
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA

LEI N° 1 . 296 DE 06 DE J A N E I R O DE 2009

Institui o Plano de Cargos, Carreiras e
Salarios do Grupo de Gestao
Govemamental do Governo do Es+ado do
Amapa, altera a Lei n° 0639, de 14 de
dezembro de 2001, e da outras
providencias.

O GOVERNADOR 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 :

TTTULO I
DAS DISPOSICOES PRELIMINARES

Art. 1° Fica instituido o Plano de Cargos, Carreiras e Salarios do
Grupo de Gestao Govemamental do Quadro de Pessoal Civil do Govemo do Estado
do Amapa, observando-se os principios constitucionais e legais que norteiam a
Administragao Publica, com a finalidade de assegurar a continuidade
administrativa e a eficiencia do servigo publico, mediante:

I - a adogao de um sistema permanente de avaliagao profissional,
dentro do modelo de avaliagao por competencia;

II - valorizagao dos servidores que buscam constante aprimoramento
profissional;

III - valorizagao dos servidores cujo bom desempenho profissional
garanta a qualidade dos servigos prestados a populagao.

Art. 2° O Plano de Carreira do Grupo de Gestao Govemamental visa
prover o Govemo do Estado do Amapa de uma estrutura de carreiras, cargos e
remuneragao capaz de orientar a gestao publica estadual com profissionalismo
para os objetivos do equilibrio e da responsabilidade fiscal, da eficiencia e da
transparencia na aplicagao dos recursos publicos.

Paragrafo unico. A organizagao dos cargos efetivos e orientada
segundo a qualificagao profissional em face da complexidade exigida para o
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desenvolvimento das atividades, bem como a exigencia de nivel de conhecimento,
experiencia e responsabilidade para as fungoes, em razao da complexidade dos
niveis de decisao e suas consequencias.

TTTULO II

DO QUADRO DE PESSOAL

Art. 3° Compoem o Quadro de Pessoal Permanente do Poder
Executivo do Estado do Amapa, no Grupo de Gestao Govemamental, com lotacao
nos Orgaos e entidades do Govemo do Estado do Amapa, os cargos efetivos de:

I - Analista de Planejamento e Orgamento;

II - Analista de Finangas e Controle;

III -Analista Administrative;
IV - Analista de Tecnologia da Informagao;
V- Tecnico em Informatica;

VI - Assistente Administrativo;

VII - Auxiliar Administrativo - Apoio a Gestao;
VIII - Auxiliar Administrativo - Motorista Oficial;
IX - Auxiliar Administrativo - Operador de Maquinas Pesadas;
X -Auxiliar Administrativo - Auxiliar Operational de Engenharia.
Paragrafo unico. Os quantitativos dos cargos efetivos da carreira de

Gestao estao definidos no Anexo I e sua estruturagao em classes e padroes
dispostos no Anexo II desta Lei.

TTTULO III
DAS ATRIBUIfOES

Art. 4° Sao atribuigoes dos integrantes da carreira de Gestao
Govemamental:

I - do Analista de Planejamento e Orgamento: exercer as atividades da
administragao orgamentaria, assessoramento especializado, inclusive na area
international, orientagao e supervisao, abrangendo:

a) estudo, pesquisa, analise e interpretagao da legislagao economico-
fiscal, orgamentaria, de pessoal e encargos sociais, com vistas a adequagao da
politica orgamentaria ao desenvolvimento economico;

b) gestao govemamental nos aspectos tecnicos relativos a formulagao,
implementagao e avaliagao de politicas publicas;

c) supervisao, coordenagao e execugao dos trabalhos referentes a
elaboragao, acompanhamento do Plano Plurianual, Lei de Diretrizes
orgamentarias, Lei Orgamentaria Anual e revisao do orgamento;

d) acompanhamento e controle da execugao orgamentaria e dos
pianos anuais de trabalho dos orgaos e entidades da administragao estadual;
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e) desenvolvimento dos trabalhos de articulagao entre o planejamento
e os orgamentos goveraamentais, modemizagao e informatizagao do sistema de
administragao orgamentaria, financeira e de contabilidade do Estado;

f) elaboragao de atividades de estatistica, pesquisa, analise socio¬

economica e construgao de indicadores;

g) desempenho de outras atividades correlatas.

