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REPOSIÇÃO INFLACIONÁRIA - ESCLARECIMENTO 

 

Senhores Oficiais, 

 

A ACORS vem discutindo com o Governo do Estado, desde o ano passado, a 

necessidade do reajuste salarial e da reposição inflacionária, decorrente da perda de poder 

aquisitivo após a implementação do Subsídio.  

A partir de 2018 a ACORS passou a fazer reuniões com as demais Associações de 

Militares Estaduais, buscando coesão e união de pensamento, tendo como prioridade nossos 

interesses em comum, ou seja, o reajuste salarial e a reposição inflacionária.  

Agora, em 2019, fortalecemos ainda mais este vínculo, com a realização de cerca 

de 10 reuniões. Além das Associações de Militares, também contamos com a participação 

dos Sindicatos da Polícia Civil e do IGP, totalizando 13 entidades representativas de classe. 

Sempre tendo como assunto principal e prioritário a reposição inflacionária.  

Tivemos ao longo deste ano reuniões com o Governador e com os Comandantes-

Gerais, e a todo momento foi enfatizada a necessidade destes assuntos serem tratados 

diretamente com os Dirigentes da Segurança Pública e das entidades representativas de 

classe.  

Na semana passada (11 de outubro) fomos pegos de surpresa com notícia 

veiculada pelo Deputado Estadual Sargento Lima, mencionando a audiência deste com o 

Governador Moisés, e ainda o agendamento de reunião com o Secretário da Fazenda, Casa 

Civil e Administração, no intuito de abrir um canal de negociação e discutir a reposição 

salarial. 

Considerando a ênfase dada nos encontros prévios, de que as associações 

deveriam estar envolvidas em todas as etapas da negociação salarial, os representantes da 

Segurança Pública, o que inclui a ACORS, julgaram-se traídos pelo Governador, externando 

esta posição por meio de mensagens e pela mídia digital.  

Em resposta, as Associações de Militares Estaduais foram convocadas pelo 

Executivo Estadual para uma reunião na Secretaria de Administração, realizada no dia 15 de 

outubro às 15h. No referido encontro, o Secretário e seus assessores reafirmaram que 

qualquer tratativa referente a salário irá envolver os dirigentes dos órgãos da Segurança 

Pública, com espaço para a manifestação das entidades representativas de classe, a fim de 

facilitar a construção do projeto de lei e sua aprovação na Assembleia Legislativa.  

De acordo com o Secretário da Administração, o ponto nevrálgico para análise de 

qualquer reajuste para a Segurança Pública passa pela IRESA, indenização imposta pela SEA 

quando da implementação do subsídio e criada à luz do famigerado Estímulo operacional 

(hora extra), que volta a inquietar os Militares Estaduais. Paralelamente, segundo o 

Secretário Tasca, qualquer tratativa de reposição salarial passará pela análise da mudança da 

legislação previdenciária que tramita no Congresso Nacional, alterando o processo de análise 

salarial de todas as categorias de Servidores Públicos do Estado e dos Militares Estaduais.  

Outras posições que emergiram do encontro, por parte da SEA, foram: 
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- a concordância de que a Segurança Pública é a categoria que está há mais 

tempo sem qualquer reajuste salarial, e será a primeira a ter esse benefício.  

- a manutenção da simetria salarial entre as classes da Segurança Pública, sem 

diferença salarial entre os Servidores Civis e os Militares Estaduais, e 

- a realização de estudos envolvendo a implementação do Sistema de Proteção 

Social dos Militares Estaduais, para que não haja prejuízo financeiro aos Militares Estaduais 

nem às pensionistas.  

Na avaliação dos Presidentes de Associações de Militares presentes na reunião 

(ACORS, ABVO, APRASC, ABERSSESC, ALVORADA, ASSCBMSC, ACSPBMSC e ELÓI MENDES; 

representada aqui pelo presidente da ACORS), a reunião foi satisfatória, tendo frustrado os 

presentes no seguinte sentido: pela ausência de uma pauta concreta datas de reuniões com 

a comissão de estudos para apresentação de propostas, o que viabilizaria a apresentação do 

projeto de lei do reajuste salarial antes que 2019 termine, com expectativa de aprovação na 

ALESC e implementação a partir de 2020. 

Conforme o Secretário Tasca, a próxima reunião com as entidades 

representativas ocorrerá somente após ser sancionada a reforma da previdência, quando a 

SEA terá condições de analisar com clareza a aplicação das alíquotas e percentuais de 

reajuste. Neste sentido, o consenso entre os Presidentes presentes é a necessidade de 

manter a mobilização e as campanhas publicitárias, a fim de que o Governo e a sociedade 

relembrem como a Segurança Pública tem sido o carro chefe para o desenvolvimento do 

Estado e para a manutenção da ordem. 

A ACORS enquanto entidade que representa e defende os interesses dos Oficiais 

da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, bem como nossas Corporações e todos os 

Militares Estaduais, seus dependentes e pensionistas, não aceitará que qualquer pessoa ou 

entidade tome a frente nesta negociação. Reafirmamos que a união e a coesão das classes 

foi buscada e alcançada com muito esforço e muita maturidade, e é a única forma de nos 

mantermos firmes na busca da melhor solução para o reajuste salarial.  

Temos que valorizar os Militares Estaduais e a Segurança Pública.  

Um Estado Forte é aquele que valoriza os profissionais que dão a vida para 

protegê-lo e proteger seus cidadãos.  

 

#JUNTOSSOMOSMAISFORTES 

#COESÃOEUNIÃO  

#REPOSICAOINFLACIONARIAJA  

#ACORSSEMPREPRESENTE  

 

 
SÉRGIO LUÍS SELL  
Coronel PM Presidente da ACORS 
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