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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA

LEI N° 2.370 DE 12 DE SETEMBRO DE 2018

Altera a Lei Estadual n° 0609, de 06
de julho de 2001, que dispoe sobre o
Complexo Penitenciario - Instituto de
Administragao Penitenciario do Estado
do Amapa - IAPEN, autarquia vinculada
indiretamente a Secretaria de Estado
da Justiga e Seguranga Publica, Plano
de Cargos e Salarios, alterada pelas
Leis n°s 1592, de 23.12.2011 e 1701,

de 17.07.2012 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 alterado o artigo 4°, da Lei n° 0609, de 06 de julho
de 2001, que passa a vigorar com a seguinte redagao:

“ Art. 4° Os cargos de provimento efetivo do Quadro de
Pessoal do Complexo Penitenciario serao compostos
das categorias funcionais de Educador Social e Agente
Penitenciario com o quantitativo definido no Anexo II,
desta Lei:
I - Nivel Superior: Educador Social Penitenciario;
II - Nivel Medio: Educador Social Penitenciario
Masculino, Educador Social Penitenciario Feminino,
Agente Penitenciario Masculino e Agente Penitenciario
Feminino.
§ 1° Os integrantes do Grupo Penitenciario cumprirao
jomada de trabalho de 06 (seis) horas por 18 (dezoito)
horas ou 12 (horas) por 36 (trinta e seis) horas de
descanso, com base nos valores das tabelas salariais
fixadas e autorizadas por Lei, levando-se em conta a
natureza especifica das fungoes e condigoes para o
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exercicio, os riscos a ela inerentes, com a proibigao
legal de outras atividades remuneradas, publica ou
privada, ressalvadas as de magisterio para o Educador
Social Penitenciario - Nivel Superior (NS).
§ 2° O ingresso nos cargos do Grupo Penitenciario,
dar-se-a no padrao inicial de 3a classe das tabelas
salariais respectivas e far-se-a mediante previa
aprovagao em concurso publico de provas ou de provas
e titulos, realizado nos termos do edital regulador.
§ 3° Os requisitos para aprovagao, as modalidades das
provas, seus conteudos e formas de avaliagao serao
estabelecidos no edital do concurso publico.
§ 4° Os candidates considerados aprovados nas provas
ou provas e titulos, dentro do numero de vagas e
cadastro de reserva previstos no edital, terao seus
nomes homologados no resultado final do concurso
publico.
§ 5° Observada a classificagao final obtida no concurso
publico, o candidate aprovado sera convocado para
realizar matricula no Curso de Formagao, que podera
ter duragao e grade curricular diferenciada em razao
das atribuigoes e responsabilidades inerentes a
respectiva carreira de ingresso.
§ 6° A convocagao a que se refere o paragrafo anterior
ocorrera conforme criterios de conveniencia e
oportunidade, decorrente da necessidade do servigo
publico, atraves de edital convocatorio especifico.
§ 7° O ato convocatorio para a matricula no Curso de
Formagao definira os conteudos, duragao e a
regulamentagao da formagao.
§ 8° A matricula no Curso de Formagao esta
condicionada a aprovagao nas seguintes etapas, todas
de carater eliminatorio:
I - exame de aptidao fisica;

II - exame documental e medico;

III - exame psicologico;
IV - investigagao Social.
§ 9° O candidate matriculado no Curso de Formagao,
fara jus, a titulo de auxilio financeiro no valor
correspondente a 50% (cinquenta por cento) do
vencimento inicial da respectiva carreira, enquanto
estiver frequentando o curso.
§ 10. O aluno que abandonar o Curso de Formagao
sem justo motivo, ressarcira ao erario o valor recebido
a titulo de auxilio financeiro.
§ 11. Apos conclusao e aprovagao no Curso de
Formagao, o candidate sera nomeado e empossado no
cargo, obedecendo-se rigorosamente a classificagao
obtida no concurso publico.
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§ 12. O candidate que for considerado reprovado no
Curso de Formagao nao podera ser investido em cargo
de provimento efetivo do Quadro de Pessoal do Grupo
Penitenciario.”

