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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA

LEI COMPLEMENTAR N° 062 DE 06 DE ABRIL DE 2010

Altera a Lei Complementer n° 0034, de
25 de abril de 2006, que dispoe sobre
os criterios para a matrfcula nos cursos
de formagao de Cabos e Sargentos do
Quadro Especial da Policia Militar e do
Corpo de Bombeiros Militar do Estado
do Amapa.

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:

Art. 1° O inciso I, dos artigos 2° e 3° e o art. 4°, da Lei
Complementar n° 0034, de 25 de abril de 2006, passam a vigorar com a
seguinte redagao:

“ Art. 2°
I - possua, no rninimo, 17 (dezessete) anos de efetivo
servigo nas corporagoes militares do Estado, ou 40 anos
de idade; se feminino, do Quadro do Estado do Amapa, os
criterios de tempo de servigo e idade serao reduzidos em
tres anos.
II -

“Art. 3°
I - possua, no rninimo, 20 (vinte) anos de efetivo servigo
nas corporagoes militares do Estado, ou 43 anos de idade;
se feminino, do Quadro do Estado do Amapa, os criterios
de tempo de servigo e idade serao reduzidos em tres anos.
II -

“ Art. 4°
Paragrafo unico. O Cabo combatente que migrar para o
QE devera cumprir o intersticio previsto neste artigo para
obter nova promogao, alem de preencher os requisitos dos
itens I, II, III, IV e V do art. 3° desta Lei.”
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Art. 2° VETADO

Art. 3° Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua
publicapao.

Macapa, 06 de abril de 2010

PEDRO PAL/ ltO D^A^E CARVALHO
GovernadorU>\j
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