
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA

LEI COMPLEMENTER N° 0089 DE 01 DE JULHO DE 2015

Dispoe sobre a organizagao e o
funcionamento da Procuradoria-Geral
do Estado, o regime juridico dos
Procuradores do Estado e da outras
providencias .

O SOVERNO 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:

TITULO I
Da Competencia e Da Organizagao da Procuradoria-Geral do Estado

CAPITULO I
Disposigoes Preliminares

Art . 1° Esta Lei Complementar organiza a Procuradoria-Geral do
Estado define sua competencia, atribuigoes, funcionamento dos seus orgaos e
disciplina o regime juridico dos Procuradores do Estado.

Art. 2° A Procuradoria-Geral do Estado e instituigao essencial a
justiga e a Administragao Publica estadual, representa o Estado judicial e
extrajudicialmente, cabendo-lhe, com exclusividade, a defesa dos direitos e
interesses estaduais em juizo e as atividades de consultoria e assessoramento
juridico do Estado do Amapa, bem como exercer outras fungoes que lhe forem
conferidas em lei.

Art. 3° Sao fundamentos da Procuradoria-Geral do Estado,
dentre outros, os principios da unidade e da indivisibilidade da instituigao, da
legalidade, da moralidade, da publicidade, da impessoalidade, da eficiencia, da
motivagao, da proporcionalidade, do contraditorio, da ampla defesa, do
interesse publico e da independence tecnica de seus membros.

Paragrafo unico. Sao membros da carreira os Procuradores de
Estado, nomeados mediante concurso publico, nos termos do artigo 132 da
Constituigao Federal.

T



Lei Complementar n° 0089 de 01 de julho de 2015 f. 02

CAPITULO II
Da Competencia Institucional

Art. 4° A Procuradoria-Geral do Estado, instituigao essencial a
justiga, a legalidade dos atos da administragao publica e ao regime
democratico de direito, possui independence funcional e autonomia
administrativa, orgamentaria e financeira, dispondo de dotagao orgamentaria
propria, competindo-lhe:

I - representar o Estado judicial e extrajudicialmente;
II - exercer as fungoes de consultoria e assessoramento juridico

do Estado;

III - exercer, com exclusividade, a representagao judicial do
Estado, atuando extrajudicialmente em defesa dos interesses deste, e oficiar
obrigatoriamente no controle interno da legalidade dos atos do Poder
Executivo;

IV - manifestar-se, sob pena de nulidade e responsabilizagao do
agente que der causa, sobre todos os processos de licitagao de Secretarias de
Estado e Orgaos da Administragao Publica Direta do Poder Executivo, apos a
conclusao da fase interna e, posteriormente, apos a conclusao da fase externa,
opinando acerca da convenience ou nao da homologagao do certame e a
respeito da legalidade do procedimento adotado;

V - exercer a fungao da consultoria juridica e a representagao
judicial e extrajudicial da administragao indireta do Estado do Amapa,
ressalvadas as entidades que tenham procuradoria organizada em carreira ate
a data da publicagao desta lei;

VI - defender os interesses do Estado junto aos contenciosos
administratives;

VII - propor ao Chefe do Poder Executivo, para os organs da
Administragao Direta ou Indireta e das fundagoes instituidas ou mantidas pelo
poder publico, medidas de carater juridico que visem proteger o patrimonio
publico, ou aperfeigoar as praticas administrativas;

VIII - ajuizar agoes de improbidade administrativa, agao civil
publica ou quaisquer outras medidas previstas na Lei e na Constituigao
Federal necessarias a preservagao do interesse e patrimonio publicos;

IX - propor ao Chefe do Poder Executivo a edigao de normas
legais ou regulamentares de natureza geral;

X - opinar previamente nos textos legislatives de competencia do
chefe do executivo;

XI - acompanhar e opinar durante o processo legislative sobre os
atos de competencia do chefe do executivo;

XII - determinar providencias de ordem juridica aconselhadas
pelo interesse publico e pela aplicagao das leis vigentes;

XIII - representar com exclusividade a Fazenda do Estado junto
ao Tribunal de Contas do Estado e Tribunal de Contas da Uniao;

XIV - promover, privativamente, a inscrigao da divida ativa do
Estado, bem como proceder a sua cobranga judicial e extrajudicial;

XV - sugerir ao Chefe do Poder Executivo a propositura de Agao
Direta de Inconstitucionalidade de quaisquer normas, minutar a correspon-
dente petigao, bem como as informagoes que devam ser prestadas na forma da
legislagao especifica;
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XVI - propor ao Chefe do Poder Executivo o encaminhamento de
representagao de inconstitucionalidade de leis ou de atos normativos
estaduais ou municipals em face da Constituigao do Estado;

XVII - uniformizar a jurisprudence administrativa, pugnar pela
boa aplicagao das leis, prevenindo controversias entre organs e entidades da
administragao estadual, solucionando as divergences juridicas que
ocorrerem;

XVIII - propor minutas padronizadas de editais de licitagao, de
contratos administratives e da Administragao, bem como consorcios,
convenios e acordos de interesse do Estado do Amapa;

XIX - opinar previamente nas consultas formuladas pelos orgaos
da administragao aos orgaos de controle e, quanto ao cumprimento de
decisoes judiciais, nos pedidos de extensao dos julgados relacionados com a
Administragao Direta;

XX - propor medidas, prestar ou solicitar apoio a qualquer
entidade da Administragao Publica Direta, Indireta ou fundacional, em
assuntos pertinentes a protegao e a defesa do Meio Ambiente;

XXI - promover o desenvolvimento da ciencia juridica e social,
incentivando atividades de pesquisa e promovendo cursos por meio do Centro
de Estudos Juridicos ou com o auxilio de outras instituigoes de ensino e
pesquisa;

XXII - opinar previamente sobre a situagao funcional e
administrativa do pessoal, ativo e inativo, de carreira e dos servigos auxiliares,
organizados em quadros proprios;

XXIII - propor ao Chefe do Poder Executivo a criagao e extingao
de seus cargos e a fixagao e o reajuste dos subsidios dos seus membros;

XXIV - propor ao Chefe do Poder Executivo a criagao e extingao
dos cargos de seus servigos auxiliares, bem como a fixagao e o reajuste dos
vencimentos dos seus servidores, do quadro de carreira;

XXV - compor e organizar seus orgaos administrativos e
especializados;

XXVI - dispor sobre seus regimentos e regulamentos internos;
XXVII - zelar pelo efetivo respeito dos poderes publicos e dos

servigos de relevancia publica aos direitos assegurados nesta lei e nas
Constitutes Estadual e Federal, promovendo as medidas necessarias a sua
garantia;

XXVIII - representar o Estado do Amapa nas reunioes de
Assembleias Gerais de acionistas nas sociedades em que o mesmo tiver
participagao no capital social;

XXIX - emitir parecer sobre a convenience da realizagao de
acordos na esfera administrativa, cabendo a ultima decisao ao Governador;

XXX - coordenar e controlar as comissoes permanentes de
processo administrative disciplinar;

XXXI - celebrar convenios com entidades publicas ou privadas;
XXXII - realizar correigao para verificar a regularidade e eficacia

dos servigos juridicos das entidades da Administragao Indireta;
XXXIII - realizar outras atividades previstas em lei ou inerentes a

sua fungao constitucional.

T



Lei Complementar n° 0089 de 01 de julho de 2015 f. 04

§ 1° Sao legitimados a promover consultas a Procuradoria-Geral
do Estado as seguintes autoridades publicas estaduais: Governador do
Estado, Vice-Governador, Secretario de Estado, Defensor Publico Geral,
Procurador-Geral de Justiga, Presidente ou Mesa Diretora da Assembleia
Legislativa do Estado, Presidente do Tribunal de Justiga do Estado, Presidente
do Tribunal de Contas do Estado e Diretor de entidades da Administragao
Indireta.

§ 2° A consulta deve vir obrigatoriamente instruida com
manifestagao preliminar do assessor ou procurador juridico do orgao de
origem e deve ser feita de forma objetiva delimitando os aspectos
controvertidos.

§ 3° Terao prioridade absoluta em sua tramitagao os processos
referentes a pedidos de informagao e diligencia formulados pela Procuradoria-
Geral do Estado, que deverao ser respondidos nos prazos e termos requeridos,
cujo descumprimento resulta em violagao a dever funcional, nos termos do
artigo 133, inciso XI, alinea a, da Lei n° 066 de 03 de maio de 1993.

§ 4° As decisoes da Procuradoria-Geral do Estado, fundadas em
sua autonomia funcional e administrativa, obedecidas as formalidades legais,
tem eficacia plena e executoriedade imediata, ressalvada a competencia
constitucional do Chefe do Poder Executivo, do Poder Judiciario, do Poder
Legislative, do Ministerio Publico e do Tribunal de Contas do Estado.

§ 5° As Secretarias de Estado e Orgaos da Administragao Publica
Direta e Indireta sao obrigados a remeter a Procuradoria-Geral do Estado
todos os processos de licitagao, apos a conclusao da fase interna, para que
seja realizada a fase externa pela Central de Licitagoes.

§ 6° E vedado a qualquer orgao da administragao publica
estadual direta e indireta adotar conclusoes divergentes das constantes nos
processos sujeitos a exame e parecer exarados pela Procuradoria-Geral do
Estado, ressalvado o direito de solicitar reexame das materias, mediante
requerimento fundamentado.

§ 7° Os pareceres da Procuradoria-Geral do Estado, apos
despacho do Procurador-Geral do Estado, poderao ser submetidos a
ratificagao do Chefe do Poder Executivo, quando for o caso de lhes atribuir
efeito normativo e, apos publicados no Diario Oficial do Estado, terao efeito
normativo vinculante perante toda a administragao direta e indireta do
Estado do Amapa.

TlTULO II
Da Organizagao da Procuradoria-Geral do Estado

CAPITULO I
Dos Orgaos da Procuradoria-Geral do Estado

Art . 5° A Procuradoria-Geral do Estado e o orgao de consultoria
e assessoramento juridico da Administragao Estadual, cujas atribuigoes se
exercem nas areas do contencioso e da consultoria geral, sendo integrado
pelos seguintes orgaos:

I - Orgao de Diregao Superior:
a) Procurador-Geral;
b) Subprocurador-Geral;
c) Subprocurador-Geral Adjunto;
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d) Corregedor-Geral;
e) Conselho Superior da Procuradoria.

II - Orgao de Atuagao Especifica:
a) Procurador-Assistente;
b) Procuradoria Especial de Assessoramento.

III - Organs Auxiliares:
a) Gabinete da Procuradoria-Geral;
b) Assessoria de Comunicagao;
c) Assessoria de Controle Interno;
d) Assessoria de Planejamento;

e) Centro de Calculos Judiciais e Pesquisas Orgamentarias;
f) Camara de Conciliagao e Arbitragem;
g) Estagiarios.

IV - Organ de Execugao Programatica:
a) Procuradoria de Pessoal Civil e Militar;
b) Procuradoria de Licitagoes, Contratos e Convenios;
c) Sistema Centralizado de Licitagoes, Concessoes Publicas,

Alienagoes e Contratos de Obras, Servigos, Compras e Locagoes do Estado do
Amapa;

d) Procuradoria de Tecnica e Controle Legislative;
e) Procuradoria Judicial:

e.1 Nucleo das Varas da Fazenda Publica;
e.2 Nucleo dos Juizados Especiais da Fazenda Publica;
e.3 Nucleo das Varas do Trabalho

f) Procuradoria Patrimonial e Ambiental;
g) Procuradoria Tributaria:

g.1 Nucleo da Divida Ativa;
g.2 Nucleo Previdenciario.

h) Procuradoria de Brasilia;
i) Procuradorias das Autarquias e Fundagoes;
j) Procuradoria de Precatorios;
k) Centro de Estudos Juridicos:

1. Biblioteca Tecnico-Juridica:
1.2. Unidade de Arquivo.
2. Unidade de Aperfeigoamento e Estagio;
3. Unidade de Produgao Juridica.

l) Centro Integrado de Agdes de Improbidade Administrativa e
de Ressarcimento do Erario;

m) Secretaria-Geral:
1. Unidade de Arquivo;
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2. Unidade de Digitalizagao.

V - Orgaos de Execugao Instrumental:

a) Divisao Administrativa e Financeira:
1. Nucleo de Administragao;

1.1. Unidade de Comunicagao Administrativa;

1.2. Unidade de Licitagao, Contratos e Convenios;

1.3. Unidade de Material e Patrimonio;

1.4. Unidade de Servigos Gerais;
1.5. Unidade de Transporte.
2. Nucleo de Pessoal:
2.1. Unidade de Controle e Frequencia.
3. Nucleo de Orgamento e Finangas;

3.1 Unidade de Contabilidade;

3.2 Unidade de Fiscalizagao de Contas.
b) Divisao de Modernizagao e de Tecnologia da Informagao:

1. Unidade de Infraestrutura de Redes e Telecomunicagao;

2. Unidade de Manutengao e Suporte;

3. Unidade de WEB.
Paragrafo unico. A remuneragao das fungoes gratificadas

referentes aos cargos comissionados deste artigo sera estabelecida no Anexo II
desta Lei.

CAPITULO XI
Da Caracterizagao e das Atribuigdes dos Orgaos de Diregao da Procuradoria-

©eral do Estado

SEQAO I
Do Procurador-Seral do Estado

Art . 6° O Procurador-Geral do Estado, com prerrogativas de
Secretario de Estado, sera nomeado em comissao pelo Chefe do Poder
Executivo, dentre integrantes da ultima Classe da Carreira, de reputagao
ilibada e notavel saber juridico, que conte, no minimo com 35 (trinta e cinco
anos) de idade, devendo o nomeado apresentar declaragao de bens quando da
nomeagao e da exoneragao do cargo.

§ 1° O Procurador-Geral do Estado e o mais elevado orgao de
diregao e assessoramento juridico do Estado.

§ 2° O Procurador-Geral do Estado, nos casos de vacancia do
cargo, ausencia, impedimento ou suspeigao, sera substituido pelo
Subprocurador-Geral e, na impossibilidade deste, diante de identicos motivos,
pelo Procurador Corregedor.

Art. 7° Compete ao Procurador-Geral do Estado, sem prejuxzo de
outras atribuigoes:

I - chefiar a Procuradoria-Geral do Estado e demais orgaos
tecnico-juridicos da Administragao Direta;
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II - superintender e coordenar as atividades da Procuradoria-
Geral , orientando-lhe a atuagao;

III - baixar resolugoes e expedir instrugoes, ouvido o Conselho
Superior da Procuradoria-Geral do Estado;

IV - celebrar atos de contratagao, inclusive, contratos de gestao;
V - determinar a realizagao de licitagoes da Procuradoria-Geral

do Estado, dispensa-las, declara-las inexigiveis, aprova-las, revoga-las ou
anula-las;

VI - aprovar a proposta orgamentaria da Procuradoria-Geral do
Estado nos limites estabelecidos na lei de diretrizes orgamentarias,
encaminhando ao orgao competente, assim como aplicar as respectivas
dotagoes, autorizando despesas, ordenando empenhos e pagamentos;

VII - apresentar ao Governador, no inicio de cada exerclcio,
relatorio das atividades da Procuradoria-Geral do Estado, relativo ao ano
anterior, sugerindo medidas legislativas e providencias adequadas ao seu
aperfeigoamento;

VIII - promover a abertura de concurso para ingresso na carreira
de Procurador do Estado e para as carreiras do quadro de apoio da estrutura
da Procuradoria-Geral do Estado, bem como designar a comissao
organizadora, mediante previa aprovagao de 3/5 dos membros do Conselho da
Procuradoria-Geral do Estado, apos autorizagao do Governador;

IX - homologar a aprovagao de estagio probatorio dos
Procuradores de Estado e demais servidores;

X - propor demissao ou cassagao de aposentadoria e
disponibilidade de Procurador do Estado, mediante aprovagao do Conselho,
apos o devido processo legal com garantia de contraditorio e ampla defesa aos
interessados;

XI - expedir atos de lotagao, relotagao, remogao e designagao de
Procurador do Estado, apos aprovagao do Conselho;

XII - avocar Procuradores do Estado ao Gabinete para o
desempenho de atribuigao especxfica, no interesse do servigo, mediante ato
motivado;

XIII - designar os Procuradores do Estado para prestar
assessoramento, em carater complementar, junto a orgaos da Administragao
Publica, sempre que a conveniencia do servigo ou o interesse da
administragao publica assim o exigirem.

XIV - designar Procurador para atuagao na Procuradoria
Regional de Brasilia, devendo a escolha recair sobre Procurador de Estado
pertencente a ultima classe da carreira, ouvido o Conselho Superior da
Procuradoria-Geral do Estado;

XV - indicar ou designar os Procuradores do Estado, apos
autorizagao do Conselho, para integrar os organs que devam contar com
representantes da Procuradoria-Geral do Estado;

XVI - designar, quando necessario, os substitutes eventuais dos
que exercem cargos em comissao ou fungoes gratificadas;

XVII - deferir beneficios ou vantagens conferidas por lei aos
Procuradores do Estado e servidores lotados na Procuradoria-Geral do Estado,
observada a Lei Orgamentaria Anual;

XVIII - conceder ferias e licengas aos Procuradores do Estado e
demais servidores da Procuradoria-Geral do Estado;
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XIX - decidir sobre a lotagao dos servidores da Procuradoria-
Geral do Estado, ressalvada a atuagao do Conselho;

XX - aplicar penas disciplinares a Procurador do Estado e demais
servidores, na forma desta lei;

XXI - convocar as eleigoes do Conselho da Procuradoria-Geral do
Estado;

XXII - convocar e presidir as reunioes do Conselho da
Procuradoria-Geral do Estado e publicar seu regimento interno e suas normas
de procedimento;

XXIII - dirimir conflitos e duvidas de atribuigao entre os orgaos
da Procuradoria-Geral do Estado, ouvido o Conselho da Procuradoria-Geral;

XXIV - requisitar dos organs da Administragao Publica
documentos, exames, diligencias e esclarecimentos necessarios a atuagao da
Procuradoria-Geral do Estado;

XXV - promover os atos necessarios a preservagao das
competencias e atribuigoes da Procuradoria-Geral do Estado;

XXVI - homologar os pareceres emitidos pelos Procuradores do
Estado, ou, nao concordando com o teor dos mesmos, elaborar pareceres com
conteudo diverso, disto cientificando, obrigatoriamente, o Procurador do
Estado que emitiu o parecer;

XXVII - autorizar o parcelamento de creditos nao tributarios,
decorrentes de decisao judicial, ou objeto de agao judicial, em curso ou a ser
proposta, dentro dos limites flxados por lei especifica;

XXVIII - realizar acordos judiciais e extrajudiciais ate o limite de
60 (sessenta) salarios minimos, excluidos os creditos de natureza tributaria;

XXIX - propor ao Chefe do Poder Executivo que confira carater
normativo a parecer emitido pela Procuradoria-Geral do Estado, vinculando a
Administragao Publica Direta e Indireta ao entendimento estabelecido;

XXX - prestar assessoramento em assuntos de natureza juridico
administrativa ao Chefe do Poder Executivo, elaborando pareceres ou estudos,
propondo as medidas juridicas cabiveis, reclamadas pelo interesse publico;

XXXI - editar enunciados de Sumula Administrativa resultante
de jurisprudence iterativa dos Tribunals;

XXXII - receber pessoalmente, quando nao delegar tal atribuigao
ao Subprocurador - Geral, ou, de modo expresso, ao Procurador-Assessor ou a
Procurador do Estado, as citagoes relativas a quaisquer agoes ajuizadas contra
o Estado ou em que o mesmo seja parte interessada;

XXXIII - encaminhar ao Chefe do Poder Executivo, para
deliberagao, os expedientes de cumprimento ou de extensao de decisao
judicial;

XXXIV- ajuizar as agoes que entender necessarias a defesa e ao
resguardo dos interesses do Estado;

XXXV - avocar processo administrative, para a emissao de
despacho ou parecer, ou processo judicial, para patrocinio direto, inclusive os
de mandado de seguranga, mandado de injungao, habeas corpus e habeas
data;

XXXVI - representar o Estado, ou indicar representante, nos
negocios juridicos e atos administratives que versem sobre aquisigao,
alienagao, destinagao e utilizagao do patrimonio imobiliario estadual;
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XXXVII - propor ao Chefe do Poder Executivo representagao de
inconstitucionalidade de leis ou de atos normativos estaduais ou municipals
em face da Constituigao Estadual e auxiliar o Governador do Estado na
prestagao de informagoes no ambito de agoes diretas de inconstitucionalidade
e de representagoes por inconstitucionalidades, na forma da constituigao e da
legislagao especifica, bem como, nas agoes de inconstitucionalidade, defender
o ato impugnado, quando intimado para tal;

XXXVIII - propor ao Governador do Estado a decretagao de
nulidade ou anulagao de atos administrativos que considere inconstitucionais
ou ilegais;

XXXIX - aprovar laudos de avaliagao e minutas de escrituras, de
termos de contratos e convenios, e de outros instrumentos jurldicos no ambito
da Administragao Publica Estadual;

XL - acompanhar as operagoes de credito que assentarem em
caugao real das vendas publicas ou dos bens do dominio do Estado, ouvida
previamente a Procuradoria Patrimonial e Ambiental;

XLI - acompanhar contratos de alienagao, aquisigao, permissao,
cessao e concessao de uso de bens do dominio estadual, mesmo celebrados
em virtude de autorizagao legislativa;

XLII - acompanhar o estabelecimento das garantias fidejussorias
a serem oferecidas pelas empresas que gozam de incentivos e beneficios
financeiros concedidos pelo Estado, nos termos da legislagao em vigor;

XLIII - homologar o Regimento Interno da Procuradoria-Geral do
Estado, apos previa aprovagao por 3/5 (tres quintos) dos membros do
Conselho da Procuradoria;

XLIV - propor ao Chefe do Executivo, apos deliberagao do
Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado, as alteragoes a esta Lei
Complementar;

XLV - propor ao Chefe do Poder Executivo a criagao e a extingao
dos cargos de Procurador de Estado e a fixagao e o reajuste do subsidio dos
membros da carreira;

XLVI - propor ao Chefe do Poder Executivo a criagao e a extingao
dos cargos dos servigos auxiliares, bem como a fixagao da remuneragao de
seus servidores;

XLVII - determinar a pratica dos atos e demais manifestagoes de
que cuida o art. 5°, paragrafo unico, da Lei n° 9.469, de 10 de julho de 1997;

XLVIII - praticar outros atos previstos em lei ou demais diplomas
normativos.

§ 1° O Procurador-Geral podera delegar as atribuigoes de que
trata este artigo e as demais previstas em lei aos Procuradores do Estado, que
observarao os limites tragados nas respectivas delegagoes.

§ 2° O Procurador-Geral podera dispensar a inscrigao de credito
em divida ativa, autorizar o nao ajuizamento de agoes e nao interposigao de
recursos, assim como a extingao das agoes em curso e desistencia dos
respectivos recursos judiciais para cobranga de creditos fiscais do Estado ate o
valor de 60 (sessenta) salarios minimos.

SEC:AO II
Do Subprocurador-Geral e do Subprocurador-Seral Adjunto
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Art. 8° O cargo de Subprocurador-Geral sera exercido por um
Procurador de Estado de Carreira, nomeado pelo Chefe do Poder Executivo,
mediante indicagao do Procurador-Geral do Estado, dentre os integrantes do
ultimo nivel da carreira e que conte, com no minimo 30 (trinta) anos de idade.

§ 1° O Subprocurador-Geral, em seus impedimentos, eventuais
licengas ou ferias, sera substituido por um Procurador do Estado do ultimo
nivel da carreira, designado pelo Procurador-Geral.

§ 2° Compete ao Subprocurador-Geral:

I - substituir o Procurador-Geral do Estado nos seus
impedimentos e afastamentos eventuais;

II - coordenar as atividades dos orgaos de execugao programatica
e de execugao instrumental da Procuradoria-Geral do Estado;

III - exercer a chefia do Gabinete do Procurador-Geral do Estado
e a Diregao Geral dos orgaos de execugao e de apoio tecnico;

IV - assessorar o Procurador-Geral do Estado em assuntos
tecnico-juridicos;

V - receber as citagoes dirigidas ao Estado; e
VI - exercer outras atribuigoes definidas em lei ou regimento e

delegadas ou cometidas pelo Procurador-Geral do Estado.
Art. 9° O cargo de Subprocurador-Geral Adjunto sera exercido

por um Procurador de Estado de Carreira, nomeado mediante escolha do
Chefe do Poder Executivo dentre os integrantes do ultimo nivel da carreira e
que conte, com no minimo 30 (trinta) anos de idade.

§ 1° O Subprocurador-Geral Adjunto, em seus impedimentos,
eventuais licengas ou ferias, sera substituido por um Procurador do Estado do
ultimo nivel da carreira, designado pelo Governador do Estado.

§ 2° O Subprocurador-Geral Adjunto sera lotado no Gabinete do
Governador, competindo-lhe, alem de outras atribuigoes que vierem a ser
fixadas em lei ou diplomas normativos:

I - em conjunto com o Procurador-Geral, assessorar o
Governador em assuntos juridicos de interesse do Estado do Amapa; e

II - ressalvada a competencia da Procuradoria-Geral do Estado,
superintender a atuagao juridica dos orgaos estrategicos de execugao de que
cuida o art. 11, da Lei n° 811, de 20 de fevereiro de 2004.

SEfAO III
Da Corregedoria-&eral

Art. 10. A Corregedoria-Geral da Procuradoria do Estado sera
exercida por Procurador do Estado de carreira, nomeado pelo Governador do
Estado mediante indicagao em lista triplice elaborada pelo Conselho Superior
da Procuradoria-Geral do Estado, dentre os integrantes da carreira
posicionados no ultimo nivel da carreira e que conte com, no minimo, 30
(trinta) anos de idade, de ilibada conduta e de notorio saber juridico.

§ 1° O Procurador Corregedor, em seus impedimentos eventuais,
licengas ou ferias, sera substituido por um Procurador do Estado, designado
pelo Procurador-Geral, dentre integrantes do ultimo nivel da carreira.

§ 2° O Procurador Corregedor sera nomeado para um mandate
fixo de 02 (dois) anos, admitida uma recondugao. ...
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§ 3° O Procurador Corregedor tomara posse perante o Conselho
Superior da Procuradoria.

§ 4° Na hipotese de vacancia ou de impedimento por prazo
superior a 60 (sessenta) dias sera designado novo Procurador Corregedor,
escolhido da forma prevista no caput deste artigo.