Art. 2° O Anexo II, da Lei n° 0609, de 06 de julho de 2001,
passa a vigorar conforme o Anexo I desta Lei.

Art. 3° O Anexo III, da Lei n° 0609, de 06 de julho de 2001,
passa a vigorar conforme o Anexo II desta Lei.

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao.

ANTONIO WALDEZ &6ES DA SILVA
Governador

C6d. verification 02957729. Cod. CRC: EA478C0
' Documento assinado eletronicamente por ANT6NIO WALDEZ GOES DA SILVA,

0 GOVERNADOR, conforme decreto n° 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser
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ANEXO I

"ANEXO IT

EDUCADOR SOCIAL - NS. EDUCADOR SOCIAL PENITENCIARIO MASCULINO -
NM, EDUCADOR SOCIAL PENITENCIARIO FEMININO - NM, ASENTE

PENITENCIARIO MASCULINO - NM E ASENTE PENITENCIARIO FEMININO - NM

CARSOS VA6AS

AGENTE PENITENCIARIO MASCULINO- NM 709**

AGENTE PENITENCIARIO FEMININO- NM 320**

EDUCADOR SOCIAL PENITENCIARIO MASCULINO - NM 155

EDUCADOR SOCIAL PENITENCIARIO FEMININO - NM 39

EDUCADOR SOCIAL PENITENCIARIO - NS 98

TOTAL 1.321
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ANEXO II

"ANEXO III"

ATRIBUICOES DO AGENTE PENITENCIARIO MASCULINO E AGENTE
PENITENCIARIO FEMININO - NIVEL MEDIO (NM)

O Agente Penitenciario Masculino e o Agente Penitenciario Feminino, em
sintese, deverao realizar atividades de nivel medio, com algum grau de
complexidade, envolvendo servigos de seguranga e vigilancia, escolta e
custodia e facilitar as atividades dirigidas a reinsergao social e ao tratamento
penal.

1. Cuidar da disciplina e seguranga dos presos e apenados;
2. Efetuar a conferencia periodica da populagao penitenciaria;
3. Realizar a identificagao cadastral e o controle legal dos presos e apenados;
4. Fazer rondas periodicas;
5. Providenciar encaminhamentos para assistencia aos presos e apenados;
6. Fiscalizar o trabalho e o comportamento da populagao penitenciaria,
observando os regulamentos e normas da Instituigao;
7. Verificar as condigoes de seguranga fisica da Instituigao;
8. Verificar as condigoes de limpeza e higiene das celas e instalagoes sanitarias
de uso dos presos e apenados;
9. Assistir e orientar, quando necessario, a formagao e capacitagao de novos
agentes;
10. Registrar ocorrencias em livro especial;
11. Informar as autoridades competentes sobre as ocorrencias surgidas no seu
periodo de trabalho;

12. Efetuar registros de suas atividades e mante-los atualizados, bem como
elaborar relatorios periodicos;

13. Conduzir viaturas de transporte de presos e apenados, quando habilitado
para tal;
14. Operar sistemas de radiocomunicagao;
15. Fiscalizar a entrada e saida de pessoas e veiculos no Complexo
Penitenciario, incluindo execugao de servigos de revista;
16. Executar outras tarefas correlatas;
17. Facilitar as atividades dirigidas a reinsergao social e ao tratamento penal.

PRE-REQUISITOS

1. Ser brasileiro;
2. Ter idade minima de 18 anos;
3. Escolaridade: 2° grau completo;
4. Possuir estrutura emocional para situagoes de risco e stress;
5. Ter o entendimento que sua conduta socia individual tern de estar em
consonancia com os principios eticos dos direitos humanos e constitucionais;
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6. Ser previamente aprovado em concurso publico de provas ou de provas e
titulos;
7. Ser previamente aprovado em Curso de Formagao.

