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60VERN0 DO ESTADO DO AMAPA

DECRETO N° 1533 DE 14 DE MAIO DE 2018

Aprova o Regulamento do Uso de
Uniformes dos Servidores do Grupo
Penitenciario do Estado do Amapa -
RUSSP/AP.

O SOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPA, usando das atribuigoes
que lhe sao conferidas pelo art. 119, inciso VIII, da Constituigao do Estado do
Amapa, c/c o art. 4°, da Lei n° 2306, de 09 de abril de 2018, tendo em vista o
contido no Processo n° 314.96353/18-SEAD, e

Considerando o disposto no paragrafo unico, do Art. 1°, da Lei n°
2.306, de 09 de abril de 2018;

Considerando que o uso correto dos uniformes e fator primordial
para a boa apresentagao individual e coletiva do Servidor Penitenciario,
contribuindo para o fortalecimento da disciplina e do conceito da Instituigao
perante a opiniao publica;

Considerando a obrigagao do servidor apresentar-se devidamente
uniformizado, conforme determina o RUSGP/AP, que o uso do uniforme em
desacordo com que prescreve o regulamento, sujeita o servidor a registro em
ocorrenda interna;

Considerando, ainda, que os uniformes de que trata o RUSGP/AP
constituem uso exclusivo do Servidor Penitenciario do Estado do Amapa,

D E C R E T A:

Art. 1 ° Fica aprovado o Regulamento do Uso de Uniformes dos
Servidores do Grupo Penitenciario do Estado do Amapa - RUSGP/AP, na
forma do Anexo deste Decreto.

Paragrafo unico. Todas as disposigoes e normas de utilizagao dos
uniformes estao estabelecidas na forma do aludido regulamento.

Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data da publicagao.

ANTONIO WALDEZ GOES DA SILVA
Sovernador

SiG Docs
Auunticitfo
EtoMiUa | [

Cod. verificador: 02899058. C6d. CRC: D758AB7
Documento assinado eletronlcamente por ANTdNIO WALDE7 G6ES DA SILVA em 18/05/2018 11:21.
conforme decreto n° 0849/2018. A autentiddade do documento pode ser conferlda no site:
http://sigdoc.ap.gov.br/public/autenticadorDocumento/index.jsf



Decreto n° 1533 de 14 de maio de 2018 f. 02

ANEXO

RE6ULAMENTO DO USO DE UNIFORMES DOS SERVIDORES DO ORUPO
PENITENCIARIO DO ESTADO DO AMAPA

CAPITULO I
DAS DISPOSI^OES SERAIS

Art. 1° O presente Regulamento de Uniformes dos Servidores do
Grupo Penitenciario do Estado do Amapa - RUSGP/AP contem as prescrigoes
sobre os uniformes do Instituto de Administragao Penitenciaria do Estado do
Amapa, pegas complementares, regulando sua posse, composigao, uso e
descrigao geral.

Art . 2° O uso correto dos uniformes e fator primordial na boa
apresentagao individual e coletiva dos servidores do Instituto Penitenciario do
Estado do Amapa - IAPEN, contribuindo para o fortalecimento da disciplina e
do bom conceito da Instituigao perante a opiniao publica.

Art. 3° Constitui obrigagao de todo Servidor Penitenciario zelar
por seus uniformes, e pela correta apresentagao individual.

Paragrafo unico. O zelo e o capricho do Servidor Penitenciario
com as pegas do uniforme sao uma demonstragao de respeito a Instituigao a
que faz parte e, mais do que isto, externam o seu animo profissional e o seu
entusiasmo com a carreira, sendo importante observar a limpeza, o polimento
dos calgados e a apresentagao das pegas de fardamento devidamente
passadas.

Art. 4° Os uniformes de que trata o presente RUSGP/AP serao
de uso exclusivo absoluto do IAPEN, sobressaindo-se a cor preta e na
padronagem camuflada urbano digital em suas especificas tonalidade e
saturagao.

§ 1° E expressamente proibido o uso de uniformes e pegas
complementares por pessoas nao autorizadas.

§ 2° £ proibido ao servidor penitenciario uniformizado o uso de
qualquer tipo de aderego, brincos, cordoes e pulseiras extravagantes, cordoes
sobre o Uniforme, cabelos e maquiagens de cores extravagantes, que venham
a comprometer a sua imagem e a da Instituigao, perante a sociedade.

§ 3° £ expressamente proibido o uso, por qualquer pessoa, de
pegas de uniformes junto com trajes civis.

§ 4° £ expressamente proibido o uso do uniforme fora de servigo.
Art. ' 5° As Servidoras, quando estiverem de cabelos longos,

deverao mante-los amarrados com liga ou rede preta sem lagos; tendo a
servidora o zelo para com a discrigao no penteado.

Art. 6° Os Servidores quando estiverem de cabelos longos
deverao mante-los amarrados com o penteado tipo “ rabo de cavalo” feito na
forma simples com liga preta.
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Decreto n° 1533 de 14 de maio de 2018 f. 03

Art . 7° E proibido alterar as caracteristicas dos uniformes, bem
como sobrepor, aos mesmos, pegas, insignias ou distintivos, nao previstos
neste RUSGP/AP.

Paragrafo unico. E admitido o uso de:
I - djstintivo de identificagao, quando exigido pela seguranga

organica, no ambito das Unidades Prisionais do Sistema Penitenciario
Amapaense, acompanhado de identificagao funcional.

Art. i8° E vedado ao Servidor Penitenciario o uso de pegas ou
uniformes de outras instituigoes publicas ou privadas, excegao feita para as
condecoragoes e distintivos devidamente autorizados.

Art . 9° O Servidor Penitenciario que for convocado a comparecer
a solenidades e atos oficiais devem faze-lo com uniforme estipulado pela
Administragao.

Art. 10. Qualquer modificagao de detalhe, alteragao de materia-
prima ou criagao de uniforme, bem como, modificagao ou extingao de insignias
ou distintivos, so podem ser feitas mediante autorizagao do Diretor-Presidente
do LAPEN.

Art. 11. Os fins deste RUSGP/AP estendem-se aos alunos em
formagao inicial para os cargos do Grupo Penitenciario.

CAPITULO n
DA CLASSIFICA£AO, COMPOSI£AO E USO DOS UNIFORMES

Art . 12. Os Uniformes dos Servidores Penitenciarios do Amapa
estao classificados em uniformes operacionais, sociais, especiais e uniformes
de atividades flsicas e praticas de desporto.

I - Uniformes operacionais sao aqueles usados na atividade fim
do Sistema Penitenciario, nos diversos tipos e processos de seguranga,
vigilancia, custodia e reinsergao social;

II - Uniformes sociais sao aqueles usados nas solenidades e
eventos sociais, apresentagoes individuals e coletivas, em atividades intemas e
servigos administrativos, quando determinado;

III - Uniformes de educagao fisica e praticas de desporto sao
aqueles usados nas atividades fisicas e eventos desportivos em geral;

V - Uniformes especiais sao aqueles usados em situagoes
singulares pelos Sgrvidores Penitenciarios e o caso de gestantes.

SE^AO I
DOS UNIFORMES MASCUUNOS DOS ASENTES PENITENCIARIOS

Art . 13. A presente Segao trata da classificagao, da posse, da
composigao e do uso dos uniformes basicos masculinos.

