
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA

LEI N° 0981 DE 03 DE ABRIL DE 2006

Altera a Lei n° 0665, de 08 de abril
de 2002, modificado pela Lei n° 0836,

de 03 de junho de 2004, que instituiu a
Parcela Compensators de Operagoes
Militares, devida ao Policial Militar e ao
Bombeiro Militar, bem como ao Agente
de Policia Civil do Quadro de Pessoal do
Estado do Amapa, e da outras
providencias.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPA,

Fago saber que a Assembles Legislativa do Estado do Amapa
aprovou e eu, nos termos do art. 107 da Constituigao Estadual , sanciono a
seguinte Lei:

Art. 1° O artigo 1°, caput, artigo 2° e artigo 3° da Lei n° 0836, de
03 de junho de 2004, passam a vigorar com a seguinte redagao:

“Art. 1° Fica criada a Parcela Compensators de
Operagoes Militares, de natureza mensal e carater
indenizatorio, devida ao Policial Militar e ao Bombeiro
Militar, do Quadro de Pessoal do Estado do Amapa,
pelo desempenho de operagoes militares e atividades
de combate e prevengao a sinistros e de salvamento,
respectivamente, bem como devida ao Agente de
Policia Civil e ao Oficial de Policial Civil, extensiva ao
Guarda de Presidio, do Quadro de Pessoal do Estado
do Amapa, estes ultimos por forga do art. 153 da Lei
n° 0883 de 23 de margo de 2005, que desempenhem
atividades investigatorias de policia judiciaria na
apuragao de infragoes penais, em servigo extemo de
seguranga publica ostensiva.
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II - nos casos do Agente de Policia Civil, Oficial
de Policia Civil e Guarda de Presidio, o valor da
indenizagao nao podera ultrapassar a 10% (dez
por cento) do vencimento basico mensal dos
mesmos.

Art. 2° Farao jus a indenizagao de que trata esta
Lei, o Policial Militar e o Bombeiro Militar que
permanecerem em servigo extemo de seguranga
publica ostensiva e de combate e prevengao a
sinistro e de salvamento, respectivamente, e o
Agente de Policia Civil, o Oficial de Policia Civil e
ao Guarda de Presidio a disposigao de escala de
servigo, pelo periodo de 30 (trinta) dias, ou
fragao superior a 25 (vinte e cinco) dias,
devidamente justificado pelo Comandante Geral,
no caso dos Militares e, pelo Delegado Geral no
caso do Agente de Policia, Oficial de Policia e
Guarda de Presidio.

Art. 3° Perderao o direito a indenizagao de que
trata esta Lei o Policial Militar, o Bombeiro
Militar, o Agente de Policia Civil, o Oficial de
Policia e o Guarda de Presidio que deixarem de
exercer o servigo extemo de seguranga publica
ostensiva e de prevengao a sinistro e de
salvamento
respectivamente”.

atividade investigatoria,e

Art. 2° As despesas decorrentes desta Lei correrao por conta do
orgamento estadual vigente.

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

Macapa, 03 de abril de 2006
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