Art. 11 . Compete a Corregedoria-Geral:

I - propor ao Conselho de Procuradores o regulamento do estagio
probatorio dos integrantes da carreira de Procurador do Estado, bem como dos
servidores da Procuradoria-Geral do Estado;

II - coordenar o estagio probatorio dos integrantes da carreira de
Procurador do Estado, bem como dos servidores do quadro da Procuradoria-
Geral do Estado;

III - apresentar relatorio circunstanciado sobre o desempenho de
Procurador de Estado, bem como dos servidores da Procuradoria-Geral do
Estado, em estagio probatorio, opinando, fundamentadamente, sobre sua
confirmagao no cargo ou exoneragao;

IV - elaborar, em conjunto com as chefias das Procuradorias
Especializadas, pianos de metas para efeito de avaliagao de desempenho
funcional;

V - avaliar a atuagao e o desempenho de servidores e de
Procuradores de Estado;

VI - realizar de oficio ou mediante provocagao, sindicancia ou
processo administrative disciplinar, com autorizagao do Conselho da
Procuradoria-Geral, na apuragao de irregularidades que envolvam integrantes
da carreira de Procurador de Estado;

VII - realizar, de oficio ou mediante provocagao, sindicancia e
processo administrativo disciplinar em face de servidor da Procuradoria-Geral
do Estado;

VIII - propor ao Conselho Superior da Procuradoria-Geral do
Estado o afastamento das fungoes de Procurador do Estado ou de servidor, em
razao da abertura de sindicancia ou processo administrativo disciplinar,
quando conveniente a instrugao;

IX - realizar correigoes ordinarias e extraordinarias, de oficio ou
por determinagao do Procurador-Geral do Estado, nas diversas unidades da
Procuradoria-Geral e Assessorias Juridicas do Estado, sugerindo as medidas
necessarias a racionalizagao e eficiencia dos servigos, mediante comunicagao
com antecedencia minima de 15 (quinze) dias;

X - apreciar representagoes atinentes a atuagao da Procuradoria-
Geral do Estado;

XI - apreciar os relatorios e avaliagoes das unidades da
Procuradoria-Geral do Estado e de Procurador do Estado;

XII - propor ao Procurador-Geral medidas de aprimoramento dos
servigos;

XIII - manter atualizados, na Corregedoria-Geral, registros
estatisticos da produgao dos membros da carreira;

XIV - apresentar relatorio periodico de suas atividades ao
Procurador-Geral do Estado;
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XV - requisitar processos administrativos, documentos oficiais,
informagoes, traslados, certidoes, pareceres, laudos tecnicos e diligencias que
se fizerem necessarios ao pleno desempenho de suas fungoes;

XVI - realizar, de oficio ou mediante provocagao, normatizagao:
a) referente a nao propositura ou a desistencia de medida

judicial, especialmente quando o valor do beneflcio pretendido nao justifique a
agao ou, quando do exame da prova, se evidenciar improbabilidade de
resultado favoravel;

b) referente a dispensa da interposigao de recursos judiciais
cabiveis, ou a desistencia dos interpostos, especialmente quando
contraindicada a medida em face da jurisprudence;

c) referente a nao execugao de julgados quando a iniciativa for
infrutifera, notadamente pela inexistencia de bens do executado;

d) referente a dispensa a propositura de agoes ou a interposigao
de recursos judiciais quando a controversia juridica estiver sumulada, ou
reiteradamente decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelos Tribunals
Superiores;

XVII - expedir instrugoes normativas para o funcionamento dos
servigos da Corregedoria-Geral;

XVIII - apresentar semestralmente ao Conselho Superior da
Procuradoria-Geral o relatorio das atividades da corregedoria, sugerindo as
medidas e providencias que julgar necessarias;

XIX - realizar semestralmente inspegoes nos orgaos da
Procuradoria-Geral do Estado e organs juridicos a ela vinculadns, remetendn o
relatnrin para o Conselhn Superinr da Prncuradnria-Geral;

XX - exercer nutras atividades correlatas ou que vierem ser
determinadas pelo Procurador-Geral.

SEQAO IV
Do Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado

Art . 1 2 . 0 Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado e
organ de Diregan Superinr da instituigao, cabendn aos seus membros o titulo
de Cnnselheiros.

Paragrafo unico. O Conselho Superior da Procuradoria-Geral,
orgao de deliberagao superior da Procuradoria-Geral do Estado, tern a
finalidade de velar pela observance dos principios e normas que regem a
instituigao, bem como supervisionar a atuagao dos Procuradores do Estado.

Art. 13. O Conselho da Procuradoria-Geral do Estado, com
regimento interno proprio, e presidido pelo Procurador-Geral e tem a seguinte
composigao:

I - o Procurador-Geral e o Procurador-Corregedor, que o integram
como membros natos;

II - 03 (tres) Procuradores do Estado eleitos, com os respectivos
suplentes, sendo, no minimo, 01 (um) do ultimo nlvel da carreira.

§ 1° A eleigao dos Conselheiros, com os respectivos suplentes,
ocorrera na primeira quinzena do mes de margo do ano que findar o mandato
dos Conselheiros.
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§ 2° O mandato dos membros do Conselho Superior e de 02
(dois) anos, admitida uma recondugao para mandato subsequente.

§ 3° Em caso de ausencia do Procurador-Geral do Estado ou do
Corregedor, tomara assento com direito a voto o Subprocurador-Geral.

§ 4° Em caso de vacancia da vaga de Conselheiro, sera convocada
nova eleigao para complementar o periodo restante de mandato.

§ 5° O integrante do Conselho Superior da Procuradoria-Geral do
Estado sera substituido, nas suas ausencias e impedimentos, pelo respectivo
suplente.

§ 6° Perdera o mandato o membro eleito que deixar de
comparecer, injustificadamente, a tres reunioes ordinarias, sendo a vaga
preenchida por suplente.

§ 7° A perda do mandato sera declarada pelo Conselho Superior,
por provocagao de qualquer de seus membros, cabendo da decisao recurso
com efeito suspensivo ao proprio Conselho Superior, no prazo de cinco dias,
contado da publicagao no Diario Oficial, sendo decidido no prazo de trinta
dias.

§ 8° Os candidatos mais votados dentre os nao-eleitos
responderao como suplentes, na forma regimental.

§ 9° A eleigao ao Conselho Superior ocorrera no mes de margo,
estando habilitados a votar todos os Procuradores do Estado em efetivo
exercicio, podendo o eleitor votar em cada um dos elegiveis ate o numero de
cargos postos em eleigao, sendo o voto secreto, pessoal e plurinominal.

§ 10. Todos os membros do Conselho tem direito a voto.
§ 11. Alem do voto previsto no § 10 deste artigo, cabera ao

presidente o voto de desempate.
§ 12. Pela participagao no Conselho Superior os membros eleitos

perceberao uma gratificagao no percentual de 10% (dez por cento) calculado
sobre o subsidio da ultima classe da carreira, vedada a cumulagao da mesma
com a gratificagao pelo exercicio de Fungao de Chefia, oportunidade em que
percebera, apenas, o percentual devido pelo exercicio desta ultima.

§ 13. Para o Conselheiro eleito, o desempenho das fungoes no
Conselho Superior dar-se-a sem prejuizo das atividades inerentes ao cargo de
Procurador do Estado.

Art . 14. O Conselho Superior reunir-se-a em Plenario, sob a
presidencia do Procurador-Geral do Estado, em sessoes ordinarias,
extraordinarias ou solenes, sempre publicas, com excegao das que tratarem de
promogoes de Procurador de Estado, das que versarem sobre sindicancia ou
procedimento disciplinar contra Procurador do Estado, sobre destituigao do
Procurador Corregedor e sobre a perda de mandato de Conselheiro, que serao
reservadas, permitida, neste caso, a presenga dos interessados e de seus
advogados.

§ 1° O Conselho da Procuradoria-Geral se reunira obrigatoria-
mente em reunioes ordinarias uma vez ao mes, sempre na primeira quinzena,
salvo motivo devidamente justificado, devendo, no mesmo ato, ser designada
nova data.

§ 2° Para a validade das deliberagoes e necessaria a presenga da
metade mais um do numero de conselheiros.

§ 3° As deliberagoes relativas a aplicagao de penas, excetuadas as
penas de demissao e de cassagao de aposentadoria ou disponibilidade, e
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avaliagao de estagio probatorio, serao tomadas por maioria absoluta e, nos
demais casos, por maioria simples.

§ 4° A deliberagao a respeito das penas de demissao e cassagao
de aposentadoria ou disponibilidade de Procurador de Estado sera tomada por
2/3 (dois tergos) dos membros do Conselho, constituindo falta disciplinar
grave a ausencia injustificada do conselheiro que houver sido devidamente
intimado para a sessao.

§ 5° Sem prejuizo do disposto no § 1° deste artigo, havendo
necessidade, podem-se promover reunioes extraordinarias, mediante
requerimento subscrito por 02 (dois) conselheiros eleitos ou pelo Procurador
Corregedor, ou, ainda, por 1/3 (um tergo) dos demais membros da carreira,
oportunidade em que, desde logo, se declarara a finalidade da reuniao.

§ 6° O Procurador do Estado que tiver se pronunciado em
assunto submetido ao Conselho Superior, sera informado da sessao em que o
respectivo processo entrara em pauta, para nela ter assento e voz.

Art. 15 . Ressalvadas as manifestagoes do Poder Judiciario,
compete ao Conselho decidir em ultima instancia a respeito da demissao e da
cassagao de aposentadoria e de disponibilidade dos membros da carreira, bem
como, a materia referente a aplicagao de outras penalidades a Procurador do
Estado, e, ainda:

I - elaborar e aprovar o seu proprio Regimento Interno e o
Regimento Interno da Procuradoria-Geral, por deliberagao de 2/3 (dois tergos)
de seus membros;

II - propor a realizagao de concursos de ingresso na carreira de
Procurador do Estado e do quadro de servidores;

III - regulamentar e deliberar sobre processos de promogao,
lotagao e relotagao de Procurador do Estado, julgando as reclamagoes e
recursos contra inclusao, exclusao e classificagao em tais processos,
encaminhado-as ao Procurador-Geral;

IV - deliberar sobre as decisoes nas sindicancias e processos
administrativos disciplinares, promovidos pela Corregedoria-Geral, indicando
ao Procurador-Geral as penalidades a serem aplicadas;

V - decidir, com base no parecer do Procurador Corregedor, sobre
a confirmagao no cargo ou a perda de cargo dos integrantes da carreira de
Procurador do Estado submetidos ao estagio confirmatorio, a estabilidade e a
avaliagao de desempenho;

VI - promover, a pedido ou de oficio, o desagravo de
Procurador do Estado que tenha sido afrontado ou desrespeitado no exercicio
de suas fungoes, sem prejuizo de outras medidas que recomendar a especie;

VII - opinar quanto a regulamentagao dos niveis de
complexidade das atribuigoes da carreira, para efeitos de promogao e de
avaliagao de desempenho;

VIII - funcionar como Orgao recursal ultimo em materia
administrativa no ambito da Procuradoria-Geral do Estado, salvo materias de
competencia exclusivas do Procurador-Geral;

IX - pronunciar-se, quando provocado, sobre a designagao de
Procurador do Estado para ter exercicio em organ diverso daquele de sua
lotagao;

X - analisar materias de interesse da Procuradoria-Geral do
Estado ou concernente a carreira de Procurador do Estado, propondo as
medidas necessarias para a sua resolugao;

1



Lei Complementar n° 0089 de 01 de julho de 2015 f. 015

XI - elaborar e reexaminar, com aprovagao do Procurador-Geral
do Estado, sumulas para uniformizagao da jurisprudence administrativa do
Estado;

XII - resolver conflitos de atribuigoes e de teses entre os Orgaos de
execugao programatica da Procuradoria-Geral do Estado;

XIII - revisar seus pronunciamentos divergentes sobre a
mesma materia, com a finalidade de assegurar a unicidade na orientagao
juridica do Estado;

XIV - apreciar e julgar, em grau de recurso, pedidos de
reconsideragao de atos praticados pelo Procurador-Geral, pertinentes a
direitos, vantagens e prerrogativas da carreira de Procurador do Estado;

XV - pronunciar-se, quanto aos membros da carreira, a respeito
da lotagao, da relotagao e da remogao ex officio ou a pedido;

XVI - conferir a Medalha do Merito do Setentriao da
Procuradoria-Geral do Estado nos termos do seu regimento;

XVII - estabelecer o padrao dos simbolos da Procuradoria-Geral
do Estado;

XVIII - elaborar a relagao dos Procuradores do Estado para fins
de promogao por merecimento e encaminha-la ao Governador do Estado, com
vistas a homologagao e efetivagao do ato;

XIX - zelar pela ordem de antiguidade funcional dos Procuradores
do Estado, e decidir sobre as eventuais impugnagoes formuladas a esse
respeito;

XX - fixar ou alterar o quantitative de estagiarios da
Procuradoria-Geral do Estado;

XXI - desempenhar outras atividades que lhe forem conferidas
pelo Procurador-Geral do Estado.

§ 1° Em havendo decisao do Conselho Superior pela aplicagao de
penalidade a membro da Carreira, cabera ao Governador do Estado, nos casos
de demissao, cassagao de aposentadoria ou de disponibilidade, a efetivagao
da medida, e ao Procurador-Geral do Estado a aplicagao das demais sangoes.

§ 2° A aplicagao de penalidade a Procurador do Estado sera
efetivada na forma e limites do voto do relator ou do voto vencedor, se aquele
restar vencido.

CAPITULO III
Da Caracterizagao e das Atribuigoes dos Orgaos de Atuagao Especifica

SEQAO I
Da Assistencia do Procurador-Seral

Art . 16 . A Assistencia ao Procurador-Geral do Estado sera
exercida por um Procurador do Estado dos dois ultimos niveis da carreira,
nomeado pelo Governador do Estado apos indicagao do Procurador-Geral do
Estado.

Art. 17. Compete ao Procurador-Assistente:

I - assessorar o Procurador-Geral e o Subprocurador-Geral do
Estado, bem como os Chefes das Procuradorias Especializadas e de Nucleos,
quando designado para tanto;
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II - assessorar os demais servidores do organ em questoes onde
tal atuagao se fizer necessaria, mediante determinagao do Procurador-Geral;

III - assessorar as Comissoes de Processo Administrativo
Disciplinar, nas questoes juridicas afetas aos feitos, mediante determinagao do
Procurador-Geral.

§ 1° O desempenho das fungoes do Procurador Assistente dar-
se-a sem prejuizo das atividades inerentes ao cargo de Procurador do Estado.

§ 2° O Procurador Assistente, em seus impedimentos eventuais,
licengas ou ferias, sera substituido por um Procurador do Estado do ultimo
nivel da carreira, designado pelo Procurador-Geral Estado, fazendo jus a
percepgao da gratificagao correspondente, quando a substituigao ultrapassar
15 (quinze) dias. Caso a substituigao seja por prazo inferior a 15 (quinze dias)
e igual ou superior a 10 (dez) dias, a gratificagao sera paga no valor de 1/3
(um tergo). Se a substituigao for prazo inferior a 10 (dez) dias, nao sera devido
nenhum pagamento.

SEQAO II
Da Procuradoria Especial de Assessoramento

Art . 18 . A Procuradoria Especial de Assessoramento e uma
unidade diretamente subordinada ao Procurador-Geral exercida por um
Procurador do Estado do ultimo nivel da carreira, indicado pelo Procurador-
Geral do Estado e nomeado pelo Govemador do Estado, competindo-lhe o
exercicio das atividades de assessoramento juridico necessario ao
funcionamento do Gabinete da Procuradoria-Geral e especificamente:

I - participar de reunioes ou eventos designados pelo Procurador-
Geral, pelo Subprocurador-Geral ou pelo Procurador-Corregedor;

II - analisar e minutar relatorio a respeito das manifestagoes das
Procuradorias Especializadas;

III - analisar e manifestar-se sobre os processos e atos
administrativos advindos dos orgaos administrativos da Procuradoria-Geral do
Estado;

IV - elaborar minutas de atos normativos de competencia do
Procurador-Geral;

V - desempenhar outras atribuigoes que lhe sejam conferidas
pelo Procurador-Geral do Estado.

§ 1° O desempenho das fungoes do Procurador de
Assessoramento dar-se-a sem prejuizo das atividades inerentes ao cargo de
Procurador do Estado.

§ 2° O Procurador Especial de Assessoramento, em seus
impedimentos eventuais, licengas ou ferias, sera substituido por um
Procurador do Estado do ultimo nivel da carreira, designado pelo Procurador-
Geral Estado, fazendo jus a percepgao da gratificagao correspondente, quando
a substituigao ultrapassar 15 (quinze) dias. Caso a substituigao seja por prazo
inferior a 15 (quinze dias) e igual ou superior a 10 (dez) dias, a gratificagao
sera paga no valor de 1/3 (um tergo). Se a substituigao for prazo inferior a 10
(dez) dias, nao sera devido nenhum pagamento.

CAPITULO IV
Da Caracterizagao e das Atribuigoes dos Orgaos Auxiliares da Procuradoria-

Geral do Estado
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SEQAO I
Do Gabinete do Procurador-Geral

Art . 19. Compete ao Gabinete da Procuradoria-Geral do Estado:

I - coordenar e controlar as atividades do Gabinete da
Procuradoria-Geral;

II - propor a expedigao de normas sobre assuntos inerentes a seu
ambito de atribuigoes;

III - encaminhar ao Procurador-Geral , ao Subprocurador-Geral e
Procurador- Assistente, de acordo com suas respectivas atribuigoes, assuntos,
processos, correspondencias e quaisquer outros expedientes cuja solugao
dependa da apreciagao daqueles;

IV - prestar apoio tecnico ao Procurador-Geral, ao
Subprocurador-Geral e ao Procurador Assistente e assisti-lo no exame,
instrugao e documentagao dos assuntos submetidos a seu despacho ou
decisao;

V - redigir e preparar o expediente pessoal do Procurador- Geral,
do Subprocurador-Geral e do Procurador-Assistente organizando suas
agendas de despachos e compromissos e orientar as partes que o procuram;

VI - transmitir ordens e mensagens emanadas do Procurador-
Geral;

VII - preparar a correspondencia, atos, avisos e outros
expedientes, sujeitos a assinatura ou aprovagao do Procurador-Geral, do
Subprocurador-Geral e do Procurador-Assistente;

VIII - sistematizar o encaminhamento de documentos e de
informagoes tecnico- juridicas e administrativas aos setores da Procuradoria-
Geral do Estado e aos diversos orgaos da administragao estadual;

IX - supervisionar os servigos afetos ao Procurador-Geral, ao
Subprocurador-Geral e ao Procurador-Assistente;

X - desempenhar outras atribuigoes que lhe sejam conferidas
pelo Procurador-Geral do Estado.

SUBSETAO UNICA
Assessoria de Comunicagao

Art . 20 . A Assessoria de Comunicagao e Relagoes Publicas,
funcionalmente vinculada ao Gabinete da Procuradoria-Geral do Estado, sera
chefiada pelo Assessor de Comunicagao e Relagoes Publicas, nomeado em
comissao pelo Govemador do Estado, dentre bachareis em Comunicagao
Social ou Relagoes Publicas, devidamente credenciados junto ao Sindicato dos
Jornalistas ou a Associagao Brasileira de Relagoes Publicas, competindo-lhe:

I - divulgar, externamente, a imagem da Procuradoria-Geral do
Estado;

II - realizar o acompanhamento do material oficialmente enviado
para divulgagao e publicagao;

III - editar boletim ou jornal periodico, em cooperagao com o
Centro de Estudos Juridico;

IV - produzir release para comunicagao via web vinculadas a
Procuradoria-Geral do Estado;
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V - efetuar a leitura diaria dos principals jornais, revistas de
ambito local e nacional, selecionando as materias de interesse da
Procuradoria-Geral do Estado, elaborando sinopse a ser divulgada
internamente;

VI - efetuar a leitura diaria dos informativos dos Tribunals de
ambito local e nacional, selecionando as materias de interesse da
Procuradoria-Geral do Estado, elaborando sinopse a ser divulgada
internamente;

VII - realizar o acompanhamento e a montagem de entrevistas e
reportagens prestadas por membros da Procuradoria-Geral do Estado,
orientando o entrevistado, em relagao as tecnicas de comunicagao;

VIII - coordenar todo o trabalho jornalistico e de relagoes publicas
da Procuradoria-Geral do Estado.

SEQAO II
Assessoria de Controle Inferno

Art. 21 . A Assessoria de Controle Interno, funcionalmente
vinculada ao Gabinete da Procuradoria-Geral do Estado, sera chefiada pelo
Assessor de Controle Interno, nomeado em comissao pelo Governador do
Estado, dentre bachareis em Direito, Ciencias Contabeis, Administragao ou
Economia, devidamente credenciados junto respectivo orgao de classe,
competindo-lhe:

I - assessorar o Procurador-Geral do Estado nos assuntos de
competencia do controle interno;

II - prestar orientagao devida as unidades internas da
Procuradoria-Geral nos assuntos pertinentes a area de competencia do
controle interno, inclusive sobre a forma de prestagao de contas;

III - submeter a apreciagao do Procurador-Geral os processos de
tomada de prestagao de contas;

IV - auxiliar os trabalhos de elaboragao de prestagao de contas
anual da Procuradoria-Geral do Estado;

V - prestar assessoramento e orientagao preventiva visando a
eficiencia dos controles internos de modo a ser obtida a racionalizagao
progressiva de seus programas e atividades;

VI - acompanhar a implementagao, pelos orgaos e unidades da
Procuradoria-Geral, das recomendagoes do Sistema de Controle Interno e do
Tribunal de Contas do Estado;

VII - analisar e auditar documentos em consonancia com as
diretrizes e orientagoes normativas e tecnicas do Orgao Superior de Controle
Interno do Estado, zelando por sua adequagao aos principios constitucionais
da Administragao Publica.

Paragrafo unico. O Assessor de Controle Interno, sob pena de
responsabilidade solidaria, encaminhara imediatamente, a Controladoria Geral
do Estado do Amapa, apos ciencia do Procurador-Geral, os fatos irregulares de
que tenha conhecimento, observando a determinagao contida no art. 78 da Lei
Complementar n° 101, de 20 de setembro de 1995.
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SEGAO III
Assessoria de Planejamento

Art. 22. A Assessoria de Planejamento orgao diretamente
subordinado ao Gabinete da Procuradoria-Geral tem por objetivos principals:

I - prestar assessoramento tecnico ao Procurador-Geral, ao
Subprocurador e ao Chefe de Gabinete;

II - coordenar e avaliar o planejamento estrategico da
Procuradoria-Geral;

III - atuar como unidade setorial do Sistema de Planejamento e
Orgamento da Procuradoria-Geral do Estado, e coordenar e executar o
planejamento orgamentario e de pianos operativos anuais da Procuradoria-
Geral do Estado, de acordo com o planejamento estrategico da Instituigao as
diretrizes e normas do orgao central dn Sistema de Planejamento;

IV - coordenar a avaliagao dos resultados de programas, projetos
e atividades implantados na Procuradoria-Geral do Estado e elaboragao de
estudos especiais para a reformulagao de novas agoes e projetos que visem
melhorar as rotinas e ampliar os resultados positivos da Instituigao;

V - controlar os saldos orgamentarios dos recursos alocados a
todos os projetos e atividades da Procuradoria-Geral e suas Unidades
Orgamentarias;

VI - efetuar a prestagao de contas dos recursos executados pela
Procuradoria-Geral do Estado, observadas as normas especificas;

VII - propor modelos e padroes de pegas e formularios, visando a
uniformizagao dos procedimentos internos na Procuradoria-Geral;

VIII - elaborar, em parceria com o Centro de Estudos Juridicos,
propostas e/ou medidas necessarias a formagao dos servidores na perspectiva
do seu melhor desempenho e qualidade;

IX - elaborar o relatorio anual relativo aos dados orgamentarios e
financeiros de atividades da Procuradoria-Geral e das Unidades
Orgamentarias, que compoem a sua estrutura, fornecendo ao organ central as
informagoes necessarias a composigao das estatisticas estaduais do Sistema
de Planejamento;

X - exercer outras atribuigoes que lhe sejam conferidas por lei ou
pelo Regimento Interno da Procuradoria-Geral do Estado.

Paragrafo unico. A Assessoria de Planejamento sera chefiada pelo
Assessor de Planejamento, nomeado em comissao pelo Govemador do Estado,
dentre bachareis com curso superior em Administragao Publica.

SECAO IV
Centro de Calculos Judiciais e Pesquisas Orgamentarias

Art. 23 . O Centro de Calculos Judiciais e Pesquisas
Orgamentarias, organ diretamente subordinado ao Gabinete da Procuradoria-
Geral, tem por objetivo emitir manifestagao tecnica nos processos
administrativos e judiciais de interesse do Estado ou submetidos a exame do
Gabinete ou das Procuradorias Especializadas, tendo como atribuigoes:

I - apoiar, elaborar e conferir calculos em processos judiciais e
administrativos, quando solicitado pelo Procurador do Estado vinculado ao
feito;
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II - supervisionar, coordenar e acompanhar os trabalhos tecnicos
de calculo referentes aos feitos de interesse do Estado e entidades da
Administragao Estadual Indireta, as liquidagdes de sentenga e aos processos
de execugao;

III - examinar os calculos constantes dos precatorios judiciarios e
requisigoes de pequeno valor, de responsabilidade do Estado e das entidades
da administragao estadual indireta;

IV - promover, quando solicitado, pesquisas orgamentarias
destinadas a subsidiar pareceres e manifestagoes em processos judiciais ou
administrativos submetidos ao Gabinete ou as Procuradorias Especializadas;

V - examinar, quando solicitado, planilhas de custos e de
formagao de pregos dos processos administrativo-licitatorios a cargo da
procuradoria especializada;

VI - emitir laudo tecnico nos processos administrativo-licitatorios
relacionados a obras e servigos de engenharia e compra e servigos na area da
saude;

VII - manifestar-se a respeito de laudos e pesquisas periciais
afetos a processos judiciais, respondendo questionamentos objetivamente
formulados, e quando couber, sugerindo a elaboragao de quesitos;

VIII - apoiar, elaborar e conferir planilhas relacionadas a
processos judiciais ou administrativos onde se discuta promogao de servidor
publico, civil ou militar;

IX - exercer outras atribuigoes que lhe sejam conferidas por lei,
pelo Procurador-Geral ou pelo Regimento Interno da Procuradoria-Geral do
Estado.

§ 1° O Centro de Calculos Judiciais e Pesquisas Orgamentarias
sera chefiado por Contador nomeado em comissao pelo Govemador do Estado.

§ 2° A competencia prevista nesse artigo nao envolve a analise
ou definigao dos criterios e parametros juridicos, os quais devem ser
fornecidos pelo Procurador do Estado vinculado ao processo.

§ 3° Para o desempenho de suas fungoes o Centro de Calculos
Judiciais e Pesquisas Orgamentarias podera contar, alem do pessoal
administrative inerente ao orgao, com profissionais afetos a contabilidade, a
engenharia civil e a saude, e bem assim, conforme dispuser o Regimento
Interno, com profissionais de outras areas do saber cientifico, todos
devidamente registrados no organ fiscalizador da categoria.

§ 4° O Centro de Calculos Judiciais e Pesquisas Orgamentarias
mantera arquivo, atualizado trimestralmente, dos pregos, custos de produgao
e formagao de planilhas de pregos dos bens e servigos recorrentes nos
processos licitatorios a cargo da procuradoria especializada.

SE£AO V
Camara de Conciliagao e Arbitragem

Art . 24. A Camara de Conciliagao e Arbitragem da
Administragao Estadual compete pronunciar-se em sede administrativa a
respeito de controversia de natureza jurldica entre organs e entidade da
administragao direta ou indireta estadual, e ainda:

I - avaliar a admissibilidade dos pedidos de resolugao de
conflitos, por meio de conciliagao, no ambito da Procuradoria-Geral do Estado
do Amapa;

ml •



Lei Complementar n° 0089 de 01 de julho de 2015 f. 021

II - requisitar aos organs e entidades da Administragao Publica
Estadual informagoes para subsidiar sua atuagao;

III - promover, quando couber, a celebragao de Termo de
Ajustamento de Conduta nos casos submetidos a procedimento conciliatory;

IV - propor, quando couber, ao Procurador-Geral do Estado,
arbitramento das controversias nao solucionadas por conciliagao;

V - outras atribuigoes previstas em Lei ou Decreto.
Paragrafo unico. Ato do Governador do Estado definira o

funcionamento e a composigao da Camara de Conciliagao e Arbitragem,
observando-se, entretanto, que metade dos integrantes, com direito a voto,
sera escolhida dentre Procuradores do Estado, dos quais um a presidira.

