
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA

LEI N° 1.513 DE 21 DE SETEMBRO DE 2010

Autoriza o Podcr Executivo a executor
a criagao do Adicional de Compensagao
Organica, para os profissionais do
Corpo de Bombeiros Militar do Estado
do Amapa, que desenvolvem atividades
hiperbaricas, 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 o Poder Executivo autorizado a executar a criagao
do Adicional de Compensagao Organica, para os profissionais do Corpo de
Bombeiros Militar do Estado do Amapa, que desenvolvem atividades
hiperbaricas em operagoes de busca e salvamento.

§ 1° A vantagem instituida no caput deste artigo, visa compensar
os desgastes organicos e danos psicossomaticos decorrentes das variagoes
barometricas no desempenho de suas atividades tecnico-profissionais, quando
em servigo de mergulho de seguranga publica que envolve busca e salvamento
nos rios, lagos, igarapes e similares, em razao da exposigao constante a niveis
criticos de variagao do gradiente de pressao atmosferica e hidrostatica.

§ 2° A vantagem instituida nesta Lei, tem carater indenizatorio e
nao e incorporavel de forma definitiva para nenhum efeito futuro, na forma do
art. 39, § 3°, da Constituigao da Republica Federativa do Brasil.

Art . 2° O Adicional de Compensagao Organica e devido
exclusivamente aos servidores do Quadro de Pessoal Militar do Estado do
Amapa e do ex-Territorio Federal do Amapa a disposigao do Estado, ocupantes
do Quadro do Corpo de Bombeiros Militar que desempenham a Atividade
Especial de Mergulho de Seguranga Publica.

Art. 3° Fara jus a indenizagao de que trata esta Lei, somente o
Bombeiro Militar que estiver habilitado para realizar o Servigo de Mergulho de
Seguranga Publica, onde a habilitagao e obtida atraves da formagao em Curso
de Mergulho Autonomo, realizado pelo Corpo de Bombeiros do Estado do
Amapa ou em qualquer corporagao bombeiro militar da Federagao. CLw
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Art. 4° O valor dessa indenizagao sera de R$ 1.420,00 (um mil,
quatrocentos e vinte reais), reajustada a cada 2 (dois) anos, de acordo com o
indice de aumento dado aos servidores publicos, acumulados no periodo.

Art. 5° A um mesmo militar somente sera atribuida a indeni-
zagao de uma atividade especial.

Art. 6° Perdera o direito a indenizagao de que trata esta Lei, o
Bombeiro Militar que deixar de exercer o Servigo de Mergulho de Seguranga
Publica.

Art. 7° Nao perdera o direito a percepgao da vantagem instituida
por esta Lei, o Bombeiro Militar que incorrer nas seguintes hipoteses:

I - licenga pra tratamento a 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, licenga premio, gala, nojo,
juri, falta abonada e servigo obrigatorio instituido por esta Lei;

III - afastamento em decorrencia de curso de formagao tecnica e
especializagao profissional voltadas ao exercicio da atividade de operagoes
hiperbaricas;

IV - afastamento da atividade em fungao de doenga permanente
adquirida no decorrer da atividade, comprovada por junta medica.

Art. 8° As despesas decorrentes da implantagao desta Lei
correrao a conta do Orgamento vigente.

Art. 9° O Poder Executivo regulamentara esta Lei no prazo de
30 (trinta) dias.

Art. 10. Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicagao.

Macapa, 21 de setembro de 2010
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