ATRIBUIfOES DO EDUCADOR SOCIAL PENITENCIARIO MASCULINO E EDUCADOR
SOCIAL PENITENCIARIO FEMININO - NIVEL MEDIO (NM)

O Educador Social Penitenciario Masculino e o Educador Social, em sintese,
deverao realizar atividades de nivel medio, com algum grau de complexidade,
envolvendo atendimento, assistencia e orientagao a pessoas recolhidas nos
estabelecimentos penitenciarios do Estado. Sera, ainda, responsavel pela
avaliagao e pelo acompanhamento dos processos de reeducagao, reinsergao
social e ressocializagao dos presos e apenados.

1. Negociar e resolver a demanda de conflitos que surgirem em seu periodo de
trabalho;
2. Providenciar encaminhamentos para assistencia ao preso;

3. Despertar nos presos o senso de responsabilidade e dedicagao no
cumprimento dos deveres socials, profissionais e familiares;
4. Orientar praticas de formagao civica, etica, religiosa, cultural e proflssional
aos presos;
5. Coordenar e executar as atividades educacionais, laborativas e
profissionalizantes dos presos dentro da Instituigao;
6. Orientar e acompanhar os presos nas atividades recreativas;
7. Supervisionar o trabalho extemo dos presos;
8. Instruir os presos sobre habitos de higiene, educagao informal e boas
maneiras;
9. Verificar as condigoes de limpeza e higiene das celas e instalagoes sanitarias
de uso dos presos;
10. Informar as autoridades competentes sobre as ocorrencias surgidas no seu
periodo de trabalho;
11. Efetuar registros de suas atividades e mante-los atualizados, bem como
elaborar relatorios periodicos;
12. Executar outras tarefas correlatas.

PRE-REQUISITOS

1. Ser brasileiro;
2. Idade minima 18 anos;
3. Escolaridade: 2° grau completo;
4. Possuir estrutura emocional para situagao de risco e stress;
5. Ter o entendimento que sua conduta socia individual tern de estar em
consonancia com os principios eticos dos direitos humanos e constitucionais;
6. Ser previamente aprovado em concurso publico de provas ou de provas e
titulos;
7. Ser previamente aprovado em Curso de Formagao.
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ATRIBUIfOES DO EDUCADOR SOCIAL PENITENCIARIO - NIVEL SUPERIOR (NS)

O Educador Social Penitenciario, em sintese, devera realizar atividades de
nivel Superior, com grau de complexidade, envolvendo atendimento,
assistencia e orientagao a pessoas recolhidas nos estabelecimentos penais do
Estado. Sera ainda, responsavel pela programagao e coordenagao das
atividades laborais de reeducagao, reintegrando social e ressocializagao do
sentenciado.

1. Formular e coordenar as atividades desenvolvidas por cada equipe de
educadores sociais penitenciarios de nivel medio;

2. Viabilizar os encaminhamentos para a assistencia aos presos e apenados;
3. Promover o acesso as informagoes e aos instrumentos necessarios para o
desenvolvimento das atribuigoes dos educadores sociais penitenciarios de
nivel medio;
4. Mediar o acompanhamento da individualizagao da pena e das atividades de
ressocializagao dos presos e apenados junto a Equipe de Tratamento Penal.

PRE-REQUISITOS

1. Ser brasileiro;

2. Idade minima 18 anos;
3. Escolaridade: 3° grau completo;
4. Possuir estrutura emocional para situagao de risco e stress;
5. Ter o entendimento que sua conduta socio individual tern de estar em
consonancia com os principios eticos dos direitos humanos e constitucionais;
6. Ser previamente aprovado em concurso publico de provas ou de provas e
titulos;
7. Ser previamente aprovado em Curso de Formagao.
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