
Lei Complementar Nº. 735, de 08 de dezembro de 1993 – “Dispõe sobre o reajuste dos 
vencimentos, salários, valor-base de remuneração e proventos dos funcionários, 
servidores e inativos do Estado e dá outras providências.” (Instituiu a Gratificação de 
Atividade Penitenciária – GAP)
 
Artigo 14 – Fica instituída, para os integrantes da carreira de Agente de Segurança Penitenciária, 
que se encontrem em efetivo exercício em unidades do sistema prisional da respectiva Secretaria 
de Estado, Gratificação de Atividade Penitenciária, que corresponderá a 22% (vinte e dois por 
cento) do valor do vencimento do cargo  de Classe VI.
§ 1.º - O valor da gratificação, a que se refere o “caput” deste artigo, não será considerado para 
percepção de quaisquer vantagem pecuniárias, exceto no cálculo do décimo terceiro salário de 
conformidade com o disposto no § 1.º do artigo 1.º da Lei Complementar nº 644, de  26 de 
dezembro de 1989, bem como no do valor da retribuição mensal quando o servidor estiver em 
gozo de  férias.
§ 2.º - O servidor não perderá o direito à gratificação nos afastamentos decorrentes de férias, 
licenças-prêmio, gala, nojo, júri, licença para tratamento de saúde pelo prazo máximo de 45 
(quarenta e cinco) dias, faltas abonadas e em todos os outros que a lei considere como de efetivo 
exercício para todos os efeitos legais.

Artigo 15 – Sobre o valor da gratificação de que trata o artigo anterior incidirão os descontos 
previdenciários e de assistência médica devidos.

Artigo 21 – O disposto nesta lei complementar, exceto seus artigos 12 e 14, será considerado 
para efeito:
I – de cálculo dos proventos dos inativos:
II – de cálculo da retribuição-base para determinação do valor da pensão mensal.

Artigo 23 – Esta lei complementar entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a 1 de maio de 1993.
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