II - do Analista de Finangas e Controle: exercer as atividades relativas
as areas de finangas publicas, auditoria e controle interno, compreendendo:

a) exarne e auditoria da arrecadagao e do recolhimento da receita
tributaria do Estado, bem como das receitas provenientes das atividades
especificas dos Orgaos e Entidades do Poder Executivo estadual;

b) verificagao da exatidao das contas e a execugao do orgamento do
Poder Executivo estadual;

c) orientagao, supervisao e exercicio das atividades relacionadas a
Contabilidade Publica;

d) coordenagao das atividades de modemizagao e informatizagao da
administragao financeira do Govemo Estadual;

e) conciliagao do registro das despesas e receitas orgamentarias e
extra-orgamentarias do Estado;

f) registro e atualizagao da divida publica estadual, ou seja, ativa e
passiva;

g) conciliagao das contas orgamentarias, financeiras e patrimoniais
do Estado;

h) elaboragao dos demonstratives contabeis exigidos pela Lei n°
4.320, de 17 de margo de 1964 e pela Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de
2000- Lei de Responsabilidade Fiscal;

i) realizagao de auditorias contabeis, administrativas, financeiras,
orgamentarias, operacionais e patrimoniais, nos Orgaos e Entidades da
Administragao Direta e Indireta do Poder Executivo estadual;

j) fiscalizagao da despesa estadual, em todas as suas fases;

k) exame da regularidade da execugao de contratos, convenios,
acordos e ajustes e de outros atos de que resulte o surgimento ou a extingao de
direitos e obrigagoes para o Estado;

l) fiscalizagao da guarda e a aplicagao de dinheiro, valores e outros
bens do Estado, confiados aos dirigentes dos Orgaos e Entidades da Administragao
Direta e Indireta do Poder Executivo estadual;

m) elaboragao dos relatorios e pareceres dos exames, das avaliagoes,
das analises e das fiscalizagoes realizadas na atividade de controle interno;

n) controle das receitas e despesas, bem como dos resultados dos
fundos instituidos pelo Govemo do Estado;

o) execugao de outras atividades correlatas que lhe sejam atribuidas.

III - do Analista Administrative: exercer as atividades voltadas para a
estrutura e funcionamento das organizagoes publicas, gestao de pessoas e de
logistica, abrangendo:
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a) estudo, pesquisa, analise e interpretagao da legislagao de licitagoes
e contratos administrativos, de pessoal e encargos sociais, inclusive previdenciaria,
visando a gestao eficiente e transparente dos bens e servigos publicos;

b) gestao de recursos humanos, incluindo a politica de admissao,
remuneragao, controle da movimentagao, capacitagao e desenvolvimento;

c) elaboragao, execugao, acompanhamento e controle da politica de
aquisigoes e suprimentos de material e patrimonio dos orgaos e entidades da
administragao publica estadual;

d) gestao dos bens imoveis pertencentes ao Estado do Amapa;

e) desenvolvimento e execugao das politicas voltadas para as
atividades de logistica de servigos e atividades gerais nas areas de transporte,
manutengao predial e de equipamentos, comunicagao administrativa;

f) gestao de convenios e contratos govemamentais, incluindo a
elaboragao, o monitoramento e a prestagao de contas;

g) desenvolvimento de atividades de elaboragao, implantagao e
avaliagao de estruturas organizacionais, analise e redesenho de processos e
aplicagao de metodos e ferramentas para a melhoria da gestao publica;

h) condugao do processo administrativo disciplinar;

i) desempenho de outras atividades correlatas.
IV - do Analista de Tecnologia da Informagao: exercer as atividades

de desenvolvimento e implantagao de sistemas informatizados, redes de
computadores, banco de dados, internet e suporte compreendendo:

a) desenvolvimento de sistemas informatizados a partir do
conhecimento das regras de negocio, requisites e funcionalidades;

b) definigao de altemativas fisicas de implantagao e de arquitetura de
sistemas, selegao de ferramentas de desenvolvimento e modelagem de dados;

c) especificagao de programas e codificagao de aplicativos;
d) definigao de infra-estrutura de hardware, software e rede;

e) administragao de ambientes informatizados;

