
11/05/2020 SEI/ALEP - 0135520 - Redação Final de Proposição Legislativa

https://sei.assembleia.pr.leg.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=149587&inf… 1/2

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ
Centro Legislativo Presidente Aníbal Khury

Praça Nossa Senhora de Salette S/N - Bairro Centro Cívico - CEP 80530-911 - Curitiba - PR - www.assembleia.pr.leg.br

 

REDAÇÃO FINAL DE PROPOSIÇÃO LEGISLATIVA

 

 

Redação Final ao Projeto de Lei nº 266/2020

(Autoria do Poder Executivo)

 

Altera dispositivos da Lei nº 19.130, de 25 de setembro de 2017, que institui a Diária Especial por Atividade
Extrajornada Voluntária, a Gratificação Intra Muros. 

 

Art. 1º O § 1º do art. 33 da Lei nº 19.130, de 25 de setembro de 2017, passa a vigorar com a seguinte
redação:

§ 1º O integrante do CMEIV poderá exercer atividades civis nos termos do inciso I do art. 24I do Decreto-
Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, assim como, na área de Segurança Pública, exercer atividades externas,
atividades administrativas in ternas, a guarda de próprios públicos e atividade de brigada de incêndio, com o
objetivo de preservação da incolumidade das pessoas e dos edifícios e de garan tir as atividades do ente
público.

 

Art. 2º O § 2º do art. 33 da Lei nº 19.130, de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação:

§ 2º O integrante do CMEIV não poderá exercer atividade finalística da Corpora ção, de policiamento
ostensivo, preventivo, de manutenção da ordem pública, de socorro público, de defesa civil, de prevenção e
combate a incêndios e de busca e salvamento, assim como qualquer atividade finalística dos órgãos
integrantes da estrutura da Secretaria de Estado da Segurança Pública.

 

Art. 3º Acresce o § 6º ao art. 33 da Lei nº 19.130, de 2017, com a seguinte redação:

§ 6º O CMEIV poderá ser composto por militares estaduais inativos, das graduações de Soldados de 1ª
Classe, Cabos, 3º Sargentos, 2º Sargentos e 1º Sargentos. (NR)

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Curitiba, 11  de maio 2020.
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Alexandre Curi

Presidente

Documento assinado eletronicamente por Alexandre Maranhao Curi, Deputado Estadual, em
11/05/2020, às 14:25, 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 0135520 e o código CRC 3A5B173F.
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