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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA

LEI N° 19^3 DE 0£> DE AGOSTO DE 2015

Altera a Lei n° 0609, de 06 de junho de
2011 , que transforma o Complexo
Penitenciario em autarquia, ficando
vinculado indiretamente a Secretaria de
Estado da Justiga e Seguranga Publica,

cria cargos, altera o Plano de Cargos e
Salarlos dos Servidores Publicos Civis do
Quadro de Pessoal do Estado do Amapa 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 :

Art. 1 ° Fica concedida a Gratificagao de Plantao (GPLAN) aos
Agentes Penitenciarios, que estiverem cumprindo jornada de trabalho em
escalas de plantao no Instituto de Administragao Penitenciaria do Estado do
Amapa - IAPEN.

§ 1° A Gratificagao de Plantao (GPLAN) sera no valor de R$
450,00 (quatrocentos e cinquenta reais).

§ 2° Perdera o direito a Gratificagao de Plantao (GPLAN), o
servidor que deixar de atuar em regime de plantao, ou que estiver a disposigao
de outros orgaos.

§ 3° Fara jus tambem a Gratificagao de Plantao (GPLAN), o
Educador Social Penitenciario do Quadro de Pessoal do Estado que,
excepcionalmente, for designado para trabalhar no Instituto de Administragao
Penitenciaria do Estado do Amapa - IAPEN em regime de escalas de plantao,
mediante justificativa devidamente homologada pelo Diretor.

§ 4° A Gratificagao de trata o caput deste artigo tera carater
indenizatorio.

Art. 2° Fica vedado o pagamento do beneficio de que trata esta
Lei, no periodo em que o servidor estiver afastado por motivo de ferias, licenga
e faltas ao servigo, exceto se o afastamento se der por:
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I - licenga para tratamento de saude;
II - licenga por motivo de doenga em pessoa da familia;

III - licenga matemidade;

IV - licenga paternidade;
V - licenga premio;
VI - mandado classista.
/Art . 3° As despesas resultantes da aplicagao desta Lei correrao

por conta das dotagoes orgamentarias proprias, ficando o Poder Executivo
autorizado a realizar as suplementagoes que se fizerem necessarias.

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao.
Macapa, 0 > de agosto de 2015
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