
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA

LEI N° 1 . 294 DE 05 DE J A N E I R O &E 2009

Cria a Gratificagao de Atividadc
Socio-educativa e de Protegao e
altera a Lei n° 0837, de 03 de junho
de 2004, que criou a Gratificagao de
Atividade Penitenciaria, e da outras
providencias.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPA,

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

Art. 1° Fica criada a Gratificagao de Atividade Socio-
educativa e de Protegao - GASEP, devida aos servidores efetivos integrantes
do Grupo Socio-educativo e de Protegao, regidos pela Lei n° 0618, de 17 de
julho de 2001, alterada pela Lei n° 0875, de 03 de janeiro de 2005.

Art. A Gratificagao de Atividade Socio-educativa e de
Protegao e devida em razao'd'o desemp^nho direto de atividades de natureza
psico-socio-pedagogicas e' profissionalizarites, e de atendimento e moni-
toramento ao socio-educando, exclusivamente aos servidores em exercicio
nas unidades da Fundagao da Crianga e do Adolescente.

Art. 3° A Gratificagao instituida por esta Lei nao podera
ultrapassar 10% (dez por cento) do valor do vencimento correspondente ao
padrao ocupado pelo servidor.

Art. 4° O Paragrafo unico do art. 1° da Lei n° 0837, de 03 de
junho de 2004, passa a vigorar com a seguinte redagao:

“ Art. 1°

Paragrafo unico. O valor da Gratificagao criada por
esta Lei nao podera ultrapassar a 15% (quinze por'
cento) do valor do vencimento correspondente ao
padrao ocupado pelo servidor.”
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Art . 5° As despesas decorrentes da aplicagao desta Lei
correrao a conta do orgamento do Estado para o exercicio de 2009.

Art. 6° Esta Lei entra em vigor em 01 de janeiro de 2009.
Macapa, 05 de janeiro de 2009

ANTOI WALDEZ &X
Governador
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