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EST ADO DA PARAIBA

Decreto n.O l4.409de

24

de abril

de 1992

to

AL TERA D ISPOS ITIVOS

NQ 7.507 DE 03.02.7978,

DECRETO
E

DE-

TERMINA PKJV/DÊNCIAS.

o
atribuições

Governador do Estado da Paraiba,

que lhe são conferidos

no uso

das

pelo inciso IV, do Art. 86, da COnstituição

do

Estado,

DECRETA
Art. 1Q - Os dispositivos
diante

do Decreto nQ 7.507, de 03.02.1978,

a-

indicados, passam a vigorar com a redação seguinte:
IIArt. 4Q - Os Iimi tes quant itat ivos de ant iguidade a que se reie

re o Art. 28 da Lei nQ 3.908, de 14 de ;ulho de 1977, para se estabelecer

as

dos Oficiais

dos Quadros

PM para ordem de antiguidade,

de Acesso por Antiguidade

que concorrerão

(QAA) e por Merecimento

(QAM) , são os seguintes:

- 5/6 (cinco sextos) do efetivo
II - 4/5 (quatro quintos)do
111

- 3/4 (três quartos)

§

7Q -

a] b)

-

c)

-

§

2Q

-

§

3Q

-

a constituição

faixas

efetivo

do efetivo

total dos Tenentes COronéis PM;
total dos Ma;ores

AW;

total dos Capitães

PM;

ESTADODAPARAÍBA

GABINETE DO GOVERNADOR

Serão também considerados

§ 4Q -

quantitativos
por Antiguidade

de antiguidade,

incluídos nos limites

para fins de inclusão em Quadro

(QAA), os primeiros

e segundos

as condições de interstício estabelecidos

tenentes que

neste Regulamento,

de

Acesso

satisfizerem
até a data da

promoção".
" Art. 69 - ...........•..•..•....•.••••.••.
a) - Aspirante

" •..•.•..

a oficial PM - 06 meses,'

b) - 2Q Tenente PM - 24 meses;
12 Tenente PM - 36 meses;

c)

d) - COpitão PM - 36 meses;
e) -

f)

Major PM - 18 meses;

- Tenente-COronel

PM - 18 meses".

Art. 2Q - Este Decreto entra em vigor na data de

sua

publ lcaçoo ,
Art. 32 - Revogam-se
PALÁCIO
24

de abri I de 7992;

as disposiçôes

to CDVERNJ to ESTAm

704Q

da Proclamação

em contrário.

DA PARAíBA, em João Pessoa,

da Repúbl ica.

lOSÉ aMES DE L J MA· i RMkJ - MAl.

SECRETÁRIO OIEFE
i
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to
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GABINETE MiLITAR