f) prestagao de suporte tecnico e treinamento ao usuario;

g) elaboragao de documentagao para ambientes informatizados;

h) estabelecimento de padroes para ambientes informatizados;

i) pesquisa de tecnologias em informatica e oferecimento de solugoes
para ambientes informatizados;

j) coordenagao de projetos em ambientes informatizados;

k) desempenho de outras atividades correlatas.
V - do Tecnico em Informatica: exercer as atividades de assistencia

na manutengao e desenvolvimento de sistemas informatizados, compreendendo:

a) auxilio no desenvolvimento e manutengao de sistemas
informatizados;

b) instalagao e manutengao de software e hardware;

c) controle e monitoramento do ambiente operational de redes de
computadores; T
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d) assistencia tecnica na instalagao e utilizagao de equipamentos de
informatica e seus programas;

e) desenvolvimento de rotinas operacionais;

f) suporte ao usuario;

g) outras atividades correlatas.
VI - do Assistente Administrative: exercer, sob orientagao e super-

visao da chefla imediata, atividades de atendimento e de natureza burocratica nas
areas administrativa, contabil e financeira, compreendendo:

a) atendimento e esclarecimento ao publico intemo e extemo,
inclusive por meio de oficios, cartas, processos e outras ferramentas de
comunicagao disponiveis;

b) preenchimento e auxilio ao usuario e o publico intemo de
processos, guias, requisigoes e outros impressos;

c) instrugao de requerimentos e processos, realizagao de estudos e
levantamento de dados, observando prazos, normas e procedimentos legais;

d) recebimento, registro, distribuigao, controle e acompanhamento da
tramitagao de documentos e processos, com uso das ferramentas de tecnologia da
informagao disponiveis;

e) organizagao, classificagao, registro, selegao, catalogagao,
arquivamento e desarquivamento de processos, documentos, relatorios, periodicos
e outras publicagoes;

f) redagao de textos, oficios, relatorios e correspondencias, com
observancia das regras gramaticais e das normas de comunicagao oficial;

g) realizagao de procedimentos de controle de estoque, verificando o
manuseio de materials, os prazos de validade, as condigoes de armazenagem,
realizando os devidos registros;

h) auxilio nos processos de compras e contratagoes que envolvam,
alem dos procedimentos diretos, os relativos aos pregoes, leiloes e demais
modalidades de licitagao;

i) participagao, quando designado, em comissoes de sindicancia e de
processo administrative disciplinar;

j) registro, controle e manutengao e organizagao dos registros
relativos ao cadastro e movimentagao dos servidores estaduais e auxilio nos
processos de recrutamento, selegao e de capacitagao;

k) realizagao das etapas de programagao e de realizagao da despesa
publica, com o auxilio das ferramentas informatizadas de gestao orgamentaria,
contabil e financeira;

l) acompanhamento e atualizagao dos registros sobre a execugao dos
convenios e contratos firmados pela Administragao, com proposigao das medidas
para a sua fiel execugao ou rescisao;

m) coordenagao e supervisao das atividades gerais de manutengao da
infra-estrutura fisica e de equipamentos da Administragao;

n) colaboragao nos levantamentos, estudos e pesquisas para a
formulagao de pianos, programas e agoes do poder publico.

T
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VII - do Auxiliar Administrative - Apoio a Sestao: realizar, sob super-
visao, tarefas rotineiras, de pequena responsabilidade, autonomia e complexidade,
de apoio as atividades gerais, compreendendo:

a) atendimento e esclarecimento ao publico intemo e extemo,
inclusive por meio de oflcios, cartas, processos e outras ferramentas de
comunicagao disponiveis;

b) fiscalizagao e registro de entrada e saida de pessoas e veiculos nas
dependences da repartigao;

c) recebimento, registro, distribuigao, controle e acompanhamento da
tramitagao de documentos e processos, com uso das ferramentas de tecnologia da
informagao disponiveis;

d) organizagao, classificagao, registro, selegao, catalogagao,
arquivamento e desarquivamento de processos, documentos, relatorios, periodicos
e outras publicagoes;

e) realizagao de procedimentos de requisigao de material, controle de
estoque, verificando o manuseio de materiais, os prazos de validade, as condigoes
de armazenagem, realizando os devidos registros;

f) auxilio nos processos de compras e contratagoes que envolvam,
alem dos procedimentos diretos, os relativos aos pregoes, leiloes e demais
modalidades de licitagao.

