
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA

LEI N°i-.Y? r70 DE 30 DEd>er<£MBftO DE 2013

Dispoe sobre alteragoes na Lei n° 1.298,
de 07 de Janeiro de 2009, que institui o
Plano de Cargos, Carreiras e Saldrios do
Setor de Infraestrutura do Poder
Executivo do Estado do Amapa e da outras
providencias.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPA ,

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

Art. 1° O paragrafo unico do art. 3° da Lei n° 1.298, de 07 de
janeiro de 2009, passa a ter a seguinte redagao:

“ Paragrafo unico. Para fins do disposto no caput deste
artigo, sao os seguintes organs e entidades do Setor de
Infraestrutura:
a) Secretaria de Estado da Infraestrutura;
b) Departamento Estadual de Transito;
c) Secretaria de Estado do Transporte;
d) Agencia Reguladora de Servigos Publicos Delegados do
Estado do Amapa;
e) Companhia de Gas do Amapa.”

Art. 2° O art. 12 da Lei n° 1.298, de 07 de janeiro de 2009, passa
a ter a seguinte redagao:

“ Art. 12.
§ 1° Durante o periodo de estagio probatorio e vedada a
cessao dos servidores de que trata esta Lei, a qualquer
titulo, mesmo que para o exercicio em Orgao ou Entidade
Estatal.
§ 2° E permitida a cessao de servidores de que trata esta
Lei por necessidade imperiosa e de interesse publico, a
criterio do Govemador do Estado, para fins de atuagao
nas atividades elencadas no art. 2° desta Lei.”
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Art. 3° O art. 14 da Lei n° 1.298, de 07 de Janeiro de 2009, passa
a ter a seguinte redagao:

“ Art. 14.
§ 1° A cedencia ou a disposigao, para exercicio em outro
orgao ou entidade da administragao direta e indireta ou
para outros Poderes do Estado, da Uniao e dos
Municipios, sem onus para o Govemo do Estado, por ato
do Chefe do Poder Executivo, excepcionalmente, com
onus, em caso de necessidade e de relevante interesse
publico, a criterio do Chefe do Poder Executivo, para fins
de atuagao nas atividades elencadas no art. 2° desta Lei.
§ 2° A cedencia ou a disposigao para a Agenda de
Desenvolvimento do Amapa - ADAP, a criterio do Chefe
do Poder Executivo, em caso de necessidade e relevante
interesse publico, para fins de atuagao nas atividades
elencadas no art. 2° desta Lei, tera vigencia ate
31/12/2014 ou ate quando houver concurso publico
para esse Orgao.
§ 3° A cedencia ou a disposigao para a Companhia de
Agua e Esgoto do Amapa - CAESA, a criterio do Chefe do
Poder Executivo, em caso de necessidade e relevante
interesse publico, para fins de atuagao nas atividades
elencadas no art. 2° desta Lei
§ 4° A remogao para outros orgaos e entidades do Poder
Executivo Estadual nao relacionados no paragrafo unico
do art. 3° da Lei n° 1.298, de 07 de janeiro de 2009,
somente ocorrera para o exercicio dos cargos de
Secretario de Estado, Secretario de Estado Adjunto ou
dirigente de entidade da administragao indireta.”

Art. 4° O art. 18, passa a ter a seguinte redagao:
“ Art. 18. Fica instituida a Gratificagao de Desempenho de
Atividade de Infraestrutura - GDAI, devida,
exclusivamente, aos servidores que integram o Plano de
Cargos, Carreiras e Salarios do Setor de Infraestrutura
do Poder Executivo do Estado do Amapa, desde que no
exercicio de suas atividades nos Orgaos e Entidades, na
forma prevista nesta Lei.”

Art. 5° O Anexo I, da Lei n° 1.298, de 07 de janeiro de 2009,
passa a vigorar na forma do Anexo I desta Lei.

Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao.
Macapd, 30 de ro de 2013

CAklOS CAipiLO GOEB/CAPIBE
/Governador

ALTERA ICt N.1.298 30.09.13 LB
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ANEXO I
Quantitative de Cargos

CARSO EFETIVO AREAS DE ATUACAO/HABIUTACAO VA&AS

Sestor de Infra-
estrutura

Area de Atuagao

10
Meio ambiente, viaria, saneamento, energia,
produgao mineral e desenvolvimento regional e
urbano, conforme definido no edital do Concurso
Publico.

Analista em Infra-
estrutura

Area de Habilitagao

200

Agrimensura
Arquitetura e urbanismo
Engenharia Ambiental
Engenharia Civil
Engenharia de Minas
Engenharia de Produgao
Engenharia Mecanica
Engenharia Quimica
Engenharia Rodoviaria
Engenharia de Transportes
Engenharia Eletrica e eletrotecnica
Engenharia Sanitaria
Geologia
Outras modalidades profissionais regula-
mentadas pelo Conselho Federal de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia, defmidas no edital do
concurso publico.

Tecnologo em Infra-
estrutura

Area de Habilitagao

20

Agrimensura
Desenho
Edificagoes
Eletronica
Estradas
Mineragao
Saneamento
Outras modalidades profissionais regula-
mentadas pelo Conselho Federal de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia, definidas no edital do
concurso publico.

Tecnico em Infra-
estrutura

Area de Habilitagao

150

Agrimensura
Desenho
Edificagoes
Eletronica
Estradas
Mineragao
Saneamento
Outras modalidades profissionais regula-
mentadas pelo Conselho Federal de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia, definidas no edital do
concurso publico.

TOTAL 380




