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eOVERNO DO ESTADO DO AMAPA

LEI COMPLEMENTAR N° 0034 DE 25 DE ABRIL DE 2006

Altera 0 art. 3° da Lei Complementer
n° 0019, de 26 de novembro de 2002,
revoga o art. 4° da Lei Estadual n°
0628, de 01 de novembro de 2001, e
da outras providencias.

O SOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPA,

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

Art. 1° Fica alterado o Art. 3° da Lei Complementar n° 0019, de
26 de novembro de 2002, que passa a vigorar com a seguinte redagao:

“ Art. 3° O ingresso de soldados nas Instituigoes
Militares (CBM e PMAP), dar-se-a mediante
concurso publico de provas ou de provas e titulos,
por proposta dos Comandantes Gerais ao
Govemador do Estado, observadas as condigoes
prescritas nesta Lei.
§ 1° O Curso de Formagao de Soldados sera
realizado no Centro de Formagao das respectivas
Instituigoes, PMAP e CBMAP, e tera a carga
horaria minima de 720 (setecentos e vinte)
horas/aulas.
§ 2° Sao requisitos basicos para ingresso na
carreira militar das Instituigoes Militares do
Estado:

mj-
I - ser brasileiro, sem distingao de raga, sexo, ou
de crenga religiosa;
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II - possuir idade minima de 18 (dezoito) anos, e
maxima de 30 (trinta) anos, completada ate a data
da posse;

III - possuir conduta ilibada publica e privada;

IV - nao ter sofrido, no exercicio da fungao
publica, penalidade por pratica de atos
desabonadores;
V - estar quite com o servigo militar obrigatorio e
eleitoral;
VI - nao estar respondendo processo criminal nas
esferas: Municipal, Estadual e Federal;
VII - se for oriundo de outra corporagao Militar ou
ter sido licenciado do servigo ativo, a pedido, no
minimo no comportamento “ bom” ;
VIII - nao ter sido isentado do servigo militar
obrigatorio por incapacidade flsica definitiva ou
temporaria;

IX - possuir escolaridade de ensino medio ou
equivalente;

X - obter aptidao em exames medicos, aptidao
fisica (teste de avaliagao atletica, estabelecimento
de altura minima, condigoes ortopedicas,
oftalmologicas, odontologicas, dentre outros
criterios) e de aptidao intelectual, inclusive
avaliagao psicologica, sendo todos de carater
eliminatorio, mediante criterios estabelecidos a
cargo do Chefe do Executivo.

§ 3° As condigoes e requisitos para o quadro ou
qualificagao especifica, serao regulados conforme
as normas previstas para o ingresso em edital do
concurso publico.”

Art. 2° Sera matriculado no Curso Especial de Formagao de
Cabo (CEFC), o Soldado da Policia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar do
Estado do Amapa, que conste no quadro de acesso e preencha os seguintes
requisitos:

I - possua no minimo 20 (vinte) anos de efetivo servigo nas
corporagoes militares do Estado, ou 42 (quarenta e dois) anos de idade; se
feminino do Quadro do Estado do Amapa, os criterios de tempo de servigo e
idade serao reduzidos em tres anos;

II - esteja classificado no minimo no comportamento “ otimo” ;

III - nao estar submetido ao Conselho de Disciplina;
IV - nao estar cumprindo pena restritiva de liberdade ou

beneficiado por livramento condicional;
V - nao estar em gozo de licenga para tratar de interesse

particular.



Lei Complementar n° 0034 de 25 de abril de 2006 FIs. 03

Art. 3° Sera matriculado no Curso Especial de Formagao de
Sargento (CEFS) o Cabo combatente e QE da Policia Militar e do Corpo de
Bombeiros do Estado do Amapa, que conste no quadro de acesso e preencha
os seguintes requisites:

I - possua no minimo 23 (vinte e tres) anos de efetivo serviqo nas
corporacoes militares do Estado ou 45 (quarenta e cinco) anos de idade; se
feminino do Quadro do Estado do Amapa, os criterios de tempo de servico e
idade serao reduzidos em tres anos;

II - esteja classificado no minimo no comportamento “ otimo” ;
III - nao estar submetido ao Conselho de Disciplina;
IV - nao estar cumprindo pena restritiva de liberdade ou

beneficiado por livramento condicional;

V - nao estar em gozo de licenga para tratar de interesse
particular.

Art. 4° O Cabo QE devera cumprir no minimo 03 (tres) anos de
intersticio para obter nova promocao, alem de preencher os requisitos dos
itens I, II, III, IV e V do Artigo 3° desta Lei.

Art. 5° O Paragrafo unico do art. 5° da Lei Estadual n° 0628, de
01 de novembro de 2001, passa a vigorar com a seguinte redacao:

“ Paragrafo unico. Os Pranas promovidos na forma
desta Lei concorrerao as demais graduacoes ate o
desligamento do servigo militar ativo.”

Art. 6° Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua
publicagao, revogadas as disposicoes em contrario, em especial, o artigo 4° da
Lei Estadual n° 0628 de 01 de novembro de 2001.

Macapa, 25 de abril de 2006
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* Republicodo por haver saido com incorregao no DOE n° 3750. de 25/04/06.
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