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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA

DECRETO N° 0895 DE 06 DE ABRIL DE 2010

Dispoe sobrc o contingenciamento no
pagamento de plantoes na PolTcia
Tecnico-Cientifica, na forma do § 2°,

do art. 39 da Lei Estadual n° 1.468,

de 06 de abril de 2010.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPA, usando das atribuigoes
que lhe sao conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituigao do Estado
do Amapa, e

Considerando o disposto nos arts. 88 a 90 da Constituigao do
Estado do Amapa;

Considerando que a Lei Estadual n° 0980, de 03 de abril de
2006, que institui o Plantao Pericial, no ambito do Poder Executivo Estadual,
nas unidades da Policia Tecnico-Cientifica do Estado e da outras provi-
dencias;

Considerando o disposto no § 2°, do art. 39, da Lei Estadual n°
1.468, de 06 de abril de 2010, que limita a 10 (dez) o numero de plantoes
mensais;

Considerando, ainda, a necessidade de • restabelecimento da
moralidade e da legalidade no pagamento dos plantoes da Policia Tecnico-
Cientifica - P.OLITEC;

Considerando, por fim, o gasto excessivo no pagamento de
plantoes no ambito da POLITEC, sendo necessario que o Estado do Amapa
reveja suas despesas para atendimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e,
ainda, realizagao de controle dos gastos publicos inerente ao Chefe do Poder
Executivo,

D E C R E T A :

Art. 1° Os plantoes a que se refere o § 2°, do art. 39, da Lei
Estadual n° 1.468, de 06 de abril de 2010, fleam expressamente limitados a
10 (dez) por mes, estando contingenciados apenas para complementagao de
carga horaria das atividades com carencia de pessoal no Departamento de
Medicina Legal, a criterio e interesse da Administragao Publica.

Art. 2° Os Departamentos de Criminalistica e de Identiflcagao
Civil e Criminal funcionarao em regime de escala de seirvigo.
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/\rt. 3° Em caso de deslocamento os peritos oficiais, papilos-
copistas e tecnicos serao contemplados com pagamento de diarias dos dias
trabalhados.

(Art. 4° Os servidores da area administrativa perceberao seus
salarios correspondente ao cargo, acrescidos dos direitos e vantagens
previstas na Lei Estadual n° 1.468, de 06 de abril de 2010, ficando
expressamente vedada outra forma de pagamento de plantoes que nao esteja
prevista no art. 1° deste Decreto, enquanto perdurar este contingencia-
mento.

(Art. 5° O pagamento de plantoes fora da forma prevista neste
Decreto, enquanto perdurar o contingenciamento do art. 1°, sujeitara o
agente publico que o conceder as penalidades de lei, respondendo, pessoal-
mente, com a reposigao financeira ao erario.

(Art. 6° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao.
Macapa, 06 de abril de 2010
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