SEQAO VI
Dos Estagiarios

Art. 25. Os estagiarios da Procuradoria-Geral do Estado,
previamente selecionados, serao lotados pelo Procurador-Geral do Estado,
segundo as necessidades do servigo, dentre alunos dos quatro ultimos
semestres do curso de Bacharelado em Direito das entidades de ensino
superior reconhecidas pelo Ministerio da Educagao.

§ 1° Os estagiarios poderao ser dispensados a qualquer tempo, a
pedido, ou mediante recomendagao da Corregedoria-Geral, e o serao,
obrigatoriamente, quando concluido o curso.

§ 2° Os estagiarios receberao bolsa-estagio fixada em
regulamento proprio.

§ 3° O exercicio da atividade de estagiario, bem como a avaliagao
de seu aproveitamento, serao regulamentados pelo Procurador-Geral do
Estado, mediante proposta da Corregedoria-Geral e do Centro de Estudos
Juridicos.

§ 4° A orientagao do servigo de estagiario, bem como a
fiscalizagao de sua frequencia, que e obrigatoria, competira ao Procurador-
Chefe junto ao qual servir.

§ 5° O estagiario podera ser removido do local de estagio a pedido
ou por proposta fundamentada do Procurador-Chefe perante o qual servir,
dirigida ao Procurador-Geral do Estado.

§ 6° E permitido ao estagiario afastar-se do servigo, nos dias de
seus exames, mediante comunicagao previa ao Procurador-Chefe junto ao qual
servir , ficando, todavia, obrigado a comprovar a prestagao dos respectivos
testes escolares.

§ 7° A selegao de estagiarios, conforme o quantitative e demais
requisitos fixados pelo Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado,
sera precedida da apresentagao dos seguintes documentos:

I - certificado de matricula no curso de Bacharelado em Direito,
observado o disposto nos paragrafos anteriores;

II - certificado de notas obtidas durante o curso, ou historico
escolar;

III - declaragao de antecedentes criminals.
§ 8° Sao atribuigoes dos estagiarios da Procuradoria-Geral do

T
Estado:



Lei Complementar n° 0089 de 01 de julho de 2015 f. 022

I - auxiliar os Procuradores junto ao qual servirem,
acompanhando-os no que for necessario;

II - auxiliar os Procuradores no exame de autos e papeis,
realizagao de pesquisas, controle do recebimento e devolugao de autos, dando-
lhe ciencia das irregularidades que observar;

III - realizar pesquisa legislativa, doutrinaria e jurisprudential;
IV - desempenhar outras atribuigoes previstas no Regimento

Interno da Procuradoria-Geral do Estado.
§ 9° Sao deveres dos estagiarios:
I - seguir no servigo a orientagao que lhe for dada pelo

Procurador-Chefe e pelos demais Procuradores do Estado junto aos quais
servirem;

II - apresentarem trimestralmente a Corregedoria-Geral relatorio
circunstanciado, aprovado pelo Procurador-Chefe;

III - obedecerem outros preceitos previstos no Regimento Interno
da Procuradoria-Geral do Estado.

CAPITULO IV
Da Caracterizagao e das Atribuigoes dos Orgaos de Execugao Programatica da

Procuradoria-Geral do Estado
SEQAO I

Do Procurador-Chefe

Art. 26 . Aos ocupantes de chefia incumbe, observadas as
competencias especificas dos orgaos que dirigem:

I - coordenar, orientar e supervisionar a execugao dos trabalhos
do respectivo orgao;

II - acompanhar a distribuigao dos processos administrativos que
lhe forem encaminhados para elaboragao de parecer;

III - acompanhar a distribuigao dos processos ou agoes judiciais
que lhe forem encaminhadas;

IV - avocar, fundamentadamente, processos distribuidos aos
demais integrantes do orgao que coordena;

V - promover reunioes com o pessoal que sirva em seu orgao,
visando a racionalizagao dos servigos;

VI - requisitar providencias, pessoal, material, equipamento,
comunicagao e transporte indispensaveis ao desenvolvimento das atividades
do orgao;

VII - representar ao Procurador-Geral do Estado e ao Corregedor-
Geral da Procuradoria-Geral do Estado sobre qualquer assunto de interesse do
servigo, bem como irregularidade ou deficiencia ocorrida;

VIII - encaminhar, semestralmente, ao Procurador Corregedor o
relatorio do orgao;

IX - cientificar ao Procurador-Geral do Estado sobre a solugao
dos processos e agoes pendentes, propondo arquivamento ou a desistencia
daqueles em que se verifique a impossibilidade ou a inconveniencia de iniciar
o procedimento judicial ou de prosseguir nos ja iniciados;
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X - colaborar com os demais orgaos, quando solicitado;
XI - emitir e fornecer, semestralmente, ao Conselho Superior da

Procuradoria-Geral do Estado, conceito funcional e elementos informativos
destinados a aferigao do merecimento dos Procuradores do Estado que lhe
estejam subordinados;

XII - zelar pela Etica profissional, assiduidade, pontualidade e
eficiencia no local de trabalho;

XIII - emitir, semestralmente, conceito funcional a respeito dos
estagiarios e servidores lotados no orgao remetendo-o ao Corregedor-Geral;

XIV - informar e prestar esclarecimentos ao Gabinete da
Procuradoria-Geral e as Procuradorias Especializadas sobre materias que lhe
forem submetidas, propondo as providencias que julgar convenientes;

XV - entender-se com os demais Procuradores-Chefes de
Procuradorias Especializadas para a discussao de assuntos de interesse
comum;

XVI - indicar temas para exame e discussao nas reunioes
promovidas na sua Procuradoria Especializada;

XVII - zelar pela qualidade das pegas juridicas produzidas no
ambito da sua Procuradoria, determinando as alteragoes e pratica de demais
atos que julgar necessarias;

XVIII - executar outras atividades correlatas que lhe sejam
atribuidas no Regimento Interno da Procuradoria-Geral do Estado.

§ 1° O Procurador-Chefe, em seus impedimentos eventuais,
licengas ou ferias, sera substituido por um Procurador do Estado do ultimo
nivel da carreira, designado pelo Procurador-Geral do Estado, fazendo jus a
percepgao da gratificagao correspondente quando a substituigao ultrapassar
15 (quinze) dias. Caso a substituigao seja por prazo inferior a 15 (quinze dias)
e igual ou superior a 10 (dez) dias, a gratificagao sera paga no valor de 1/3
(um tergo) . Se a substituigao for por prazo inferior a 10 (dez) dias, nao sera
devido nenhum pagamento.

§ 2° Mediante designagao do Govemador do Estado,
Procuradores do Estado do ultimo nivel da carreira poderao ser nomeados
para, sem prejuizo das fungoes na Procuradoria-Geral do Estado, atuarem
diretamente nas Secretarias e demais orgaos da administragao direta
estadual, competindo-lhes, exercer a diregao superior, a orientagao,
coordenagao e supervisao juridica dos respectivos orgaos, fazendo jus a
gratificagao correspondente a paga aos Procuradores Chefes.

§ 3° Salvo disposigao em contrario no Regimento Interno da
Procuradoria-Geral do Estado, o exercicio das fungoes de Procurador-Chefe
dar-se-a sem prejuizo das atribuigoes inerentes ao cargo.

§ 4° Ressalvada eventual situagao prevista nesta Lei, a expressao
Procurador-Chefe estende-se as chefias de Procuradorias Especializadas, as
chefias de Nucleos, a chefia da Procuradoria de Precatorios e a chefla do
Centro de Estudos Juridicos, bem como ao Procurador-Assistente, ao
Procurador Especial de Assessoramento e aos Procuradores do Estado
nomeados para comporem o Centro Integrado de Agoes de Improbidade
Administrativa e de Ressarcimento do Erario.

§ 5° Nao ha hierarquia funcional entre as Procuradorias
Especializadas e os respectivos Nucleos, mas estes, para efeitos
administrativos, inclusive, relacionados a coordenagao de pessoal, controle de
frequencia, ferias ou outros afastamentos, acompanhamento de prazos e

mj-
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distribuigao de processos, estarao vinculados e submetidos aos preceitos
normativos tragados por aquelas.

SEQAO II
Da Procuradoria de Pessoal Civil e Militar

Art. 27. A Procuradoria de Pessoal Civil e Militar sera chefiada
por um Procurador indicado pelo Procurador-Geral do Estado e nomeado pelo
Governador do Estado dentre integrantes do ultimo nivel da carreira,
competindo-lhe:

I - assessorar privativamente o Governador do Estado e o
Procurador-Geral do Estado em assuntos de natureza juridica, elaborando
pareceres e estudos ou propondo normas, medidas e diretrizes;

II - emitir pareceres sobre materias e processos submetidos ao
exame da Procuradoria-Geral do Estado por meio de consulta formulada pelas
autoridades previstas no paragrafo primeiro do art. 4°, ressalvadas as
competencias de outros orgaos da Procuradoria-Geral do Estado;

III - propor, por intermedio do Procurador-Geral do Estado, as
autoridades estaduais competentes a adogao das medidas consideradas
necessarias ao fiel cumprimento e a uniformizagao da legislagao e da
jurisprudencia administrativa;

IV - minutar sumulas administrativas, com efeito vinculante para
os orgaos da administragao direta e indireta, apos a aprovagao do Procurador-
Geral do Estado e ratificagao do Governador do Estado, com efeito apos a
publicagao no Diario Oficial do Estado;

V - reexaminar sumulas, de oficio ou mediante representagao
fundamentada dos orgaos da administragao direta e indireta, neste ultimo
caso, desde que autorizado pelo Procurador-Geral do Estado;

VI - manifestar-se em processos de direito, vantagens, deveres e
obrigagoes dos servidores publicos da administragao direta, ativos e inativos,
civis e militares, submetidos ao regime estatutario e celetista, bem como aos
beneficiarios de pensoes pagas pelo Estado;

VII - aprovar previamente edital de concurso para provimento de
cargos publicos ou participar da respectiva elaboragao;

VIII - manifestar-se obrigatoriamente nos processos disciplinares
apos o relatorio final da comissao processante;

IX - promover revisao de processo administrativo-disciplinar, em
caso de pedido de renovagao da instancia administrativa, nas hipoteses
previstas em lei;

X - requisitar e realizar diligencias investigatorias;
XI - emitir parecer em materia relativa aos servidores publicos

civis e militares do Estado do Amapa e aos cedidos por forga de disposigao
contratual, legal ou constitucional;

XII - revisar anteprojetos de leis, decretos e regulamentos afetos
aos servidores tratados nesse artigo;

XIII - requisitar e realizar diligencias;
XIV - exercer outras atividades correlatas ao desempenho das

atribuigoes dispostas neste artigo.
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§ 1° A Procuradoria de Pessoal Civil e Militar contara com o apoio
tecnico de um servidor da Policia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar do
Estado, com formagao superior em Direito, indicado pelo Procurador-Geral do
Estado, cuja atividade e considerada militar ou de interesse militar para todos
os efeitos, podendo receber gratificagao pecuniaria prevista na legislagao do
orgao militar a que esteja vinculado ou a equivalente a rubrica CDS-1 do
Anexo II desta Lei.

§ 2° Nos casos previstos neste artigo, ficara a cargo do orgao de
origem a instrugao da sindicancia investigativa ou punitiva e do processo
administrative disciplinar.

SEQAO III
Da Procuradoria de Licitagoes , Contratos e Convenios

Art. 28. Procuradoria de Licitagao, Contratos e Convenios sera
chefiada por um Procurador indicado pelo Procurador-Geral do Estado e
nomeado pelo Governador do Estado dentre integrantes do ultimo nivel da
carreira, competindo-lhe, sem prejuizo da atuagao das demais procuradorias
especializadas, manifestar-se previamente nos processos administrativos
relacionados a licitagoes, contratos, convenios, reconhecimento de dividas ou
quaisquer outros ajustes, da administragao direta e indireta, e ainda:

I - assessorar privativamente o Governador do Estado e o
Procurador-Geral do Estado em assuntos de natureza juridica afetos a sua
area de atuagao, elaborando pareceres e estudos ou propondo normas,
medidas e diretrizes;

II - emitir pareceres sobre materias e processos submetidos ao
exame da Procuradoria-Geral do Estado por meio de consulta formulada pelas
autoridades previstas no paragrafo primeiro do art. 4°, ressalvadas as
competencias de outros orgaos da Procuradoria-Geral do Estado;

III - propor, por intermedio do Procurador-Geral do Estado, as
autoridades estaduais competentes a adogao das medidas consideradas
necessarias ao fiel cumprimento e a uniformizagao da legislagao e da
jurisprudence administrativa;

IV - minutar sumulas administrativas, com efeito vinculante para
os orgaos da administragao direta e indireta, apos a aprovagao do Procurador-
Geral do Estado e ratificagao do Governador do Estado, com efeito apos a
publicagao no Diario Oficial do Estado;

V - reexaminar sumulas, de oficio ou mediante representagao
fundamentada dos orgaos da administragao direta e indireta, neste ultimo
caso, desde que autorizado pelo Procurador-Geral do Estado;

VI - orientar a elaboragao dos atos, convenios e consorcios
administrativos relacionados com a execugao e a concessao de obras publicas,
compras, fornecimento, locagao e prestagao de servigos publicos;

VII - examinar e aprovar previamente as minutas dos contratos,
acordos, convenios, ajustes e quaisquer outros instrumentos em que haja um
acordo de vontades para formagao de vinculo obrigacional, oneroso,
celebrados por quaisquer orgaos ou entidades integrantes da administragao
direta e indireta do Estado do Amapa;

VIII - padronizar minutas de editais, de cartas-convites, de
contratos, acordos, convenios, ajustes e quaisquer outros instrumentos
similares, para servirem de modelo de observance obrigatoria pela
administragao direta e indireta;
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IX - manifestar-se previamente sobre quaisquer materias
referentes as licitagoes publicas promovidas por quaisquer dos orgaos
integrantes da Administragao Publica, inclusive sobre as hipoteses de licitagao
deserta, dispensada, dispensavel e inexigivel, sob pena de nulidade e
responsabilidade administrativa, civil e criminal do dirigente do respectivo
orgao, entidade ou Secretaria de Estado;

X - manifestar-se sobre as fases interna e externa das licitagoes,
antes da homologagao do certame pela autoridade competente;

XI - requisitar e realizar diligencias;
XII - exercer a atribuigao residual quanto as materias de

natureza administrativa;
XIII - exercer outras atividades correlatas ao desempenho das

atribuigoes dispostas neste artigo.

SEQAO IV
Do Sistema Centralizado de Licitagoes, Concessoes Publicas, Alienagoes c
Contratos de Obras, Servigos, Compras e Locagoes do Estado do Amapa

Art . 29. Fica instituido o Sistema Centralizado de Licitagoes,
Concessoes Publicas, Alienagoes e Contratos de Obras, Servigos, Compras e
Locagoes do Estado do Amapa, com a implantagao da Central de Licitagao na
Procuradoria-Geral do Estado, tendo como objetivo coordenar e supervisionar
os processos e contratos administrativos relacionados as Obras, Servigos,
Compras, Alienagoes e Locagoes do Estado do Amapa, incluindo os casos de
licitagao ou de dispensa ou inexigibilidade desta, bem como estabelecer as
normas basicas necessarias a integragao e sistematizagao das licitagoes da
Administragao Publica direta e indireta do Estado do Amapa, visando a
uniformizagao e padronizagao dos termos de referencias, projetos basicos,
editais e cartas-convites, planilhas de custos e procedimentos, conferindo
regularidade, seguranga, transparencia, controle, eficiencia e eficacia nas
aquisigoes e alienagoes publicas.

§ 1° Ato normativo estadual dispora sobre o Sistema Centralizado
de Licitagoes, Obras, Servigos, Compras, Alienagoes e Locagoes do Estado do
Amapa, seu pessoal administrative, Comissoes de Licitagao, pregoeiros, equipe
de apoio, e demais materias relacionadas as suas atribuigoes e
funcionamento.

§ 2° O Sistema Centralizado de Licitagoes, Obras, Servigos,
Compras, Alienagoes e Locagoes do Estado do Amapa sera chefiado e
coordenado por um Procurador do Estado do ultimo nivel da carreira,
indicado pelo Procurador-Geral do Estado e nomeado pelo Governador do
Estado.

SEQAO V
Da Procuradoria de Tecnica e Controle Legislative

Art. 30. A Procuradoria de Tecnica e Controle Legislativo sera
chefiada por um Procurador indicado pelo Procurador-Geral do Estado e
nomeado pelo Governador do Estado dentre integrantes do ultimo nivel da
carreira, competindo-lhe:

I - tombar, registrar, autuar e acompanhar o tramite e o prazo
dos projetos de lei e demais atos normativos submetidos ao exame da
Procuradoria-Geral do Estado;

T
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II - ordenar, padronizar e formalizar os atos normativos
submetidos ao exame da Procuradoria-Geral do Estado, mediante aplicagao de
principios de tecnicas redacional legislativa;

III - elaborar e examinar minutas de decretos e anteprojetos de
leis do Poder Executivo, opinando previamente nos textos legislatives de
competencia do Chefe do Poder Executivo;

IV - acompanhar e opinar durante o processo legislative sobre os
atos de competencia do Chefe do Poder Executivo;

V - analisar e manifestar-se sobre projetos de lei votados pelo
Poder Legislative, orientando a sangao ou veto do Chefe do Poder Executivo;

VI - elaborar Agoes Diretas de Inconstitucionalidades relativas a
lei ou ato normativo, a requerimento do Chefe do Poder Executivo;

VII - exercer outras atividades correlatas ao desempenho das
atribuigoes dispostas neste artigo ou que lhes sejam atribuidas pelo
Procurador-Geral ou por orgao de diregao superior.

SEQAO VI
Da Procuradoria Judicial

Art . 31 . A Procuradoria Judicial, chefiada por um Procurador
indicado pelo Procurador-Geral do Estado e nomeado pelo Governador do
Estado dentre integrantes do ultimo nivel da carreira, tem atribuigao para
atuar nos processos em que o Estado seja parte, interveniente ou interessado,
exceto nos feitos privativos de atuagao de outras Procuradorias
Especializadas, cabendo-lhe:

I - promover agoes e intervengoes judiciais do Estado em face da
Uniao, de Estados, de Municipios, de pessoas naturais e juridicas de direito
publico e de direito privado;

II - defender o Estado nas agoes e execugoes judiciais nas quais a
Fazenda Publica seja parte demandada;

III - responder e acompanhar processos de mandado de
seguranga e interpor os recursos cabiveis;

IV - defender o Estado nas agoes civis publicas, agoes populares,
e demais demandas individuals ou coletivas em que se intente preservar o
patrimbnio publico estadual, resguardar os principios da administragao
publica ou evitar danos ou prejuizo ao erario;

V - elaborar minutas de informagoes e acompanhar processos de
mandado de seguranga, mandado de injungao e habeas data nos quais o
Governador seja apontado como autoridade coatora;

VI - promover a cobranga dos debitos relacionados a multas
contratuais ou legais, inclusive, as relativas a Lei n° 8666, de 21 de junho de
1996;

VII - elaborar pareceres, recomendagoes e outras manifestagoes
administrativas afetas a sua area de atuagao;

VIII - exercer outras atividades correlatas ao desempenho das
atribuigoes dispostas neste artigo.

§ 1° Na defesa do Estado, a Procuradoria Judicial tem autonomia
para convocar servidores, requisitar informagoes, documentos, exames,
diligencias e esclarecimentos necessarios relativos aos processos do ambito de
sua atuagao.
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§ 2° Nos processos da algada da Procuradoria Judicial, os
Procuradores do Estado poderao realizar acordos e transagoes judiciais no
valor de ate dez salarios-minimos nacionais, excluidos os creditos de natureza
tributaria.

§ 3° O Regimento Interno da Procuradoria do Estado dispora a
respeito das demais atribuigoes da Procuradoria Judicial e dos Nucleos
dispostos nas Subsegoes I, II e III.

§ 4° Compete a Procuradoria Judicial a competencia residual nos
processos judiciais em que o Estado do Amapa for parte, assistente, opoente
ou , de qualquer forma, possuir interesse, ainda que nao patrimonial.

SUBSECAO I
Do Nucleo de Fazenda Publica

Art . 32. O Nucleo de Fazenda Publica sera chefiado por um
Procurador do Estado nomeado pelo Governador do Estado apos indicagao do
Procurador-Geral, dentre integrantes dos dois ultimos niveis da carreira,
competindo-lhe, ressalvada a atribuigao das demais especializadas e dos
demais nucleos, atuar nos processos em curso nas varas de Fazenda Publica
estaduais, varas da Justiga Federal, e nos processos em tramite perante o
Tribunal de Justiga do Amapa.

SUBSE£AO II
Do Nucleo dos Juizados Especiais da Fazenda Publica

Art . 33. O Nucleo dos Juizados Especiais da Fazenda Publica
sera chefiado por um Procurador do Estado, nomeado pelo Governador do
Estado apos indicagao do Procurador-Geral, dentre integrantes dos dois
ultimos niveis da carreira, competindo-lhe atuar nas causas de competencia
dos juizados especiais e respectivas turmas recursais.

SUBSEf AO III
Do Nucleo das Varas do Trabalho

Art. 34. O Nucleo das Varas do Trabalho sera chefiado por um
Procurador do Estado, nomeado pelo Governador do Estado apos indicagao do
Procurador-Geral, dentre integrantes dos dois ultimos niveis da carreira,
competindo-lhe atuar nas causas perante a Justiga do Trabalho.

SE£AO VII
Da Procuradoria Patrimonial e Ambiental

Art. 35. A Procuradoria Patrimonial e Ambiental, chefiada por
um Procurador indicado pelo Procurador-Geral do Estado e nomeado pelo
Governador do Estado dentre integrantes do ultimo nivel da carreira, compete
representar o Estado em processos ou agoes de qualquer natureza, cujo objeto
principal, incidente ou acessorio, verse sobre direitos reais e possessorios,
patrimonio imobiliario, meio ambiente e demais bens de dominio ou interesse
do Estado, e ainda:

I - executar, organizar e acompanhar, os processos
administrativos e judiciais de desapropriagao por utilidade publica,
necessidade publica ou interesse social, em que o Estado seja o promovente;

T
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II - atuar judicial ou extrajudicialmente, em casos de locagao,
arrendamento, enfiteuse, concessao de direito de superficie e compra e venda
relativos a bens imoveis do Estado;

III - promover as medidas administrativas e judiciais necessarias
a defesa do patrimonio publico do Estado;

IV - examinar a regularidade de titulos de propriedade do Estado,
adotando as medidas cabiveis para completa-los ou regulariza-los, quando se
fizer necessario;

V - intervir nas causas e processos judiciais ou administrativos
relacionados a discriminagao de terras devolutas e legitimagao de posse,
incorporando ao patrimonio do Estado as que se encontrarem vagas ou livres
de posse legitima;

VI - emitir parecer em processos administrativos de sua
competencia e responder as consultas que lhe forem formuladas, exercendo o
controle da legalidade nos atos de aquisigao, destinagao ou alienagoes, bem
como nos contratos de locagao de bens imoveis pertencentes ao Estado;

VII - revisar anteprojetos de lei, de decretos e de regulamentos
sobre materia de sua Procuradoria Especializada, elaborados pela
Procuradoria Legislativa;

VIII - executar o cadastramento de bens imoveis do Estado,
estabelecendo suas diretrizes, bem como a guarda e responsabilidade dos
documentos, titulos e processos, determinando, quando necessario, os
respectivos registros e averbagoes perante o Cartorio de Registro de Imoveis;

IX - promover a avaliagao dos bens imoveis do Estado;
X - requisitar das autoridades competentes, quando necessario, o

uso da forga publica para garantir a posse e a integridade fisica e juridica dos
bens imoveis do Estado;

XI - prestar assistencia tecnico-juridica quando da realizagao de
atos ou negocios juridicos relativos a bens imoveis do Estado, inclusive
elaborando minutas e contratos;

XII - acompanhar os processos de usucapiao em que o Estado
tenha sido instado a manifestar seu interesse;

XIII - estabelecer diretrizes para disciplinar a destinagao e a
utilizagao dos bens imoveis do Estado;

XIV - cooperar, atuando em conjunto com os orgaos competentes,
por solicitagao destes e determinagao do Procurador-Geral, nos processos de
arrecadagao e de discriminagao de terras, realizados no ambito do Estado e
que sejam de seu interesse;

XV - exercer outras atividades correiatas ao desempenho das
atribuigoes dispostas neste artigo.

Paragrafo unico. Nas materias afetas ao seu dominio,
relacionadas ao meio ambiente, compete, ainda, a Procuradoria Patrimonial e
Ambiental exercer as seguintes atribuigoes:

I - oficiar nos procedimentos administrativos e/ou judiciais que
tratem a respeito do Estado e da preservagao do meio ambiente;

II - promover agoes civis publicas de interesse do Estado, em
materia ambiental;

III - promover, pela via amigavel ou judicial, as desapropriagoes
relativas a bens indispensaveis a protegao ambiental; T
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IV - representar o Estado nas agoes de qualquer natureza, cujo
objeto principal, incidente ou acessorio, esteja vinculado a protegao do meio
ambiente;

V - emitir parecer juridico sobre proposigoes normativas
pertinentes a defesa do meio ambiente de competencia do Governador do
Estado;

VI - emitir parecer juridico sobre materia ambiental em assuntos
relevantes ou controversos;

VII - opinar sobre representagao ao Procurador-Geral do Estado,
formulada por qualquer cidadao ou entidade ambientalista regularmente
constituida, solicitando providencias de competencia do Estado do Amapa em
materia ambiental;

VIII - representar o Estado do Amapa e a Procuradoria-Geral do
Estado nos Conselhos e demais orgaos nos quais estes tenham assento;

IX - exercer outras atividades correlatas ao desempenho das
atribuigoes dispostas neste artigo.

SE£AO VIII
Da Procuradoria Tributaria

Art. 36 . A Procuradoria Tributaria sera chefiada por um
Procurador indicado pelo Procurador-Geral do Estado e nomeado pelo
Governador do Estado dentre integrantes do ultimo nivel da carreira,
competindo-lhe:

I - apurar a liquidez e a certeza dos creditos da Fazenda Publica
Estadual, inscrevendo e controlando, com exclusividade, a divida ativa,
tributaria ou nao;

II - promover a cobranga judicial e extrajudicial da divida ativa do
Estado, de qualquer natureza, tributaria ou nao;

III - defender os interesses do Estado em quaisquer agoes e
processos de natureza Tributaria, inclusive nos mandados de seguranga,
mandado de injungao, habeas data e habeas corpus em favor das autoridades
estaduais constrangidas em razao de sua atuagao no interesse do Fisco
Estadual;

IV - representar o Estado nos processos de inventario,
arrolamento, partilha e arrecadagao de bens de ausentes e heranga jacente ou
vacante;

V - requerer a abertura de inventario, arrolamento ou partilha,
decorrido o prazo legal sem que os demais interessados o fagam;

VI - emitir parecer relacionado a materia tributaria;
VII - examinar as decisoes judiciais, em materia tributaria,

orientando o orgao incumbido de seu cumprimento;
VIII - superintender os trabalhos desenvolvidos pelo Nucleo de

Divida Ativa, que tera sua organizagao e funcionamento definidos no
Regimento Interno da Procuradoria-Geral do Estado;

IX - realizar trabalhos relacionados com o estudo e a divulgagao
da legislagao tributaria, atuando em colaboragao com o Centro de Estudos
Juridicos; T
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X - atuar junto ao Conselho Estadual de Recursos Fiscais -CERF,
nos termos de legislagao especifica;

XI - examinar previamente a legalidade dos contratos, acordos,
ajustes e convenios que interessem ao Estado do Amapa, relacionados a area
tributaria e promover a respectiva rescisao por atos administrative ou judicial;

XII - representar o Estado do Amapa nas causas de natureza
fiscal e fazendaria;

XIII - opinar, para decisao do Procurador-Geral, sobre
parcelamento do credito tributario ou nao tributario, inclusive os decorrentes
da agao judicial em curso ou a ser proposta, nos termos e limites fixados em
lei;

XIV - promover a cobranga das multas e demais decisoes
oriundas do Tribunal de Contas do Estado do Amapa e das custas e
emolumentos judiciais nao recolhidos ao Tribunal de Justiga do Amapa;

XV - exercer outras atividades correlatas ao desempenho das
atribuigoes dispostas neste artigo.