VIII - do Auxiliar Administrativo-Motorista Oficial: conduzir, quando
habilitado e designado pela autoridade competente, todos os tipos, porte e modelo
de veiculos de transporte de carga e passageiros de uso da Administragao, zelando
pelas condigoes de funcionamento, de guarda e manutengao, assim como pela
seguranga de materiais e pessoas transportadas.

IX - do Auxiliar Administrativo-Operador de Maquinas Pesadas:
operar, quando habilitado e designado, maquinas pesadas de uso nas atividades
de infra-estrutura de saneamento e de transporte, zelando pelas condigoes de seu
funcionamento, guarda e de manutengao.

X - do Auxiliar Administrativo-Auxiliar Operacional de Engenharia:
realizar a manutengao e pequenos reparos na infra-estrutura fisica e de
equipamentos.

TTTULO IV

DO INGRESSO

Art. 5° Sao requisitos de escolaridade para ingresso nos cargos da
Carreira de Gestao Govemamental:

I - Diploma de Conclusao de Nivel Superior de Graduagao: para os
cargos de Analista de Planejamento e Orgamento, Analista de Finangas e Controle,
Analista Administrative e Analista de Tecnologia da Informagao;

II - Certificado de conclusao do ensino medio profissionalizante na
area de tecnologia da informagao: para o Cargo de Tecnico em Informatica;

III - Certificado de Conclusao de Ensino Basico Completo: para o
cargo de Assistente Administrativo;

T
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IV - Certificado do 1° Ciclo do Ensino Basico (antigo fundamental):
para o cargo de Auxiliar Administrativo, Areas de Apoio a Gestao, Motorista Oficial,
Operador de Maquinas Pesadas e Auxiliar Operational de Engenharia.

Paragrafo unico. Para o cargo de Analista de Tecnologia da
Informagao sera exigido, ainda, certificado de conclusao de curso de pos-
graduagao em nivel de especializagao expedido por instituigao reconhecida pelo
Ministerio da Educagao de, no minimo, 360 (trezentos e sessenta) horas, nas areas
de atuagao exigida no edital do concurso publico (desenvolvimento e implantagao
de sistemas informatizados, redes de computadores, banco de dados, internet e
suporte).

Art. 6° Os cargos efetivos da carreira de Gestao Govemamental
serao providos mediante previa aprovagao em concurso publico de provas, ou de
provas e titulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo.

Art. 7° O Concurso Publico a que se refere o art. 6° sera realizado
em duas etapas, na seguinte ordem:

I - provas ou provas e titulos, sendo as provas de carater eliminatorio
e classificatorio e os titulos, quando exigidos, de carater classificatorio;

II - programa de formagao, de carater eliminatorio, destinado a
proporcionar aos candidates os conhecimentos e habilidades especificas para o
desenvolvimento das suas atribuigoes, cujos conteudos, duragao e mecanismos de
avaliagao serao definidos em regulamento especifico ou no edital do concurso.

Paragrafo unico. O concurso publico para provimento dos cargos de
Analista de Tecnologia da informagao e de Tecnico em Informatica consistira
apenas da etapa a que se refere o inciso I deste artigo.

Art. 8° Os candidates aprovados na primeira etapa do concurso
publico terao direito, a titulo de auxilio financeiro, a percepgao da importancia
correspondente a 50% (cinquenta por cento) do vencimento initial do cargo para o
qual estejam concorrendo, enquanto estiverem matriculados e frequentando o
programa de formagao.

Paragrafo unico. Os candidates aprovados na primeira etapa, se
servidores efetivos da Administragao Direta, Autarquica e Fundacional do Govemo
do Estado do Amapa, terao direito a afastamento remunerado para o programa de
formagao, podendo optar pela percepgao da sua remuneragao ou do auxilio
financeiro previsto no caput deste artigo.

Art. 9° A nomeagao e o ingresso dos integrantes da Carreira de
Gestao Govemamental ocorrerao na classe e padrao inicial da carreira.

