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Dispoe sobre a cria9ao do Instituto

de Pesos e Medidas do Estado do Ama

pa - IPEM-AP, e da outras providen

cias.

0 Qovemador do ‘Estado do Amapa
FAQO SABER QUE A ASSEMBLfilA LEGISLATIVA DECRETA E EU

SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 19 - Fica criado, sob forma autarquica, com personalid<3

de juridica de direito publico e dotado de autonomia administrativa e finan

ceira, o Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Amapa - IPEM-AP, com

sede e foro na cidade de Macapa.
Art. 2 9 - 0 IPEM-AP e dirigido por urn Diretor Geral, de

Provimento em Comissao, de livre nomeaqao e exoneraqao pelo Governador

do Estado.
Art. 3- - Compete ao IPEM-AP implementar, desenvolver e

executar, nos limites territorials do Estado do Amapa, as atividades relacio
nadas com o Controle Metrologico e da qualidade de Bens e Serviqos, observada

a comî etencia concorrente da Uniao e toda a Legislaqao emanada do Poder

Federal.
Art. 4- - Constituiqao patrimonio e recurso do IPEM-AP:

1 - As dotaqoes que lhe forem consignadas no orqamento
do Estado;

II - Os bens moveis e imoveis que lhe forem transferidos,

doados ou transmitidos a qualquer titulo, e o que venha a adquirir;
III - As transferences e repasses que lhe couberem, em virtude

de Leis,, convenios, acordos, ajustes e creditos especiais.
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Art. 5- - 0 IPEM-Ar tera Quadro proprio de pessoal, recrutado

atraves de proeesso constitucionalmente previsto, apos sua devida eriaq:ao

at raves de Lei, ressalvados os casos de nomeaqoes para os cargos de provimeri

to em comissao.
Art. 6^ - 0 or^amento do IPEM-AP sera constituido pelas

dota^oes Federais e Estaduais que lhe sejam transferidas e por outras rendas

provenientes de sua atuatjao.
Art. 7- - 0 Poder Executivo no prazo de 90 dias, enviara

Projeto de Lei sobre a criaq:ao de cargos, e, em seguida regulamentara esta

Lei, no que for pertinente.
Art. 85 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publica^ao,

revogadas as disposi^oes em oontrario.

Macapa-AP, em 23 de dezembro de 1992
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