventuais reduções decorrentes da transposição.

Art. 7° O tempo dc emprego do optante com a Companhia de
Eletricidade do Amapá - CEA será computado quando de seu ingresso no
regime jurídico dos servidores públicos civis exclusivamente para os fins de
enquadramento em classe e padrão dos cargos em extinção criados pela na Lei
Estadual n° 2.281, de 29 de dezembro de 2017.

Parágrafo único. O tempo de serviço prestado para a Companhia
de Eletricidade do Amapá - CEA do optante que ingressar no regime jurídico

dos servidores públicos civis não será computado para fins de licença especial
prémio por assiduidade, adicional de férias e gratificação natalina.

Art. 8® Fica estabelecido o prazo dc 30 (trinta) dias para o
exercício da opção de que trata o presente Decreto, contado da data da sua
publicação.

Art. 9° A Secretaria de Estado da Administração - SEAD,
expedirá portaria designando os membros da Comissão responsável pelo
recebimento, processamento e deliberação acerca do pleito de inclusão dos
empregados da Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA.

§ Io A apresentação do Termo de Opção deverá ser instruído com
os documentos indispensáveis para comprovação dos requisitos legais e dará
início a instauração de processo administrativo, devendo o mesmo ser
protocolado perante a Comissão responsável.

§ 2o A Comissão terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para
apresentar deliberação final do processo administrativo de que trata o
parágrafo anterior.

§ 3o A Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA, deverá ser
provocada por meio de sua Procuradoria Jurídica para emissáo de parecer
prévio acerca da regularidade e veracidade das informações que deverá
constar da declaração que alude o art. 2o, inciso IV, desta norma, bem como
dos demais requisitos legais exigidos.

§ 4o Em caso de indeferimento do pedido de inclusão deverá o
requerente ser intimado através de publicação no Diário Oficial ou através dc
assinatura de termo de ciência nos autos, após, o mesmo terá o prazo de 05
(cinco) dias úteis para eventual interposição de recurso direcionado à
Secretaria de Estado da Administração.

§ 5o A decisão sobre o recurso de que trata o parágrafo anterior
pela Secretaria de Estado da Administração será irrecorrível.

Art. 10. Para que o optante faça prova do preenchimento dos
requisitos legais para sua inclusão nos termos da Lei Estadual n° 2.281, dc 29
de dezembro de 2017, deverá firmar o Termo de Opção e juntar ao mesmo os
seguintes documentos:
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1 - cópia de Idenlidade ou documento oficiai com foto e CPF;
I! - comprovante de endereço atualizado;
III - diploma ou certificado de curso ou qualificação compatível

com o cargo optado pelo requerente, em cópia autenticada em cartório,
reconhecido pelo MEC ou por órgão responsável;

IV - cópia do Edital de abertura e convocação do concurso
público em que fora aprovado o requerente;

V - registro em Carteira de Trabalho e Previdência Social ou ato
da contratação do requerente junto à Companhia de Eletricidade do Amapá;

VI - contracheques, ficha financeira ou documento equivalente
dos três últimos meses;

VII - cópia da ficha funcional atualizada;

VIII - declaração de renúncia, de modo expresso e formal, com
firma reconhecida por autenticidade, a qualquer direito relativo à sentença
judicial transitada em julgado ou processo judicial em curso, devendo ser
especificado no termo todos os processos, seus números e onde tramitaram,

sob pena de, verificada irregularidade, ser cassada - a qualquer tempo - sua
inclusão nos quadros estaduais, conforme modelo estabelecido no anexo II
deste Decreto.

Art , 11 . A portaria de que trata o caput do artigo 9a poderá
trazer regras para sanar omissões deste Decreto, bem como fixar regras
especificas sobre a tramitação dos processos administrativos que serão
apreciados pela Comissão.

Art . 12 . Este Decreto terá vigência a partir da data de sua
publicação.

Macapá , l de d»'"'2018

ANTáNli WALDEZ ôófc JfollVA

11 Governador|

Decreto n“ 0 2 2 6 de \ de jftALku/Tçúe 2018

ANEXO I

TERMO DE OPÇÃO (pág . 1)

DADOS PESSOAIS
NOME DO EMPREGADO:

CPF DATA DE NASCIMENTO IDENTIDADE/ÓRGAO EMISSOR

NOME DA MAE:

ENDEREÇO:

BAIRRO: CIDADE: UF:

CEP: TELEFONE CELULAR

ENDEREÇO DE E-MAIL:

DADOS FUNCIONAIS
CARGO/EMPREGO DE INGRESSO: DATA DE INGRESSO NÒ ÓRGÃO

CARGO DE OPÇÃO

i ORGAO/ ENTIDADE: COMPANHIA DE MATRÍCULA NO ÓRGÀO/ENTIDÃDÊ
~

I ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA DE ORIGEM

! VENHO NOS TERMOS DO DISPOSTO NA EC N° 0055 DE 03 MAIO DE 2017, LEI
i ESTADUAL N° 2.281, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017, E NO DECRETO N°

OPTAR POR INTEGRAR O QUADRO EM EXTINÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO
AMAPÁ, ENCERRANDO MEU VÍNCULO COM A COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO
AMAPÁ.