Art. 10. Os servidores integrantes da Carreira de Gestao
Govemamental estarao sujeitos, para confirmagao no cargo, ao estagio probatorio,
por um periodo de tres anos, contados da data da posse e entrada em exercicio.

Paragrafo unico. Durante o periodo de estagio probatorio e vedada a
cessao dos servidores de que trata esta lei, a qualquer titulo, mesmo que para
exercicio em orgao ou entidade estadual.

TITULO V

DA LOTA£AO E MOVIMENTA£AO

1
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CAPITULO I

DA LOTA£AO

f. 8

Art. 11 . A lotagao dos servidores da Carreira de Gestao
Govemamental sera realizada pela Secretaria de Estado da Administragao,
observando-se a distribuigao das vagas de acordo com o estabelecido em Decreto.

CAPITULO II

DA MOVIMENTA£AO

Art. 12. A movimentagao dos servidores da Carreira de Gestao
Govemamental ocorrera nas seguintes modalidades:

I - por remogao, no ambito dos organs e entidades do Poder Executivo
Estadual, por ato do Govemador do Estado, mas apenas para o exercicio nas
unidades administrativas integrantes dos sistemas de planejamento,
administragao, finangas, contabilidade, controle intemo e tecnologia da
informagao;

II - por cedencia, para exercicio em outro organ ou entidade, inclusive
de outros Poderes do Estado, da Uniao e dos Municipios, sem onus para o Govemo
do Estado, por ato do Chefe do Poder Executivo.

TTTULO VI

DO DESENVOLVIMENTO

Art. 13. O desenvolvimento do servidor na Carreira de Gestao
Govemamental ocorrera mediante progressao e promogao.

§ 1° Progressao e a passagem do servidor de um nivel a outro
imediatamente superior dentro da mesma classe e cargo da Carreira, desde que
cumprido o intersticio de dezoito meses sem que tenha ausencia injustificada, ou
sofrido penalidade disciplinar prevista no Regime Juridico Unico dos Servidores
Estaduais.

§ 2° Promogao e a passagem do servidor estavel de uma classe para
outra imediatamente superior, obedecidos aos criterios de avaliagao de
desempenho e cumprimento de adequado intersticio.

§ 3° Somente sera concedida a primeira progressao apos o
cumprimento do estagio probatorio e confirmagao no cargo, assegurada, para esse
fim, a contagem do tempo de servigo desde a posse do servidor e entrada em
exercicio.

Art. 14. A avaliagao de desempenho para fins de promogao do
servidor na carreira levara em conta os criterios de assiduidade, pontualidade,
capacidade de iniciativa e nao ter o servidor sofrido punigao estabelecida em
processo administrativo disciplinar, excluida esta vedagao quando decorridos 03
(tres) anos apos o transito em julgado da decisao, em se tratando de penalidade de
advertencia, e 05 (cinco) anos, no caso de penalidade de suspensao.

T
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TTTULO VII

DA REMUNERAfAO

f. 9

Art. 15. A remuneragao dos cargos do Plano de Cargos, Carreiras e
Salarios instituidos por esta Lei e composta pelo vencimento basico, conforme
estabelecido no Anexo II, acrescido das vantagens de natureza individual, ja
incorporadas, bem como as demais, de carater geral, e os adicionais previstos na
Lei n° 0066, de 03 de maio de 1993.

Paragrafo unico. A fixagao dos padroes de vencimento basico e dos
demais componentes da remuneracao dos servidores obedecem:

I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos
cargos componentes da carreira;

II - os requisitos para a investidura;

III - as peculiaridades dos cargos.

TTTULO VIII

DO PROGRAMA DE CAPACITAGAO

Art. 16. O Govemo do Estado instituira um programa de capacitagao
direcionado aos servidores que optarem pelo enquadramento a disciplina desta Lei,
nos cargos de que tratam os incisos VI a X do art. 3°, consoante as regras
estabelecidas no art. 21.

Art. 17. O programa de capacitagao tern por objetivo disseminar aos
demais organs e entidades do Poder Executivo os padroes de qualidade e eficiencia
no atendimento individual e direto aos cidadaos e formar servidores capazes de
participar de projetos que envolvam a melhoria dos processos, qualidade no
servigo publico e gestao de pessoas.