I - Uniforme Operacional 1: Agente Penitenciario
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Decreto n° 1533 de 14 de maio de 2018 f. 04

a) Posse: obrigatoria aos Agentes Penitenciarios no desempenho
de suas fungoes.

b) Composigao:

1. Bone preto;
2. Camisa de manga curta ou manga longa, na cor preta;
3. Calga operacional na cor preta;
4. Meia devera ser de cano longo, com punho, na cor preta;
5. Cotumo na cor preta;
6. Gandolao na cor preta;
7. Cinto de calga em nylon, na cor preta e fivela na cor preta (liso)

e;

8. Cinto de guamigao em nylon e coldre ostensivo, contendo, no
mmimo, os acessorios: porta carregador, porta lantema, porta algema e porta
tonfa.

c) Uso:
1. O uniforme devera ser usado no servigo cotidiano, em escoltas,

em solenidades e atos oficiais;
2. O uniforme devera ser usado nas atividades propostas pela

Escola de Administragao Penitenciaria, quando solicitado;
3. A camisa devera ser usada por dentro da calga;
4. A calga devera ser usada por dentro do coturno ou com

bombacha e;
5. A gandola, de uso facultativo, devera ser usada toda abotoada,

com o cinto de guamigao por cima da mesma, com as mangas totalmente
desenroladas ou enroladas acima do cotovelo.

II - Uniforme Operacional 2: Agente Penitenciario do Grupo
Tatico Prisional:

a) Posse: Obrigatoria aos Agentes Penitenciarios do Grupo Tatico
Prisional no desempenho de suas fungoes.

b) Composigao:
1. Bone preto com bordado tatico;
2. Camisa de manga curta, na cor preta;
3. Calga operacional camuflado urbano digital;
4. Meia de cano longo, com punho, na cor preta;
5. Cotumo na cor preta;
6. Ga'ndolao camuflado urbano digital;
7. Cinto de calga em nylon, na cor preta e fivela na cor preta (liso)

e;

8. Cinto de guamigao em nylon e coldre ostensivo, contendo, no
minimo, os acessorios: porta carregador, porta lantema, porta algema e porta
tonfa.
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c) Uso:
1. O uniforme devera ser usado no servigo cotidiano, em escoltas,

em solenidades e atos oficiais;
2. O uniforme devera ser usado nas atividades propostas pela

Escola de Administragao Penitenciaria, quando solicitado;

3. A camisa devera ser usada por dentro da calga;
4. A calga devera ser usada por dentro do coturno ou com

bombacha e;
5. A gandola, de uso faCultativo, devera ser usada toda abotoada,

com o cinto de guamigao por cima da mesma, com as mangas totalmente
desenroladas ou enroladas acima do cotovelo.

III - Uniforme Social 1: Agente Penitenciario
a) Posse: Opcional aos Agentes Penitenciarios no desempenho de

suas fungoes em solenidades e atos oficiais e em atividades administrativas.
b) Composigao:

1. Camisa meia manga ou manga longa cor preta;
2. Calga na cor preta;

l

3. Sapato social em couro de cor preta, com cadargo, sem
detalhes ou fivelas;

4. Meia social na cor preta e;
5. Cinto em nylon, na cor preta e fivela na cor preta (liso);
c) Uso:
1. O uniforme devera ser usado, em reunifies, solenidades ou

atos sociais quanclo for exigido traje passeio completo ou formal aos demais
convidados;

2. O uniforme devera ser usado nas atividades propostas pela
Escola de Administragao Penitenciaria, quando solicitado e;

3. A camisa devera ser usada por dentro da calga.
IV - Uniforme Operacional 3: Educador Penitenciario
a) Posse: Obrigatoria aos Educadores Penitenciarios no

desempenho de suas fungfies cotidianas, no plantao social, em escoltas
intermunicipais e interestaduais e em solenidades e atos oficiais.

b) Composigao:

1. Bone preto;
2. Camisa de manga curta e manga longa, na cor preta;

3. Calga operacional na cor preta;
4. Meia: devera ser de cano longo, com punho, na cor preta;
5. Coturno na cor preta;
6. Gandolao na cor preta e;

as DOCS
Aut«ntk»(£c Jm.
Setrinki j - j

Cod. verificador: 02899058. C6d. CRC: D758AB7
Documento assinado eletronlcamente por ANTdNIO WALDEZ G6ES DA SILVA em 18/05/2018 11:21,
conforme decreto n° 0849/2018. A autentiddade do documento pode ser conferlda no site:
http://sigdoc.ap.gov.br/public/autenticadorDocumento/Index.jsf

0

1$mm.



Decreto n° 1533 de 14 de maio de 2018 f. 06

7. Cinto de calga em nylon, na cor preta e fivela na cor preta
(liso);

c) Uso:
1. O uniforme devera ser usado no servigo cotidiano, no plantao

social, em escoltas intermunicipais e interestaduais e em solenidades e atos
oficiais;

2. O uniforme devera ser usado nas atividades propostas pela
Escola de Administragao Penitenciaria, quando solicitado;

3. A camisa devera ser usada por dentro da calga;
4. A calga devera ser usada por dentro do coturno ou com

bombacha e;
5. A gandola de uso, facultativo, devera ser usada toda abotoada,

com as mangas totalmente desenroladas ou enroladas acima do cotovelo.
V - Uniforme Social 2: Educador Penitenciario
a) Posse: Opcional aos Educadores Penitenciarios no desempenho

cotidiano de suas fungoes, em solenidades e eventos oficiais.
b) Composigao:

1. Camisa meia manga ou manga longa, na cor preta;
2. Calga social na cor preta;
3. Sapato social em couro de cor preta, com cadargo, sem

detalhes ou fivelas;
4. Mdia social na cor preta e;
5. Cinto: em nylon, na cor preta e fivela na cor preta (liso).
c) Uso:
1. 0, uniforme devera ser usado no servigo cotidiano, em

reunioes, solenidades ou atos sociais quando for exigido traje passeio completo
ou formal aos demais convidados;

2. O , uniforme devera ser usado nas atividades propostas pela
Escola de Administragao Penitenciaria, quando solicitado e;

I
3. A camisa devera ser usada por dentro da calga.
VI - Uniforme de Atividades fisicas e praticas de desporto 1
a) Posse: Obrigatorios aos Agentes Penitenciarios no desempenho

de atividades fisicas e praticas de desporto institucionalizadas.
b) Composigao:
1. Camisa de manga curta;

I

2. Short: em poliester, na cor preta, com elastico e cordao na
cintura, devendo ficar no minimo 10 cm acima do joelho;

3. Calga em poliester, na cor preta, com elastico e cordao na
cintura;

4. Short termico na cor preta, em lycra;
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Decreto n° 1533 de 14 de maio de 2018 f. 07

5. Tenis: na cor preta, sem detalhes chamativos ou vibrantes,
proporcionando conforto, seguranpa e durabilidade e;

5. Meia de cano medio, na cor branca;
c) Usp:

1. O uniforme devera ser usado nas atividades fisicas e praticas
de desporto;

2. O ' uniforme devera ser usado nas atividades propostas pela
Escola de Administrapao Penitenciaria, quando solicitado;

3. A camisa devera ser usada por dentro do short e;
4. O short termico devera ser usado por baixo do short.

SEQAO II
DOS UNIFORMES FEMININOS DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS

Art . 14. A presente Sepao trata da classificapao, da posse, da
composipao e do uso dos uniformes basicos femininos.

