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Banco de Horas

A Associação de Oficiais Militares de Santa Catarina está buscando 
novas alternativas para provar na Justiça a inconstitucionalidade 
da Lei que altera a jornada de trabalho e a forma de pagamento de 
verba salarial dos militares estaduais. A convicção do escritório 
Baratieri Advogados Associados, que responde pela Assessoria 
Jurídica da ACORS, é que matérias relativas a direitos e garantias 
dos militares não podem ser objeto de lei delegada, mas de Lei 
Complementar, conforme teor estabelecido no art. 51, § 2º, da 
Constituição Estadual. Em nome dos Oficiais militares, a ACORS 
chegou a obter vitória na Justiça, com a Desembargadora Cláudia 
Lambert de Faria determinando a suspensão dos efeitos da MP 
202/2015, mas em 17 de dezembro de 2015 o Agravo foi extinto, 
sob a alegação de que a ação versava sobre uma Medida Provisória 
já extinta (a partir de sua transformação na Lei 16.773/2015).

Previdência 

A ACORS vem tomando a dianteira nacional na defesa dos direitos 
previdenciários historicamente assegurados aos militares 
estaduais. Reforçando a atuação da Feneme, vem repercutindo nos 
demais estados as diferenças notórias entre servidores públicos 
civis e militares, assim como a necessidade de tratamento 
diferenciado a quem está sujeito a uma rotina extenuante na Ativa e 
a uma disciplina rigorosa mesmo na Reserva, com a possibilidade 
de reconvocação permanente. Em novembro, o presidente da 
ACORS, Cel PM RR Fred Harry Schauffert foi um dos palestrantes, 
acerca deste e outros temas, no Seminário Nacional da Polícia e 
Bombeiros Militares, em Manaus. 

Em cartaz

A ACORS encerrou 2015 tornando públicos seus principais pleitos: 
o Ciclo Completo de Polícia foi tema de um programete na Record 
News e uma série de outdoors divulgou os nomes dos 
parlamentares aliados dos militares estaduais na votação da MP 
202/2015. Atualmente, está em cartaz o outdoor abaixo, que reitera 
o plantão permanente da entidade em defesa dos Oficiais 
associados e da causa da segurança pública em Santa Catarina.
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