
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA

DECRETO N° 1727 DE 16 DE MAIO DE 2020

Define os procedimentos para a
designagao de militares da reserva
remunerada para o exercicio de
atividade de seguranga publica e da
outras providencias.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPA, usando das atribuigoes
que lhe sao conferidas pelo art. 119, inciso XIII, da Constituigao do Estado do
Amapa, e de acordo com o que estabelece o art. 14, da Lei n° 2.484, de 10 de
janeiro de 2020, que criou o Corpo de Voluntaries Militares da Reserva
Remunerada do Estado do Amapa e da outras providencias,

D E C R E T A :

Art. 1° Este Decreto define os procedimentos para a designagao
de militares da reserva remunerada para o exercicio de atividades especificas
nas Corporagoes Militares do Estado do Amapa e nos diversos orgaos, entes e
poderes da Administragao Publica, Federal, Estadual e Municipal.

Art. 2° A designagao de militares da reserva remunerada se dara
por ato do Governador do Estado, em carater transitorio e por conveniencia da
Administragao, e esta condicionada a aceitagao do designado, conforme o
disposto neste Decreto.

Art. 3° A designagao de militares da reserva remunerada para
servigos especificos nao implica em convocagao.

§ 1° A designagao ou a recondugao a que alude o caput serao
realizadas por ato dos Comandantes das Corporagoes, visando o atendimento
do interesse publico, avaliadas a oportunidade e a conveniencia da medida,
segundo as necessidades especificas das Corporagoes e dos organs
solicitantes.

§ 2° Para os fins deste Decreto, a expressao designado equivale a
militar da reserva remunerada designado para o exercicio de atividade meio ou
fim por interesse proprio, enquanto reconduzido e aquele militar cuja
designagao foi renovada.

§ 3° A designagao possui carater transitorio, aceitagao voluntaria
e tera o prazo inicial de 24 (vinte e quatro) meses, permitida a recondugao.
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§ 4° O periodo de designapao iniciara, preferencialmente, em 1°
de Janeiro e encerrara em 31 de dezembro; e a recondupao iniciara em 1° de
Janeiro e encerrara em 31 de dezembro.

Art. 4° Os chefes dos entes, orgaos e poderes da Administrapao
Publica, Federal, Estadual e Municipal remeterao solicitapao ao Governador do
Estado, especificando o quantitativo e as funpoes a serem exercidas dentro dos
organs.

Paragrafo unico. Nos Gabinetes Militares e demais orgaos e entes
publicos o efetivo militar da reserva remunerada sera lotado em substituipao
ao efetivo da ativa, atualmente lotado nos gabinetes militares, orgaos e entes
Federal, Estadual e Municipal, respeitada as especificidades e funpoes
exercidas.

Art. 5° O militar da reserva remunerada designado nos termos
deste Decreto permanece na condipao de inativo, competindo as Diretorias de
Pessoal de suas respectivas Corporapoes o controle, cadastro e coordenapao do
pessoal designado.

Art. 6° O militar da reserva remunerada designado, alem da
gratificapao prevista em lei, tambem fara jus:

I - ao uso do uniforme e equipamentos.
Art. 7° Os Comandantes das Corporapoes Militares

estabelecerao por Edital as normas de selepao, as funpoes a serem exercidas
pelos designados, as unidades em que serao alocados e as regras quanto ao
uso de uniforme e de equipamentos.

§ 1° E vedado o exercicio de cargo ou funpao de comando, direpao
e chefia pelos designados.

§ 2° Durante o periodo da designapao, fleam os designados
sujeitos as normas administrativas e de servipo em vigor nos orgaos em que
atuarem, e as normas de hierarquia e disciplina das Corporapbes.

Art. 8° Os casos omissos serao resolvidos pelos Comandantes
das Corporapoes Militares do Estado do Amapa.

Art. 9° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicapao.

ANTONIO WALDEZ GOES DA SILVA
Governador
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