
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA

LEI N° 2.328 DE 10 DE ABRIL DE 2018

Dispoe sobre a criagao do Auxilio de
Especializagao em Atividades de
Operagoes Especiais aos Policiais
Militares do Batalhao de Operagoes
Especiais - BOPE, no ambito da Polfcia
Militar do Estado do Amapa.

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 criado o Auxilio de Especializagao em Atividades de
Operagoes Especiais, devida exclusivamente aos integrantes do Batalhao de
Operagoes Especiais - BOPE, possuidores de Curso de Especializagao em
Atividades de Operagoes Especiais.

Paragrafo unico. O Auxilio criado por esta Lei possui natureza
indenizatoria e sera pago mensalmente no valor R$ 1.450,00 (mil quatrocentos
e cinquenta reais), tendo por finalidade recompensar os policiais militares
integrantes do BOPE pelos desgastes fisicos, organicos e psicossomaticos
decorrentes de suas atividades profissionais.

Art. 2° O presente auxilio nao integra a base de calculo da
gratificagao natalina e do adicional de ferias, nao sofrendo incidencia da
contribuigao previdenciaria.

Art. 3° Os Cursos de Especializagao na area de Operagoes
Especiais para fins de aplicagao desta Lei deverao ser ministrados na Policia
Militar do Estado do Amapa ou em outras Policias Militares da Federagao, bem
como nas Forgas Armadas Brasileira, desde que sejam reconhecidamente
cursos de natureza militar e de interesse do BOPE, devendo o militar possuir
pelos menos um dos seguintes cursos para fazer jus ao Auxilio criado por esta
Lei:

I - Curso de Operagoes Especiais;
II - Curso de Agoes Taticas Especiais;
III - Curso Operacional da ROTAM;
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IV - Curso de Intervengao Rapida Ostensiva;
V - Curso de Operagoes de Choque ou Controle de Disturbios

Civis;
VI - Curso de Operagoes na Selva.
§ 1° Os cursos deverao ter carga horaria minima de 180 (cento e

oitenta) horas aulas.
§ 2° Os cursos realizados no exterior, ou equivalentes aos

relacionados nos incisos I a VI deste artigo, deverao obter parecer favoravel de
uma comissao composta por 03 (tres) oflciais, 03 (tres) graduados e 03 (tres)
soldados do BOPE, reconhecendo sua aplicabilidade no Batalhao de
Operagoes Especiais.

Art. 4° Perdera o direito ao Auxilio criado por esta Lei o Policial
Militar que for transferido do BOPE para qualquer organizagao policial militar
ou passar a situagao de agregado, adido ou a disposigao de qualquer outro
orgao da administragao publica federal, estadual ou municipal.

Paragrafo unico. Nao perdera o direito a percepgao do referido
auxilio instituido por esta Lei, o Policial Militar que incorrer nas seguintes
hipoteses:

I - licenga para tratamento da propria saude ou de seu familiar,
pelo prazo maximo de 90 (noventa) dias, prorrogavel por uma unica vez por
igual periodo;

II - afastamento em virtude de ferias e licenga especial;
III - afastamento em decorrencia de curso de especializagao

profissional voltado aos exercicios das atividades de operagoes especiais;
IV - afastamento da atividade em fungao de doenga adquirida no

decorrer do servigo, comprovada por junta medica, enquanto durar o
tratamento.

Art. 5° As despesas decorrentes da implantagao desta Lei
correrao a conta do Orgamento vigente.

Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao,
produzindo efeitos financeiros a contar de 1° de abril de 2018.

Macapa, 10 de abril de 2018

jOAO BOSCO PAPAlio PAES
Sovernador, em exercfcio

tmUXlUO BOPE 10 04.18.LE