I - Uniforme Operacional 1: Agente Penitenciario
a) Posse: Obrigatoria as Agentes Penitenciarias no desempenho

de suas funpoes;
b) Composipao:
1. Bone preto;
2. Camisa de manga curta e manga longa, na cor preta;
3. Calpa operacional na cor preta;
4. Meia de cano longo, com punho, na cor preta;
5. Cotumo na cor preta;
6. Gandolao na cor preta;
7. Cinto de calpa em nylon, na cor preta e fivela na cor preta (liso)

e;

8. Cinto de guamipao em nylon e coldre ostensivo, contendo, no
minimo, os acessorios: porta carregador, porta lantema, porta algema e porta
tonfa.

c) Uso:
1. O uniforme devera ser usado no servipo cotidiano, em escoltas,

em solenidades e atos oficiais;
2. O uniforme devera ser usado nas atividades propostas pela

Escola de Administrapao Penitenciaria, quando solicitado;
3. A camisa devera ser usada por dentro da calpa;
4. A calpa devera ser usada por dentro do cotumo ou com

bombacha e;
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Decreto n° 1533 de 14 de maio de 2018 f. 08

5. A gandola de uso, facultativo, devera ser usada toda abotoada,
com' o cinto de guamigao por cima da mesma, com as mangas totalmente
desenroladas ou enroladas acima do cotovelo.

II - Uniforme Operacional 2: Agente Penitenciaria do Grupo
Tatico Prisional

a) Posse: Obrigatoria as Agentes Penitenciarias do Grupo Tatico
Prisional no desempenho de suas fungoes.

b) Composigao:

1. Bone preto com bordado tatico;
2. Camisa de manga curta, na cor preta;
3. Calga operacional camuflado urbano digital;
4. Meia de cano longo, com punho, na cor preta;
5. Cotumo na cor preta;

6. Gandolao camuflado urbano digital;
7. Cinto de calga em nylon, na cor preta e fivela na cor preta (liso)

e;
8. Cinto de guamigao em nylon e coldre ostensivo, contendo, no

minimo, os acessorios: porta carregador, porta lantema, porta algema e porta
tonfa.

c) Uso:
1. O uniforme devera ser usado no servigo cotidiano, em escoltas,

em solenidades e atos oficiais;
2. O uniforme devera ser usado nas atividades propostas pela

Escola de Administragao Penitenciaria, quando solicitado;
3. A camisa devera ser usada por dentro da calga;
4. A calga devera ser usada por dentro do coturno ou com

bombacha e;

5. A gandola de uso, facultativo, devera ser usada toda abotoada,
com o cinto de guamigao por cima da mesma, com as mangas totalmente
desenroladas ou enroladas acima do cotovelo.

Ill - Uniforme Social 1: da Agente Penitenciaria
a) Posse: Opcional as Agentes Penitenciarias no desempenho de

suas fungoes em solenidades e atos oficiais:
b) Composigao:
1. Camisa meia manga ou manga longa cor preta;
2. Calga ou saia social na cor preta;
3. Sapato social em couro tipo “ scarpin” de cor preta, com salto

(no maximo 0,5 cm), pouco decotado, sem detalhes ou fivelas ou salto baixo
tipo “ mocassim” , de couro, com sola de borracha ou material antiderrapante,
na cor preta;

4. Meia calga de nylon transparente (cor da pele) e;
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Decreto n° 1533 de 1 14 de maio de 2018 f. 09

5. Cinto social: de couro, na cor preta solida, com fivela na cor
preta.

c) Uso:
1. O uniforme devera ser usado, em reunioes, solenidades ou

atos socials quando for exigido traje passeio completo ou formal aos demais
convidados;

2. O uniforme devera ser usado nas atividades propostas pela
Escola de Administragao Penitenciaria, quando solicitado;

3. A blusa devera ser usada por dentro da calga;

IV - Uniforme Especial para gestantes 1: Agente Penitenciaria
a) Posse: facultativa, as Agentes Penitenciarias no desempenho

de suas funcoes cotidianas, em escoltas, solenidades e atos oficiais.
b) Composigao:
1. Vestido ou saia para gestante na cor preta;
2. Camisa meia manga de gestante na cor preta;
4. Meia-calga de nylon transparente (cor da pele) e;
5. Sapato em couro tipo “scarpin” de cor preta, com salto medio

pouco decotado, sem detalhes ou fivelas ou com salto baixo tipo “ mocassim” ,
de couro, com sola de borracha ou material antiderrapante, na cor preta.

c) uso
1. Obrigatorio durante o periodo de gestagao, em transito,

atividades internas da Instituigao, atividades extemas, quando determinado,
em solenidades e atos sociais, atividades da Escola Penitenciaria.

2. A camisa de gestante devera ser usada por baixo do vestido ou
por dentro da saia.

3. O colarinho da camisa deve estar sobreposta a gola do vestido.
V - Uniforme Operacional 3: Educador Penitenciario
a) Posse: Obrigatorio aos Educadores Penitenciarios do sexo

feminino no desempenho de suas fungoes cotidianas, no plantao social, em
escoltas intermunicipais e interestaduais e em solenidades e atos oficiais.

b) Copposigao:
1. Bone preto;
2. Camisa de manga curta e manga longa, na cor preta;
3. Calga operacional na cor preta;
4. Meia: devera ser de cano longo, com punho, na cor preta;

5. Cotumo na cor preta;
6. Gandolao na cor preta e;
7. Cinto de calga em nylon, na cor preta e fivela na cor preta

(liso).
c) Uso:
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Decreto n° 1533 de 14 de maio de 2018 f. 010

1. O uniforme devera ser usado no servigo cotidiano, no plantao
social, em escoltas intermunicipais e interestaduais e em solenidades e atos
oficiais;

2. A camisa devera ser usada por dentro da calga;
3. A calga devera ser usada por dentro do coturno ou com

bombacha e;
4. A gandola, de uso facultativo, devera ser usada toda abotoada,

com as mangas totalmente desenroladas ou enroladas acima do cotovelo.
VI - Uniforme Social 2: Educador Penitenciario
a) Posse: Opcional ao Educador Penitenciario do sexo feminino

no desempenho de suas fungoes cotidianas, em solenidades e atos oficiais:
b) Composigao:
1. Camisa meia manga ou manga longa cor preta;

)

2. Calga ou saia social na cor preta;
3. Sapato social em couro tipo “scarpin’’ de cor preta, com salto

(no maximo 0,5 cm), pouco decotado, sem detalhes ou fivelas ou salto baixo
tipo “ mocassim” , de couro, com sola de borracha ou material antiderrapante,
na cor preta;

4. Meia calga de nylon transparente (cor da pele) e;
5. Cinto social de couro, na cor preta solida, com fivela na cor

preta.
i

c) Uso:
1. O' uniforme devera ser usado no servigo cotidiano, em

reunioes, solenidades ou atos sociais quando for exigido traje passeio completo
ou formal aos demais convidados;

2. O uniforme devera ser usado nas atividades propostas pela
Escola de Administragao Penitenciaria, quando solicitado e;

3. A blusa devera ser usada por dentro da calga.
VII - Uniforme Especial para Gestantes 2: Educador Penitenciario
a) Posse: Facultativa, ao educador Penitenciario do sexo feminino

no desempenho de suas fungoes cotidianas, em escoltas, solenidades e atos
oficiais.