Paragrafo unico. O Regimento Interno da Procuradoria do Estado
dispora a respeito das demais atribuigoes da Procuradoria Tributaria e dos
Nucleos dispostos nas Subsegoes I e II.

SUBSECAO I
Do Nucleo da Divida Ativa

Art. 37. Ao Nucleo da Divida Ativa, chefiado por um Procurador
indicado pelo Procurador-Geral do Estado, nomeado pelo Governador do
Estado dentre integrantes dos dois ultimos niveis da carreira, compete as
seguintes atribuigoes:

I - apurar a liquidez e a certeza dos creditos da fazenda publica
estadual, inscrevendo e controlando, com exclusividade, a divida ativa,
tributaria ou nao tributaria;

II - efetuar, em conjunto com a Procuradoria Tributaria, a
cobranga extrajudicial da divida ativa tributaria ou nao tributaria;

III - exercer outras atividades correlatas ao desempenhar das
atribuigoes dispostas neste artigo.

SUBSECAO II
Do Nucleo Previdenciario

Art. 38. Compete ao Nucleo Previdenciario acompanhar e
supervisionar as contribuigoes, aportes fmanceiros e a evolugao da divida
previdenciaria, sugerindo as medidas administrativas e judiciais cabiveis, e
ainda:

I - supervisionar e orientar o cumprimento de sentengas e ordens
judiciais de repercussao estadual relativas a materia administrativo-
previdenciaria;

II - orientar as atividades de consultoria e assessoramento
juridicos no ambito da AMPREV;

III - realizar estudos de temas juridicos especificos em materia
previdenciaria;
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IV - exercer outras atividades correlatas ao desempenho das
atribuigoes dispostas neste artigo.

SEQAO IX
Da Procuradoria de Brasilia

Art . 39. A Procuradoria em Brasilia, chefiada por um Procurador
indicado pelo Procurador-Geral do Estado e nomeado pelo Governador do
Estado dentre integrantes do ultimo nivel da carreira, compete representar,
ativa ou passivamente, o Estado na defesa de seus interesses perante os
Tribunals Superiores e demais orgaos judiciarios, legislatives e administrativos
sediados no Distrito Federal, de qualquer natureza, tanto originarios quanto
recursais, e, ainda:

I - acompanhar, interpor e responder recursos e agoes com
tramite ou de competencia originaria, de interesse do Estado do Amapa,
perante os Tribunals Superiores, o Tribunal Regional Federal da primeira
Regiao e o Tribunal de Contas da Uniao;

II - despachar obrigatoriamente com Desembargadores e
Ministros Relatores, visando a exposigao das razoes recursais, entrega de
sinteses e outros documentos que contribuam para um melhor deslinde da
causa;

III - colaborar com o Procurador do Estado na elaboragao dos
recursos e demais medidas judiciais cabiveis, nos processos a serem
submetidos aos Tribunals Superiores;

IV - manter as Procuradorias Especializadas informadas
semestralmente, dos julgamentos efetuados pelos Tribunals Superiores, nas
agoes de interesse do Estado;

V - acompanhar as materias em tramitagao nos Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciario da Uniao, informando os assuntos de
interesse peculiar para a Procuradoria-Geral do Estado;

VI - exercer a consultoria juridica e assessorar os orgaos da
administragao publica estadual, em Brasilia, para a solugao dos assuntos de
interesse do Estado;

Paragrafo unico. Os atos de lotagao e de remogao de Procurador
em exercicio na Procuradoria de Brasilia serao ditados por deliberagao do
Conselho Superior.

SEQAO X
Das Procuradorias das Autarquias e Fundagoes

Art . 40. Compete a Procuradoria das Autarquias e Fundagoes
exercer as fungoes de diregao superior, coordenagao, orientagao e
representagao judicial, extrajudicial e de consultoria juridica das entidades da
Administragao Publica Estadual Indireta, inclusive das procuradorias
autarquicas, exercendo, no que couber, as atribuigoes das procuradorias
especializadas citadas nas segoes anteriores, e, ainda:

I - estabelecer diretrizes tecnicas para os servigos juridicos das
entidades da Administragao Indireta;

II - emitir pareceres sobre questoes concernentes ao
relacionamento entre a administragao direta e a indireta estaduais, aplicando-
se o disposto no art. 26, desta Lei Complementar;
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III - exercer outras atividades correlatas ao desempenho das
atribuigoes dispostas neste artigo.

§ 1° As Procuradorias da Administragao Indireta contarao com
corpo de assistentes juridicos pertencentes a respectiva entidade, os quais
estarao subordinados ao Procurador-Chefe, nomeado da forma prevista nesta
lei complementar.

§ 2° As Procuradorias da Administragao Indireta serao chefiadas
por Procuradores do Estado de livre escolha, nomeagao e destituigao pelo
Governador do Estado dentre integrantes do ultimo nivel da carreira.

§ 3° Havendo a nomeagao do Procurador do Estado para assumir
Chefia de Procuradoria Juridica de entidade da Administragao Indireta, no
mesmo ato serao incluidas disposigoes quanto a sua cessao.

§ 4° Ao Procurador cedido da forma prevista neste artigo sera
atribuida a gratificagao correspondente ao exercicio da fungao de Procurador
de Estado Chefe, ou o valor correspondente na Lei de criagao da entidade
cessionaria, se lhe for mais favoravel.

SEQAO XI
Da Procuradoria de Precatorios

Art. 41. A Procuradoria de Precatorios sera chefiada por um
Procurador indicado pelo Procurador-Geral do Estado, nomeado pelo
Governador do Estado dentre integrantes do ultimo nivel da carreira,
competindo-lhe coordenar e supervisionar o pagamento de precatorios e
requisigoes de pequeno valor, acompanhar a evolugao da divida resultante
destes mesmos institutos, sugerindo as medidas administrativas e judiciais
cabiveis.

Paragrafo unico. O Regimento Interno da Procuradoria-Geral
dispora sobre outras atribuigoes da procuradoria especializada tratada no
caput deste artigo.

SEQAO XII
Do Centro de Estudos Juridicos

Art. 42 . Compete ao Centro de Estudos Juridicos - CEJUR,
orgao auxiliar, diretamente subordinado ao Procurador-Geral:

I - promover estudos de assuntos juridicos relevantes de
interesse do Estado;

II - elaborar ou reexaminar proposta de sumulas administrativas,
mediante estudo e sugestoes das Procuradorias Especializas, submetendo-as
ao Conselho Superior para uniformizagao;

III - promover o aperfeigoamento tecnico profissional dos agentes
publicos da Procuradoria-Geral do Estado;

IV - organizar e promover cursos de pos-graduagao e de extensao,
seminarios, estagios, conferences, palestras, paineis, simposios, congressos e
outras atividades correlatas, no campo do direito;

V - divulgar materia doutrinaria, legislativa e jurisprudencial de
interesse dos servigos da Procuradoria-Geral do Estado;

VI - colaborar na organizagao dos concursos publicos para o
ingresso na carreira de Procurador do Estado;

1^1
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VII - elaborar estudos e pesquisas bibliograficas por solicitagao
dos orgaos da Procuradoria-Geral do Estado;

VIII - desenvolver pesquisa avangada no campo do direito e da
informatica juridica;

IX - editar a revista da Procuradoria-Geral do Estado e outras
publicagoes de interesse da Instituigao;

X - supervisionar as atividades da Biblioteca da Procuradoria-
Geral do Estado;

XI - organizar os servigos de documentagao e informagao
juridicas, mantendo sempre atualizado servigo de informagao legislativa e
jurisprudencial;

XII - organizar ementario dos pareceres predominantes na
Procuradoria-Geral do Estado;

XIII - acompanhar, em conjunto com a Corregedoria, as
atividades do estagio de advocacia, de acordo com a legislagao especifica;

XIV - sugerir convenios com entidades publicas e privadas
visando o fortalecimento da Instituigao, nos limites da legislagao em vigor;

XV - criar, organizar e disciplinar o programa de estagio da
Procuradoria-Geral do Estado.

XVI - disciplinar, autorizar e recomendar a participagao de
procurador, servidor ou estagiario da PGE-AP em curso ofertado por
instituigao de ensino nao conveniada com o Centro de Estudos. Caso seja
negado pelo Centro de Estudos a participagao de agente publico em curso de
seu interesse, aludida decisao podera ser revista pelo Procurador-Geral do
Estado;

XVII - realizar outras atividades previamente autorizadas pelo
Procurador-Geral do Estado e pelo Chefe do Poder Executivo, de interesse da
Procuradoria-Geral do Estado.

§ 1° O CEJUR e dirigido por um Procurador de Estado, escolhido
pelo Procurador-Geral, nomeado pelo Governador do Estado dentre os
membros do ultimo nivel da Carreira, o qual devera enviar relatorio semestral
ao Procurador-Geral do Estado e ao Procurador Corregedor, pormenorizando
suas atividades, os despachos e demais atos praticados.

§ 2° As competencias referentes aos Nucleos e Unidades
subordinadas a Centro de Estudos Juridicos serao delinidas em Regimento
Interno da Procuradoria-Geral do Estado.

§ 3° Na realizagao ou patrocinio das atividades previstas no
inciso IV deste artigo, o CEJUR podera cobrar taxas de inscrigao dos
participantes, desde que nao sejam Procuradores do Estado, servidores ou
estagiarios da Procuradoria-Geral do Estado, cuja arrecadagao compora
receita da Procuradoria-Geral do Estado.

SEQAO XIII
Certro Integrado dc Agoes por Improbidade Administrativa e de

Ressarcimento do Erario

Art. 43 . O Centro Integrado de Agoes de Improbidade
Administrativa e de Ressarcimento do Erario sera composto por Procuradores
de Estado do ultimo nivel da carreira, escolhidos e nomeados pelo Governador
do Estado competindo-lhe:

^
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I - propor agoes regressivas e agoes por improbidade
administrativa;

II - atuar nas agoes civis publicas, agoes populares, agoes
regressivas e nas demais demandas cujo objeto seja a preservagao do
patrimonio publico estadual, resguardar os principios da administragao
publica ou evitar danos ou prejuizo ao erario, e desde que o Estado do Amapa
tenha assumido o polo ativo da demanda.

§ 1° O Centro Integrado de Agoes de Improbidade Administrativa
e de Ressarcimento do Erario podera ser integrado por Procuradores de Estado
lotados em quaiquer das procuradorias especializadas.

§ 2° A coordenagao do Centro Integrado de Agoes de Improbidade
Administrativa e de Ressarcimento do Erario cabera a um dos Procuradores
indicados para comporem o orgao.

§ 3° No exercicio de suas fungoes o Centro Integrado de Agoes de
Improbidade Administrativa e de Ressarcimento do Erario podera firmar
ajustes com outros orgaos ou entidades publicas ou privadas para acesso a
informagoes ou rastreio ou bloqueios de bens, desde que destas avencas nao
resulte, direta ou indiretamente, na necessidade de aporte financeiro ou
ressarcimento de despesas.

§ 4° Os Procuradores de Estado lotados no Centro Integrado de
Agoes de Improbidade Administrativa e de Ressarcimento do Erario, ate o
numero maximo de 04 (quatro) Procuradores, desempenharao suas atividades
sem prejuizo das demais inerentes a Procuradoria Especializada onde estejam
lotados, fazendo jus a gratificagao devida a chefia de Procuradoria
Especializada.

§ 5° No desempenho de suas fungoes o Centro Integrado de
Agoes de Improbidade Administrativa e de Ressarcimento do Erario contara
com o apoio administrative do Gabinete da Procuradoria-Geral do Estado e da
Procuradoria Judicial, e bem assim, no que couber, com o auxilio dos demais
orgaos que compoem a Procuradoria-Geral do Estado, cabendo-lhe apresentar
relatorio semestral das atividades realizadas.

SEQAO XIV
Da Secretaria-Geral

Art. 44. A Secretaria-Geral, chefiada por um Procurador de
Estado de classe especial, e um orgao diretamente subordinado ao Gabinete
da Procuradoria-Geral, que tern por objetivo registrar e controlar os tramites
dos processos das Procuradorias Especializadas, tendo como atribuigoes:

I - promover a gestao dos autos internos referentes aos processos
judiciais e administrativos em tramitagao na Procuradoria-Geral, efetuando o
cadastro e processamento digital no sistema eletronico;

II - promover a gestao e o acompanhamento das publicagoes nos
Diarios de Justiga do Estado, da Uniao e dos Tribunais referentes aos
processos judiciais de interesse do Estado do Amapa;

III - receber documentos, intimagoes, notificagoes, pareceres,
petigoes, processos e publicagoes, encaminhando-os as Procuradorias
Especializadas e demais orgaos publicos;

IV - organizar os arquivamentos em definitivos dos autos internos
referentes aos processos judiciais, que forem extintos pelo Poder Judiciario;
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V - desempenhar outras atribuigdes que lhe sejam conferidas
pelo Procurador-Geral do Estado.

Paragrafo unico. As competencias referentes a Unidade
subordinada da Secretaria-Geral serao definidas em Regimento Interno da
Procuradoria-Geral do Estado.

CAPITULO V
Da Caracterizagao c das Atribuigoes dos Orgaos de Administragao da

Procuradoria-Geral do Estado

SE£AO I
Da Divisao Administrativa e Financeira

Art . 45. A Divisao Administrativa e Financeira compete
programar, ordenar, supervisionar, orientar e controlar a execugao das
atividades administrativas da Procuradoria-Geral do Estado, envolvendo as
areas de pessoal, material e patrimonio, transportes, atividades gerais, de
comunicagoes administrativas, de finangas, e de aquisigoes, de acordo com as
normas do Sistema de Administragao Geral e de Finangas do Estado, e ainda:

I - desenvolver outras atividades relacionadas com administragao
financeira e contabeis determinadas pelo Procurador-Geral;

II - fornecer sempre que solicitado pelo Procurador-Geral, toda
documentagao de natureza financeira e contabil concernentes a Procuradoria-
Geral do Estado, quando houver solicitagao ou diligencias do Tribunal de
Contas do Estado;

III - administrar programas e atividades inerentes aos servigos
financeiros e contabeis no ambito da Procuradoria-Geral do Estado e das
Unidades Orgamentarias que compoe sua estrutura;

IV - assegurar a eficacia do controle interno e observar os prazos
legais estabelecidos para a apresentagao de demonstrativos, balancetes e
outros documentos financeiros e contabeis;

V - auxiliar a Assessoria de Controle interno no exercicio das
atribuigoes legais.

Paragrafo unico. As competencias referentes aos Nucleos e
Unidades subordinadas a Diretoria Administrativa e Financeira serao
definidas em Regimento Interno da Procuradoria-Geral do Estado.

SE£AO II
Da Divisao dc Modernizagao e Tecnologia da Informagao

Art . 46 . A Divisao de Modernizagao e Tecnologia da Informagao
tem como principal competencia prover solugoes administrativas tecnologicas,
visando potencializar as agoes das unidades organicas da Procuradoria-Geral
do Estado, alem de:

I - prestar assessoramento ao Procurador-Geral e ao
Subprocurador-Geral sobre assuntos inerentes a materia de sua competencia;

II - elaborar e acompanhar o Planejamento Estrategico de
Tecnologia da Informagao - TI da Procuradoria-Geral do Estado;

III - implantar e manter atualizado o Plano Diretor de Tecnologia
da Informagao e Inovagao da Procuradoria-Geral do Estado;

T
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IV - disseminar a cultura de Tecnologia da Informagao,
certificagao digital e inovagao para o negocio na Procuradoria-Geral do Estado;

V - estabelecer as necessidades de aquisigoes de servigos e
equipamentos de TI e garantir as conformidades dos produtos e servigos de TI
com a legislagao vigente;

VI - emitir parecer quanto aos projetos de contratagao de servigos
e aquisigoes de equipamentos e softwares da Procuradoria-Geral do Estado;

VII - realizar gestao e fiscalizagao de contratos e convenios de TI;
VIII - elaborar projeto basico, termo de referenda e minuta de

editais em relagao a contratagao de servigos de tecnologia da informagao e a
aquisigao de equipamentos e softwares para a Procuradoria-Geral do Estado;

IX - exercer outras atribuigoes correlatas.
Paragrafo unico. As atribuigoes referentes aos nucleos

subordinadas a Divisao de Modernizagao e Tecnologia da Informagao serao
defmidas em Regimento Interno da Procuradoria-Geral do Estado.

TITULO III
Dos Procuradores do Estado

CAPITULO I
Da Carreira

Art. 47. Sao membros da PGE-AP os Procuradores do Estado,
organizados em carreira, aos quais incumbe o exercicio das competencias que
lhes sao proprias (art. 4°) e, por delegagao, as atribuigoes do Procurador-
Geral, do Subprocurador-Geral e do Subprocurador-Geral Adjunto e dos
Procuradores-Chefes das demais estruturas da carreira.

§ 1° Para efeitos juridico-normativos, organico-funcionais e
interpretativos, a natureza juridica e a denominagao da atividade
desempenhada pelos Procuradores do Estado e de fungao essencial a justiga,
conforme caput do art. 132, da Constituigao Federal.

§ 2° As competencias a que se refere o artigo 4° desta lei sao
inerentes a investidura no cargo, prescindindo, por sua natureza
constitucional, de instrumento de mandato, qualquer que seja a instancia,
foro ou Tribunal, nos termos do artigo 12, I , do Codigo de Processo Civil.

§ 3° O Procurador do Estado exerce fungao essencial a justiga e
ao regime da legalidade dos atos da Administragao Publica estadual, gozando,
no desempenho do cargo, das prerrogativas inerentes a atividade da
advocacia, alem das estabelecidas nesta Lei Complementar, sendo inviolavel
por seus atos e manifestagoes oficiais, nos termos da lei.

§ 4° O exercicio das prerrogativas e da independencia funcional
do Procurador do Estado nao elide o dever de zelar pelo contraditorio e a
ampla defesa em favor de seus constituintes institucionais e legais, em todas
as instancias, ressalvados os casos em que a pretensao resistida tenha
fundamento:

I - em parecer a que se tenha atribuido carater juridico-
normativo;

II - em orientagao uniforme de instancias nao ordinarias do Poder
Judiciario, mediante previa manifestagao do Conselho Superior da
Procuradoria;

T
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III - nos processos em que se tenha autorizado a negativa quanto
a propositura da agao, o reconhecimento juridico do pedido ou a desistencia
ou nao interposigao de recurso;

IV - nas agoes de mandado de seguranga ou habeas data,
quando, indiscutivelmente, o reconhecimento do pedido for a medida
necessaria a legalidade dos atos publicos, ouvido previamente o Conselho
Superior da Procuradoria em se cuidando de demanda coletiva ou de natureza
repetitiva, ou se a causa possuir potencialidade para extrapolar os limites das
partes envolvidas;

V - na agao civil publica, na agao popular e na agao por
improbidade administrativa, previamente ouvido o Conselho Superior da
Procuradoria.

Art . 48 . A carreira de Procurador do Estado compoe-se de 45
(quarenta e cinco) cargos, cuja denominagao e quantitative inicial sao os
constantes no Anexo I desta Lei, considerando a seguinte estrutura:

I - Procurador do Estado - Classe I;
II - Procurador do Estado - Classe II;
III - Procurador do Estado - Classe III; e
IV - Procurador do Estado - Classe Especial.
§ 1° Os integrantes da carreira que estejam posicionados na

Classe Especial nela permanecerao, sendo que os respectivos cargos
constituirao cargos em extingao, ate o atingimento do quantitative fixado no
Anexo I desta Lei.

§ 2° Em nenhuma hipotese o numero total de membros da
carreira podera ultrapassar o limite fixado no caput desse artigo.

§ 3° Uma vez que esteja completo o quadro de Procuradores
previstos na Classe I, a nomeagao de outro Procurador de Estado aprovado em
concurso ou a progressao as classes superiores estara condicionada a extingao
de cargo na Classe Especial.

CAPITULO II
Do Concurso

Art. 49 . O Concurso de ingresso sera realizado mediante
expressa autorizagao do Conselho Superior e aprovagao do Govemador.

Art . 50. O ingresso na carreira de Procurador do Estado dar-se-
a no cargo de Procurador de Classe I e dependera, necessariamente, de
aprovagao e ordem de classificagao em concurso publico de provas e titulos,
realizado pela Procuradoria-Geral do Estado e com participagao da Ordem dos
Advogados do Brasil, indicado pelo respectivo Conselho Seccional.

§ 1° O edital do concurso indicara quais provas serao
eliminatorias;

§ 2° So podera se inscrever no concurso Bacharel em Direito,
aprovado para o exercicio da Advocacia pela Ordem dos Advogados do Brasil.

§ 3° O concurso sera valido por 02 (dois) anos a partir da
publicagao da homologagao de seu resultado, podendo o prazo ser prorrogado
por igual periodo, por decisao do Conselho Superior da Procuradoria.

§ 4° O candidato aprovado no concurso publico para provimento
de cargos de Procurador do Estado, podera, respeitado o respectivo prazo de
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validade do concurso e antes da sua nomeagao, requerer que seu nome passe
a figurar no ultimo lugar da lista de classificagao, sendo vedado, nesse caso, o
retorno a posigao de origem.

Art. 51 . Sao requisitos para a investidura no cargo de
Procurador do Estado, entre outros estabelecidos no edital:

I - ser brasileiro;
II - estar em gozo dos direitos civis e politicos;
III - estar inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional

do Amapa;

IV - estar quite com o servigo militar, se do sexo masculino;
V - ter aptidao fisica e psiquica, comprovada por junta medica

oficial;
VI - nao registrar antecedentes criminais;
VII - apresentar Declaragao de Bens.

CAPITULO III
Do Provimento

Art . 52. O cargo inicial da carreira de Procurador do Estado sera
provido em carater efetivo, por nomeagao, obedecida a ordem de classificagao
em concurso.

Art. 53. Os Procuradores do Estado tomarao posse perante o
Procurador-Geral, mediante compromisso formal de estrita observancia das
leis, respeito as instituigoes democraticas e diligente cumprimento dos deveres
inerentes ao cargo.

§ 1° E de 30 (trinta) dias, contados da publicagao do Decreto de
nomeagao, o prazo para posse do Procurador do Estado, prorrogavel uma
unica vez, por igual periodo, a criterio do Procurador-Geral.

§ 2° Se o nomeado deixar de tomar posse dentro do prazo
assinalado, sera declarado sem efeito o respectivo decreto de nomeagao.

§ 3° A posse podera efetuar-se mediante procuragao.
§ 4° Para fms da posse no cargo de Procurador do Estado, sera

assegurada a ordem de classificagao final obtida no concurso.
Art . 54. O Procurador de Estado empossado devera entrar em

exercicio no prazo improrrogavel de 15 (quinze) dias, a contar do ato da posse,
sob pena de exoneragao.

Paragrafo unico. Dentro do prazo citado no caput deste artigo, o
Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado convocara os
Procuradores empossados para ser feita a devida lotagao.

CAPITULO IV
Do Estagio de Adaptagao

Art. 55 . Os Procuradores do Estado da Classe I, depois de
empossados, participarao de estagio de adaptagao, pelo periodo de 30 (trinta)
dias, destinado ao treinamento para as fungoes que irao desempenhar.

1
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§ 1° No periodo do estagio de adaptagao o Procurador do Estado
da Classe I prestara auxilio nas Procuradorias Especializadas, sob a
orientagao e supervisao do Procurador-Chefe e do Procurador Corregedor.

§ 2° A programagao do estagio podera exigir como atividade
complementar a participagao do Procurador do Estado recem empossado em
curso ou palestra de aperfeigoamento funcional.

§ 3° O estagio de adaptagao compreendera a participagao do
recem empossado em mais de uma Procuradoria Especializada, incumbindo
ao Corregedor ditar a lotagao inicial empregando criterios objetivos.

CAPITULO V
Do Estagio Confirmatorio e da Estabilidade

Art. 56 . Os tres primeiros anos de exercicio no cargo de
Procurador do Estado servirao para verificagao do preenchimento dos
requisitos abaixo descritos, necessarios a sua confirmagao na carreira:

I - idoneidade moral;

II - conduta profissional compativel com o exercicio do cargo;

III - assiduidade;

IV - disciplina;
V - eficiencia e dedicagao no desempenho das fungoes;
VI - observancia dos deveres, proibigoes e impedimentos

inerentes ao cargo.

§ 1° O cumprimento dos requisitos acima sera verificado por
meio da avaliagao de estagio confirmatorio e de desempenho funcional,
realizada semestralmente pela Corregedoria-Geral, mediante informagoes
prestadas pelas chefias imediatas, sobre a conduta profissional do Procurador
avaliado, completado por outros dados coligidos pela Comissao de
Acompanhamento.

§ 2° Em todas as fases da avaliagao de seu desempenho no
estagio confirmatorio e para a aquisigao da estabilidade, o Procurador tera
acesso a informagoes e documentos.

§ 3° O Procurador Corregedor expedira portaria de criagao da
Comissao de Acompanhamento de Estagio, a qual designara o Presidente e os
demais membros que a compde e fixara o prazo para conclusao dos seus
trabalhos.

§ 4° E vedada a disposigao, convocagao ou designagao de
Procurador do Estado durante o periodo de estagio probatorio, para ter
exercicio em outros orgaos ou entidades, bem como a nomeagao para cargos
em comissao ou a designagao para exercicio de fungao de chefia em todos os
Poderes do Estado e em todos os niveis da Administragao Publica.

Art . 57. A Corregedoria-Geral submetera ao Conselho da
Procuradoria-Geral parecer circunstanciado, mediante avaliagao global do
desempenho funcional, opinando pela confirmagao no cargo ou exoneragao do
Procurador do Estado, bem como sobre sua estabilidade no servigo publico, no
prazo de trinta dias antes do termino do periodo de estagio e da aquisigao da
estabilidade.

§ 1° O Conselho abrira o prazo de dez dias para defesa do
interessado, caso o parecer da Corregedoria-Geral seja pela exoneragao, e
decidira pelo voto da maioria absoluta dos membros.

T
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§ 2° Fica facultado ao Procurador do Estado produzir
sustentagao oral na sessao do Conselho Superior da Procuradoria-Geral do
Estado que decidira por sua exoneragao ou confirmagao no cargo.

§ 3° Nao cabera recurso da decisao do Conselho Superior que
decidir pela nao confirmagao do Procurador do Estado no cargo.

§ 4° O Procurador-Geral do Estado comunicara, no prazo de 05
(cinco) dias, ao Governador do Estado, a decisao do Conselho Superior da
Procuradoria-Geral do Estado contraria a confirmagao, para efeitos de
exoneragao do Procurador do Estado.