Art. 18. A participagao no programa de capacitagao sera condicio-
nada a aprovagao em processo seletivo intemo.

§ 1° A selegao e o processo de capacitagao ocorrerao sob coordenagao
e execugao da Secretaria de Estado da Administragao e da Escola de
Administragao Publica do Amapa.

§ 2° Apos a participagao no programa de capacitagao, os servidores
serao lotados nos organs e entidades de interesse da administragao estadual.

Art. 19. Fica atribuida aos servidores participantes do Programa de
Capacitagao a Gratiflcagao de Desempenho de Atividade instituida pela Lei n°
0639, de 14 de dezembro de 2001, consoante as regras nela prescritas.

TTTULO IX

DA GRATIFICA£AO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE GESTAO

Art. 20. Fica criada a Gratiflcagao de Desempenho de Atividade de
Gestao - GDAG, devida no percentual de 30% (trinta por cento) incidente sobre o
vencimento basico do respectivo padrao em que se encontrar o servidor.



Lei n° 1 . 296 de 06 de Janeiro de 2OO9 f. 10

§ 1° A GDAG sera devida exclusivamente aos servidores ocupantes
dos cargos de Analista de Planejamento e Orpamento, Analista de Finanpas e
Controle, Analista Administrative, Analista de Tecnologia da Informacao e Tecnico
em Informatica, no exercicio das respectivas atribuicoes definidas no art. 4°,
inclusive aos optantes que participem com aproveitamento de programa de
formapao ministrado sob a coordenapao da Escola de Administrapao Publica do
Amapa.

§ 2° Durante a frequencia no programa de formapao, os servidores
optantes terao direito a GDAG no percentual de 15% (quinze por cento) do
vencimento basico do respectivo padrao.

TTTULO X

DA IMPLANTA^AO DO QUADRO DE PESSOAL

Art. 21. E facultado aos servidores estaduais efetivos regidos pela Lei
n" 0618, de 17 de julho de 2001, o direito a oppao pelo enquadramento no Plano
de Cargos, Carreiras e Salarios instituidos por esta Lei, desde que preencham os
seguintes requisitos:

I - para os cargos Analista de Planejamento e Orpamento, Analista de
Finanpas e Controle e Analista administrative: que ja sejam ocupantes de cargos
de administrador, assistente social, bibliotecario, contador, economista,
estatistico, produtor cultural, secretario executivo, sociologo, tecnico em assuntos
culturais, tecnico em comunicapao social, tecnico em turismo e tecnico em
treinamento, pertencentes ao Grupo Administrative, subgrupo nivel superior, no
atual regime;

II - para o cargo de Analista de Tecnologia da Informapao: que ja
sejam ocupantes de cargo efetivo de Analista de Sistemas, pertencente ao Grupo
Administrative, subgrupo nivel superior, no atual regime, e possuam certificado de
curso de pos-graduapao em nivel de especializapao expedido por instituipao
reconhecido pelo Ministerio da Educapao de, no minimo, 360 (trezentos e sessenta)
horas, em, pelo menos, uma das areas: desenvolvimento e implantapao de
sistemas informatizados, redes de computadores, banco de dados, internet e
suporte;

III - para o cargo de Tecnico em Informatica: que ja sejam ocupantes
de cargos de Digitador e Perfurador, Programador, Operador de Computapao e
Operador de Audio e Transmissor, pertencentes ao Grupo Administrative,
subgrupo nivel medio, no atual regime;

IV - para o cargo de Assistente Administrative: que ja sejam
ocupantes dos cargos de Datilografo, Agente Administrative, Agente de
Comunicapao Social, Telefonista, Auxiliar Tecnico de Treinamento, Instrutor de
Artes e Tecnico em Contabilidade, pertencentes ao Grupo Administrative,
subgrupo nivel medio, no atual regime;

V - para o cargo de Auxiliar Administrativo - Apoio a Gestao: que ja
sejam ocupantes dos cargos de Agente de Portaria, Auxiliar Operational de
Servipos Diversos - A - AOSD - A, Agente de Vigilancia e Agente de Limpeza e
Conservapao, pertencentes ao Grupo Administrativo, subgrupo nivel basico, no
atual regime;