b) Composigao:
1. Vestido ou saia para gestante na cor preta;
2. Camisa meia manga de gestante na cor branca;
3. Meia-calga de nylon transparente (cor da pele);
4. Sapato em couro tipo “scarpin” de cor preta, com salto medio

pouco decotado, sem detalhes ou fivelas ou com salto baixo tipo “ mocassim” ,
de couro, com sola de borracha ou material antiderrapante, na cor preta;

c) uso
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1. Obrigatorio durante o periodo de gestagao, em transito,
atividades intemas da Instituigao, atividades extemas, quando determinado,
em solenidades e atos sociais, em atividades propostas pela Escola
Penitenciaria;

2. A camisa de gestante devera ser usada por baixo do vestido ou
por dentro saia e;

3. O colarinho da camisa deve estar sobreposta a gola do vestido.
VIII - 'Uniforme de Atividades Fisicas e Desporto:

a) Posse: Obrigatoria as servidoras Penitenciarias no desempenho
de atividades fisicas institucionalizadas.

b) Composigao:
I

1. Camisa de manga curta na cor preta;

2. Short em poliester, na cor preta, com elastico e cordao na
cintura, devendo ficar no minimo 10 cm acima do joelho;

3. Calga em poliester, na cor preta, com elastico e cordao na
cintura;

4. Short termico: na cor preta, em lycra;
5. Tenis na cor preta, sem detalhes chamativos ou vibrantes,

proporcionando conforto, seguranga e durabilidade;
7. Meia: devera ser de cano medio, na cor branca;
c) Uso:
1. O uniforme devera ser usado nas atividades fisicas e pratica de

desporto;

2. O uniforme devera ser usado nas atividades propostas pela
Escola de Administragao Penitenciaria, quando solicitado;

3. A camisa devera ser usada por dentro da calga e;
4. O short termico devera ser usado por baixo do short.

CAPITULO m
DAS DESCRIBES DAS PEQAS DE UNIFORME

Ant. 15. Os Uniformes Operacionais dos Agentes Penitenciarios
dos sexos masculino e feminino seguem a seguinte descrigao.

I - Descrigao do Uniforme Operacional 1: ambos o sexos
a) Cobertura:
- Bone preto com bordado em cores: Bandeira do Estado do

Amapa do lado direito, Bandeira do Brasil do lado esquerdo, e escudo do
Agente Penitenciario na parte frontal, nas seguintes dimensoes 38,0 mm de
largura e 46,0 nim de altura; atras devera constar a inscrigao “Sistema
Penitenciario” na cor amarela com a mesma curvatura da abertura traseira do
bone, entre o corpo e o regulador de abertura, nas dimensoes 0,7 cm de
altura.
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b) Camisa:

- Camisa de manga curta e manga longa em malha poliviscose
composta de 67% de poliester e 33% de viscose, na cor preta, gola olimpica,
ribana com largura de 2 cm na manga curta e 3 cm na manga longa; do lado
esquerdo do peito devera conter o emblema do Agente Penitenciario em cores
(letras amarelas em base preta); na manga do lado direito devera conter a
bandeira do Estado do Amapa bordada em cores, formando uma figura de 5,5
cm de largura e 4,0 cm de altura; no lado esquerdo a Bandeira do Brasil
bordada em cores formando uma figura de 5,5 cm de largura e 4,0 cm de
altura.

c) Calga:

- Calga operacional em rip stop, na cor preta, devera conter 6
(seis) bolsos, com dois tipo faca tradicional intemo todo forrado (forro 100%
algodao), 2 (dois) bolsos traseiros internos todos forrados (forro 100% algodao)
com tampa (palas) presas por velcro, com prega macho de 3 cm pespontada e
2 (dois) bolsos laterals medindo 20 cm de largura x 22cm de altura com tampa
(pala), preso por Velcro, com prega macho pespontada de uma extremidade a
outra do bolso e da tampa.

- As tampas e os bolsos, com dupla costura e travetados em
5.000 pontos em suas extremidades. A cintura devera ter, no minimo 6 (seis)
passadores extemos para o cinto.

- O cos devera ser interligado por botoes e entrelado, com
braguilha (fechecler) forrada e fechada por ziper de nylon e na cor do tecido,
fechado com dois pontos de travete de 5.000 pontos.

- A calga devera ter reforgo traseiro em formato de meia lua, bem
como nos joelhos, o qual devera ser de 29 cm x 24 cm e devera ser revestido
de manta acrilica em matelasse, na diagonal, com distancia de 4 cm x 4 cm. A
calga devera ter peso aproximado de 220g/m2, composigao: 70% poliester,
30% algodao, podendo variar +/- 3%, e conter acabamentos especiais
disponiveis em repelencia a agua, oleo ou agentes quimicos.

d) Meia:
- A Meia devera ser de cano longo, com punho na cor preta.

Composigao: 82% algodao, 16% poliamida, 1% poliester e 1% elastano.
e) Coturno:

- O coturno devera ser composto pelos seguintes requisitos
minimos: ser impermeavel, na cor preta, dotada de sistema de drenagem, por
composigao (camada diy), com cano medio para uso em condigoes de alto
impacto, fabricado com materiais que atendam as especificagoes,
proporcionando conforto, seguranga e durabilidade.

f) Gandolao:

- Gandola operacional em rip stop na cor preta, com
comprimento indo ate a regiao glutea, mangas compridas, com reforgo de 30
mm na extremidade, costura dupla e fecho de gola, fechamento em 05 (cinco)
botoes embutidos e caseados na vertical, contendo travetes batidos na vista
entre botoes, 02 (dois) bolsos quadrados tipo sacola, fixado na parte superior
da pega, com duas portinholas com pespontado duplo, fechado por 02 (dois)
botoes em cada bolso ou velcro. Na lateral direita deverao constar: a bandeira
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do Estado do Amapa bordada em cores, formando uma figura de 5,5 cm de
largura e 4,0 cm de altura; no lado esquerdo a Bandeira do Brasil bordada em
cores formando uma figura de 5,5 cm de largura e 4,0 cm de altura.

g) Cinto de calga: em nylon, na cor preta e fivela na cor preta
(liso);

h) Cinto de guarnigao: devera ser confeccionado em nylon,
contendo, no minimo, os acessorios a seguir: porta carregador, porta lanterna,
porta algema e porta tonfa e;

i) Coldre ostensivo: de nylon, couro ou polimero em conformidade
visual com o restante do uniforme.

