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Texto

Altera a Lei nº 13.502, de 1º de novembro
de 2017, que dispõe sobre organização
básica da Presidência da República e dos
Ministérios, para criar o Ministério
Extraordinário da Segurança Pública.
EMENDA ADITIVA Nº
Inclua-se onde couber na Medida Provisória nº 821/2018:

Art. A designação de policiais aposentados para o serviço ativo
apenas para o desempenho de atividades administrativas nas
instituições ligadas ao Ministério da Segurança Pública será realizada
por ato do Gabinete do Ministro, visando a atender ao interesse público
no combate à violência e às necessidades especiais.
§ 1º - A designação possui caráter transitório, aceitação
voluntária e terá o prazo de 24 (vinte e quatro) meses,
prorrogável por igual período.
§ 2º - Findo o período de designação, prorrogação ou não
permanecendo o interesse da Administração, o policial retornará
à situação de aposentado.
Art. A designação de policiais para o serviço ativo nos setores
administrativos observará a existência de cargos vagos, conforme
previsto nos quadros de efetivo de cada instituição.
Parágrafo único: A instituição interessada estabelecerá
critérios para a readmissão do policial aposentado.

Art.
O retorno do policial aposentado às atividades de caráter
administrativo concederá ao mesmo o benefício de reembolso do
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abono de permanência sobre o seu subsídio da aposentadoria.
Senhoras e Senhores Deputados Federais a presente emenda tem por
finalidade, atender a uma demanda, dos policiais rodoviários federais
aposentados para o serviço ativo apenas para o desempenho de
atividades administrativas nas instituições ligadas ao Ministério da
Segurança Pública será realizada por ato do Gabinete do Ministro,
visando a atender ao interesse público no combate à violência e às
necessidades especiais.
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