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RESOLUÇÃO Nº 01/2022-CONSUP/PGE. 

Dispõe a respeito de súmulas para 
uniformização da jurisprudência administrativa 
no âmbito do Estado do Amapá e dá outras 
providências. 

  O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, no uso de suas atribuições legais e 

regimentais, 

  CONSIDERANDO as atribuições legais  do Conselho  Superior da 

Procuradoria-Geral do Estado, previstas no caput e inciso XI, do artigo 15  da 

Lei Complementar Estadual nº 089, de 01 de julho de 2015, no que se refere à 

elaboração de súmulas para uniformização da jurisprudência administrativa do 

Estado; 

CONSIDERANDO  a existência reiterada de decisões uniformes 

no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado quanto à determinados assuntos 

submetidos ao exame do órgão; 

CONSIDERANDO a deliberação do CONSUP ocorrida na 48ª 

Sessão Ordinária, realizada no dia 16 de março de 2022. 

RESOLVE aprovar os seguintes enunciados de Súmula 

Administrativa: 

                      SÚMULA ADMINISTRATIVA Nº 11 

 
O militar estadual julgado definitivamente incapaz para o 
serviço em consequência de acidente, doença, moléstia 
ou enfermidade com relação de causa e efeito com a 
atividade militar, será reformado com remuneração 
integral. Para os casos de incapacidade originária de 
acidente, doença, moléstia ou enfermidade sem relação 
com a atividade militar, a reforma deverá ser concedida 
com proventos proporcionais ao tempo de serviço, salvo 
se considerado inválido para exercício de qualquer 
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trabalho, ofício ou profissão por motivo de doença grave 
prevista em lei ou portaria do Ministério da Saúde. 

 

SÚMULA ADMINISTRATIVA Nº 12 

Os valores referentes aos plantões e disponibilidade de 
sobreavisos dos servidores integrantes do Quadro de 
Pessoal do Estado do Amapá, instituídos pelas Lei(s) 
nº(s) 2.311/2018 e 980/2006, possuem caráter 
remuneratório e deve integrar a base de cálculo do 13º 
(décimo terceiro) salário e do 1/3 (um terço) constitucional 
de férias, limitados ao teto constitucional. 

SÚMULA ADMINISTRATIVA Nº 13 

O Recolhimento de Anuidade aos Conselhos, Colégios ou 
entidades de Secretários de Estado, Procuradores de 
Estado, Delegados, Diretores e Presidentes de 
Autarquias, Fundações e Empresas Públicas, 
Comandantes da PM/AP e CBM/AP, dada a natureza 
associativa/institucional, deve ser realizado por meio de 
Rubrica adequada à despesa, observada a dotação 
orçamentária do Órgão Associado. O procedimento de 
inclusão do pagamento, em razão da ausência de relação 
contratual, não demanda fundamentação na hipótese de 
Inexigibilidade de Licitação, ou em qualquer outro 
dispositivo da Lei de licitações, exigindo-se, para o 
procedimento, que o ato de associação atenda 
precipuamente ao interesse público e que a anuidade 
esteja prevista em regulamento da Instituição. 

 

Este ato Normativo entra em vigor na data de sua publicação. 

Dê-se ciência. Cumpra-se. Publique-se. 

Gabinete do Procurador-Geral do Estado e Presidente do CONSUP. 

                     Macapá-AP, 28 de março de 2022. 

 
 

NARSON DE SÁ GALENO 
Procurador-Geral do Estado 

Presidente do CONSUP 
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