II - Descrigao do Uniforme Operacional 2 do Grupo Tatico
Prisional: ambos os sexos

a) Cobertura:

- Bone preto com bordado tatico: Bandeira do Estado do Amapa
do lado direito, Bandeira do Brasil do lado esquerdo, e escudo do Grupo Tatico
Prisional na parte frontal, nas seguintes dimensoes 38,0 mm de largura e 46,0
mm de altura; atras devera constar a inscrigao “Sistema Penitenciario” na cor
cinza com a mesma curvatura da abertura traseira do bone, entre o corpo e o
regulador de abertura, nas dimensoes 0,7 cm de altura;

b) Camisa:

- Camisa de manga curta: em malha poliviscose composta de
67% de poliester e 33% de viscose, na cor preta, gola olimpica, ribana com
largura de 2 cm na manga curta e 3 cm na manga longa; do lado esquerdo do
peito devera confer o escudo tatico do Grupo Tatico Prisional; na manga do
lado direito devera confer a bandeira do Estado do Amapa bordado tatico,
formando uma figura de 5,5 cm de largura e 4,0 cm de altura; no lado
esquerdo a Bandeira do Brasil bordado tatico formando uma figura de 5,5 cm
de largura e 4,0 cm de altura;

c) Calga:
- Calga operacional em rip stop, camuflado urbano digital, devera

confer 6 (seis) bolsos, com dois tipo faca tradicional intemo todo forrado (forro
100% algodao), 2 .(dois) bolsos traseiros intemos todos forrados (forro 100%
algodao) com tampa (palas) presas por velcro, com prega macho de 3 cm
pespontada e 2 (dois) bolsos laterals medindo 20 cm de largura x 22 cm de
altura com tampa (pala) , preso por velcro, com prega macho pespontada de
uma extremidade a outra do bolso e da tampa. As tampas e os bolsos, com
dupla costura e travetados em 5.000 pontos em suas extremidades.

- A cintura devera ter, no minimo 6(seis) passadores extemos
para o cinto; o cos devera ser interligado por botoes e entrelado, com braguilha
(fechecler) forrada e fechada por ziper de nylon e na cor do tecido, fechado com
dois pontos de travete de 5.000 pontos.

- A calga devera ter reforgo traseiro em formato de meia lua, bem
como nos joelhos, o qual devera ter 29 cm x 24 cm e devera ser revestido de
manta acrilica em matelasse, na diagonal, com distancia de 4 cm x 4 cm. A
calga devera ter peso aproximado de 220g/m2, co'mposigao: 70% poliester,
30% algodao, podendo variar +/- 3%, e confer acabamentos especiais
disponiveis em repelencia a agua, oleo ou agentes quimicos;
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d) Meia:
- A meia devera ser de cano longo, com punho na cor preta.

Composigao: 82% algodao, 16% poliamida, 1% poliester e 1% elastano;
e) Coturno:
- O coturno devera ser composto pelos seguintes requisitos

minimos: ser impermeavel, na cor preta, dotada de sistema de drenagem, por
composigao (camada dry), com cano medio para uso em condigoes de alto
impacto, fabricado com materiais que atendam as especificagoes,
proporcionando conforto, seguranga e durabilidade;

f) Gandolao:

- Gandola operacional em rip stop camuflado urbano digital, com
comprimento indo ate a regiao glutea, mangas compridas, com reforgo de 30
mm na extremidade, costura dupla e fecho de gola, fechamento em 05 (cinco)
botoes embutidos e caseados na vertical, contendo travetes batidos na vista
entre botoes, 02 (dois) bolsos quadrados tipo sacola, fixado na parte superior
da pega, com duas portinholas com pespontado duplo, fechado por 02 (dois)
botoes em cada bolso ou velcro. Na lateral direita deverao constar: a bandeira
do Estado do Amapa bordada em cores, formando uma figura de 5,5 cm de
largura e 4,0 cm de altura; no lado esquerdo a Bandeira do Brasil bordada em
cores formando uma figura de 5,5 cm de largura e 4,0 cm de altura;

g) Cinto de calga: em nylon, na cor preta e fivela na cor preta
(liso);

h) Cinto de guarnigao: devera ser confeccionado em nylon,
contendo, no minimo, os acessorios a seguir: porta carregador, porta lantema,
porta algema e porta tonfa e;

I

i) Coldre ostensivo: de nylon, couro ou polimero em conformidade
visual com o restante do uniforme.

Art . 16. Os Uniformes sociais dos Agentes Penitenciarios do sexo
masculino e feminino seguem a seguinte descrigao.

I - Descrigao do Uniforme Social 1: Masculino
a) Camisa:
- Corifeccionada em tecido misto (80% poliester e 20% algodao),

na cor preta, com um bolso do lado direito, a altura do peito, de 120 mm x 140
mm ou 140 mm x 160 mm, de forma retangular, com os angulos inferiores
arredondados, fechado por pestana retangular de 50 mm x 120 mm ou 50 mm
x 140 mm, abotoando ao centra por um botao de materia plastica, de 11 mm,
na cor do tecido; no lado esquerdo do peito devera conter o escudo do Agente
Penitenciario em cores (letras amarelas em base preta);

- Gola entretelada, colaxinho tipo esporte, com entretela 100%
algodao cdlante, com gramatura 120 g/m2 e acabamento firme.

- Com meia manga acima do cotovelo e com bainha simples,
acabamento intemo overlocada;

- Aberta na frente, ao meio, sem carcela, abotoando por quatro
botoes de materia plastica, iguais aos anteriores, equidistantes, sendo o
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primeiro aplicado na altura da linha superior do bolso e o ultimo na do
quadril;

b) Calga social:
- Corifeccionada em tecido tipo panama 100% poliester, na cor

Preta, de forma ligeiramente tronco-conica, boca inferior com barra italiana,
seccionada obliquamente da frente para a retaguarda;

- Devera conter 4 (quatro) bolsos, sendo 02 (dois) tipo faca
tradicional intemq todo forrado (forro 100% algodao), 2 (dois) bolsos traseiros
intemos todos forrados (forro 100% algodao).

- Quatro pregas frontais, duas de cada lado;
- No cos, sete passadores simples do mesmo tecido, dispostos na

frente, nos lados e atras para receber o cinto;
- Com braguilha (fechecler) forrada e fechada por ziper de nylon e

na cor do tecido.
c) Sapato: social em couro de cor preta, com cadargo, sem

detalhes ou fivelas.
d) Meia: social na cor preta.
e) Cinto: em nylon, na cor preta e fivela na cor prata (liso).
II - Descrigao do Uniforme Social 2: Feminino
a) Blusa:
- Confeccionada em tecido misto (80% poliester e 20% algodao);
- Feitio comum, na cor preta, ligeiramente acinturada, gola tipo

esporte, corte em vies, com 50 mm de bico, abertura frontal com fechamento
por meio de cinco botoes de 11 mm com dois furos, de poliester, na cor preta e
cinco caseados no sentido vertical; no lado esquerdo do peito devera conter o
escudo do Agente Penitenciario em cores (letras amarelas em base preta);

- O primeiro botao devera estar colocado a 20 mm acima da linha
dos bolsos, o ultimo a 120 mm da bainha e os demais equidistantes entre si;

- Um bolso chapado com os cantos inferiores arredondados, com
125 mm de largura e 135 mm de altura, fechado por pestana retangulares
com 130 mm de comprimento e 45 mm de altura e por um botao identico aos
demais;

- Mangas curtas com bainha de 30 mm de largura;
- Pega unica nas costas;
b) Calga:

- Confeccionada em tecido misto (80% poliester e 20% algodao),
na cor preta, forma ligeiramente tronco-conica, cos postigo com 40 mm de
largura e cinco passadores largos de 30 mm de largura e 45 mm de
comprimento, fechando por um botao comum de 14 mm, na cor preta, e um
caseado no sentido horizontal;

- Vista central embutida com 170 mm de comprimento, sem o
cos, com fechamento por meio de fechecler na mesma cor do tecido;
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- Quatro pregas frontais, duas de cada lado, com 15 mm de
profundidade;

- Na parte de tras duas pingas e duas pestanas em forma de bico
com 115 mm de largura, 35 mm de altura nas extremidades e 55 mm de
altura na parte do centro, fechadas por meio de botao, de 14 mm, na cor
caqui;

- Barra com ponto invisivel;
c) saia simples (meia pema): de tecido, tipo panama, de

composigao 100% poliester, na cor preta, levemente evase e caindo livremente
sobre os quadris, devera ter como sobra nas costuras 40 mm de tecido para
possiveis ajustes, devendo ser toda overlocada para evitar desfiamento das
bordas do tecido, ter um ziper de nylon com 180 mm de comprimento, na cor
do tecido, colocado na parte posterior da saia;

- devera ter um gancho de metal no centro cos, pouco acima do
ziper que sera embutido.