CAPTTULO VI
Das Formas de Provimento Derivado

SEQAO I
Da Disponibilidade e Do Aproveitamento

Art. 58 . Extinto o cargo e declarada sua desnecessidade, o
Procurador do Estado estavel ficara em disponibilidade com vencimentos
integrals.

Art. 59. O retorno a atividade de Procurador do Estado em
disponibilidade dar-se-a mediante aproveitamento obrigatorio em cargo de
atribuigoes e vencimentos compativeis com o anteriormente ocupado.

Art. 60. Sera tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a
disponibilidade se o servidor nao entrar em exercicio no prazo legal, salvo
doenga comprovada por junta medica oficial.

SEQAO II
Da Reintegragao

Art . 61 . Reintegragao e a reinvestidura do Procurador do Estado
estavel no cargo anteriormente ocupado, quando invalidada a sua demissao
administrativa ou judicialmente, com ressarcimento de todas as vantagens.

Paragrafo unico. A decisao administrativa de reintegragao sempre
proferida a vista de pedido de reconsideragao, atraves de recurso ou revisao de
processo.

Art . 62. A reintegragao dar-se-a no cargo anteriormente
ocupado, no que resultou de sua transformagao ou, se extinto, em cargo
equivalente, para cujo provimento seja exigida a mesma habilitagao
profissional e tenha vencimento equivalente.

Art. 63. Invalidada a demissao por sentenga, o servidor sera
reintegrado e o eventual ocupante da vaga, se estavel, retomara ao cargo de
origem sem direito a indenizagao.

Paragrafo unico. Se extinto ou transformado o cargo, dar-se-a o
retorno no resultante da transformagao ou em outro de mesmo vencimento e
atribuigoes equivalentes, observada a habilitagao legal.

SECAO III
Da Recondugao

Art. 64. A recondugao e o retorno do Procurador do Estado
estavel ao cargo anteriormente ocupado, e decorrera de:
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I - inabilitagao em estagio probatorio relativo a outro cargo, na
Uniao, Estado, Distrito Federal ou municipio;

II - reintegragao do anterior ocupante.
§ 1° Encontrando-se provido o cargo de origem, o Procurador do

Estado sera aproveitado junto ao Gabinete do Procurador-Geral do Estado
para assessora-lo ate o momento de vacantia de cargo em qualquer das
Procuradorias Especializadas.

§ 2° A lotagao do Procurador do Estado reconduzido flea a criterio
do Procurador-Geral do Estado e sujeito a recurso administrative junto ao
Conselho da Procuradoria-Geral do Estado.

§ 3° Aplica-se o disposto no inciso I ao Procurador do Estado que
vier assumir cargo publico em fungao de medida liminar ou sentenga nao
transitada em julgado, e bem assim aquele que desistir do outro cargo
assumido durante o cumprimento do estagio probatorio no mesmo.

SEQAO IV
Da Reversao

Art . 65 . A reversao sera concedida quando a aposentadoria
houver resultado de erro administrative ou quando, eventualmente, houverem
desaparecido os motivos determinantes da aposentadoria por invalidez.

§ 1° A reversao far-se-a no mesmo cargo.
§ 2° Sera contado como tempo de servigo, para todos os efeitos

legais, o periodo entre a aposentadoria e a reversao, se aquela tiver sido
causada por erro administrativo para o qual o aposentado nao contribuiu.

§ 3° A reversao, na hipotese deste artigo, dependera, tambem, de
aptidao fisica e psiquica para o exercicio das fungoes, confirmada em laudo de
Junta Medica Oficial.

§ 4° O pedido de reversao, devidamente instruido, sera dirigido ao
Procurador-Geral do Estado, que o encaminhara ao Conselho Superior, para
deliberagao.

CAPITULO VII
Dos Direitos c Prerrogativas

Art. 66. O Procurador do Estado, no exercicio das fungoes de
seu cargo, goza de independence e das prerrogativas inerentes a atividade
advocaticia, inclusive no que se refere a imunidade funcional, quanto as
opinioes de natureza tecnico-cientificas emitidas em parecer, petigao ou
qualquer outro tipo de arrazoado produzido em processo administrativo ou
judicial.

Art. 67. Sao direitos e prerrogativas do Procurador do Estado,
alem das previstas nas Constitutes da Republica e do Estado, as seguintes:

I - receber o mesmo tratamento dispensado aos membros do
Poder Judiciario perante o qual oficiem;

II - requisitar, sempre que necessario, auxilio e colaboragao das
autoridades publicas para o exercicio de suas atribuigoes;

III - requisitar das autoridades competentes certidoes,
informagoes e diligencias necessarias ao desempenho de suas fungoes,

T



Lei Complementar n° 0089 de 01 de julho de 2015 f. 043

devendo o cumprimento da ordem ser realizado no prazo maximo de 72
(setenta e duas) horas, sob pena de responsabilidade administrativa;

IV - ingressar e transitar livremente:
a) nas salas de sessoes de tribunais, mesmo alem dos limites que

separam a parte reservada aos magistrados;
b) nas salas e dependences de audiencias, secretarias, cartorios,

tabelionatos, oficios da Justiga, inclusive dos registros publicos, delegacias de
policia e estabelecimento de internagao coletiva;

c) em qualquer edificio ou recinto onde funcione repartigao
publica do Estado e ter acesso a documentos e informagoes uteis ao exercicio
da atividade funcional;

V - usar as insignias privativas da carreira de Procurador do
Estado, conforme definido em regulamento;

VI - possuir Carteira de Identidade Funcional expedida pelo
Procurador-Geral, com validade em todo o territorio national;

VII - nao ser preso, senao por ordem escrita de autoridade
judicial competente, salvo em caso de flagrante delito de crime inafiangavel;

VIII - ter imediatamente comunicada a sua prisao ou detengao ao
Procurador-Geral, sob pena de responsabilizagao do executor que deixar de
fazer a comunicagao;

IX - nao ser recolhido preso antes de sentenga transitada em
julgado, senao em cela especial;

X - ser intimado pessoalmente de todos os atos processuais, com
remessas dos autos a Procuradoria-Geral do Estado;

XI - ser ouvido como testemunha em qualquer inquerito ou
processo, em dia e hora previamente ajustados com a autoridade competente;

XII - gozar recesso equivalente ao do Poder Judiciario, a ser
regulamentado pelo Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado;

XIII - percepgao, como verba propria e independente, de 70%
(setenta por cento) da totalidade dos honorarios advocaticios fixados nas agoes
em que o Estado do Amapa figure como parte, e, igualmente, nos demais
processos judiciais ou extrajudiciais nos quais tal verba venha a ser fixada;

XIV - irredutibilidade de vencimentos;
XV - independence funcional;
XVI - inamovibilidade, nas sedes de Macapa e de Brasilia, salvo

por motivo de interesse publico, mediante decisao do Conselho Superior pelo
voto da maioria absoluta de seus membros, assegurada ampla defesa.

§ 1° Nos acordos de natureza fiscal, incluindo anistias, os
honorarios incidentes sobre o ajuste serao fixados no percentual de 10% (dez
por cento) , e seu valor sera pago antecipadamente, como condigao de validade
da avenga, sendo a falta de pagamento condigao impeditiva a baixa do registro
na divida ativa estadual.

§ 2° Os honorarios advocaticios serao depositados em conta
propria da Associagao dos Procuradores do Estado do Amapa e, na
eventualidade de virem a ser depositados em conta vinculada ao Governo do
Estado do Amapa ou outra entidade, serao repassados ao orgao representante
da classe ate o ultimo dia do mes posterior ao que ocorrer o deposito.

1
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§ 3° Os honorarios advocaticios serao distribuidos em partes
iguais entre todos os integrantes da carreira que se encontrem no exercicio de
suas fungoes no orgao, e bem assim aos licenciados por motivo de doenga
propria ou de familiar e aos cedidos para outros orgaos da administragao
direta ou indireta do Estado do Amapa.

§ 4° Cabera a entidade representativa da classe dos Procuradores
do Estado disciplinar a forma de distribuigao dos honorarios advocaticios,
incluindo, sua periodicidade e modo de fiscalizagao.

§ 5° O Procurador do Estado cedido a outra pessoa juridica de
direito publico intemo ou organismo international ficara privado da percepgao
de honorarios advocaticios.

§ 6° Ao Procurador do Estado aposentado, que exerceu suas
fungoes por mais de quinze anos na PGE-AP, e assegurado, por um prazo de
01 (um) ano, o direito a percepgao dos honorarios havidos nas agoes judiciais
em curso, incluindo eventuais embargos ou outras medidas acessorias e bem
assim os parcelamentos que se iniciarem nesse periodo.

§ 7° Ao Procurador de Estado que ingressar no cargo em face de
concurso publico havido apos a publicagao desta lei, o direito a percepgao dos
honorarios iniciar-se-a quando cumprido o prazo initial de 03 (tres) anos e
desde que permanega no orgao apos o estagio probatorio, e contemplara,
apenas, os honorarios que forem resultantes das agoes judiciais interpostas
apos aquela data.

§ 8° No exercicio do cargo e no interesse do Estado do Amapa os
Procuradores do Estado poderao promover as comunicagoes, requisigoes de
documentos e os demais atos inerentes a fungao diretamente e em nome
proprio, salvo quando se dirigirem ao Govemador do Estado, Chefes dos
demais Poderes, Presidente do Tribunal de Contas e do Ministerio Publico,
oportunidade em que o ato sera praticado por intermedio ao Procurador-Geral
do Estado.

Art. 68. Os Procuradores do Estado, apos 03 (tres) anos de
exercicio e desde que confirmados em estagio probatorio, nao podem ser
demitidos senao por sentenga judicial transitada em julgado ou em
consequencia de processo administrativo em que se lhes assegure o
contraditorio e a ampla defesa.

CAPITULO VIII
Dos Deveres

Art. 69. Sao deveres do Procurador de Estado:

I - assiduidade;

II - urbanidade;
III - lealdade as instituigoes que serve;
IV - desempenhar com zelo e presteza, dentro dos prazos, os

servigos a seu cargo e os que, na forma da lei, lhe forem atribuidos;
V - observar sigilo profissional quanto a materia dos

procedimentos em que atuar;
VI - proceder com lealdade e espirito de solidariedade e

cooperagao para com os colegas de servigo;

VII - atualizar-se profissionalmente, mediante Programa de
Capacitagao instituido pela Procuradoria-Geral do Estado;
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VIII - dar conhecimento ao Procurador-Geral em caso de
irregularidade que afete o bom desempenho de suas atribuigoes;

IX - manter ilibada conduta publica e particular;
X - zelar pelo prestigio da justiga, por suas prerrogativas e pela

dignidade de suas fungoes;

XI - adotar as providencias cabiveis em face das irregularidades
de que tenha conhecimento em razao de seu cargo;

XII - velar pela boa utilizagao dos bens confiados a sua guarda;
XIII - identificar-se em suas manifestagoes funcionais;

XIV - obedecer rigorosamente, nos atos em que atuar, as
formalidades exigidas, com a obrigagao de fazer relatorios e analisar os
fundamentos das questoes de fato e de direito ao langar seu parecer ou
manifestagao;

XV - acatar no piano administrative, salvo ordem ilegal, as
decisoes dos orgaos de Administragao Superior da Procuradoria-Geral do
Estado;

XVI - sugerir ao Procurador-Geral providencias tendentes a
melhoria dos servigos no ambito de sua atuagao;

XVII - prestar as informagoes solicitadas pelos seus superiores
hierarquicos;

XVIII - acolher, com presteza, a solicitagao de seu chefe imediato
para acompanhar atos judiciais e extrajudiciais ou diligencias que deva
realizar onde exercer suas atribuigoes;

XIX - declarar-se suspeito ou impedido nos termos da legislagao
em vigor;

XX - participar de conselho, comissoes ou grupos de trabalho
quando designado;

XXI - ser assiduo, comunicando a chefia imediata eventuais
ausencias ao servigo.

CAPITULO IX
Das Proibigoes

Art. 70. Alem das proibigoes decorrentes do exercicio de cargo
publico, ao Procurador de Estado e vedado:

I - exercer acumulagao remunerada de cargos publicos, salvo a
de magisterio;

II - exercer a advocacia privada em face do Estado do Amapa ou
das pessoas juridicas integrantes de sua Administragao Publica indireta,
sendo-lhe facultado exercer a advocacia privada nas demais hipoteses;

III - participar de sociedade comercial, exceto como acionista ou
quotista;

IV - afastar-se do exercicio de suas fungoes durante o periodo do
estagio confirmatorio;

V - requerer ou praticar em juizo ou fora dele, atos que de
qualquer forma colidam com as fungoes inerentes ao seu cargo, ou com os
preceitos eticos de sua profissao; — ,T
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VI - cometer a pessoa estranha a repartigao ou a seus
subordinados o desempenho de encargos que lhe competir;

VII - contestar agoes judiciais por negagao geral, salvo quando
nao possua outros meios de defesa ou de argumentagao;

VIII - contrariar pronunciamento adotado pela Procuradoria-
Geral do Estado, salvo quando tal contrariedade seja para sugerir, com base
em estudo ou parecer, a sua alteragao, em face de novos posicionamentos
doutrinarios, jurisprudenciais ou legislatives;

IX - manifestar-se, por qualquer meio de divulgagao, sobre
assuntos pertinentes as suas fungoes e instituigao nos processos de natureza
sigilosa, salvo em trabalho de natureza doutrinaria ou quando autorizado pelo
Procurador-Geral;

X - nos demais casos previstos em lei.

C/APITULO X
Dos Impedimentos e suspeigoes

/Art . 71 . E defeso ao Procurador do Estado exercer as suas
fungoes em processo ou procedimento:

I - em que seja parte, ou de qualquer forma interessado;
II - em que haja atuado como advogado de qualquer das partes;
III - em que seja interessado conjuge, parente consanguineo ou

afim, em linha reta ou colateral, ate o 3° grau;
IV - no qua! haja postulado como advogado de qualquer das

pessoas mencionadas no inciso anterior;
V - nos casos previstos na legislagao processual.
/Art. 72. O Procurador do Estado nao podera participar de

Comissao ou Banca de concurso, intervir no seu julgamento e votar sobre
organizagao de lista para promogao, quando concorrer parente consanguineo
ou afim, em linha reta, ou colateral ate o 3° grau, bem como seu conjuge.

/Art . 73. Nao poderao servir sob a chefia imediata de Procurador
do Estado o seu conjuge e parente consanguineo ou afim, em linha reta, ou
colateral ate o 3° grau.

/Art. 74. O Procurador do Estado dar-se-a por suspeito quando:

I - houver proferido parecer favoravel a pretensao deduzida em
juizo pela parte adversa;

II - houver motivo de ordem pessoal que o iniba de atuar;
III - ocorrer qualquer dos casos previstos na legislagao

processual.
§ 1° Aplicam-se ao Procurador-Geral do Estado as disposigoes

sobre impedimentos, incompatibilidade e suspeigoes constantes deste
capitulo.

§ 2° Nas hipoteses previstas neste artigo, o Procurador do Estado
comunicara a sua chefia imediata, conforme o caso, os motivos dos
impedimentos ou suspeigao. Acolhido pedido de suspeigao ou impedimento, o
Procurador-Chefe designara novo membro para atuar no feito.

T
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CAPYWLO XI
Da Lotagao e Da Movimentagao

SE£AO I
Da Lotagao

Art. 75. Os Procuradores do Estado serao lotados
exclusivamente no ambito da Procuradoria-Geral do Estado do Amapa,
conforme designagao do Conselho Superior, podendo ser nomeados para
exercer cargo em comissao, fungao de confianga ou, atendidos os preceitos
desta lei, mediante autorizagao do Conselho Superior, atuar em outro orgao ou
entidade do Estado do Amapa.

§ 1° Para fins de cessao para outra pessoa juridica de direito
publico interno ou organismo internacional, exige-se aprovagao do Conselho
Superior por maioria absoluta.

§ 2° Nao alteram juridicamente a lotagao do Procurador do
Estado:

I - a cessao para exercicio em outras entidades da administragao
publica estadual;

II - a nomeagao ou designagao para ocupar cargo de diregao
superior na Procuradoria-Geral do Estado ou em outro orgao da administragao
direta do Estado do Amapa;

III - a nomeagao para atuar na chefia da Procuradoria de
Precatorios, na Procuradoria Especial de Assessoramento, no Centro de
Estudos Juridicos, no Centro Integrado de Agoes de Improbidade Adminis-
trativa e de Ressarcimento do Erario, na Procuradoria Legislativa e na
Secretaria Geral;

IV - a nomeagao como Procurador-Assistente e nomeagao como
membro Conselheiro do Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado.

§ 3° Nos casos dos incisos I e II do § 1°, o Procurador do Estado
designado ou nomeado retornara a Procuradoria Especializada de origem,
ainda que o quadro de procuradores da mesma esteja completo.

§ 4° Nos meses de maio e novembro, a Corregedoria-Geral emitira
relatorio circunstanciado onde se manifestara a respeito da demanda de
trabalho e da lotagao de cada Procuradoria Especializada, e, se for o caso,
sugerira remogao de Procuradores de uma para outra Procuradoria
Especializada.

SEf AO II
Da Movimentagao

SUBSEfAO I
Disposigoes Preliminarcs

Art. 76. Os Procuradores do Estado sao inamoviveis na sede
onde estao lotados, salvo por motivo de interesse publico, mediante decisao da
maioria absoluta do Conselho Superior, assegurada ampla defesa.

§ 1° O ato de remogao ou transferencia de Procurador do Estado
sera sempre fundamentado, devendo indicar, sob pena de nulidade, os
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fundamentos faticos e juridicos que o justificam, assegurada a manifestagao
previa do Procurador do Estado.

§ 2° A nomeagao do Procurador do Estado para exercer cargo de
Chefe de Procuradoria Especializada diversa daquela onde esteja lotado
implica, necessariamente, remogao ou transference “ de officio” .

§ 3° Se alguma Procuradoria Especializada nao dispuser do
minimo necessario ao seu perfeito funcionamento, o Conselho Superior
promovera imediatamente os atos necessarios a normalizagao da situagao.

§ 4° Havendo necessidade de remogao de Procuradores de uma
para outra Procuradoria Especializada, o Procurador-Geral encaminhara ao
Conselho Superior relagao de candidates para remogao, obedecendo, no que
couber, as disposigoes contidas nos §§ 1° e 2° do art. 78, e artigos 79 e 80
desta lei.

SUBSE£AO II
Da Remogao

Art . 77. Para os efeitos desta Lei, denomina-se remogao o ato de
movimentagao administrativa do Procurador do Estado, “ ex-officio” , por
permuta ou a pedido, entre as Procuradorias Especializadas e orgaos da
Procuradoria-Geral do Estado na sede do municipio, em municipios diversos,
para o Distrito Federal ou outros estados da federagao.

Art. 78. O Procurador do Estado podera ser removido “ ex officio” ,
por necessidade do servigo ou em face de recomendagao do Procurador
Corregedor, ouvido o Conselho Superior.

Paragrafo unico. Nas alteragoes de lotagoes basicas dos
Procuradores do Estado e garantida a preferencia de escolha aos Procuradores
de Estado com maior antiguidade na PGE-AP.

Art. 79. A remogao por permuta sera precedida de consulta aos
demais integrantes das Procuradorias Especializadas envolvidas.

Art. 80. Ressalvada a hipotese prevista no art. 79, a remogao a
pedido sera precedida de consulta aos demais integrantes da carreira, cabendo
o direito de preferencia ao Procurador do Estado mais antigo.

CAPITULO XII
Da Promogao

Art. 81 . Promogao e a elevagao do Procurador do Estado de uma
para outra classe imediatamente superior na carreira, atendendo,
alternadamente, aos criterios de antiguidade e merecimento, observando-se a
sequencia ditada pela ultima promogao ocorrida na classe considerada.

§ 1° As promogoes serao realizadas por ato do Govemador do
Estado, com eficacia a partir do primeiro dia dos meses de abril e outubro de
cada ano e, quando nao efetuadas no prazo legal, produzirao efeitos a partir
do respectivo semestre.

§ 2° Para todos os efeitos, sera considerado promovido por
antiguidade o Procurador do Estado que vier a falecer sem que tenha sido
decretada, no prazo legal, a promogao por antiguidade a que teria direito.
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Art. 82 . A promogao por antiguidade consiste na mudanga da
classe em que esteja posicionado o Procurador do Estado, para a
imediatamente superior, apos serem satisfeitos os seguintes requisitos:

I - estabilidade no cargo, para os integrantes da Classe I;
II - cumprimento dos seguintes intersticios:
a) Efetivo exercicio no cargo de Procurador de Estado Classe I, de

no minimo de 04 (quatro) anos, somando-se a estes o tempo necessario ao
cumprimento do estagio probatorio;

b) Efetivo exercicio no cargo de Procurador de Estado Classe II,
por, no minimo de 05 (cinco) anos;

c) Efetivo exercicio no cargo de Procurador de Estado Classe III,
por, no minimo de 08 (oito) anos.

III - nao haver cometido infragao disciplinar durante os
intersticios a que se referem os incisos anteriores, a qual tenha sido aplicada
pena de suspensao, hipotese em que recomegara a contagem.

§ 1° Para efeito de promogao por antiguidade, o tempo do
Procurador do Estado deve ser contado do dia inicial do exercicio na respectiva
classe, prevalecendo, em igualdade de condigoes:

I - antiguidade na carreira;
II - maior tempo de servigo publico estadual;
III - maior tempo de servigo publico;
IV - idade mais avangada.
§ 2° Fica suspensa a contagem do tempo de servigo do

Procurador do Estado, para fins de promogao por antiguidade:
I - que esteja em gozo de licenga sem vencimentos;
II - que tenha se afastado para o trato de interesse particular.

Art. 83. Para a promogao por merecimento, serao obedecidos
todos os criterios exigidos para a promogao por antiguidade, e ainda os
seguintes parametros:

I - competencia profissional, demonstrada atraves de trabalhos
executados no exercicio do cargo, que tenham obtido especial proveito para o
Estado do Amapa ou para a Administragao Publica, conforme reconhecido pelo
Procurador-Geral;

II - trabalhos juridicos publicados em revistas, periodicos
especializados ou em coletaneas, em numero nao excedente a dez;

III - publicagao de livro juridico, de autoria exclusiva ou
compartilhada;

IV - exercicio de magisterio juridico superior;
V - participagao em curso de extensao, congressos e seminarios,

onde se discuta materia juridica de interesse da Procuradoria-Geral do Estado;
VI - conclusao de curso de aperfeigoamento ou especializagao em

Direito;
VII - obtengao de grau de Mestre em Direito;
VIII - obtengao de grau de Doutor em Direito.
§ 1° O processo de avaliagao interna para promogao sera

regulamentado pelo Conselho Superior da Procuradoria, mediante o
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estabelecimento de procedimentos objetivos para valoragao dos criterios
definidos no caput deste artigo, inclusive com a fixagao da pontuagao minima
necessaria para a promogao.

§ 2° Por ocasiao de cada apuragao de promogao, somente serao
considerados os fatos geradores relacionados a periodo de tempo, que nao
tenham sido computados em promogoes anteriores.

CAPITULO XIII
Da Vacancia

Art. 84. A vacancia de cargos na carreira de Procurador do
Estado decorrera de:

I - exoneragao;
II - demissao:
III - promogao;
IV - aposentadoria;
V - falecimento;

VI - readaptagao;
VII - posse em cargo inacumulavel.
Art. 85. O Procurador do Estado que tomar posse em outro

cargo efetivo devera, no mesmo ato, exonerar-se do cargo de Procurador do
Estado, sob pena de demissao, salvo a hipotese de acumulagao permitida e a
recondugao.

Art. 86. Dar-se-a a vacancia na data do fato ou da publicagao do
ato que lhe der causa.

Art. 87. A exoneragao de cargo efetivo dar-se-a a pedido do
servidor, ou de oficio.

Paragrafo unico. A exoneragao de oficio dar-se-a:
I - quando nao satisfeitas as condigoes do estagio probatorio;
II - quando, tendo tornado posse, o servidor nao entrar em

exercicio no prazo estabelecido.

Art. 88. A exoneragao de Cargo Diregao Superior e da fungao de
Procurador-Chefe dar-se-a:

I - a juizo da autoridade competente;
II - a pedido do proprio servidor.

CAPITULO XIV
Da Remuneragao

SEQAO I
Disposigoes Serais

Art. 89. Os Procuradores do Estado serao remunerados sob a
forma de subsidio, pago da forma prevista na Constituigao Federal, cujo valor
da ultima classe correspondera a noventa inteiros e vinte e cinco centesimo
por cento do subsidio mensal, fixado para os Ministros do Supremo Tribunal
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Federal, observado, em qualquer caso, o disposto nos arts. 37, XI e 39, § 4° da
Constituigao Federal.

§ 1° Alterado o parametro remuneratorio previsto na Constituigao
Federal, cabera a Secretaria de Estado da Administragao, apos comunicagao
do Procurador-Geral do Estado, promover os atos necessarios ao cumprimento
do disposto no caput deste artigo.

§ 2° O subsidio dos Procuradores do Estado e irredutivel e
irrenunciavel, sendo vedada transagao administrativa ou judicial que inclua
sua renuncia.

Art. 90. A remuneragao do Procurador do Estado somente
sofrera os descontos facultativos e os previstos em lei, e so sera objeto de
arresto ou penhora quando se tratar de pagamento de prestagao alimenticia.

§ 1° As reposigoes e ressarcimentos devidos a Fazenda Publica
serao descontados em parcelas mensais, nao excedentes da decima parte do
vencimento.

§ 2° Os descontos facultativos relativos a consignagao em folha
de pagamento limitar-se-ao a 30% do subsidio.

§ 3° Nao havera reposigao nos casos em que a percepgao indevida
da remuneragao tiver decorrido de ato normativo ou entendimento aprovado
por orgao administrative competente.

§ 4° O servidor em debito com o erario, que for demitido,
exonerado ou que tiver sua aposentadoria ou disponibilidade cassada, tera o
prazo de sessenta dias para quitar o debito.

§ 5° A nao quitagao do debito no prazo previsto no paragrafo
anterior implicara sua inscrigao em divida ativa, alem das demais medidas
administrativas e judiciais cabiveis.

Art . 91 . O subsidio dos Procuradores do Estado guardara
diferenga de dez por cento de uma para outra classe da carreira, tendo como
referenda maior o valor do subsidio atribuido a Classe Especial.

§ 1° Aplicam-se aos subsidios dos Procuradores de Estado os
aumentos e reajustes salariais gerais concedidos aos demais servidores
estaduais.

§ 2° Nao sao computadas no subsidio dos Procuradores do
Estado, nem para efeitos dos limites remuneratorios estabelecidos na
Constituigao Federal, as parcelas de carater indenizatorio previstas em lei.

SEf AO II
Das Vantagens e Indenizagoes

Art . 92 . Consideram-se de carater indenizatorio as verbas ou
vantagens assim definidas pela legislagao em vigor.

Art. 93. A percepgao do subsidio nao exclui o pagamento e a
percepgao das seguintes verbas ou vantagens:

I - ajuda de custo;

II - diaria;
III - adicional natalino;
IV - adicional de ferias;
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V - honorarios, distribuidos entre os Procuradores do Estado em
atividade;

VI - gratificagao pelo exercicio de cargo em comissao ou fungao
de chefia, inclusive, nos casos de cessao;

VII - auxilio aperfeigoamento profissional;
VIII - abono de permanencia, na forma da lei;
IX - outras vantagens de natureza indenizatoria previstas na

legislagao.
Paragrafo unico. As vantagens acima tern carater indenizatorio

para todos os efeitos legais.

