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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA

LEI N° 2.672 DE 02 DE ABRIL DE 2022

Institui a premiagao pecuniaria aos
servidores integrantes do Sistema
de Seguranga Publico do Estado do
Amapa, da ativa, pela apreensao de
armas de fogo, conforme especifica .

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 instituida a premiagao pecuniaria aos servidores
integrantes do Sistema de Seguranga Publica do Estado do Amapa, da ativa,
que no exercicio de suas fungoes encontrem armas de fogo em situagoes
ilicitas, providenciando para que sejam retidas e encaminhadas a autoridade
competente, a fim de serem apreendidas, e lavrado o respectivo Auto de Prisao
em Flagrante Delito.

Paragrafo unico. A premiagao pecuniaria de que trata o “ caput”
deste artigo tern natureza juridica de premiagao meritoria, eventual e nao
remuneratoria, nao se incorporando a remuneragao do policial em nenhuma
hipotese nem servindo de base de calculo de qualquer outra vantagem ou para
fins de descontos previdenciarios.

Art. 2° O valor da premiagao pecuniaria sera determinado em
decreto regulamentador.

Art. 3° A premiagao pecuniaria de que trata a presente Lei sera
paga ao servidor do sistema de seguranga publica mediante requerimento a
ser apresentado, na forma disposta em decreto regulamentador.

Paragrafo unico. Na hipotese de a apreensao se dar por trabalho
em equipe, patrulha ou guarnigao, o valor da premiagao sera rateado em
partes iguais entre os respectivos componentes.

Art . 4° Os responsaveis por aplicagoes indevidas das disposigoes
desta Lei, emprestando-lhes efeitos diversos dos aqui previstos, terao suas
condutas apuradas e poderao ser indiciados em processos disciplinares e
penais, na forma da legislagao propria.

Art. 5° O Poder Executivo regulamentara a presente Lei
observados os dispositivos da Lei Federal n° 10.826, de 22 de dezembro de
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2003, bem como os dos Decretos n° 9.847, de 25 de junho de 2019 e 10.030,
de 30 de setembro de 2019.

Art. 6° As despesas decorrentes da execugao desta Lei correrao
por conta das dotagoes orgamentarias disponiveis no orgamento do Estado.

Art. 7° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao.

ANTONIO WALDEZ GOES DA SILVA
Governador
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