VI - para o cargo de Auxiliar Administrativo - Motorista Oficial: que ja
sejam ocupantes do cargo de Motorista de Veiculo Terrestre, pertencente ao Grupo
Administrativo, subgrupo nivel basico, no atual regime;

7
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VII - para o cargo de Auxiliar Administrative - Operador de Maquinas
Pesadas: que ja sejam ocupantes do cargo de Operador de Maquinas Pesadas,
pertencente ao Grupo Administrative, subgrupo nivel basico, no atual regime;

VIII - para o cargo de Auxiliar Administrative - Auxiliar Operacional
de Engenharia: que ja sejam ocupantes dos cargos de Artifice e de Auxiliar
Operacional de Engenharia, pertencentes ao Grupo Administrative, subgrupo nivel
basico, no atual regime.

§ 1° Os servidores optantes deverao apresentar, ainda, Termo de
Opgao Irretratavel, conforme modelo a ser divulgado pela Secretaria de Estado da
Administragao, no prazo de 30 (trinta) dias contados da sua publicagao no Diario
Oficial do Estado.

§ 2° O enquadramento dos servidores optantes na carreira instituida
por esta Lei far-se-a mediante posicionamento no padrao que lhes assegure a
contagem do tempo de servigo, desde a posse, para fins do intersticio previsto no §
1° do seu art. 13.

§ 3° Os servidores nao optantes permanecerao regidos pela Lei n°
0618, de 17 de julho de 2001.

Art. 22. Serao declarados extintos pelo Poder Executivo os cargos
vagos decorrentes da opgao de que trata o art. 21 desta Lei, todos previstos na Lei
n° 0618, de 17 de julho de 2001:

I - os cargos do Grupo Administrative, subgrupo nivel superior de
administrador, analista de sistema, assistente social, bibliotecario contador,
economista, estatistico, produtor cultural, secretario executivo, sociologo, tecnico
em assuntos culturais, tecnico em comunicagao social, tecnico em turismo e
tecnico em treinamento;

II - os cargos do Grupo Administrativo, subgrupo nivel medio de
Digitador e Perfurador, Programador, Operador de Computagao, Operador de
Audio e Transmissor, Datilografo, Agente Administrativo, Agente de Comunicagao
Social, Telefonista, Auxiliar Tecnico de Treinamento, Instrutor de Artes e Tecnico
em Contabilidade;

III - os cargos do Grupo Administrativo, subgrupo nivel basico de
Agente de Portaria, Auxiliar Operacional de Servigos Diversos - A - AOSD - A,
Agente de Vigilancia, Agente de Limpeza e Conservagao, Motorista de Veiculo
Terrestre, Artifice, Auxiliar Operacional de Engenharia e Operador de Maquinas
Pesadas.

TTTULO XI
DAS DISPOSI^OES FINAIS E TRANSITORIAS

Art. 23. Os servidores regidos por esta Lei, inclusive os optantes,
apos o enquadramento, nao farao jus a Gratificagao de Atividade Administrativa
instituida pela Lei n° 0976, de 03 de abril de 2006 e a vantagem de que trata a Lei
n° 1.155, de 14 de dezembro de 2007.

Paragrafo unico. E incompativel a percepgao cumulativa da Grati¬

ficagao de Desempenho de Atividade de Gestao com a Gratificagao de Desempenho
de Atividade de Auditoria criada pela Lei n° 0661, de 08 de abril de 2002.

Art. 24. Fica instituida a Gratificagao de Atividade de Assistencia
Juridica, devida aos servidores ocupantes do cargo efetivo de Advogado do

T
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subgrupo nivel superior do Grupo Administrative de que trata a Lei n° 0618, de 17
de julho de 2001.

Paragrafo unico. A gratificagao de que trata o caput deste artigo e
fixada em R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) e sua percepgao e incompativel
com a vantagem instituida pela Lei n° 0976, de 03 de abril de 2006.

Art. 25. O § 1° e as alineas “ a” e “ b” do art. 8° da Lei n° 0639, de 14
de dezembro de 2001, passam a vigorar com a seguinte redagao:

“ Art. 8°

§ 1° A gratificagao sera atribuida a todos os servidores,
com excegao dos que exergam cargo comissionado ou
fungao gratificada, com valores fixos correspondentes as
seguintes atividades: (NR).

a) atividade de supervisao - valor mensal de R$ 794,00
(setecentos e noventa e quatro reais). (NR).

b) atividade de atendimento e orientagao ao publico -
valor mensal de R$ 601,00 (seiscentos e um reais). (NR).