SUBSECAO I
Da Ajuda de Custo

Art. 94. No caso de remogao ex-officio, que implique mudanga de
residencia dentro do estado ou para outra unidade da federagao, o Procurador
do Estado fara jus, a titulo de ajuda de custo, ao valor equivalente a 01 (um)
mes de sua remuneragao, e uma ajuda de custo por dependente, ate o maximo
de 02 (duas) remuneragoes.

§ 1° A familia do servidor que falecer na nova sede sao
assegurados ajuda de custo e transporte para a localidade de origem, dentro
do prazo de 1 (um) ano, contado do obito.

§ 2° Nao sera concedida ajuda de custo ao servidor que se afastar
do cargo, ou reassumi-lo, em virtude de mandato eletivo.

§ 3° O servidor ficara obrigado a restituir a ajuda de custo
quando, injustificadamente, nao se apresentar na nova sede no prazo de 30
(trinta) dias.

§ 4° O Procurador do Estado que receber a ajuda de custo, e vier
a ser novamente transferido ou removido “ ex officio” em prazo inferior a 06
(seis) meses, nao fara jus a percepgao de nova ajuda de custo.

§ 5° O Procurador do Estado que receber ajuda de custo e for
removido a pedido ou por permuta em prazo inferior a 12 (doze) meses, devera
restituir o valor recebido a titulo de ajuda de custo.

SUBSECAO II
Das Didrias

Art . 95. O Procurador do Estado que se afastar da sede, a
servigo, em carater transitorio ou eventual, tera direito a percepgao de diaria,
calculada na razao de 1/60 (um inteiro e sessenta avos) sobre o subsidio da
classe especial, quando se deslocar para comarca sediada no Estado do
Amapa; 1/40 (um inteiro e quarenta avos) quando o deslocamento se der para
outra unidade da federagao; e 1/ 20 (um inteiro e vinte avos) para
deslocamentos para o exterior.

§ 1° Tambem fara jus a percepgao de diaria o Procurador que se
afastar do Estado ou municipio, a servigo, por prazo inferior a 30 (trinta) dias,
inclusive para a participagao, como autor de tese, membro de Comissao
Tecnica ou delegado do Procurador-Geral, em congressos, simposios,
seminarios e outros conclaves, dependendo sempre de ato do Procurador-
Geral do Estado.
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§ 2° A diaria dos Procuradores do Estado que se encontrem
cedidos ou em exercicio temporario em outros orgaos sera calculada da forma
prescrita acima, salvo se a diaria do orgao de cessao ou de lotapao temporaria
lhe for mais favoravel.

§ 3° A diaria sera concedida por dia de afastamento, sendo devida
pela metade, quando o afastamento nao exigir pernoite fora da sede ou
quando o Estado custear, por meio diverso, as despesas extraordinarias
cobertas por diaria.

§ 4° No caso em que o deslocamento da sede constituir exigencia
permanente do cargo, o servidor nao fara jus a diarias.

§ 5° O servidor que receber diarias e nao se afastar da sede, por
qualquer motivo, fica obrigado a restitui-la integralmente no prazo de 05
(cinco) dias. Na hipotese de o servidor retomar a sede em prazo menor do que
o previsto para o seu afastamento, restituira as diarias recebidas em excesso,
no prazo previsto na parte inicial deste paragrafo.

§ 6° O servidor que indevidamente receber diarias sera obrigado a
restituir, de uma so vez a importancia recebida, ficando ainda sujeito a
punipao disciplinar, se comprovada ma-fe.

§ 7° Sera punido com pena de suspensao e na reincidencia, com
a de demissao, o servidor que indevidamente, conceder diarias com o objetivo
de remunerar outros servipos ou encargos, ficando, ainda, obrigado a
reposipao da importancia correspondente.

SUBSE£AO III
Adicional Natalino

Art . 96. O adicional natalino corresponde a 1/12 (um doze avos)
da remunerapao a que o Procurador do Estado fizer jus no mes de dezembro,
por mes de exercicio no respectivo ano.

Paragrafo unico. A frapao igual ou superior a 15 (quinze) dias
sera considerada como mes integral.

Art . 97. O Procurador do Estado exonerado percebera seu
adicional natalino, proporcionalmente aos meses de exercicio, calculada sobre
a remunerapao do mes da exonerapao.

SUBSE£AO IV
Adicional de ferias

Art. 98. Os Procuradores do Estado terao direito a ferias anuais,
por 30 (trinta) dias consecutivos, e sera pago um adicional, correspondente a
1/3 (um terpo) do subsidio.

§ 1° No caso do Procurador do Estado exercer funpao de direpao,
chefia ou assessoramento, ou ocupar cargo em comissao, a respectiva
vantagem sera considerada no calculo do adicional de que trata este artigo.

§ 2° O direito a ferias sera adquirido apos o primeiro ano de
efetivo exercicio no cargo.

§ 3° O Procurador do Estado gozara os periodos de ferias citados
no caput consecutiva ou separadamente, sendo permitido o fracionamento de
dois periodos de ferias de 15 (quinze) dias.

§ 4° Havendo fracionamento de um dos periodos de gozo de
ferias, o adicional de ferias sera pago quando do gozo da primeira parte deste.
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§ 5° Somente por imperiosa necessidade do servigo e mediante
despacho do Procurador-Geral do Estado as ferias poderao acumular-se, nao
podendo, em nenhuma hipotese, ultrapassar 02 (dois) periodos aquisitivos.

§ 6° Havendo violagao dos prazos e termos contidos nos
paragrafos anteriores, o servidor perdera metade do tempo de gozo de ferias a
que teria direito e sera ressarcido pecuniariamente do periodo restante nao
gozado.

§ 7° No interesse do servigo o Procurador-Geral do Estado podera
adiar o periodo de ferias dos membros da PGE-AP, sendo-lhe vedado
interromper seu gozo.

§ 8° As ferias que, por necessidade de servigo ou qualquer outro
motivo justo devidamente comprovado, tiverem seu gozo indeferido, serao
ressalvadas para fruigao oportuna a requerimento do interessado.

§ 9° O pagamento da remuneragao das ferias sera efetuado antes
do inicio do respectivo periodo de gozo.

§ 10. Em caso de necessidade do servigo publico, e licito ao
Estado, por meio de seu Procurador-Geral, pactuar com o membro da carreira
interessado a redugao de ferias pela metade, mediante pagamento do dobro
dos valores mencionados no caput deste artigo.

§ 11. O servidor exonerado do cargo efetivo, ou em comissao,
percebera indenizagao relativa ao periodo das ferias a que tiver direito e ao
incompleto, na proporgao de um doze avos por mes de efetivo exercicio, ou
fragao superior a quinze dias. Semelhante direito assiste, tambem, ao servidor
demitido ou posto em disposigao com proventos proporcionais e ao que se
afastar para assumir cargo publico inacumulavel.

§ 12. A indenizagao sera calculada com base na remuneragao do
mes em que for publicado o ato exoneratorio.

SUBSE£AO V
Das Gratificagoes por Exercicio de Cargos de Chefia

Art . 99. O Procurador do Estado que exercer cargo de
Procurador-Chefe de Procuradoria Especializada, inclusive, as Procuradorias
Regionais, Procuradoria de Brasilia e Procuradoria de Precatorios, o
Procurador-Assistente, o Procurador Especial de Assessoramento, os
Procuradores do Estado nomeados para comporem o Centro Integrado de
Agoes de Improbidade Administrativa e de Ressarcimento do Erario, os
Procuradores-Chefes do Centro de Estudos Juridicos e da Secretaria-Geral,
farao jus a uma gratificagao no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o
valor correspondente a remuneragao do Procurador do Estado da categoria
especial. Os demais Procuradores-Chefes perceberao gratificagao no
percentual de 15% (quinze por cento) , calculados sobre o subsidio da Classe
Especial.

SUBSETAO VI
Gratificagao dos Cargos de Diregao

Art. 100. O Procurador-Geral do Estado fara jus a um adicional
de 30% correspondente a remuneragao do Procurador de Estado da categoria
especial.

T



Lei Complementar n° 0089 de 01 de julho de 2015 f. 055

Art. 101 . O Procurador do Estado que exercer a fungao de
Subprocurador-Geral, Subprocurador-Geral adjunto ou Procurador Correge-
dor fara jus a um adicional de 25% correspondente a remuneragao do
Procurador do Estado da Classe Especial.

SUBSEQAO VII
Auxilio-Aperfeigoamento Profissional

Art. 102 . E devido auxilio-aperfeigoamento profissional ao
Procurador do Estado relativo aos seguintes cursos:

I - Pos-graduagao, no importe de 10% sobre o valor do subsidio
do Procurador do Estado da classe especial, pelo prazo maximo de 2 (dois)
anos;

II - mestrado, no importe de 15% sobre o valor do subsidio do
Procurador do Estado da classe especial, pelo prazo maximo de 2 (dois) anos;

III - doutorado, no importe de 20% sobre o valor do subsidio do
Procurador do Estado da classe especial, pelo prazo maximo de 4 (quatro)
anos;

IV - cursos relacionados a atividade institucional da
Procuradoria-Geral do Estado, no importe de 5% sobre o valor do subsidio do
Procurador do Estado da classe especial, pelo prazo maximo de 2 (dois) meses.

§ 1° Os cursos deverao, obrigatoriamente , ser reconhecidos pelo
MEC ou Escola de Administragao Publica ou em qualquer outro orgao ou
entidade pertencente a estrutura administrativa do Estado do Amapa, e,
necessariamente, terao que possuir relagao com a atividade desenvolvida pela
Procuradoria-Geral do Estado.

§ 2° O Procurador do Estado deve comprovar sua matricula no
referido curso para percepgao do auxilio aperfeigoamento profissional, o qual
somente sera devido durante o curso.

§ 3° Para os efeitos desta lei sera considerado apenas um curso
por periodo, vedada a indenizagao por curso concomitante.

SUBSEfAO VIII
Abono de Permanencia

Art . 103 . Sera concedido abono de permanencia ao Procurador
do Estado que opte por permanecer em atividade tendo completado as
exigencias para a aposentadoria voluntaria, nas hipoteses previstas na
Emenda Constitucional n° 41, de 19 de dezembro de 2003.

§ 1° O abono de permanencia a que se refere o caput deste artigo
equivalera ao valor da contribuigao previdenciaria devida pelo servidor e sera
pago ate que sejam preenchidos os requisitos para a aposentadoria
compulsoria previstos no art. 40, § 1°, II, da Constituigao da Republica.

§ 2° O abono de permanencia sera administrado pelo orgao
responsavel pelo processamento da folha de pessoal do Estado do Amapa, a
quem cabera proceder eventuais compensagoes junto a AMPREV, se for caso.

CAPITULO XV
Da Aposentadoria e Dos Proventos da Inatividade

Art . 104. O Procurador do Estado sera aposentado:
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I - por invalidez permanente, sendo os proventos integrals
quando decorrente de acidente em servigo, molestia profissional ou doenga
grave, contagiosa ou incuravel, especificada em lei, e proporcionais nos demais
casos;

II - compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos
proporcionais ao tempo de servigo;

III - voluntariamente, desde que cumprido tempo minimo de dez
anos de efetivo exercicio no servigo publico e cinco anos no cargo efetivo em
que se dara a aposentadoria, observadas as seguintes condigoes:

a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuigao, se
homem, e cinquenta e cinco anos de idade e trinta de contribuigao, se mulher;

b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de
idade, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuigao.

§ 1° Os proventos de aposentadoria e as pensoes, por ocasiao de
sua concessao, nao poderao exceder a remuneragao do respectivo servidor, no
cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referenda para a
concessao da pensao.

§ 2° Consideram-se doengas graves, contagiosas ou incuraveis, a
que se refere o inciso I deste artigo, tuberculose ativa, alienagao mental,
esclerose multipla, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no
servigo publico, hanseniase, cardiopatia grave, doenga de Parkinson, paralisia
irreversivel e incapacitante, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave,
estados avangados do mal de Paget (osteite deformante) , Sindrome de
Imunodeficiencia Adquirida - AIDS, e outras que a lei indicar, com base na
medicina especializada.

§ 3° Na hipotese do inciso I do caput deste artigo, o servidor sera
submetido a junta medica oficial, que atestara a invalidez quando
caracterizada a incapacidade para o desempenho das atribuigoes do cargo.

Art. 105. A aposentadoria compulsoria sera automatica, e
declarada por ato, com vigencia a partir do dia imediato aquele em que o
servidor atingir a idade-limite de permanencia no servigo ativo.

Art . 106. A aposentadoria voluntaria ou por invalidez vigorara a
partir da data da publicagao do respectivo ato.

Art . 107. Os proventos de aposentadoria ou de disponibilidade
dos Procuradores do Estado serao calculados sobre a soma do subsidio com
as vantagens incorporaveis.

Art . 108. Os proventos serao:

I - integrals, quando o Procurador do Estado:

a) completar tempo de contribuigao para previdencia;
b) for atingido por invalidez em virtude de acidente no servigo,

acidente no trabalho, doenga profissional, e doengas descritas nos termos da
legislagao estadual e, subsidiariamente, federal.

II - proporcionais ao tempo de contribuigao:

a) por invalidez permanente, excetuando a alinea b do Inciso I
deste artigo;

b) ao completar setenta anos de idade, com proventos
proporcionais ao tempo de contribuigao;
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§ 1° Para os efeitos desta lei, entende-se por acidente no servigo,
o evento que cause dano fisico ou mental ao Procurador do Estado e que seja
relacionado ou nao com exercicio da fungao.

§ 2° Equipara-se a acidente no servigo o evento ocorrido no
deslocamento entre a residencia e o local de trabalho e vice-versa.

§ 3° Equipara-se ao acidente no trabalho a agressao, quando nao
provocada, sofrida pelo Procurador do Estado no servigo ou em razao dele.

§ 4° Por doenga profissional, para os efeitos desta lei, entende-se
aquela peculiar ou inerente ao trabalho exercido, comprovada, em qualquer
das hipoteses, a relagao de causa e efeito.

§ 5° Nos casos previstos nos paragrafos anteriores deste artigo, o
laudo resultante da inspegao medica oficial devera estabelecer rigorosamente a
caracterizagao do acidente no trabalho e na doenga profissional.

Art . 109 . Aos Procuradores do Estado inativos sao assegurados
os direitos e vantagens previstos na legislagao aplicavel ao tempo do ingresso
na inatividade.

§ 1° Os proventos da inatividade serao definidos em
conformidade com legislagao estadual.

§ 2° Os proventos dos Procuradores do Estado na inatividade nao
poderao exceder ao correspondente subsidio da atividade.

Art. 110. Os proventos dos Procuradores do Estado sao
irredutiveis e serao, sempre, equivalentes aos valores que o Procurador do
Estado percebia em atividade, aplicando-se-lhes os mesmos percentuais de
reajuste concedidos aos Procuradores do Estado em atividade, desde que
tenha sido efetuado o desconto da contribuigao previdenciaria sobre o total de
seu subsidio, excluidas as verbas de carater indenizatorio.

Art. 111 . O servidor aposentado com provento proporcional ao
tempo de servigo se acometido de qualquer das molestias especificadas no § 2°
do art. 110 desta Lei e, por esse motivo, for considerado invalido por junta
medica oficial passara a perceber provento integral, calculado com base no
fundamento legal de concessao da aposentadoria.

Art. 112. Quando proporcional ao tempo de servigo, o provento
nao sera inferior a 1/3 (um tergo) da remuneragao da atividade.

Art . 113. Ao Procurador do Estado aposentado sera paga a
gratificagao natalina nos mesmos termos utilizados para pagamento dos
membros em atividade.

Art. 114. Os dependentes tern direito, por morte do Procurador
do Estado, a uma pensao mensal, a partir da data do obito, correspondente a
integralidade de seu subsidio, nao integrando o calculo do beneficio os valores
afetos a verbas indenizatorias.

Art. 115. As demais regras sobre o sistema previdenciario da
Procuradoria-Geral do Estado serao disciplinadas pela legislagao
previdenciaria do Estado do Amapa.

CAPITULO XVI
Das Licengas

Art . 116. As licengas serao concedidas pelo Procurador-Geral do
Estado, a requerimento do interessado ou por provocagao do Conselho
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Superior da Procuradoria-Geral do Estado. Sem prejuizo de dispositivos
previstos em outros diplomas legais, ao Procurador do Estado poderao ser
concedidas as seguintes licengas:

I - licenga para tratamento de saude;

II - licenga por motivo de doenga em pessoa da familia;
III - licenga por motivo de afastamento do conjuge;
IV - licenga para tratar de interesses particulares;
V - licenga para atividade politica;
VI - licenga-premio;

VII - licenga-capacitagao;

VIII - licenga maternidade e licenga paternidade.
Paragrafo unico. Aplicam-se, subsidiariamente, no que couber, as

disposigoes contidas no Regime Juridico Unico dos Servidores Publicos Civis
do Estado do Amapa (Lei n° 0066, de 03 de maio de 1993).

SEQAO I
Da Licenga para Tratamento de Saude

Art. 117. A Licenga para Tratamento de Saude sera deferida a
pedido ou de oflcio, observadas as seguintes condigoes:

I - na hipotese de ser concedida para prazo superior a 15 (quinze)
dias, ou havendo requerimento de prorrogagao que importe em licenga por
periodo ininterrupto, tambem superior a 15 (quinze) dias, sera precedida de
pericia medica;

II - a pericia sera feita por medico oficial, se necessario, na
residencia do examinando ou no estabelecimento hospitalar em que estiver
internado;

III - findo o prazo da licenga, o licenciado sera submetido a
inspegao medica oficial, que concluira pelo retorno ao servigo, pela
prorrogagao da licenga ou pela aposentadoria;

IV - no curso da licenga, o Procurador do Estado podera requerer
inspegao medica, caso se julgue em condigoes de reassumir o exercicio do
cargo.

SEQAO II
Da Licenga por Motivo de Doenga em Pessoa da Famflia

Art. 118. Podera ser concedida licenga ao Procurador do Estado
por motivo de doenga do conjuge ou companheiro, dos pais, dos filhos, do
padrasto ou madrasta e enteado, ou dependente que viva as suas expensas e
conste do seu assentamento funcional, mediante comprovagao por junta
medica oficial.

Paragrafo unico. A licenga sera concedida sem prejuizo da
remuneragao do cargo efetivo, ate seis meses, podendo ser prorrogada por ate
dois anos, sem remuneragao.
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SE£AO III
Da Licenga por Motivo dc Afastamento do Conjuge

Art. 119 . Podera ser concedida licenga, por prazo indeterminado
e sem remuneragao, ao Procurador do Estado para acompanhar conjuge ou
companheiro que foi deslocado para outro ponto do territorio nacional, para o
exterior ou para o exerclcio de mandato eletivo dos Poderes Executivo e
Legislative.

SEQAO IV
Da Licenga para Tratar de Interesses Particulares

Art. 120. A criterio da Administragao poderao ser concedidos ao
Procurador de Estado, desde que nao esteja em estagio probatorio, licenga
para o trato de assuntos particulares pelo prazo de ate dois anos consecutivos,
sem remuneragao.

SE£AO V
Da Licenga para Atividade Politico

Art. 121 . O Procurador do Estado tera direito a licenga para
atividade politica nos termos ditados pela legislagao eleitoral regente do
tema.

SE£AO VI
Da Licenga-Premio

Art. 122. Apos cada quinquenio ininterrupto de efetivo exercicio
no servigo publico estadual, o Procurador do Estado tera direito ao gozo de
licenga-premio pelo prazo de 03 (tres) meses, com todos os direitos e
vantagens do cargo ou fungao que esteja exercendo.

§ 1° A licenga-premio podera ser gozada parceladamente, em
periodos nao inferiores a 30 (trinta) dias, atendida a conveniencia do servigo.

§ 2° Para apuragao do quinquenio contar-se-a, tambem, o tempo
de servigo prestado anteriormente em outro cargo publico seja Federal,
Estadual ou Municipal, mesmo havendo entre um e outro prazo interrupto de
exercicio.

§ 3° O direito a licenga-premio nao tera prazo fixado para ser
exercido.

§ 4° Ao Procurador do Estado exonerado, aposentado ou que, em
face de aprovagao em concurso publico, venha a ser afastado para assumir
cargo publico inacumulavel, e assegurada a indenizagao pecuniaria pelo
periodo de licenga-premio nao gozado. Semelhante direito assiste ao
Procurador do Estado demitido do servigo publico, salvo se a demissao for
relacionada a improbidade administrativa, inassiduidade habitual ou a
acumulagao ilicita de cargo publico.

SEC:AO VII
Da Licenga-Capacitagao

Art. 123. O Procurador do Estado podera, apos previa
manifestagao favoravel do Centro de Estudos Juridicos, afastar-se do exercicio
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do cargo efetivo, sem prejuizo da respectiva remuneragao, por ate dois anos,
para participar de pos-graduagao, mestrado ou doutorado, apos aprovagao do
Conselho da Procuradoria-Geral do Estado e do Governador do Estado.

Paragrafo unico. Nao se concedera a licenga ao Procurador do
Estado que se encontre em estagio probatorio.

Art. 124. O Procurador do Estado que pedir exoneragao ou vier
a ser demitido do servigo publico em tempo inferior ao que esteve afastado em
virtude da licenga de que cuida o artigo anterior, devera restituir,
proporcionalmente, a administragao, os valores que lhe foram pagos durante o
periodo da licenga, inclusive, o subsidio.

SEQAO VIII
Da Licenga Maternidade e Da Licenga Paternidade e Da Licenga por Adogao

4rt. 125. A gestante sera concedida, mediante inspegao medica,
licenga pelo prazo de 06 (seis) meses, sem prejuizo de seus vencimentos e
vantagens, obedecidas as seguintes condigoes:

I - podera ter inicio no primeiro dia do nono mes de gestagao,
salvo antecipagao por prescrigao medica;

II - no caso de nascimento prematuro, a licenga tera inicio a
partir do parto;

III - no caso de natimorto, decorridos 30 (trinta) dias do evento, a
mae sera submetida a exame medico e, julgada apta, reassumira as fungoes;

IV - em caso de aborto, atestado por medico oficial, a licenga dar-
se-a por 30 (trinta) dias, a partir da sua ocorrencia.

Paragrafo unico. Sera concedida ao Procurador do Estado,
mediante comprovagao, licenga paternidade pelo prazo de 15 dias.

/Art . 126 . No caso de adogao ou guarda judicial de crianga com
ate 01 (um) ano de idade, o periodo de licenga sera de 180 (cento e oitenta)
dias.

§ 1° No caso de adogao ou guarda judicial de crianga a partir de
01 (um) ano ate 04 (quatro) anos de idade, o periodo de licenga sera de 90
(noventa) dias.

§ 2° No caso de adogao ou guarda judicial de crianga a partir de
04 (quatro) anos ate 08 (oito) anos de idade, o periodo de licenga sera de 60
(sessenta) dias.

§ 3° Se ambos os adotantes forem servidores publicos do estado
do Amapa, a licenga somente sera concedida para um deles.

C/APITULO XVII
Dos Afastamentos e Das Concessoes

Segao I
Dos Afastamentos

Subsegao I
Do Afastamento para servir a Outro Orgao ou Entidade
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Art. 127. Obedecidos os demais preceitos desta Lei, o
Procurador do Estado podera ser cedido para ter exercicio em outro orgao ou
entidade mediante aprovagao por maioria simples do Conselho Superior, nas
seguintes hipoteses:

I - para exercicio de cargo em comissao ou fungao de confianga; e
II - em casos previstos em leis especificas.
§ 1° Na hipotese do inciso I deste artigo, o onus da remuneragao

sera do orgao ou da entidade cessionaria.
§ 2° A cessao far-se-a mediante ato publicado no Diario Oficial do

Estado.
§ 3° Em caso de cessao para instituigao nao contida na

Administragao Publica do Estado do Amapa, o Procurador do Estado cedido
nao fara jus a percepgao de honorarios advocaticios durante o periodo de
afastamento da PGE-AP.

Subsegao II
Do Afastamento para Exercicio de Mandato Eletivo

Art . 128 . Ao Procurador do Estado investido em mandato eletivo
aplicam-se as seguintes disposigoes:

I - tratando-se de mandato federal, estadual ou distrital, ficara
afastado do cargo;

II - investido no mandato de Prefeito, sera afastado do cargo,
sendo-lhe facultado optar pela sua remuneragao;

III - investido no mandato de vereador:
a) havendo compatibilidade de horario, percebera as vantagens

de seu cargo, sem prejuizo da remuneragao do cargo eletivo;
b) nao havendo compatibilidade de horario, sera afastado do

cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneragao.
Paragrafo unico. O servidor investido em mandato eletivo nao

podera ser removido ou redistribuido de oficio para localidade diversa daquela
onde exerce o mandato.

Segao II
Das Concessoes

Art. 129. Sem qualquer prejuizo, podera o servidor ausentar-se
do servigo:

I - por 1 (um) dia, para doagao de sangue;

II - pelo periodo comprovadamente necessario para alistamento
ou recadastramento eleitoral, limitado, em qualquer caso, a 2 (dois) dias;

III - por 8 (oito) dias consecutivos em razao de:
a) casamento;

b) falecimento do conjuge, companheiro, pais, madrasta ou
padrasto, filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e irmaos.
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CAPITULO XVIII
Do Tempo de Servigo

Art . 130. Sera feito, em dias, a apuragao do tempo de servigo.
§ 1° O numero de dias sera convertido em anos, considerando-se

o ano de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.
§ 2° Feita a conversao, os dias restantes ate 180 (cento e oitenta)

nao serao computados, arredondando-se para 01 (um) ano quando excederem
a esse numero, nos casos de calculos de proventos de aposentadoria
proporcional a disponibilidade.

Art. 131 . Considera-se como efetivo exercicio, alem das
ausencias previstas em neste ou noutros diplomas, o afastamento por:

I - ferias;
II - convocagao para o servigo militar;
III - juri e outros servigos obrigatorios por Lei;
IV - exercicio de cargo de provimento em comissao na

Administragao Publica direta e indireta;
V - licenga-premio;
VI - licenga gestante ou adotante;
VII - licenga paternidade;
VIII - licenga para tratamento da propria saude ate o limite

maximo de 24 (vinte e quatro) meses;
IX - licenga por motivo de doenga em pessoa da familia, enquanto

remunerado;

X - licenga ao servidor acidentado em servigo ou acometido de
doenga profissional;

XI - transito do servidor que passar a ter exercicio em nova sede,
definido como periodo de tempo anterior a 15 (quinze) dias, contados do seu
deslocamento, necessario aviagem para o novo local de trabalho;

XII - missao ou estudo no pais ou no exterior, quando o
afastamento for remunerado;

XIII - do exercicio de mandato eletivo.
Paragrafo unico. Considera-se, ainda como de efetivo exercicio o

periodo em que o servidor estiver em disponibilidade.
Art. 132 . Sera contado, integralmente, para efeito de

aposentadoria e disponibilidade, o tempo de servigo prestado:
I - como contratado ou sob quaiquer outra forma de admis^ao,

desde que remunerado pelos cofres estaduais;
II - a instituigao de carater privado, que tiver sido encampada ou

transformada em estabelecimento de servigo publico;
III - a Uniao, aos Estados, aos Territorios, aos Municipios e ao

Distrito Federal;
IV - as Forgas Armadas;
V - o tempo de servigo em atividade privada, vinculado a

Previdencia Social.
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Paragrafo unico. O tempo de servigo somente sera contado uma
vez para cada efeito, vedada a acumulagao do que tiver sido prestada
concomitantemente.