- dianteiro liso, sem costura, com duas pinces de 100 mm de
comprimento.

- traseiro com duas pinces de abertura falsa de 10 mm de
comprimento, uma abertura de 250 mm de comprimento, devendo essa
abertura ser traspassada com 60 mm.

- cos com 35 mm de largura, todo forrado, com seis passantes de
10 mm de largura; devera ser colocado um sobre cada pince e sobre cada
costura lateral.

- referente ao comprimento: a parte inferior da saia, ou seja, a
barra devera ir ate 50 mm abaixo do joelho.

d) Sapato: social em couro tipo “scarpin’’ de cor preta, com salto
(no maximo 0,5 cm), pouco decotado, sem detalhes ou fivelas ou salto baixo
tipo mocassim, de couro, com sola de borracha ou material antiderrapante, na
cor preta.

e) Meia calga: de nylon transparente (cor da pele) .
f) Cinto social: de couro, na cor preta solida, com flvela na cor

prata.
Art. 17. Os Uniformes Especiais dos Agentes Penitenciarios do

sexo masculino e feminino seguem a seguinte descrigao:
I - Uniforme especial para gestante:
a) Vestido para gestante:
- Confeccionado em tecido misto (80% poliester e 20% algodao),

na cor marrom, decote em V, pespontado, com fechamento por parte de tras,
por meio de gancho metalico, ajustavel intemamente na lateral por flvela, sem
mangas, vista embutida na parte de tras ate a cintura com fechecler, duas
pregas frontais iniciando-se a 150 mm da costura dos ombros ate a
extremidade inferior; 01 (uma) prega femea em continuagao da costura
traseira, iniciando-se a 220 mm no final da vista a extremidade inferior;
comprimento ate o joelho, cobrindo-os; Do lado esquerdo do peito devera
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conter o emblema do Agente Penitenciario em cores (letras amarelas em base
preta).

b) Saia simples (meia perna): de tecido, tipo panama, de
composigao 100% poliester, na cor marrom, levemente evase e caindo
livremente sobre os quadris, devera ter como sobra nas costuras 40 mm de
tecido para possiveis ajustes, devendo ser toda overlocada para evitar
desfiamento das bordas do tecido, ter um ziper de nylon com 180 mm de
comprimento, na cor do tecido, colocado na parte posterior da saia;

- devera ter um gancho de metal no centro cos, pouco acima do
ziper que sera embutido.

- dianteiro liso, sem costura, com duas pinces de 100 mm de
comprimento.

- traseiro com duas pinces de abertura falsa de 10 mm de
comprimento, uma abertura de 250 mm de comprimento, devendo essa
abertura ser traspassada com 60 mm.

- cos com 35 mm de largura, todo forrado, com seis passantes de
10 mm de largura; devera ser colocado um sobre cada pince e sobre cada
costura lateral.

- Referente ao comprimento: a parte inferior da saia, ou seja, a
barra devera ir ate 50 mm abaixo do joelho.

c) Camisa meia manga de gestante:

- Confeccionada em tecido misto (80% poliester e 20% algodao);
- Feitio comum, na cor preta, corte em vies, com 50 mm de bico,

abertura frontal com fechamento por meio de cinco botoes de 11 mm com dois
furos, de poliester, na cor branca e cinco caseados no sentido vertical; no lado
esquerdo do peito devera conter o escudo do Agente Penitenciario em cores
(letras amarelas em base preta);

- O primeiro botao devera estar colocado a 20 mm acima da linha
dos bolsos, o ultimo a 120 mm da bainha e os demais equidistantes entre si;

- Um bolso chapado com os cantos inferiores arredondados, com
125 mm de largura e 135 mm de altura, fechado por pestana retangulares
com 130 mm de comprimento e 45 mm de altura e por um botao identico aos
demais;

- Meia Manga com bainha de 30 mm de largura;
- Pega unica nas costas;
d) Meia-calga: de nylon transparente (cor da pele);
d) Sapato: em couro tipo “scarpin” de cor preta, com salto medio

pouco decotado, sem detalhes ou fivelas ou com salto baixo tipo “ mocassim” ,
de couro, com sola de borracha ou material antiderrapante, na cor preta.

Art. 18 . Os Uniformes Operacionais dos Educadores
Penitenciarios do sexo masculino e feminino seguem a seguinte descrigao.

I. Descrigao do Uniforme Operacional 1: ambos os sexos
a) Bone preto com bordado em cores: Bandeira do Estado do

Amapa do lado direito, Bandeira do Brasil do lado esquerdo, e escudo do
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Educador Penitenciario na parte frontal, nas seguintes dimensoes 38,0 mm de
largura e 46,0 mm de altura; atras devera constar a inscrigao “Sistema
Penitenciario” na cor amarela com a mesma curvatura da abertura traseira do
bone, entre o cor'po e o regulador de abertura, nas dimensoes 0,7 cm de
altura.

i
b) Camisa de manga curta e manga longa: em malha poliviscose

composta de 67% de poliester e 33% de viscose, na cor branca, gola olimpica,
ribana com largura de 2 cm na manga curta e 3 cm na manga longa; do lado
esquerdo do peito devera conter o emblema do Educador Penitenciario em
cores (letras amarelas em base preta); na manga do lado direito devera conter
a bandeira do Estado do Amapa bordada em cores, formando uma figura de
5,5 cm de largura' e 4,0 cm de altura; no lado esquerdo a Bandeira do Brasil
bordada em cores formando uma figura de 5,5cm de largura e 4,0 cm de
altura. Para educadores de Nivel superior devera conter ainda do lado direito
do peito a inscrigao de sua especialidade, nas dimensoes 1 cm de altura x 7
cm de comprimento, na cor preta.

c) Calga operacional:
- Em rip stop, na cor preta, devera conter 6 (seis) bolsos, com

dois tipo faca tradicional intemo todo forrado (forro 100% algodao), 2 (dois)
bolsos traseiros intemos todos forrados (forro 100% algodao) com tampa
(palas) presas por velcro, com prega macho de 3 cm pespontada e 2 (dois)
bolsos laterals medindo 20 cm de largura x 22 cm de altura com tampa (pala),
preso por velcro, com prega macho pespontada de uma extremidade a outra
do bolso e da tampa. As tampas e os bolsos, com dupla costura e travetados
em 5.000 pontos em suas extremidades.

- A cintura devera ter, no minimo 6 (seis) passadores extemos
para o cinto; o cos'devera ser interligado por botoes e entrelado, com braguilha
(fechecler) forrada, e fechada por ziper de nylon e na cor do tecido, fechado
com dois pontos de travete de 5.000 pontos.