§ 2°

Art. 26. Aplicam-se aos servidores regidos por esta Lei as demais
disposigoes da Lei n° 0066, de 03 de maio de 1993.

Art. 27. As despesas decorrentes da execugao desta Lei correrao a
conta das dotagoes consignadas no orgamento vigente.

Art. 28. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao.

Macapd, 06 de j'aneiro de 2009

Sovernador

PCCS
_

GESTA018.12.08It
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ANEXO I

Quantita+ivo de Cargos

Cargos Quantidade
Analista de Planejamento e Orgamento 50

Analista de Financas e Controle 50
Analista Administrativo 50

Analista de Tecnologia da Informagao 50
Tecnico em Informatica 150

Assistente Administrativo 750
Auxiliar Administrativo - Apoio a Gestao 850

Auxiliar Administrativo - Motorista Oficial 50
Auxiliar Administrativo - Operador de Maquinas Pesadas 09

Auxiliar Administrativo -Auxiliar Operacional de
Engenharia

11

TOTAL 2.020
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ANEXO I I
Tabelas de Vencimentos

Analista de Planejamento e Orgamento, Analista de Finangas e Controle e Analista
administrative e Analista de Tecnologia da Informagao.

CLASSE NIVEL PADRAO Vencimento

ESPECIAL

GGS22 IV 3.722,29
GGS21 III 3.631,50
GGS20 II 3.542,93
GGS19 I 3.456,52

Hill Slillili!

la

GGS18 VI 3.372,21
GGS17 V 3.289,96
GGS16 IV 3.209,72
GGS15 III 3.131,43
GGS14 II 3.055,06
GGS13 I 2.980,54

2«

GGS12 VI 2.907,85
GGS11 V 2.836,92
GGS10 IV 2.767,73
GGS09 III 2.700,22
GGS08 II 2.634,37
GGS07 I 2.570,11

3°

\

GGS06 VI 2.507,43
GGS05 V 2.446,27
GGS04 IV 2.386,61
GGS03 III 2.328,40
GGS02 II 2.271,61
GGS01 I 2.216,20

T
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Tecnico cm Informatica c Assistente Administrative

CLASSE Niva PADRAO Vencimento
GGM22 IV 1.917,68
GGM21 III 1.870,91

ESPECIAL GGM20 II 1.825,27
GGM19 I 1.780,76

GGM18 VI 1.737,32
GGM17 V 1.694,95

1° GGM16 IV 1.653,61
GGM15 III 1.613,28

. GGM14 II 1.573,93
GGM13 I 1.535,54

GGM12 VI 1.498,09

HBI *
pa

GGM11 V 1.461,55
GGM10 IV 1.425,90

C GGM09 III 1.391,12
GGM08 II 1.357,19
GGM07 I 1.324,09

GGM06 VI 1.291,80
GGM05 V 1.260,29

3® GGM04 IV 1.229,55
GGM03 III 1.199,56
GGM02 II 1.170,30
GGM01 I 1.141,76
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Auxiliar Administrative
Areas de Apoio a Gestao, Motorista Oficial , Operador de Maquinas Pesadas e

Auxiliar Operacional de Engenharia

CLASSE NIVEL PADRAO Vencimento

ESPECIAL

GGB22 IV 1.476,35
GGB21 III 1.440,34
GGB20 II 1.405,21
GGB19 I 1.370,94

la

liillllll .

GGB18 VI 1.337,50
GGB17 V 1.304,88
GGB16 IV 1.273,05
GGB15 III 1.242,00
GGB14 II 1.211,71
GGB13 I 1.182,16

'

2«

GGB12 VI 1.153,32
GGB11 V 1.125,19
GGB10 IV 1.097,75
GGB09 III 1.070,98
GGB08 II 1.044,85
GGB07 I 1.019,37

3°

. . :

GGB06 VI 994,51
GGB05 V 970,25
GGB04 IV 946,59
GGB03 III 923,50
GGB02 II 900,98
GGB01 I 879,00