DECLARO ESTAR CIENTE:
1 - DAS CONDIÇÕES PARA INGRESSO NO QUADRO EM EXTINÇÃO DO ESTADO DO
AMAPÁ;
2 - DO ÔNUS DE INFORMAR A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO- SEAD
QUALQUER ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO RESIDENCIAL E ENDEREÇO DE E-MAIL;
3 •QUE MINHA INCLUSÃO NO QUADRO DOS CARGOS EM EXTINÇÃO DE QUE TRATA
A LEI N° 2.281 DE 29/12/2017 PODERÁ RESULTAR EM REMUNERAÇÃO DIFERENTE DA
QUE ERA AUFERIDA NA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ;
4 - QUE AS NOTIFICAÇÕES SERÃO ENVIADAS VIA EMAIL E PUBLICADAS NO DIÁRIO

, OFICIAL DO ESTADO-DOE

ASSINATURA DO REQUERENTE

ÁREA RESERVADA À SECRETARjA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD

DATA: / /

CARIMBO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DO TERMO DE
OPÇÃO

DOCUMENTOS ANEXOS (ORIGINAIS E CÓPIA LEGÍVEL)
RG, CPF, comprovante de endereço, Comprovante de Escolaridade, Carteira de
trabalho e Previdência Social, Três últimos contracheques, Edital do Concurso

Público e Ficha Funcional (apenas cópia)

Decreto n° OZf? & de 3 í de^v\Jduw*]c 2018

ANEXO n

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA

Eu, (preencher com o nome do optante) , (sexo) , (estado civil), (identidade),
(CPF) , residente e domiciliado no (endereço completo do optante), OPTO por
encerrar meu vinculo com a Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA
e por minha inclusão nos quadros da administração direta do Estado do
Amapá, no regime único dos servidores civis (Lei n° 0066/ 1993).
Deste modo, atendendo ao disposto no art. 3°, III e IV, da Lei n° 2.281, de
dezembro de 2017, OPTO de modo expresso, formal, em caráter
irretratável e irreparável, por renunciar aos direitos relativos a ações
trabalhistas, que transitaram em julgado ou estão em trâmite, conforme
processos que discrimino:
- Processo Judicial n° (incluir o número), que tramita/ tramitou na (incluir o
número) * Vara do Trabalho, do Tribunal Regional do Trabalho da (incluir
número) Região;
(Incluir todos os processos)
OPTO ainda por renunciar a qnaisquer direitos trabalhistas decorrentes
de fatos anteriores à minha inclusão nos quadros da Administração Direta
do Estado do Amapá, ainda que não tenha sido judicializados.
Fico CIENTE de que minha remuneração e salário na CEIA de modo algum
serão utilizados pela Administração Direta do Estado do Amapá para fins
de enquadramento salarial, de tal modo que esta inclusão incidirá em
outra remuneração, sem qualquer relação com a praticada pela CEA;
Finalmente, assumo responsabilidade pelas informações e declarações
aqui prestadas, principalmente pelo número dos processos judiciais e
pelas desistências necessárias, COMPROMETENDO-ME com o fato de que
eventuais informações inverídlcas identificadas ou pretensões judiciais
que contrarie esta opção, identificadas a qualquer tempo, incidirão na
cassação de minha inclusão nos quadros do Estado do Amapá.
Macapá» (incluir dia) de (mês) de 2018.
Assinatura do Optante
(Com reconhecimento de firma POR AUTENTICIDADE - presencial no
cartório).
(Nome do Optante, RG e CPF)

DECRETO N° 0220E DE JANEIRO DE 2018

Institui o Comité Interinstitucional de
Recuperação de Ativos .

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXV, da Constituição do Estadn
do Amapá, e

Considerando a necessidade de atuação integrada dos órgãos
estadual na melhora e incremento da arrecadação e no combate à sonegação
fiscal,

D E C R E T A :

Art . Io Fica instituído o Comité Interinstitucional de
Recuperação de Ativos - CIRA , com a finalidade de unir esforços
interinstitucionais visando à propositura de medidas judiciais e
administrativas, a serem implementadas pelos órgãos e instituições públicas
que a integram, para o aprimoramento das ações e busca da efetividade na
recuperação de ativos de titularidade do Estado.

Art . 2o A CIRA será integrada pelos seguintes Orgàos:
I - Procuradoria-Geral do Estado do Amapá, representada por

procuradores indicados pelo Procurador-Geral do Estado;

II - Secretaria de Estado da Fazenda, representada pelos
auditores fiscais indicados pelo Secretario de Estado da Fazenda;

III - Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pú blica,
representada por Delegados de Polícia indicados pelo Secretário de Estado da
Justiça e Segurança Pública.

Parágrafo único. Mediante convénio, poderão também integrar a
CIRA o Ministério Público e o Poder Judiciário do Estado do Amapá.

Art . 3o No âmbito da CIRA, poder-se-á:

I - propor medidas técnicas, legais e administrativas, visando ã
recuperação de ativos decorrentes de ilícitos penais, fiscais e administrativos;

II - promover e incentivar a prevenção e a repressão aos crimes
contra a ordem tributária e a lavagem de dinheiro, com enfoque especial na
recuperação de ativos;

III - estabelecer diretrizes para a promoção do desenvolvimento
de ações operacionais integradas entre órgãos e instituições, envolvidas,
respeitado o planejamento de cada uma delas; s /

IV - promover e incentivar encontros, seminários e cursos
relacionados às atividades do CIRA, visando ã valorização e ao
aperfeiçoamento técnico de servidores de órgãos e entidades da Administração
Pública;

V - realizar discussões sobre questões estratégicas e técnicas que
visem ao aprimoramento da legislação aplicável, bem corno mecanismos
administrativos e gerenciais no âmbito de cada órgào e instituição que o
integram;
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