Art. 133 . Nao sera computado, para nenhum efeito, o tempo:
I - da licenga por motivo de doenga em pessoa da familia do

servidor quando nao remunerada;
II - da licenga para tratar de interesses particulars.

CAPITULO XIX
Dos Beneficios

Art. 134. Aos Procuradores do Estado e seus dependentes sao
cabiveis os seguintes beneficios:

I - auxilio-reclusao;

II - auxilio-funeral;
III - assistencia a saude.

Segao I
Do Auxilio- Reclusao

Art. 135. A familia do Procurador do Estado em atividade e
devido o auxilio-reclusao, nos seguintes valores:

I - dois tergos da remuneragao, quando afastado por motivo de
prisao, em flagrante ou preventiva, determinada pela autoridade competente,
enquanto perdurar a prisao;

II - metade da remuneragao, durante o afastamento, em virtude
de condenagao, por sentenga definitiva, a pena que nao determine a perda de
cargo.

§ 1° Nos casos previstos no inciso I deste artigo, o servidor tera
direito a integralizagao da remuneragao, desde que absolvido.

§ 2° O pagamento do auxilio-reclusao cessara a partir do dia
imediato aquele em que o servidor for posto em liberdade, ainda que
condicional.

Segao II
Do Auxilio-Funeral

Art. 136. O auxilio-funeral e devido a familia do Procurador do
Estado falecido em atividade ou aposentado, em valor equivalente a um mes
de subsidio.

Paragrafo unico. O auxilio sera pago no prazo de 48 (quarenta e
oito) horas, por meio de procedimento sumarissimo, a pessoa da familia que
houver custeado o funeral.

Art. 137. Se o funeral for custeado por terceiro, este sera
indenizado, observado o disposto no artigo anterior.

Art . 138. Em caso de falecimento de Procurador do Estado em
servigo, inclusive, fora do local de trabalho e no exterior, as despesas de
transporte do corpo correrao a conta de recursos do Estado.
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Segao III
Da Assistencia a Saude

Art. 139 . VET AD O.

§ 1° V ET A D O.
§ 2° VET A DO.

TTTULO IV
Da Responsabilidade Funcional

CAPITULO I
Disposigoes Serais

Art. 140. Pelo exercicio irregular da fungao publica, o
Procurador do Estado responde penal, civil e administrativamente.

Art. 141 . O Procurador do Estado sera civilmente responsavel
quando, no exercicio de suas fungoes, proceder com dolo ou fraude.

Art. 142. A responsabilizagao administrativa de Procurador do
Estado dar-se-a sempre atraves de procedimento determinado pelo
Procurador-Geral do Estado, com previa autorizagao do Conselho da
Procuradoria-Geral.

Art. 143. A atividade funcional dos Procuradores do Estado
estara sujeita a inspegao permanente, correigoes ordinarias ou
extraordinarias, determinadas pelo Procurador-Corregedor.

§ 1° A correigao ordinaria sera feita para verificar a eficiencia,
zelo e o devido cumprimento dos prazos processuais pelos Procuradores do
Estado, bem como a regularidade dos servigos que lhes sejam afetos.

§ 2° A correigao extraordinaria sera determinada sempre que for
conveniente, visando o fim especifico do interesse do servigo.

§ 3° Qualquer pessoa do povo podera reclamar ao Procurador-
Corregedor sobre abusos, erros, omissoes ou conduta incompativel dos
membros da Procuradoria-Geral do Estado.

§ 4° O procedimento de reclamagao sera disciplinado no
Regimento Interno da Corregedoria-Geral, observando-se as seguintes regras:

I - A reclamagao, quando dirigida diretamente ao Procurador-
Corregedor, devera conter os seguintes dados:

a) nome, qualificagao e enderego do reclamante, numero do
documento de identidade, numero da inscrigao no Cadastro de Pessoas Fisicas
e a apresentagao de copia desses documentos;

b) descrigao do fato objeto da reclamagao;
c) indicagao dos meios de prova, se possivel;
d) data e assin'atura do reclamante.

II - em caso de reclamagoes verbais, a Corregedoria-Geral devera
reduzir a termo as declaragoes prestadas;

III - o autor da reclamagao podera ser notificado para
complementa-la ou a comparecer pessoalmente para prestar esclarecimentos;

IV - as reclamagoes que atendam aos requisitos minimos de
admissibilidade serao autuadas e processadas, determinando-se a notificagao
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do membro da Procuradoria-Geral do Estado citado para que preste as
informagoes que entender cabiveis, no prazo de 10 (dez) dias, encaminhando-
lhe copia da reclamagao e dos documentos que a instruem;

V - o Procurador-Corregedor determinara o arquivamento
sumario das reclamagoes anonimas e daquelas que se revelem
manifestamente improcedentes ou desacompanhadas de elementos minimos
para sua compreensao, de tudo dando ciencia ao Conselho Superior da
Procuradoria-Geral do Estado e ao reclamante;

VI - se a gravidade ou a relevancia dos fatos noticiados exigirem a
sua apuragao, o Procurador-Corregedor podera realizar diligencias
preliminares para esclarecimento dos fatos, promovendo, se necessario,
inspegoes e correigoes;

VII - havendo indicios da existencia de faltas disciplinares, o
Procurador-Corregedor promovera a abertura de procedimento disciplinar, na
forma desta Lei;

VIII - contra a decisao do Procurador-Corregedor que determinar
o arquivamento da reclamagao cabera recurso ao Conselho Superior, no prazo
de 10 (dez) dias, contados da ciencia pessoal do reclamante;

IX - o Procurador-Corregedor sera cientificado do recurso,
podendo reconsiderar sua decisao;

X - nao havendo reconsideragao, o Conselho Superior julgara o
recurso, determinando a adogao das providencias cabiveis.

Segao I
Da Correigao Ordinaria

Art. 144. A correigao ordinaria sera realizada pelo Procurador-
Corregedor ou por delegatario para verificar:

I - a regularidade do servigo;

II - a eficiencia e a assiduidade do membro da Procuradoria-Geral
do Estado no cumprimento de suas fungoes;

III - o cumprimento dos demais deveres previstos nesta Lei e de
outras obrigagoes legais, bem como das determinagoes do Procurador-Geral do
Estado, da Corregedoria-Geral e do Conselho Superior da Procuradoria-Geral
do Estado.

Paragrafo unico. As correigoes ordinarias serao realizadas
anualmente.

Segao II
Da Correigao Extraordinaria

Art. 145. A correigao extraordinaria sera realizada pelo
Procurador-Corregedor ou delegatario, de oficio ou por solicitagao do
Procurador-Geral do Estado ou do Conselho Superior da Procuradoria-Geral
do Estado para, sem prejuxzo das verificagoes proprias da correigao ordinaria,
proceder a imediata apuragao de:

I - abusos, erros ou omissoes que incompatibilizam o membro da
Procuradoria-Geral do Estado para o exercicio do cargo ou fungao;

II - atos que comprometam o prestigio ou a dignidade da

T
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III - descumprimento do dever funcional ou procedimento
incorreto.

Art. 146. Concluida a correigao, o Procurador-Corregedor
apresentara ao Conselho Superior relatorio circunstanciado em que
mencionara as falhas observadas e as providencias adotadas, e propora as
medidas de carater disciplinar ou administrativas que excedam de suas
atribuigoes, bem como informando sobre os aspectos moral, intelectual e
funcional dos membros da Procuradoria-Geral do Estado.

Paragrafo unico. Sempre que a correigao ou visita de inspegao
verificar a violagao dos deveres impostos aos membros da Procuradoria-Geral
do Estado, o Procurador-Corregedor fara advertencia ao faltoso, comunicando
o fato, de imediato, ao Procurador-Geral do Estado, para as devidas anotagoes.

Segao III
Das Normas Comuns as Correigoes

Art. 147. O Regimento Interno da Corregedoria-Geral
estabelecera as normas procedimentais das visitas de inspegao e correigoes,
observadas as disposigoes desta Lei.

Art. 148. Concluidas as correigoes, o Procurador-Corregedor
apresentara relatorio circunstanciado ao Procurador-Geral do Estado e ao
Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado, mencionando os fatos
observados, as providencias adotadas e propondo, se for o caso, as medidas
administrativas que excedam suas atribuigoes.

Paragrafo unico. Com base nas observagoes feitas nas inspegoes
e correigoes, o Procurador-Corregedor podera expedir instrugoes ou
recomendagoes visando ao aperfeigoamento dos servigos.

Art. 149. Sempre que, em correigoes ou visitas de inspegao, o
Procurador-Corregedor verificar a violagao dos deveres impostos aos membros
da Procuradoria-Geral do Estado, tomara notas reservadas do que coligir em
exame de autos, livros e papeis e das informagoes que obtiver, determinando a
instauragao de procedimento disciplinar adequado.

CAPITULO II
Das Infragoes Disciplinares

Art. 150. Constituem infragoes disciplinares, a violagao dos
deveres funcionais e vedagoes contidas nesta Lei Complementar, bem como a
pratica de crime contra a Administragao Publica, ou ato de improbidade
administrativa, alem de outras definidas em Lei, e ainda:

I - acumulagao ilicita de cargo ou fungao publica;

II - conduta incompativel com o exercicio do cargo;
III - abandono de cargo;
IV - revelagao de segredo que conhega em razao do cargo ou

fungao;
V - lesao aos cofres publicos, dilapidagao do patrimonio publico

ou de bens confiados a sua guarda;

VI - receber, a qualquer titulo e sob qualquer pretexto,
percentagens ou vantagens indevidas nos processos submetidos a seu exame
ou patrocinio;
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VII - exercer atividade empresarial ou participar de sociedades
empresarias, exceto como quotista ou acionista;

VIII - exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo publico
efetivo, salvo um de magisterio;

IX - outros crimes contra a administragao publica, definidos nas
respectivas leis penais.

CAPITULO III
Das Sangdes Disciplinares

Art. 151 . Sao penas disciplinares:
I - advertencia;
II - censura;

III - suspensao;
IV - demissao;
V - cassagao de aposentadoria.
§ 1° Nenhuma sangao sera aplicada ao Procurador do Estado,

sem que lhe seja assegurada ampla defesa.
§ 2° Na aplicagao das penas disciplinares, sempre motivadas,

serao consideradas, obrigatoriamente:
I - a natureza da infragao, sua gravidade e as circunstancias em

que foi praticada;
II - os danos dela decorrentes para servigo publico;
III - a repercussao do fato;
IV - os antecedentes do servidor;
V - a reincidencia.
Paragrafo unico. E circunstancia agravante de falta disciplinar

haver ela sido praticada com o concurso de 02 (dois) ou mais servidores.
§ 3° Deverao constar nos assentamentos funcionais do membro

da Procuradoria-Geral do Estado as penas que lhe forem impostas, vedada
sua publicagao, exceto a de suspensao, demissao e de cassagao de
aposentadoria ou disponibilidade.

§ 4° Somente ao proprio infrator podera ser fornecida certidao
relativa as penas de advertencia e censura, salvo se a certidao for solicitada
por orgaos da Administragao Superior da Procuradoria-Geral do Estado ou por
requisigao judicial para defesa de direitos de terceiros.

§ 5° A reincidencia so opera efeitos se a segunda falta e cometida
antes de transcorridos 02 (dois) anos contados da condenagao anterior
definitiva.

Art. 152. A advertencia, verbal ou por escrito, reservadamente,
sera aplicada nos casos de:

I - negligencia no exercicio das fungoes;

II - descumprimento de dever legal;

III - faltas leves em geral.
Art. 153. A censura cabera nas hipoteses de:
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I - desrespeito para com os orgaos da Administragao Superior da
Instituigao;

II - desatendimento a determinagoes dos orgaos da
Administragao Superior da Procuradoria;

III - reincidencia em falta passivel de advertencia;
IV - conduta incompativel com o exercicio do cargo;

V - descumprimento das obrigagoes legais especificas e
atribuidas ao Procurador do Estado.

Paragrafo unico. A censura sera feita por escrito,
reservadamente.

Art. 154. A suspensao sera aplicada nos seguintes casos:

I - violagao intencional do dever funcional;
II - pratica de ato incompativel com a dignidade ou o decoro do

cargo;

III - reincidencia em falta punida com pena de censura;
IV - exercer atividade empresarial ou participar de sociedade

empresaria, salvo como quotista ou acionista;

V - exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo publico
efetivo, salvo um de magisterio.

§ 1° A suspensao nao excedera a 90 (noventa) dias e acarretara a
perda dos direitos e vantagens decorrentes do exercicio do cargo, nao podendo
ter inicio durante o periodo de ferias ou de licenga.

§ 2° Quando houver conveniencia para o servigo, o Procurador-
Geral podera converter a suspensao em multa equivalente a 50% (cinquenta
por cento) do subsidio que deixaria de receber no periodo de afastamento,
permanecendo o Procurador do Estado no exercicio de suas fungoes.

Art. 155. Aplicar-se-a a pena de demissao nos casos de:

I - abandono de cargo, pela interrupgao injustificada do exercicio
das fungoes por mais de 30 (trinta) dias consecutivos, ou 60 (sessenta)
intercalados, durante o periodo de 12 (doze) meses;

II - conduta incompativel com o exercicio do cargo, tal como a
pratica de jogos proibidos, a embriaguez habitual em servigo, o uso de toxicos
e a incontinentia publica escandalosa;

III - improbidade administrativa;
IV - lesao aos cofres publicos, dilapidagao do patrimonio publico

ou dos bens confiados a sua guarda;
V - condenagao por crime contra a administragao e contra a fe

publica;
VI - condenagao a pena privativa de liberdade por tempo igual ou

superior a 4 (quatro) anos, declarada em sentenga penal condenatoria.
Paragrafo unico. Conforme a gravidade da falta, a demissao sera

aplicada com a nota: para o bem do servigo publico.
Art. 156. A cassagao da aposentadoria ou da disponibilidade

tera lugar se hear comprovada a pratica, quando ainda no exercicio do cargo,
de falta suscetivel de determinar demissao.
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Art . 157. Sao competentes para aplicagao das penas
disciplinares:

I - Govemador do Estado, nos casos de demissao e cassagao de
aposentadoria, apos manifestagao do Conselho Superior da Procuradoria-
Geral do Estado;

II - o Procurador-Geral do Estado, nos demais casos, ouvido
previamente o Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado.

CAPITULO IV
DAS NORMAS DISCIPLINARES

Segao I
Do Procedimento Disciplinar

Art. 158. A apuragao das infragoes disciplinares sera feita
mediante:

I - processo administrative sumario, quando cabiveis as penas de
advertencia e censura;

II - processo administrative ordinario, quando cabiveis as penas
de suspensao, cassagao de disponibilidade ou aposentadoria e demissao.

§ 1° O processo administrative podera ser precedido de
sindicancia, de carater simplesmente investigatorio, quando nao houver
elementos suficientes para se concluir pela ocorrencia de infragao ou de sua
autoria.

§ 2° Na sindicancia e no processo administrative, a autoridade
investigante devera integrar categoria funcional igual ou superior a do
processado.

Art. 159. Compete ao Procurador-Corregedor instaurar
sindicancia ou processo administrative:

I - de oficio;
I - por provocagao do Procurador-Geral do Estado ou do Conselho

Superior da Procuradoria-Geral do Estado.
Paragrafo unico. O procedimento administrative ordinario sera

instaurado apos deliberagao do Conselho Superior, de oficio ou mediante
provocagao.

Art . 160. Durante a sindicancia ou processo administrative, o
Procurador-Geral do Estado, por solicitagao do Procurador-Corregedor e
ouvido o Conselho Superior da Procuradoria, podera afastar o sindicado ou o
indiciado do exercicio do cargo, sem prejuizo de seus subsidios.

Paragrafo unico. O afastamento dar-se-a por decisao
fundamentada na conveniencia do servigo, da apuragao dos fatos, da
normalidade dos servigos ou da tranquilidade publica, e nao excedera a 60
(sessenta) dias, podendo, excepcionalmente, ser prorrogado por igual periodo.

Art. 161 . O processo administrative assegurara a ampla defesa,
na forma desta Lei Complementar, exercida pessoalmente ou por defensor
constituido ou nomeado, que sera intimado dos atos e termos do procedimento
mediante comunicagao pessoal ou, havendo motivo justificado, por publicagao
no Diario Oficial do Estado.
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Art. 162. Havendo possibilidade, dos atos, termos e documentos
principais da sindicancia e do processo administrative far-se-a copia
eletronica, utilizando-se, sempre que possivel, a certificagao digital.

Art. 163. Os autos de sindicancia e de processo administrative
findos serao arquivados na Corregedoria-Geral da Procuradoria-Geral do
Estado.

Art. 164. Aplicam-se ao processo disciplinar, subsidiariamente,
no que couberem, a Lei n° 066, de 03 de maio de 1993, a Lei Federal n°
8.112/1990, a Lei Federal n° 9.784/1999 e o Codigo de Processo Penal.

Segao II
Da Sindicancia

Art. 165. Quando do conhecimento de indicios que indiquem
falta funcional, o Procurador-Corregedor ouvira obrigatoriamente, em forma de
razoes sucintas, o Procurador do Estado envolvido.

Paragrafo unico. O nao acolhimento das razoes do Procurador
devera ser sempre motivado.

Art. 166 . A sindicancia, sempre de carater sigiloso, sera
determinada pelo Procurador-Corregedor ou pelo Procurador-Geral quando
aquele for o investigado, nos seguintes casos:

I - como preliminar do processo disciplinar, quando julgada
necessaria (sindicancia investigativa);

II - para apuragao de falta funcional punida com advertencia ou
censura (sindicancia punitiva), mediante autorizagao do Conselho Superior da
Procuradoria.

Art. 167. A sindicancia devera estar concluida em 30 (trinta)
dias, prorrogaveis por igual prazo, a criterio do Procurador-Geral ou
Procurador-Corregedor.

Art. 168 . As provas serao colhidas atraves dos meios
pertinentes, aplicando-se, no que couber, as disposigoes relativas ao processo
administrative disciplinar.

Art. 169 . Na sindicancia sera obrigatoriamente ouvido o
Procurador do Estado sindicado e assegurado o contraditorio e a ampla
defesa, quando possuir natureza punitiva.

Paragrafo unico. Sem prejuizo do disposto no caput deste artigo,
ao Procurador do Estado interessado podera ser facultada, desde logo, a
juntada de documentos e a produgao de arrazoado.

Art. 170. Encerrada a sindicancia, os autos, com relatorio
conclusivo, serao encaminhados ao Procurador-Geral, que os submetera a
deliberagao do Conselho Superior da Procuradoria-Geral, para abertura ou
nao de processo administrative disciplinar.

Segao III
Do Processo Administrativo Sumario

Art. 171 . O processo administrativo sumario, apropriado a
aplicagao das sangoes disciplinares indicadas nos incisos I e II do artigo 156
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desta Lei Complementar, sera instaurado e conduzido pelo Procurador-
Corregedor.

Paragrafo unico. O Procurador-Corregedor podera delegar os atos
instrutorios a um ou mais membros da Procuradoria-Geral do Estado, bem
como designar auxiliares, aplicando-se-lhes, no que couber, as atribuigoes do
Procurador-Corregedor, citadas nesta Segao.

Art. 172. A portaria de instauragao devera conter a qualificagao
do processado, a exposigao dos fatos imputados e a previsao legal
sancionadora, e sera instruida com a sindicancia ou outros elementos de
prova.

Art . 173. Autuada a portaria, o Procurador-Corregedor
deliberara sobre a colheita de provas e diligencias necessarias, e designara a
data para a audiencia de instrugao, em que serao ouvidos o indiciado e as
testemunhas arroladas pela defesa, ate o maximo de 03 (tres) para cada lado.

§ 1° O processado sera desde logo citado da acusagao, recebendo
copia da portaria e da deliberagao referida no caput deste artigo.

§ 2° Se o processado nao for encontrado ou furtar-se a citagao,
sera citado por hora certa nos termos da legislagao em vigor, ou citado pelo
Diario Oficial do Estado, com prazo 10 (dez) dias.

§ 3° Se o processado nao atender a citagao, sera declarado revel,
designando-se-lhe defensor dentre os membros da Procuradoria-Geral do
Estado de igual ou superior classe, o qual, salvo por motivo justificavel, nao
podera escusar-se da incumbencia, sob pena de advertencia.

§ 4° O procurador ou defensor tera vista dos autos, podendo
extrair copia para a defesa previa.

§ 5° O Procurador-Corregedor determinara a intimagao das
testemunhas de acusagao e de defesa, salvo se, quanto as ultimas, houver
expressa dispensa na defesa previa.

§ 6° O Procurador-Corregedor podera, fundamentadamente,
indeferir provas impertinentes ou que tenham intuito meramente protelatorio.

§ 7° O processado, depois de citado, sob pena de ser tratado
como revel, nao podera deixar de comparecer aos atos processuais para os
quais for regularmente intimado, exceto por motivo justificavel.

§ 8° A todo tempo, o processado revel podera assumir a defesa no
estado em que se encontrar o processo, caso em que o defensor que lhe houver
sido nomeado ficara dispensado de oficiar no feito.

Art . 174. Se a autoridade processante verificar que a presenga
do processado podera influir no animo do denunciante ou testemunha,
solicitara que se retire, prosseguindo na inquirigao com a presenga do
defensor e fazendo a ocorrencia constar no termo respectivo.

Art . 175. A instrugao devera ser concluida no mesmo dia; nao
sendo possivel, sera designada audiencia de prosseguimento, saindo
intimados todos os interessados.

Art. 176. Concluida a instrugao, o processado tera 10 (dez) dias
para apresentar alegagoes finais.

Art. 177. Esgotado o prazo, o Procurador-Corregedor tera prazo
de 15 (quinze) dias para elaborar o relatorio conclusivo e encaminhar os autos
ao Conselho Superior. t
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Art . 178. O processo devera ser concluido em 90 (noventa) dias,
prorrogaveis mediante despacho fundamentado da autoridade que o
instaurou, por igual periodo.

Art. 179. O processado sera intimado pessoalmente da decisao,
salvo se for revel ou furtar-se a intimagao, casos em que esta se fara por
publicagao no Diario Oficial do Estado.

Segao IV
Do Processo /Administrative Disciplinar Ordinario

/Art . 180. Compete ao Procurador-Geral do Estado, apos
aprovagao do Conselho Superior da Procuradoria, determinar a instauragao do
processo administrative disciplinar para apuragao de falta de Procurador do
Estado, punivel com as penas de suspensao, demissao ou cassagao de
aposentadoria, observado o sigilo no procedimento.

Art. 181 . O ato que determinar a instauragao do processo
administrative disciplinar devera conter a exposigao sucinta dos fatos, omitido
o nome do acusado, que sera cientificado pessoalmente.

Art. 182. A comissao sera composta por tres Procuradores do
Estado de classe igual ou superior e que nao tenham integrado a precedente
comissao de sindicancia.

§ 1° A Notificagao previa para acompanhar o processo sera
pessoal, com entrega de copia da portaria de instauragao, da ata de
autorizagao do Conselho da Procuradoria-Geral e, se houver, do relatorio final
da sindicancia.

§ 2° Nao sendo encontrado o acusado em seu domicilio, proceder-
se-a a Notificagao Previa por edital, publicado no Diario Oficial, com o prazo de
10 (dez) dias.

§ 3° Na fase da instrugao, o acusado, pessoalmente ou atraves de
defensor que nomear, podera requerer provas orais, documentais e periciais,
inclusive pedir a repetigao daquelas ja produzidas na sindicancia e
acompanhar a produgao destas pessoalmente ou por procurador habilitado,
bem como apresentar defesa preliminar no prazo de 10 (dez) dias, contado da
notificagao previa, assegurando-lhe vista dos autos no local em que funcione a
comissao.

§ 4° Se o acusado nao for encontrado, sera nomeado defensor
dativo ou “ ad hoc” , reabrindo-lhe o prazo fixado no paragrafo anterior.

§ 5° A Comissao podera indeferir, fundamentadamente, as provas
desnecessarias ou requeridas com intuito manifestamente protelatorio.

§ 6° Concluida a inquirigao das testemunhas e produgao de
provas em geral, a comissao promovera o interrogators do acusado.

§ 7° Finalizada a instrugao, a Comissao tipificara a infragao
disciplinar e formulara a indiciagao do Procurador com a especificagao dos
fatos e ele imputados e das respectivas provas, apresentara relatorio final.

Art. 183. O indiciado sera citado por mandado expedido pelo
presidente da comissao para apresentar defesa escrita, no prazo de 10 (dez)
dias, assegurando-lhe vista dos autos.

Art. 184. Havendo mais de um acusado, os prazos para defesa
serao comuns e em dobro.
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/Art . 185. Achando-se o indiciado em lugar incerto e nao sabido,
sera citado por edital, publicado no Diario Oficial e em jomal de grande
circulagao, para apresentar defesa.

Art. 186 . Nao sendo o indiciado localizado ou nao apresentando
defesa no prazo legal, sera nomeado defensor dativo dentre os integrantes da
carreira e de classe igual ou superior a sua, reabrindo-lhe o prazo fixado no
artigo 189.

Art. 187. Se a Comissao Processante verificar que a presenga do
processado constrange o denunciante ou a testemunha, solicitara que se
retire, prosseguindo na inquirigao com a presenga do procurador ou do
defensor nomeado para o ato, fazendo constar no termo a ocorrencia e os
motivos que a determinaram.

Art. 188. Na impossibilidade de inquirir todas as testemunhas
na mesma audiencia, a Comissao podera designar tantas quantas forem
necessarias.

Art. 189. Encerrada a produgao de provas, seguir-se-ao 05
(cinco) dias para requerimento de diligencias.

Paragrafo unico. Transcorrido esse prazo, a Comissao decidira
sobre as diligencias requeridas e determinara outras que julgar necessarias.

Art. 190. Encerrada a produgao de provas, a Comissao abrira
vistas dos autos ao processado, ao procurador ou ao defensor para oferecer
alegagoes fmais, no prazo de 15 (quinze) dias.

Paragrafo unico. Havendo mais de um processado, os prazos
para defesa serao em dobro.

Art . 191 . Esgotado o prazo do artigo 195, a Comissao, em 15
(quinze) dias, elaborara o relatorio, opinando, fundamentadamente, sobre a
absolvigao ou punigao, e remetera os autos ao Conselho Superior, que decidira
no prazo de 20 (vinte) dias.

Paragrafo unico. Reconhecida a responsabilidade do Procurador
do Estado, a comissao indicara o dispositivo legal ou regulamentar
transgredido, bem como as circunstancias agravantes ou atenuantes.

Art. 192. O Conselho da Procuradoria-Geral, no prazo de vinte
dias, apreciara o processo administrative, e podera:

I - determinar novas diligencias, se o considerar
insuficientemente instruido;

II - propor o seu arquivamento ao Procurador-Geral;
III - propor ao Procurador-Geral a aplicagao de sangoes que

sejam de sua competencia;
IV - propor ao Govemador do Estado a aplicagao de sangoes que

sejam de sua competencia.
§ 1° O Conselho da Procuradoria-Geral acatara o relatorio da

comissao, salvo quando contrario as provas dos autos.
§ 2° Nao poderao participar da deliberagao do Conselho Superior

da Procuradoria-Geral quem haja oficiado na sindicancia, ou integrado a
comissao do processo administrative disciplinar.