- A calga devera ter reforgo traseiro em formato de meia lua, bem
como nos joelhos, o qual devera ter 29 cm x 24 cm e devera ser revestido de
manta acrilica em matelasse, na diagonal, com distancia de 4 cm x 4 cm. A
calga devera ter peso aproximado de 220g/m2, composigao: 70% poliester,
30% algodao, podendo variar +/- 3%, e conter acabamentos especiais
disponiveis em rep'elencia a agua, oleo ou agentes quimicos.

d) Cinto: de calga em nylon, na cor preta e fivela na cor preta
(liso);

e) Meia: devera ser de cano longo, com punho na cor preta.
Composigao: 82% algodao, 16% poliamida, 1% poliester e 1% elastano.

f) Cotumo: devera ser composto pelos seguintes requisitos
minimos: ser impermeavel, na cor preta, dotada de sistema de drenagem, por
composigao (camada dry), com cano medio para uso em condigoes de alto
impacto, fabricado com materials que atendam as especificagoes,
proporcionando conforto, seguranga e durabilidade.

g) Gandolao: Gandola operacional em rip stop na cor preta, com
comprimento indo ate a regiao glutea, mangas compridas, com reforgo de 30
mm na extremidade, costura dupla e fecho de gola, fechamento em 05 (cinco)
botoes embutidos e caseados na vertical, contendo travetes batidos na vista
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entre botoes, 02 (dois) bolsos quadrados tipo sacola, fixado na parte superior
da pega, com duas portinholas coiq pespontado duplo, fechado por 02 (dois)
botoes em cada bolso ou velcro. Na lateral direita deverao constar: a bandeira
do Estado do Amapa bordada em cores, formando uma figura de 5,5 cm de
largura e 4,0 cm de altura; no lado esquerdo a Bandeira do Brasil bordada em
cores formando uma figura de 5,5 cm de largura e 4,0 cm de altura.

Art. 19. Os Uniformes sociais dos Educadores Penitenciarios do
sexo masculino e feminino seguem a seguinte descrigao:

I - Descrigao do Uniforme Social 1: masculino
a) Camisa meia manga:
- Confeccionada em tecido misto (80% poliester e 20% algodao),

na cor branca, com um bolso do lado direito, a altura do peito, de 120 mm x
140 mm ou 140 mm x 160 mm, de forma retangular, com os angulos
inferiores arredondados, fechado por pestana retangular de 50 mm x 120 mm
ou 50 mm x 140 mm, abotoando ao centro por um botao de materia plastica,
de 11 mm, na cor do tecido; no lado esquerdo do peito devera conter o escudo
do Educador Penitenciario em cores (letras cinza em base preta);

*Para. educadores de Nivel superior devera conter ainda do lado
direito do peito a inscrigao de sua especialidade, nas dimensoes 1 cm de
altura x 7 cm de comprimento, na cor preta.

- Gola entretelada, colarinho tipo esporte, com entretela 100%
algodao colante, com gramatura 120 g/m2 e acabamento firme.

- Meia manga acima do cotovelo e com bainha simples,
acabamento intemo overlocada.

- Aberta na frente, ao meio, sem carcela, abotoando por quatro
botoes de materia plastica, iguais aos anteriores, equidistantes, sendo o
primeiro aplicado 1 na altura da linha superior do bolso e o ultimo na do
quadril.

b) Calga:

- Confeccionada em tecido tipo panama 100% poliester, na cor
Preta, de forma ligeiramente tronco-conica, boca inferior com barra italiana,
seccionada obliquamente da frente para a retaguarda;

- Devera conter 4 (quatro) bolsos, sendo 02 (dois) tipo faca
tradicional intemo todo forrado (forro 100% algodao), 2 (dois) bolsos traseiros
intemos todos forrados (forro 100% algodao).

- Quatro pregas frontais, duas de cada lado;
- No cos, sete passadores simples do mesmo tecido, dispostos na

frente, nos lados e atras para receber o cinto;
- Com braguilha (fechecler) forrada e fechada por ziper de nylon e

na cor do tecido.
c) Sapato: social em couro de cor preta, com cadargo, sem

detalhes ou fivelas.
d) Meia: social na cor preta.
e) Cinto: em nylon, na cor preta e fivela na cor preta (liso).

C6d. verificador: 02899058. C6d. CRC: D758AB7
Documento assinado eletronlcamente por ANTdNIO WALDEZ GOES DA SILVA em 18/05/2018 11:21.
conforme decreto n° 0849/2018. A autentlcldade do documento pode ser conferida no site:
http://sigdoc.ap.gov.br/public/autenticadorDocumento/index.jsf

SIG Docs
Aut«ntica{£o JSiL -
Etetrfinka I 9|



Decreto n° 1533 de 14 de maio de 2018 f. 020

II - Descrigao do Uniforme Social 2: feminino
1. Blusa social:
- Confeccionada em tecido misto (poliester/algodao);

- Feitio comum, na cor branca, ligeiramente acinturada, gola tipo
esporte, corte em vies, com 50mm de bico, abertura frontal com fechamento
por meio de cinco botoes de 11mm com dois furos, de poliester, na cor branca
e cinco caseados no sentido vertical; no lado esquerdo do peito devera conter o
escudo do educador Penitenciario em cores (letras amarelas em base preta);

- O primeiro botao devera estar colocado a 20 mm acima da linha
dos bolsos, o ultimo a 120 mm da bainha e os demais equidistantes entre si;

- Um bolso chapado com os cantos inferiores arredondados, com
125 mm de largura e 135 mm de altura, fechado por pestana retangulares
com 130 mm de comprimento e 45 mm de altura e por um botao identico aos
demais; 1

- Mangas curtas com bainha de 30 mm de largura;

- Pega unica nas costas';
b) Calga:
- Confeccionada em tecido misto (poliester/algodao), na cor preta,

forma ligeiramente tronco-conica, cos postigo com 40 mm de largura e cinco
passadores largos de 30 mm de largura e 45 mm de comprimento, fechando
por um botao comum de 14 mm, na cor preta, e um caseado no sentido
horizontal;

- Vista central embutida com 170 mm de comprimento, sem o
cos, com fechamento por meio de feqhecler na mesma cor do tecido;

- Quatro pregas frontais, duas de cada lado, com 15 mm de
profundidade;

- Na parte de tras duas pingas e duas pestanas em forma de bico
com 115 mm de largura, 35 mm de altura nas extremidades e 55 mm de
altura na parte db centro, fechadas por meio de botao, de 14 mm, na cor
preta;

- Barra com ponto invisivel;
c) Saia simples (meia pema): de tecido, tipo panama, de

composigao 100% poliester, na cor preta, levemente evase e caindo livremente
sobre os quadris, devera ter como sobra nas costuras 40 mm de tecido para
possiveis ajustes, devendo ser toda overlocada para evitar desfiamento das
bordas do tecido, ter um ziper de nylon com 180 mm de comprimento, na cor
do tecido, colocado na parte posterior da saia;

- devera ter um gancho de metal no centro cos, pouco acima do
ziper que sera embutido.

- dianteiro liso, sem costura, com duas pinces de 100 mm de
comprimento.

- traseiro com duas pinces de abertura falsa de 10 mm de
comprimento, uma abertura de 250 mm de comprimento, devendo essa
abertura ser traspassada com 60 mm.
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- cos com 35 mm de largura, todo forrado, com seis passantes de
10 mm de largura; devera ser colocado um sobre cada pince e sobre cada
costura lateral.

