
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA

LEI N° 5 -Ŝ ^DE CPl DE ABRIL DE 2018

Altera a Lei n° 1.896, de 25 de maio
de 2015, que instituiu a Gratificagao
de Regencia de Classe (GRC) dos
servidores publicos em educagao no
Estado do Amapa e a Gratificagao para
Pedagogos, Auxiliares Educacionais e
Especialistas (GPAE), bem como a Lei
n° 2.227, de 21 de setembro de
2017, que instituiu a Gratificagao de
Suporte Tecnico e Pedagogico (GSTP) 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° O caput do art. 1°, da Lei n° 1.896, de 25 de maio de
2015, passa a vigorar com a seguinte redagao:

“ Art. 1° Fica instituida a Gratificagao de Regencia de
Classe (GRC) dos servidores publicos em educagao no
Estado do Amapa, no percentual de 20% (vinte por
cento) incidente sobre o vencimento basico do
respectivo padrao e classe ocupado pelo servidor,
devida apenas aos Professores do Quadro Permanente
de Pessoal do Estado em efetivo e exclusivo exercicio
em sala de aula e nas atividades docentes dos
programas de formagao continuada presenciais e a
distancia dos respectivos setores da Secretaria de
Estado da Educagao, desde que devidamente
comprovadas, a serem identificadas atraves de portaria
expedida pela Secretaria de Estado da Educagao.”

Art. 2° O art. 2°, da Lei n° 1.896, de 25 de maio de 2015, passa
a vigorar com a seguinte redagao:
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“ Art. 2° Fica instituida a Gratificagao para Pedagogos,
Auxiliares Educacionais e Especialistas (GPAE)
equivalente ao percentual de 20% (vinte por cento)
incidente sobre o vencimento basico do respectivo
padrao e classe ocupado pelo servidor do Quadro
Permanente de Pessoal do Estado em efetivo e
exclusivo exercicio de suas fungoes em ambientes
escolares e nas atividades docentes dos programas de
formagao continuada presenciais e a distancia dos
respectivos setores da Secretaria de Estado da
Educagao, desde que devidamente comprovadas, a
serem identificadas atraves de portaria expedida pela
Secretaria de Estado da Educagao.”

Art. 3° O caput do art. 2°, da Lei n° 2.227, de 21 de setembro de
2017, passa a vigorar com a seguinte redagao:

“ Art. 2° Fica instituida a Gratificagao de Suporte
Tecnico e Pedagogico (GSTP), a ser paga no percentual
de 20% (vinte por cento) incidente sobre o vencimento
base, devido aos seguintes profissionais do grupo
magisterio do Estado do Amapa:”

Art. 4° As despesas resultantes da aplicagao desta Lei correrao
por conta das dotagoes orgamentarias proprias, ficando o Poder Executivo
autorizado a realizar as suplementagoes que se fizerem necessarias.

Art. 5° Os efeitos financeiros decorrentes desta Lei se aplicam a
partir de 1° de abril de 2018.

Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao.
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