Art. 193. Ao determinar a instauragao do processo disciplinar,
ou no curso deste, o Procurador-Geral do Estado podera, se julgar necessario,
ordenar o afastamento provisorio do indiciado de suas fungoes.
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§ 1° O afastamento sera determinado pelo prazo de 30 (trinta)
dias, prorrogaveis, no maximo, por mais 30 (trinta) dias.

§ 2° O afastamento dar-se-a sem prejuizo dos direitos e
vantagens do indiciado, constituindo medida acautelatoria, sem carater de
sangao.

Art. 194. Aplicam-se, supletivamente, ao processo disciplinar de
que cuida este capitulo, no que couber, as normas da legislagao atinentes aos
Servidores Civis do Poder Executivo do Estado e as normas do Codigo de
Processo Penal.

Segao V
DQ Revisao do Processo Administrative

Art. 195. Admitir-se-a, no prazo de dois anos a contar da
aplicagao da penalidade, a revisao do processo disciplinar de que tenha
resultado imposigao de sangao, sempre que forem alegados vicios insanaveis
no procedimento ou fatos e provas, ainda nao apreciados, que possam
justificar nova decisao.

§ 1° Nao constitui fundamento para a revisao a simples alegagao
de injustiga da penalidade imposta.

§ 2° Nao sera admitida a reiteragao do pedido de revisao pelo
mesmo motivo.

Art. 196. A revisao podera ser pleiteada pelo punido ou, em caso
de sua morte pelo conjuge ou companheiro, descendente ou ascendente.

Art. 197. O pedido de revisao sera dirigido a autoridade que
houver aplicado a sangao, e esta se o admitir, determinara o seu
processamento em apenso aos autos originais.

§ 1° A petigao sera instruida com as provas de que o requerente
dispuser e indicara as que pretenda produzir.

§ 2° A comissao revisora tera o prazo de 60 (sessenta) dias para
concluir os trabalhos.

Art. 198. Julgada procedente a revisao, podera ser cancelada ou
modificada a pena imposta ou anulado o processo.

§ 1° Se a pena cancelada for a de demissao, o requerente sera
reintegrado.

§ 2° Procedente a revisao, o requerente sera ressarcido dos
prejuizos que tiver sofrido e tera restabelecido todos os direitos atingidos pela
sangao imposta.

Art. 199. Aplicam-se aos trabalhos da comissao revisora, no que
couber, as normas e procedimentos proprios da comissao do processo
disciplinar.

Art. 200. Ressalvadas as manifestagoes do Poder Judiciarios,
sao irrecorriveis as decisoes do Conselho Superior da Procuradoria.

Segao VI
Da Extingao da Punibilidade Disciplinar

Art. 201 . Extinguir-se-a, pela prescrigao, a punibilidade
administrativa da falta:

1
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I - em 01 (um) ano, quando a falta for sujeita as penas de
advertencia e censura;

II - em 02 (dois) anos, quando a falta for sujeita a pena de
suspensao;

III - em 05 (cinco) anos nos demais casos.
§ 1° A prescrigao em caso de falta tambem prevista como infragao

criminal ocorrera no prazo fixado na lei penal.
§ 2° O curso da prescrigao comega a fluir da data do fato, exceto

na hipotese do paragrafo anterior, em que se observara o que dispuser a lei
penal quanto a prescrigao.

§ 3° O prazo prescricional contar-se-a da data da ocorrencia dos
fatos, iniciando-se no dia em que tenha cessado a continuagao ou
permanencia, nas faltas continuadas ou permanentes.

§ 4° O curso da prescrigao interrompe-se:
I - pela portaria de instauragao da sindicancia, quando for o

caso;
II - pela portaria de instauragao de processo administrative

disciplinar;

III - pela decisao punitiva recorrivel.

TITULO V
Do Fundo Especial de Aparelhamento e Modernizagao da Procuradoria-Geral

do Estado

Art . 202. Fica instituido o Fundo Especial de Modernizagao da
Procuradoria-Geral do Estado - FUNDOPGE.

Art. 203. O Fundo Especial de Aparelhamento e Modernizagao
da Procuradoria-Geral do Estado tern por objetivo a complementagao dos
recursos financeiros destinados aos programas e projetos de reaparelhamento,
modernizagao e desenvolvimento do orgao, o aperfeigoamento do pessoal e a
especializagao de recursos humanos da Procuradoria-Geral do Estado do
Amapa, podendo realizar despesas vinculadas com:

I - concepgao, desenvolvimento, viabilizagao, execugao de pianos,
programas e projetos de aprimoramento e reaparelhamento dos servigos afetos
a Procuradoria-Geral do Estado;

II - aquisigao de material para fun educacional e mobiliario,
melhorias estruturais, reformas, locagao e parcerias;

III - co-participagao com entidades cientificas, educacionais e
culturais, publicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, na promogao de
eventos que tenham por fim o oferecimento de oportunidades a atualizagao, ao
aperfeigoamento e a especializagao dos Procuradores do Estado;

IV - desenvolvimento de outras agoes direcionadas ao
aperfeigoamento dos Procuradores e servidores da Procuradoria-Geral,
conforme entendimento do Conselho Gestor.

Art . 204. O FUNDOPGE tera as seguintes fontes de receitas:
I - 30% (trinta por cento) das verbas provenientes exclusivamente

dos valores arrecadados a titulo de honorarios de sucumbencia das agoes, dos
honorarios decorrentes de acordos e honorarios relativos ao parcelamento de

1
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creditos inscritos em divida ativa destinados aos membros da carreira, da
forma como prevista no inciso XIV do art. 67 e seus paragrafos 1°, 2°, 3°, 4°,
5°, 6° e 7° desta lei;

II - arrecadagao integral das taxas de inscrigao em concursos,
seminarios, cursos, simposios e congeneres, onerosos aos seus participantes,
que venham a ser cobradas pela Procuradoria-Geral do Estado, inclusive para
custear os eventos;

III - subvengoes, doagoes e auxilios oriundos de convenios com
instituigoes publicas e privadas, nacionais e intemacionais;

IV - creditos que lhe sejam consignados no orgamento estadual e
em leis especiais;

V - receitas decorrentes da cobranga de copias reprograficas
extraidas por unidades do orgao;

VI - cobranga de valores pelo fomecimento de impressos e
publicagoes;

VII - outros recursos que lhe forem destinados.
§ 1° As receitas do FUNDOPGE nao integram o tesouro do Estado

e nem o orgamento da Procuradoria-Geral do Estado do Amapa.
§ 2° As receitas e creditos assegurados ao FUNDOPGE serao

recolhidos em conta especial, mantida em instituigao financeira oficial, na
cidade de Macapa.

Art. 205. O FUNDOPGE sera administrado e gerido por um
Conselho Gestor de carater deliberative, composto pelos seguintes
representantes:

I - Procurador-Geral do Estado, que o presidira;
II - Subprocurador-Geral do Estado;
III - 02 (dois) representantes da Carreira, indicados pelo Conselho

Superior da Procuradoria.
Art. 206. Ao Conselho Gestor do Fundo Especial de Aparelha-

mento e Modemizagao da Procuradoria-Geral do Estado, compete:
I - autorizar o pagamento de despesas com o aperfeigoamento dos

Procuradores do Estado;
II - manter os recursos do FUNDOPGE em deposito em conta

especifica de banco oficial;
III - autorizar o pagamento de despesas ate o montante de sua

receita;
IV - elaborar a prestagao de contas anual relativa ao Fundo, com

demonstragoes contabeis, que serao incorporadas a da Procuradoria-Geral do
Estado;

V - promover a articulagao com os demais orgaos da
administragao direta e indireta estadual, visando o apoio para organizagao e
implementagao de programas e projetos de capacitagao, educagao continuada
e desenvolvimento profissional dos Procuradores do Estado e demais
servidores do orgao;

VI - encaminhar ao Conselho Superior da Procuradoria-Geral
relatorios e balancetes anuais referentes ao Fundo.
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Paragrafo unico. A movimentagao da conta bancaria do orgao, em
conjunto ou em separado, cabera ao Procurador-Geral do Estado ou ao
Subprocurador-Geral do Estado.

Art. 207. O FUNDOPGE sera fiscalizado pelo Conselho Superior
da Procuradoria-Geral do Estado do Amapa.

Art. 208. Os bens adquiridos com recursos da FUNDOPGE serao
incorporados ao patrimonio da Procuradoria-Geral do Estado do Amapa.

Art. 209. O FUNDOPGE, por intermedio de seu Conselho Gestor,
prestara contas da arrecadagao e aplicagao de seus recursos ao Conselho
Superior da Procuradoria, nos prazos e na forma da legislagao vigente.

Art. 210. Aplica-se a administragao fmanceira do FUNDOPGE,
no que couber, disposto na Lei Federal n° 4.320, de 17 de margo de 1964, e na
legislagao pertinente, bem como as normas e instrugoes baixadas pelo
Conselho de Procuradores da Procuradoria-Geral do Estado do Amapa.

Art. 211 . Ao FUNDO-PROG previsto na Lei Complementar n°
0011, de 02 de janeiro de 1996 e ao Fundo de Modernizagao da Procuradoria-
Geral do Estado, de que cuida a Lei Complementar n° 082, de 27 de fevereiro
de 2014 aplicar-se-ao as disposigoes contidas nos incisos seguintes:

I - a arrecadagao e o montante dos valores pertencentes ao
FUNDO-PROG serao consideradas incorporadas ao Fundo de Modernizagao da
Procuradoria-Geral do Estado, mediante sucessao;

II - dos valores constantes no Fundo de Modernizagao da
Procuradoria-Geral do Estado, inclusive os relativos ao antigo FUNDO-PROG,
aqueles que forem provenientes exclusivamente dos valores arrecadados a
titulo de honorarios de sucumbencia das agoes, dos honorarios decorrentes de
acordos e honorarios relativos ao parcelamento de creditos inscritos em divida
ativa serao destinados aos membros da carreira, da forma como prevista no
inciso XIV do art. 67 e seus paragrafos 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° e 7° desta lei.

TITULO VI
DISPOSIGOES FINAIS E TRANSITORIAS

Art. 212. O Regimento Interno da Procuradoria-Geral do Estado
estabelecera a fixagao, alteragao e consolidagao da estrutura da Procuradoria-
Geral do Estado, o desdobramento operacional de sua estrutura basica, a
competencia, a subordinagao e o funcionamento de suas unidades
administrativas e as atribuigoes dos servidores nelas lotados, promovendo, o
Procurador-Geral, junto ao Governo, as transformagoes de cargos em
comissao que se fizerem necessarias.

Art . 213. O Regimento Interno da Procuradoria-Geral do Estado
sera aprovado por ato do chefe do Poder Executivo, no prazo de 180 (cento e
oitenta) dias, a contar da data da publicagao da presente Lei Complementar.

Art. 214. Os cargos em comissao, constantes no Anexo III da Lei
Complementar n° 082, de 27 de fevereiro de 2014, fleam absorvidos por esta
lei.

Art. 215. Ficam extintos os cargos em comissao de Presidente de
Comissao, Pregoeiro e Membro de Apoio, constantes no Anexo IV da Lei
Complementar n° 082, de 27 de fevereiro de 2014.
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Art. 216. Ficam criados os cargos em Comissao e as Fungoes de
Confianga para atividade de Chefia e Assessoramento na Procuradoria-Geral
do Estado, cuja denominagao, lotagao e quantitative sao os constantes no
Anexo II desta lei, cabendo ao Procurador-Geral baixar normas fixando o
conjunto de atribuigoes dos mesmos.

Art. 217. O Poder Executivo enviara Projeto de Lei ao Poder
Legislative, propondo a criagao dos demais cargos e estruturas necessarios ao
funcionamento da Procuradoria-Geral do Estado, devendo promover a
realizagao de concurso publico para ocupagao dos mesmos no prazo maximo
de 02 (dois) anos.

§ 1° Ato do Govemador dispora sobre as atribuigoes e
funcionamento das demais estruturas administrativas previstas nesta Lei.

§ 2° Enquanto nao encaminhado o Projeto de Lei de que cuida o
caput desse artigo, sera mantida a atual estrutura de cargos constante na Lei
Complementar n° 082, de 27 de fevereiro de 2014, a qual podera ser
complementada com servidores vinculados a administragao direta e indireta
estaduais, servidores cedidos ou servidores oriundos do ex-Territorio Federal
do Amapa que, por forga de disposigao constitucional ou legal, estejam
prestando servigos ao Estado do Amapa.

Art. 218. Ficam criados os cargos de Assistente Tecnico-
Juridico, vinculados e subordinados tecnica e funcionalmente a Procuradoria-
Geral do Estado do Amapa, mantendo-se, entretanto, o vinculo administrative
ao respectivo orgao de origem.

§ 1° Os servidores ocupantes dos cargos de que trata esse artigo
poderao manter-se lotados nos respectivos orgaos onde atuam, ou, mediante
ato do Governador, ter lotagao na Procuradoria-Geral do Estado.

§ 2° Dos ocupantes de cargos mencionados no caput, aqueles que
forem comissionados, serao livremente nomeados e exonerados pelo
Governador do Estado.

§ 3° Havendo necessidade de nomeagao de servidor em comissao,
sendo viavel juridicamente e caso haja interesse publico, a administragao
podera realizar processo seletivo simplificado para selegao de candidatos.

§ 4° Sem prejuizo do poder regulamentar atribuido ao
Governador do Estado, ato normativo do Procurador-Geral do Estado dispora
a respeito das atribuigoes e funcionamento dos analistas juridicos dos orgaos
citados nesse artigo, inclusive, se for caso, cometendo a supervisao,
coordenagao e o acompanhamento tecnico dos mesmos a uma ou mais
Procuradorias Especializadas ou outro organ da estrutura interna da
Procuradoria-Geral do Estado.

Art . 219. Ficam assegurados, aos atuais integrantes da carreira,
os direitos ja adquiridos no exercicio do cargo, desde que nao contrarie a
Constituigao Federal e a Constituigao Estadual.

Art. 220. Os Procuradores do Estado promovidos para a classe
especial antes da publicagao desta lei permanecerao na classe final da carreira
em respeito ao direito adquirido e o ato juridico perfeito e suas remuneragoes
nao poderao ser inferiores ao previsto na Constituigao Federal e na
Constituigao Estadual.

Art. 221 . Terao fe publica, para todos os efeitos, os exemplares
decorrentes de processos de reprodugao mecanizada que tenham sido
conferidos e autenticados por Procurador do Estado de carreira.
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Art . 222. Os Procuradores de Estado estao sujeitos ao regime
juridico especial desta Lei Complementar, aplicando-se-lhes, nos casos
omissos, o instituido pela Lei Geral do Servidor Publico e pelo Estatuto da
Ordem dos Advogados do Brasil.

Art. 223. Fica instituido, no ambito estadual, o “ Dia do
Procurador do Estado” , a ser comemorado, anualmente, em 07 de margo,
como reconhecimento do merito da advocacia publica, no fortalecimento da
consultoria e defesa do Estado e dos interesses da coletividade.

Art. 224. Fica instituida a Medalha do Merito do Setentriao da
Procuradoria-Geral do Estado do Amapa, a ser concedida a pessoas fisicas,
membros da carreira ou nao, a pessoas juridicas, nacionais ou estrangeiras,
ou a entidades despersonalizadas, que tenham se destacado na prestagao de
relevantes servigos a Instituigao ou a Administragao Publica Estadual.

Paragrafo unico. A concessao da medalha de que trata o caput
deste artigo sera concedida conforme criterios estabelecidos pelo Conselho
Superior da Procuradoria-Geral do Estado.

Art. 225. Os melhores ensaios juridicos, trabalhos forenses e
pareceres, elaborados por Procuradores do Estado, serao anualmente objeto
de premiagao, na forma prevista em Regulamento expedido pela Corregedoria e
aprovado pelo Conselho Superior.

Art. 226. Podera ser criado no ambito da Procuradoria-Geral,
Boletim Interno, fisico ou virtual, com vistas a dar publicidade aos atos do
orgao, cuja regulamentagao cabera ao Regimento Interno da Procuradoria.

Art. 227. A Procuradoria-Geral do Estado fara publicar a Revista
da Procuradoria-Geral e outras publicagoes de natureza juridica de interesse
da instituigao.

Art. 228. As sumulas normativas e resumos de pareceres e
demais manifestagoes da Procuradoria-Geral do Estado poderao ser
disponibilizadas no sitio do orgao na Rede Mundial de Computadores, para
consulta dos interessados.

Art. 229. Em ate cento e oitenta dias o Procurador-Geral
constituira comissao composta por servidores para efetuar a catalogagao e
sistematizagao dos livros, diarios oficiais e demais documentos constantes na
Biblioteca da Procuradoria-Geral, determinando, ainda, os atos necessarios a
conservagao dos mesmos, inclusive, se for caso, a digitalizagao daqueles onde
tal se demonstre possivel.

Art. 230. Ao membro da Procuradoria-Geral do Estado e vedado
manter sob sua chefia imediata, em cargo em comissao ou fungao de
confianga, conjuge, companheiro ou parente ate o terceiro grau, em linha reta
ou colateral, consanguineo ou afim.

Art. 231 . As disposigoes constantes no Titulo III desta lei sao
aplicaveis exclusivamente aos membros da carreira de Procuradores da
Procuradoria-Geral do Estado, sendo vedada a vinculagao ou a extensao das
mesmas aos demais servidores do Estado.

Art. 232. As despesas decorrentes desta Lei Complementar
correrao por conta das dotagoes orgamentarias proprias do Orgamento Geral
do Estado, as quais devem ser suplementadas, se insuflcientes, observado o
disposto na Lei Complementar Federal n° 101, de 04 de maio de 2000.
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Art. 233. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao,
revogadas as Leis Complementares n°s 081, de 23 de dezembro de 2013 e 082,
de 27 de fevereiro de 2014, e as disposigoes em contrario ao texto desta Lei
Complementar.

Macapa, 01 de julho de 2015
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ANEXO I

Tabela de Cargos de Carreira de Procuradores do Estado do Amapa

DENOMINACAO CATEGORIA QUANTIDADE

Procurador do Estado Especial 06

Procurador do Estado Classe III 10

Procurador do Estado Classe II 14

Procurador do Estado Classe I 15
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ANEXO II

Tabela de Cargos de Assessoramento e Dire?ao Intermediaria

N° UNIDADE
ORSANICA CARSO QUANTIDADE REMUNERAfAO

Responsavel
Tecnico Nivel III -

Gestao de
Gabinete

01
!

CDS-4

Secretario
Executivo Nivel II 02 CDS-2

•1 Gabinete Secretario
Executivo Nivel I 03 CDS-1 ;

Motorista 02 CDS-1
Responsavel

Tecnico Nivel III -
Analise de
Processo

04 CDS-3

i
l

i

9 Subprocuradoria-
Geral

Responsavel
Tecnico Nivel III -

Analise de
Processo

02 CDS-3

--

Subprocuradoria-
Geral Adjunta

Secretario
Executivo Nivel II 01 CDS-2

3

Responsavel
Tecnico Nivel III -

Analise de
Processo

Secretario
Executivo Nivel II

02

01

CDS-3

CDS-2

4 Corregedoria-Geral

Responsavel
Tecnico Nivel III -

Analise de
Processo

02 CDS-3

Secretario
Executivo Nivel I 01 CDS-1

5
Procuradoria de
Assistencia do

Procurador-Geral

Responsavel
Tecnico Nivel III -

Analise de
Processo

01 CDS-3

Responsavel Por
Atividade Nivel III 01 CDS-1

6
Procuradoria
Especial de

Assessoramento

Responsavel
Tecnico Nivel III -

Analise de
Processo

01

1

CDS-3

Responsavel Por
Atividade Nivel III 01 CDS-1
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7 Assessoria de Assessor de n i CDS-3Comunicagao Comunicagao U1

Assessor de no CDS-3
8 Assessoria de Controle Interno

Controle Interno Responsavel
Tecnico Nivel II 01

J
CDS-2

Assessor de no CDS-3
9 Assessoria de Planejamento

Planejamento Responsavel
Tecnico Nivel I 01

' ' !

CDS-1 ;

Responsavel
Tecnico Nivel III - 01

i
CDS-3

Coordenagao

1 0

Centro de Calculos
Judiciais e

Responsavel
Tecnico Nivel III -

Calculos
Judiciais

Responsavel
Tecnico Nivel II -

Pesquisas
Orgamentarias

04 CDS-2
Pesquisas

Orgamentarias

04

— 1
!

CDS -2

1 11
Camara de

Conciliagao e

Responsavel
Tecnico Nivel III -

Coordenagao
01 CDS-3

Arbitragem Responsavel Por no r>nic i 1

Atividade Nivel III
Responsavel

Tecnico Nivel III -

Procuradoria de

lecmco iNivei m -
Analise de
Processo

02 CDS-3

12 Pessoal Civil e
Militar

Responsavel
Tecnico Nivel II -
Administrativo

01
i

CDS-2

Responsavel por
Atividade Nivel III 01 CDS-1

13
Procuradoria de

Licitagoes,
Contratos e
Convenios

Responsavel
Tecnico Nivel III -

Analise de
Processo

Responsavel
Tecnico Nivel II -
Administrativo

Responsavel por
Atividade Nivel III

10

04

02

CDS-3

CDS-2

CDS-1

Procuradoria de
Responsavel

Tecnico Nivel III -
14 Tecnica e Controle

Legislative
Analise de
Processo

Legislativo

04 CDS-3
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!

15

!

I

16

!

17

18

Procuradoria
Judicial

Responsavel por
Atividade Nivel III

Responsavel
Tecnico Nivel III -

Coordenagao
Responsavel .

Tecnico Nivel III - :
Administrativo 1

01

i

Procuradoria
Patrimonial e

Ambiental

Responsavel
Tecnico Nivel III -

! Analise de
I Processo

Responsavel por
Atividade Nivel III

Responsavel
Tecnico Nivel III -

Coordenagao

i Responsavel ,

i Tecnico Nivel III - j
Administrativo ii

| Responsavel ,

, Tecnico Nivel III - i

Analise de
Processo

i
l

Procuradoria
Tributaria

Responsavel por
Atividade Nivel III

Responsavel
Tecnico Nivel III -

Coordenagao

Responsavel
Tecnico Nivel III -

j Administrativo

1 '

20

02

01

02

04

01

02

03

1 Responsavel
! Tecnico Nivel III -
! Analise de
i Processo

Responsavel por
Atividade Nivel III

Procuradoria de
Brasilia

Responsavel
Tecnico Nivel III -

Administrativo

Responsavel
Tecnico Nivel III -

Analise de
Processo

06

02

01

04

CDS-1

CDS-3

04 CDS-3

I -

I

i

CDS-3

CDS-1

CDS-3

CDS-3

CDS-3

CDS-1

I

1

i

!

i

-i
I

CDS-3

CDS-3

;

!

CDS-3

CDS-1

CDS-3

l

CDS-3

Responsavel por
Atividade Nivel III 01 CDS-1

Procuradoria de19 Precatonos

Responsavel
Tecnico Nivel III -

Administrativo
; 01 CDS-3
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Responsavel
Tecnico Nivel III -

Analise de 04 CDS-3
Processo

Responsavel por |

Atividade Nivel III 01 CDS-1

20 Centro de Estudos
Juridicos

Responsavel
Tecnico Nivel III -

Coordenagao 1

i

01 CDS-3
!

20.1 Biblioteca Tecnico-
Juridica

Responsavel
Tecnico Nivel III -

Coordenagao
01 CDS-3

Responsavel
Tecnico Nivel II 01 CDS-2

20.1.1 Unidade de
Arquivo

Responsavel
Tecnico Nivel II 01 CDS-2

20.2
!

Unidade de
Aperfeigoamento e

Estagio

Responsavel
Tecnico Nivel II 01 CDS-2

: 20.3 Unidade de
Produgao Juridica

Responsavel
Tecnico Nivel II 01 CDS-2

i

21

Centro Integrado
de Agoes de
Improbidade

Administrativa e de

Responsavel
Tecnico Nivel III -

Analise de
Processo

04

- .

CDS-3 |
i
i

;
1

Ressarcimento do
Erario

Responsavel por
Atividade Nivel III 02 CDS-1

! '

22 Secretaria-Geral
Responsavel

Tecnico Nivel III - 01 CDS-3 i

Coordenagao l

22.1 Unidade de
Responsavel

Tecnico Nivel I 01
!

CDS-1

Digitalizagao Responsavel por j
Atividade Nivel III 1_ _ ' . _ _ CDS-1

22.2 Unidade de
Responsavel

Tecnico Nivel I 01 CDS-1

Arquivo Responsavel por 1
Atividade Nivel III J CDS-1

!
1 | Divisao

Responsavel
Tecnico Nivel III -

f
; 01 CDS-3

23 I Administrativa e Coordenagao
Financeira Responsavel

Tecnico Nivel I 01 CDS-1

23.1 Nucleo de
Administragao

Responsavel
Tecnico Nivel II 01 CDS-2

23.1.1
Unidade de

Comunicagao
Responsavel

Tecnico Nivel I 01 CDS-1

Administrativa Responsavel por 01 CDS-1
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23.1.2

Unidade de
Licitapao,

Contratos e
Convenios

Atividade Nivel III
Responsavel

Tecnico Nivel II
Responsavel

| Tecnico Nivel I

!

23.1.3

; 23.1.4
i

Unidade de
Material e
Patrimonio

Responsavel
Tecnico Nivel I

01

03

01

CDS-2

CDS-1

CDS-1
;

Unidade de
Servipos Gerais

Responsavel por
Atividade Nivel III

Responsavel
Tecnico Nivel I

01

01

l—
23.1.5 Unidade de

Transportes

I Responsavel por

^Atividade Nivel III |
| Responsavel

Tecnico Nivel I 1

Responsavel por
Atividade Nivel III

Motoristasr _

i
"

! 23.2 ' Nucleo de Pessoal

23.3
Nucleo de

Orpamentos e
Finanpas

Responsavel
Tecnico Nivel II

: Responsavel por
Atividade Nivel III

Responsavel
Tecnico Nivel II

01

01

01

05

01

CDS-1

CDS-1

CDS-1

CDS-1

i

CDS-1

CDS-1
i

— f

Responsavel por
Atividade Nivel III

i
i

I

23.3.1

1 23.3.2

Unidade de
Contabilidade

Unidade de
Fiscalizapao de

Contas

Responsavel
Tecnico Nivel I

Responsavel por
Atividade Nivel III

Responsavel
Tecnico Nivel I

01

01

01

01

01

01

f - •

i

CDS-2

CDS-1

CDS-2

CDS-1

CDS-1

CDS-1

CDS-1

!
I

:

Responsavel
4-

Divisao de Tecnico Nivel III -
:

24 Modernizapao e de
Tecnologia da

Informapao

Coordenapao

Responsavel
I Tecnico Nivel I

i. 24.1

Unidade de
Infraestrutura de

Redes e
Telecomunicapao

Responsavel
Tecnico Nivel II -

Coordenapao

Responsavel
Tecnico Nivel I

4

01

01

01

I

:

CDS-3

CDS-1

CDS-2

01 CDS-1

24.2
Unidade de

Manutenpao e
Suporte

Responsavel
Tecnico Nivel II -

Coordenapao

Responsavel

01 CDS-2

01 CDS-1

T
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Tecnico Nivel I
Responsavel

Tecnico Nivel II - 01 CDS-2
' 24.3 Unidade de WEB , _ Coordenagao ! 1

- 4 - - - -

! I 1 Responsavel 1
Tecnico Nivel I ,

01
!

CDS-1

|M|~
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