- referente ao comprimento: a parte inferior da saia, ou seja, a
barra devera ir ate 50 mm abaixo do joelho.

c) Sapato: social em couro tipo “ scarpin’’ de cor preta, com salto
(no maximo 05 exp), pouco decotado, sem detalhes ou fivelas ou salto baixo
tipo “ mocassim” , de couro, com sola de borracha ou material antiderrapante,
na cor preta.

d) Meia calga: de nylon transparente (cor da pele) .
e) Cinto social: de couro, na cor preta solida, com fivela na cor

prateada.
Art . 20. Os Uniformes Especiais dos Educadores Penitenciarios

do sexo masculino1 e feminino seguem a seguinte descrigao:
I - Descrigao do Uniforme especial para gestantes:
a) Vestido para gestante:

- Confeccionado em tecido misto (80% poliester e 20% algodao),
na cor preta, decote em V, pespontado, com fechamento por parte de tras, por
meio de gancho metalico, ajustavel internamente na lateral por fivela, sem
mangas, vista embutida na parte de tras ate a cintura com fechecler, duas
pregas frontais iniciando-se a 150 mm da costura dos ombros ate a
extremidade inferior; 01 (uma) prega femea em continuagao da costura
traseira, iniciando-se a 220 mm no final da vista a extremidade inferior;
comprimento ate io joelho, cobrindo-os; Do lado esquerdo do peito devera
confer o emblema do Agente Penitenciario em cores (letras amarelas em base
preta).

b) Saia simples (meia perna): de tecido, tipo panama, de
composigao 100% poliester, na cor marrom, levemente evase e caindo
livremente sobre os quadris, devera ter como sobra nas costuras 40 mm de
tecido para possiveis ajustes, devendo ser toda overlocada para evitar
desfiamento das bordas do tecido, ter um ziper de nylon com 180 mm de
comprimento, na cor do tecido, colocado na parte posterior da saia;

- devera ter um gancho de metal no centro cos, pouco acima do
ziper que sera embutido.

!

- dianteiro liso, sem costura, com duas pinces de 100 mm de
comprimento.

- traseiro com duas pinces de abertura falsa de 10 mm de
comprimento, uma abertura de 250 mm de comprimento, devendo essa
abertura ser traspassada com 60 mm.

- cos com 35 mm de largura, todo forrado, com seis passantes de
10 mm de largura; devera ser colocado um sobre cada pince e sobre cada
costura lateral.

- Referente ao comprimento: a parte inferior da saia, ou seja, a
barra devera ir ate 50 mm abaixo do joelho.

c) Camisa meia manga de gestante:
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- Confeccionada em tecido misto (poliester/algodao);

- Feitio comum, na cor branca, corte em vies, com 50 mm de
bico, abertura frontal com fechamento por meio de cinco botoes de 11 mm
com dois furos, de poliester, na cor branca e cinco caseados no sentido
vertical; no lado esquerdo do peito devera conter o escudo do Educador
Penitenciario em cores (letras amarelas em base preta);

- O primeiro botao devera estar colocado a 20 mm acima da linha
dos bolsos, o ultirrio a 120 mm da bainha e os demais equidistantes entre si;

- Um bolso chapado com os cantos inferiores arredondados, com
125 mm de largura e 135 mm de altura, fechado por pestana retangulares
com 130 mm de comprimento e 45 mm de altura e por um botao identico aos
demais;

- Meia Manga com bainha de 30 mm de largura;

- Pega unica nas costas;
d) Meia-calga: de nylon transparente (cor da pele);
e) Sapato: em couro tipo “scarpin” de cor preta, com salto medio

pouco decotado, sem detalhes ou fivelas ou com salto baixo tipo “ mocassim” ,
de couro, com sola de borracha ou material antiderrapante, na cor preta.

Art . 21 . O Uniforme para atividades fisicas e praticas de
desportos dos Agentes e Educadores Penitenciarios do sexo masculino e
feminino segue a seguinte descrigao:

I - Descrigao do Uniforme de atividades fisicas e praticas de
desportos: ambos os sexos

a) Camisa de manga curta: em malha poliviscose composta de
67% de poliester e 33% de viscose, na cor preta, gola olimpica, ribana com
largura de 2 cm na manga curta e 3 cm na manga longa; do lado esquerdo do
peito devera conter o escudo tatico do Grupo Tatico Prisional; na manga do
lado direito devera conter a bandeira do Estado do Amapa bordado tatico,
formando uma figura de 5,5 cm de largura e 4,0 cm de altura; no lado
esquerdo a Bandeira do Brasil bordado tatico formando uma figura de 5,5 cm
de largura e 4,0 cm de altura.

b) Short: em poliester, na cor preta, com elastico e cordao na
cintura, devendo ficar no minimo 10 cm acima do joelho.

c) Short termico: na cor preta, em lycra.
d) calga: em poliester, na cor preta, com elastico e cordao na

cintura.
d) Tenis: na cor preta, sem detalhes chamativos ou vibrantes,

proporcionando conforto, seguranga e durabilidade.
e) Meia: devera ser de cano medio, na cor branca. Composigao:

82% algodao, 16% poliamida, 1% poliester e 1% elastano.

CAPjCTULO IV
DISPOSICOES FINAIS
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Art. 22. O servidor Penitenciario podera transitar uniformizado,
fora do servigo, somente para deslocar-se de sua residencia ate o local de
trabalho e vice-versa, salvo quando estiver em motocicleta.

Art. 23. E facultado o uso da gandola do Uniforme operacional
1, 2, e 3 masculino e feminino quando o agente publico penitenciario estiver
no servigo ordinario, quando autorizado.

Art. 24. Ficara dispensado do uso de uniforme o Agente Publico
Penitenciario em ' tratamento psiquiatrico, com problemas flsicos que
prejudiquem a estetica, ou dispensado do uso de calgado, apos parecer
medico.

Art. 25. Os Coordenadores e Chefes deverao pautar pela
uniformidade na utilizagao das pegas e de equipamentos individuals de uso
facultativo.

Art. 26. Compete ao Diretor-Presidente do Institute de
Administragao Penitenciaria - IAPEN, designar Comissao de Fiscalizagao, a
qual deve acompanhar a aplicagao deste Regulamento, a comercializagao dos
uniformes, atraves de cadastro das Lojas e Fabricas de uniformes e pegas
complementares, bem como apresentar estudos que justifiquem a criagao,
modificagao ou extingao de uniformes especiais, basicos e especificos, pegas
complementares e equipamentos; distintivos; e modificagao de detalhes dos
uniformes e do material de confecgao, que nao tenham sido mencionados
neste RUSGP/AP.

Art. 27. As sugestoes para criagao, alteragao ou extingao de
uniformes ou pegas complementares serao encaminhadas e estudadas,
preliminarmente, pela comissao tecnica da Escola de Administragao
Penitenciaria, devendo as propostas serem acompanhadas de parecer
circunstanciado e submetidas a decisao do Diretor-Presidente do Institute de
Administragao Penitenciaria - IAPEN.

Art. 28. Para efeito de aplicagao do RUSGP/AP, os uniformes,
equipamentos e pegas complementares serao confeccionados conforme a
descrigao constante no presente regulamento.

Art.
!
29. Os casos omissos serao solucionados pelo Diretor-

Presidente do Institute de Administragao Penitenciaria - IAPEN.
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