
SOVERNO DO ESTADO DO AMAPA

LEI COMPLEMENTAR N° Lib DE 09 DE ABRIL DE 2018

Dispoe sobre a remuneragao dos Militares
Estaduais, altera o § 1°, do art. 25 e
art. 28, ambos da Lei Complementer n°
0084, de 07 de abril de 2014 - Estatuto
dos Militares do Amapa e da outras
providencias.

O ©OVERNADOR 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:

TITULO I
Da Finalidade

Art. 1° A presente Lei Complementer versa sobre
regulamentagao da remuneragao dos Militares do Estado do Amapa sem
prejuizo de outros dispositivos ja regulamentados em Lei ou decretos
especificos.

TITULO II
Das Disposigoes Preliminares

Art. 2° A remuneragao dos Militares do Estado do Amapa,
consiste em subsidio, proventos, indenizagoes e outros direitos estabelecidos
em leis especificas.

Paragrafo unico. O subsidio fica fixado, na forma do Anexo Unico
desta Lei Complementar, em parcela unica e nao impede a percepgao de
verbas indenizatorias, sem carater remuneratorio, dos adicionais previstos na
Constituigao Federal, dos beneficios previdenciarios na forma da Lei, inclusive
das verbas estabelecidas no art. 13 desta Lei Complementar.

Art. 3° Aplicam-se, no que couber, as disposigoes desta Lei
Complementar aos Militares Estaduais inativos e aos pensionistas.

TITULO III
Da Remuneragao do Militar da Ativa

Art. 4° A remuneragao dos militares da ativa compreende
subsidio, indenizagoes e outros direitos em conformidade com o que dispoe o
artigo 2° desta Lei.
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Art. 5° O militar da ativa que for nomeado para exercicio de
cargo ou fungao publica de natureza civil temporaria, acumulara a
remuneragao de seu cargo militar com a remuneragao correspondente ao
cargo comissionado ou fungao da administragao publica, conforme legislagao
em vigor.

Art. 6° Os valores que compoem a remuneragao sao irredutiveis
e nao estao sujeitos a penhora, sequestro ou arresto, exceto nos casos
previstos em lei.

Art. 7° O direito do militar a remuneragao tern inicio na data:
I - do ato de matricula, para o aluno das Escolas ou Centro de

Formagao de Oficiais e de Pragas;
II - do ato de promogao, classificagao ou engajamento para as

pragas;
III - do ato de declaragao, para Aspirante a Oficial;
IV - do ato de nomeagao para servigo ativo e da promogao, para

Oficial;
V - do ato da convocagao ou designagao da reserva remunerada

para o servigo ativo, na forma da legislagao em vigor.
Art. 8° Suspende-se temporariamente, na forma da Lei em vigor,

o direito do militar a remuneragao, quando:
I - em licenga para tratar de interesse particular;
II - em licenga para tratamento de saude de pessoa da familia;
III - na situagao de desertor;
IV - for candidato a cargo eletivo de natureza politica e tiver no

minirno 05 (cinco) e menos de 10 (dez) anos de efetivo servigo.
Art. 9° O direito a remuneragao em atividade cessa, quando o

militar for desligado do Servigo Ativo da Policia Militar ou do Corpo de
Bombeiros Militar por:

I - anulagao de incorporagao, desincorporagao, licenciamento ou
demissao;

II - exclusao a bem da disciplina ou perda do posto e patente;
III - transferencia para a reserva remunerada ou reforma;
IV - falecimento.
Paragrafo unico. Sera paga aos beneficiarios habilitados na

declaragao de dependentes assinada pelo militar, ate a conclusao do processo
referente a pensao, a remuneragao a que faria jus em vida o militar falecido.

Art. 10. Quando o militar for considerado desaparecido ou
extraviado em casos de calamidade publica, em viagem, no desempenho de
qualquer servigo ou operagao, sua remuneragao sera processada nos termos
do que dispoem a Lei especifica.

CAPITULO I
Do Subsfdio

Art. 11 . Os valores do subsidio a ser percebido pelos militares
estaduais sao os constantes do Anexo Unico desta lei, conforme posto ou
graduagao e de acordo com o tempo de efetivo servigo prestado na Policia

»**|i
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Militar do Estado do Amapa ou no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do
Amapa.

Art. 12. A cada 8 (oito) anos de efetivo servigo prestado na
Policia Militar do Amapa ou no Corpo de Bombeiros Militar do Amapa, o
militar fara jus a progressao horizontal prevista no Inciso IV do §3°, do artigo
53 da Lei Complementar n° 0084, de 07 de abril de 2014, de acordo com o
estabelecido no Anexo Unico desta Lei.

Paragrafo unico. A progressao de que trata este artigo compora o
subsidio e servira de base para os calculos previdenciarios e fiscais.

CAPITULO II
Das Indenizagoes e Outros Direitos Remuneratorios

Art. 13. O subsidio dos militares estaduais nao exclui o direito a
percepgao, nos termos da legislagao e regulamentagao vigentes, de:

I - adicional natalino;
II - ferias anuais remuneradas acrescidas de, no minimo, 1/3

(um tergo) a mais do que o subsidio normal;
III - diarias;
IV - ajuda de custo;
V - adicional de interiorizagao;

VI - compensagao pecuniaria pelo exercicio da atividade do
magisterio no ambito da corporagao;

VII - indenizagao de fardamento;
VIII - auxilio funeral;
IX- abono de permanencia;
X- outras vantagens ou parcelas indenizatorias previstas em lei.

