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PROJETO DE LEI ORDINÁRIA

 

 

Fica autorizado o poder executivo dispor sobre a quebra do interstício
mínimo na graduação por avanço vertical das praças da Polícia Militar.

 

 

Art. 1º  O interstício mínimo na graduação por avanço vertical das praças da Polícia Militar será reduzido
a 50% (cinquenta) porcento do tempo previsto em Lei.
Parágrafo único. A redução prevista no caput será aplicada para o número de vagas não preenchidas. 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

 

Curitiba, 23 de março de 2020.
 

               
CORONEL LEE

DEPUTADO ESTADUAL

 

JUSTIFICATIVA

Este Projeto de Lei tem por objetivo atender as necessidades promocionais dos Cabos e
Sargentos PMs e BMs, por suas carreiras permanecerem prejudicadas devido ao tempo excessivo de
interstício, mesmo com a previsão de vagas abertas e ociosas.

As promoções das praças da Polícia Militar têm previsão legal nas seguintes datas: 21 de
abril, 10 de agosto e 19 de dezembro de cada ano. Muito embora a cada data prevista para ocorrer as
promoções, há previsão de vagas abertas, mas nem todas são devidamente preenchidas pelo fator
“interstício” demasiadamente longo entre as promoções verticais.

Considerando que a gestão do capital humano, necessita de um constante fortalecimento
com vistas a correta adequação de pessoal aos seus cargos, para que não se onere outros em desvios
funcionais, se faz necessário em atender a quebra de interstício permanentemente quando for identificado
vagas sem preenchimento e ociosas.



O prejuízo com a constante ociosidade das vagas não preenchidas, recai na falta de
motivação, e nos precoces pedidos de reserva por parte das praças da Polícia Militar, requerendo do
Estado, o recompletamento do efetivo que deixa as fileiras da corporação para ingressar na inatividade. 

Nesta esteira, pelo fato deste importante projeto de lei, solicito aos pares desta Casa, que
apoiem e aprovem a presente propositura.

Documento assinado eletronicamente por Washington Lee Abe, Deputado Estadual, em
24/03/2020, às 12:18, conforme Ato da Comissão Executiva nº 2201/2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.assembleia.pr.leg.br/sei/verificar
informando o código verificador 0114070 e o código CRC C8505677.
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