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Institui no âmbito do Poder Legislativo do 
Estado do Amapá ações que assegurem 
igualdade de oportunidades no mercado de 
trabalho para povos indígenas, reservando-
lhes cota mínima 5% (cinco por cento), das 
vagas oferecidas em todos os seus concursos 
para provimento de cargos públicos nos 
quadros de carreira da Assembleia Legislativa 
do Amapá. 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
AMAPÁ, 

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá aprovou, e 
eu nos termos do art. 203 do Regimento Interno, promulgo a seguinte 
RESOLUÇÃO: 

Art. l - O Poder Legislativo do Estado do Amapá promoverá ações que 
assegurem a igualdade de oportunidades no mercado de trabalho para povos 
indígenas, reservando-lhes cota mínima 5% (cinco por cento), das vagas 
oferecidas em todos os seus concursos para provimento de cargos públicos nos 
quadros de carreira da Assembleia Legislativa do Amapá. 

Parágrafo Único - Dos editais dos concursos públicos deverá constar a 
previsão de reserva de 5% (cinco por cento), e das vagas oferecidas para 
integrantes de povos indígenas existentes entre os candidatos aprovados. 

Art. 20  - A condição de indígena do (a) candidato (a) que assim se 
autodeclare deverá ser confirmada mediante apresentação de ao menos um dos 
seguintes documentos: 

- Declaração de sua respectiva comunidade sobre sua condição de 
pertencimento étnico, assinada por, pelo menos, duas lideranças reconhecidas; 



II - Documento emitido pela Fundação Nacional do Indio - FUNAI que ateste 
sua condição. 

Art.31  - Detectada a falsidade na declaração a que se refere o caput, será o 
infrator penalizado com base na legislação vigente, sujeitando-se ainda a: 

- Demissão imediata, se nomeado em cargo efetivo para o qual obteve 
aprovação através da reserva de vagas aludidas no artigo 10; 

II - Caso seja candidato, a anulação da inscrição no concurso. 

Art.41  - Tal reserva legal não frustrará a obrigatoriedade do candidato em 
cumprir os demais pré-requisitos previstos no Edital, tais como escolaridade e 
demais exames admissionais. 

Art. 50. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Macapá - AP, 08 de Abril de 2019 

Edna Auier 
Deputada Estadual 



JUSTIFICATIVA 

O Artigo 131 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Amapá 

versa sobre os projetos de Lei, de decreto legislativo e de resolução. 

Em seu Parágrafo terceiro, lê-se que: 

Os projetos de resolução destinam-se a regular matérias de 
caráter político, processual ou administrativo sobre que 
deva a Assembleia Legislativa pronunciar-se em casos 
concretos, tais como: / - perda de mandato de Deputado; II - 
conclusões de comissão parlamentar de inquérito; III - 

conclusões de comissão permanente sobre proposta de 
fiscalização e controle; IV - alteração do Regimento Interno; 
V - assuntos de sua economia interna que não se 
compreenda nos limites da lei ou de ato administrativo, cujo 
respeito reportará no Regulamento dos seus serviços. 

Ainda citando o Regimento Interno, cabe destacar o Artigo 42 e seu 

parágrafo único, que regem: 

Art. 42 O ingresso na carreira far-se-á, exclusivamente, 
através de concurso público para provimento de cargos 
efetivos. 

Parágrafo único. Os cargos da estrutura da Assembleia 
Legislativa do Estado do Amapá são acessíveis a todos os 
brasileiros, observados os requisitos estabelecidos em lei, 
inclusive no que respeita às exigências de reservas de 
vagas para cotas. 

Tendo, portanto, embasado a forma escolhida dessa proposição, como 

projeto de Resolução, assim como a prerrogativa da propositura no que tange a 

possibilidade de reserva de vagas em concursos no âmbito da Assembleia 

Legislativa do Amapá, prossigo com os dados a seguir: 



O último Censo do IBGE, realizado em 2010, apontou que no Amapá 

habitam mais de 7 mil indígenas, em zonas rurais e urbanas, espalhados por 

diversas aldeias, nas principais terras indígenas, a saber Uaçá, Juminã, Galibi do 

Oiapoque, Waiãpi e Parque do Tumucumaque. 

Na faixa de terras que se estende do estado do Amapá ao norte do Pará, há 

8 terras indígenas demarcadas onde se distribuem, atualmente, 10 grupos 

indígenas, segundo dados do Instituto lepé. 

Seguindo a esteira de um amplo movimento nacional de políticas 

afirmativas, onde diversas instituições municipais, estaduais e federais têm 

orientado seus concursos públicos para tal representatividade, a citar como 

exemplo, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso, que similarmente ao Amapá 

possui território indígena em seu estado e desde 2015 já destina cota de 3% de 

vagas para candidatos indígenas, vimos através deste aprimorar o legislativo do 

Estado do Amapá com tal projeto. 

Tal ação afirmativa garantirá que, no quadro de servidores efetivos da 

Assembleia Legislativa do Amapá, haja além de uma qualificação técnica, 

também uma fiel representação da população amapaense, o que qualificará os 

debates e temas travados nesta Casa de Leis. 

Por esses motivos justifico a importância deste Projeto de Resolução, o qual 

submeto aos demais parlamentares para análise e apreciação. 