TITULO IV
Da Remuneragao do Militar ao Passar para Inatividade

Art. 14. O provento e a remuneragao do militar na inatividade a
partir da data de seu desligamento do servigo ativo, em razao de:

I - transference para a reserva remunerada;
II - reforma;
III - retomo a inatividade, apos cessar o motivo da convocagao ou

designagao para o servigo ativo quando ja se encontrava na reserva
remunerada.

Art. 15. O valor do provento do militar da reserva remunerada,
do reformado e a pensao e igual ao subsidio do militar da ativa do mesmo grau
hierarquico e tempo de efetivo servigo, conforme Anexo Unico desta Lei.

Art. 16. Suspende-se temporariamente o direito do militar a
percepgao dos proventos na reserva remunerada, na data da sua apresentagao
a organizagao militar competente, quando, na forma da legislagao em vigor,
retornar a ativa, for convocado ou designado para o desempenho de cargo ou
comissao na sua Corporagao Militar.
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Art. 17. Os proventos da inatividade serao revistos na mesma
proporgao e na mesma data, sempre que se modificar a remuneragao dos
militares da ativa, sendo tambem estendidos aos inativos quaisquer beneficios
ou vantagens posteriores concedidas aos militares em atividade, inclusive
quando decorrentes de transformagao ou reclassificagao de cargos ou fungoes
em que se deu a inatividade, na forma da lei.

Art. 18. Fica alterado o § 1° e acrescentado o § 3° ao art. 25, da
Lei Complementar n° 0084, de 07 de abril de 2014, com as seguintes
redagoes:

“Art. 25.
§ 1° Em carater excepcional, devidamente justificavel,
mediante autorizagao da autoridade competente e
quando a ausencia acarretar prejuizos consideraveis
ao bom funcionamento da administragao, os militares
estaduais, poderao exercer fungoes militares
atribuidas a postos ou graduagoes imediatamente
superiores, nao fazendo jus a diferenga do subsidio do
cargo correspondente.
§ 2°

§ 3° As vedagoes contidas no § 1° nao se aplicam aos
militares do ex-Territorio Federal do Amapa.”

Art. 19. Ficam revogadas a Lei n° 1.121, de 01 de outubro de
2007, a Lei n° 1.255, de 05 de setembro de 2008, os paragrafos 1° e 3°, do art.
1°, da Lei n° 1.171, de 31 de dezembro de 2007, o inciso XIX, § 3°, do art. 53,
da Lei Complementar n° 0084, de 07 de abril de 2014, a Lei n° 0644, de 28 de
dezembro de 2001, a Lei n° 0975, de 03 de abril de 2006, a Lei n° 1.913, de 02
de julho de 2015, o Decreto n° 0205, de 22 de outubro de 1991, a Lei n° 0818
de 03 de maio de 2004, a Lei n° 1.526, de 29 de dezembro de 2010 e a Lei n°
1.513, de 21 de setembro de 2010.

Art. 20. As despesas decorrentes da execugao desta Lei
Complementar correrao a conta das dotagoes proprias do Orgamento Geral do
Estado, oriundas da revogagao e alteragao dos dispositivos listados nos artigos
18 e 19 desta lei.

Paragrafo unico. Fica assegurada a aplicagao do indice de revisao
geral anual tambem para corregao da tabela de subsidios que consta do Anexo
Unico desta Lei Complementar.

Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao, com
efeitos fmanceiros a contar de 01 de abril de 2018.

Macapa, ©3 de abril de 2018

L
ANTO , CO WALDEZ G&E S bf 5ILVA

Sovernador
SI

_
REM_MIUTARES 08.04.18.LE
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ANEXO UNICO

Tabela de Subsidios dos Militares do Estado do Amapa

ACIMA t>E 24
ANOS DE
EFETIVO
SERVIgO

DE 0 A 8
ANOS

DE EFETIVO

DE +8 A 16
ANOS DE
EFETIVO
SERVIgO

DE +16 A 24
ANOS DE
EFETIVO
SERVIgOSERVIgO

SALARIO 0,50% 1 ,00% 1 ,50%BASE (R$) (R$)(R$)Ml
20.055,00 20.155,28 20.356,83 20.662,18CORONEL

16.726,5316.235,00 16.316,18 16.479,34TENENTE CORONEL

14.993,50 15.068,47 15.219,15 15.447,44MAJOR

CAPITAO 11.842,00 11.901,21 12.020,22 12.200,53

9.550,00 9.597,75 9.693,73 9.839,131° TENENTE

9.072,50 9.117,86 9.209,04 9.347,182° TENENTE

8.308,50 8.350,04 8.433,54 8.560,05ASPIRANTE OFICIAL

8.213,00 8.254,07 8.336,61 8.461,65ALUNO OFICIAL

8.213,00 8.254,07 8.336,61 8.461,65SUBTENENTE

7.449,00 7.486,25 7.561,11 7.674,521° SARGENTO

6.685,00 6.718,43 6.785,612° SARGENTO 6.887,39

5.873,25 5.902,62 5.961,643° SARGENTO 6.051,07

5.204,75 5.230,77 5.283,08CABO 5.362,33

4.698,60 4.722,09SOLDADOS 4.769,31 4.840,85

2.500,00 2.512,50ALUNO SOLDADO 2.537,63 2.575,69


