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Representatividade
ABERSSESC

Eleita e empossada em abril de 2015, 
a Gestão 2015 - 2018 tem trabalhado 
para transformar a ABERSSESC em 
uma instituição moderna, dinâmica, ágil, 
inserida no atual contexto e preocupada 
em promover a representatividade junto 
aos poderes constituídos do Estado. E o 
mais importante e relevante: defender, 
fortalecer e ampliar o quadro associativo 
da Associação.

É missão da ABERSSESC representar 
e defender os direitos conquistados 
dos policiais e bombeiros militares, 
atuando institucionalmente por uma 
maior valorização profissional, de 
condições de trabalho, bem como, de 
melhores salários.  Comprometida com 
o anseio dos associados, a atual  Gestão 
também tem somado esforços visando 
aprimorar o atendimento dos serviços e 
dos benefícios oferecidos.
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ABERSSESC

Baseados nos preceitos da qualidade, 
integração, transparência e integridade é que 
assumimos a ABERSSESC em abril de 2015 
para um mandato de três anos. Desde o início 
tínhamos a certeza de que, teríamos pela frente, 
um trabalho árduo e com muitos desafios a serem 
enfrentados. O dia-a-dia nos mostrou que não 
estávamos errados. 

Sabíamos, também, que nosso tempo de 
dedicação seria escasso, pois grande parte de nós 
exerce outras atividades. Porém, como já dizia o 
ex-presidente americano Theodore Roosevelt, 
a falta de tempo não pode servir como desculpa 
válida, pois “todo homem deve reservar um espaço 
para cuidar das questões políticas e institucionais 
da sociedade em que está inserido”. 

Um ano se passou. E é com muita honra e 
satisfação que apresentamos, nas páginas a seguir, o 
resultado desse trabalho desenvolvido pela Gestão, 
elencando as principais benfeitorias realizadas, as 
bandeiras defendidas e as conquistas alcançadas, 
em prol dos policiais e bombeiros militares. O 
balanço de prestação de contas pode ser acessado 
pelo nosso site www.aberssesc.com. Adotando 

uma postura institucional e sem personalismos, 
participamos de reuniões, audiências, seminários 
e mobilizações, defendendo e resguardando os 
direitos dos nossos sargentos e subtenentes - 
alertas e atuantes – como sempre foi a tradição 
desta Casa. 

 Temos ciência de que o momento é difícil. 
Estamos vivendo um período de turbulência 
econômica, em que Brasil enfrenta um grave 
processo político, institucional e financeiro. 
Porém, a própria história já mostrou que são as 
crises que nos ensinam a superar as dificuldades. 

Precisamos seguir adiante. E para nós, da 
Gestão 2015-2018, é tempo de construir. Para isso 
contamos com a participação de toda categoria, 
pois somente unidos é que vamos fortalecer a 
atuação da ABERSSESC, transformando-a em 
uma entidade respeitada e reconhecida perante 
os Poderes instituídos do Estado e junto às 
demais instituições, bem como, comprometida 
em atender os anseios e as demandas dos nossos 
associados. Assumimos com essa missão e com 
planejamento e determinação, estaremos juntos, 
lutando para alcançá-la.

Flavio Hamann
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QOA
O QOA (Quadro de Oficiais Auxiliares) é um anseio 

de todos os Praças. Por isso, a sua reativação é uma 
das bandeiras da ABERSSESC e prioridade desta 
Gestão. Em julho de 2015 foi criada uma Comissão 
que elaborou um anteprojeto de lei, aprimorando a 
Lei Complementar Nº 82/1993, que criou o QOA. 
Esse anteprojeto foi entregue no mesmo mês ao 
Comando Geral da PM.

Desde então, a Diretoria vem mantendo discussões 
e debates sobre o projeto junto aos dois Comandos, 
tanto da PM como do Bombeiro, inclusive, suscitando 
com a criação de uma comissão no Bombeiro, 
composta de seis Subtenentes e o Estado Maior, para 
tratar exclusivamente sobre o assunto. No último 
dia 12 de abril, a ABERSSESC realizou uma grande 
mobilização sobre o QOA, com a presença de vários 
subtenentes e sargentos do Estado, e também, de 
representantes das duas instituições. O QOA ainda 
foi tema da audiência entre o presidente Hamann e 
o secretário da Segurança Pública, César Grubba, que 
prometeu averiguar a questão junto aos Comandos.

Carreira dos Praças
A Diretoria Executiva participou desde novembro 

de 2015 até abril deste ano, de todas as reuniões 
promovidas,tanto pelo Comando Geral da PM quanto 
da BM, no sentido de construir um novo Projeto 
de Carreira dos Praças. A ABERSSESC sempre 
defendeu que este novo projeto, que substituirá todas 
as legislações pertinentes ao tema, precisa corrigir 
as distorções, padronizar interstícios e avançar nas 
conquistas necessárias para dar fluidez e valorizar a 
carreira dos militares. 

Entende a Associação que a nova proposta está 
longe de ser a ideal, no entanto, a Diretoria fez diversas 
reivindicações e grande parte delas foi atendida, 
melhorando bastante o projeto. Entre elas, destaca-
se a extinção do processo seletivo para promoção a 
cabo que deverá ser por antiguidade e merecimento, 
contabilização do tempo de curso no interstício do 
3º Sargento, a retirada da exigência do conceito 
moral para os sargentos fazerem o CAS (Curso de 
Aperfeiçoamento de Sargentos), no novo projeto 
denominado de CAP (Curso de Aperfeiçoamento de 
Praças) e a possibilidade da redução do interstício 
para promoção, um pleito da ABERSSESC há mais 
de cinco anos.
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Nos dias 7 e 8 de abril de 2016, ocorreu em 
Maceió, o XIII Fórum Nacional das Associações 
Representativas dos Policiais e Bombeiros Militares 
do Brasil, que teve como pauta as constantes 
ameaças aos direitos dos militares e o atual 
modelo de segurança pública. A ABERSSESC foi 
representada pelo presidente, Subtenente Flavio 
Hamann, e pelo vice, Sargento Cleber de Paulo 
Irmão. Na ocasião, Hamann foi eleito e empossado 
diretor nacional da Região Sul pela ANERMB.

Já o XII Fórum Nacional foi realizado nos 
dias 19 e 20 de novembro de 2015, tendo como 
temas principais o Ciclo Completo de Polícia e 
Regime Próprio de Previdência dos Militares. A 
ABERSSESC esteve presente com o presidente 
Flavio Hamann e o diretor Social, Subtenente 
Edison Linhares Júnior. Participaram 18 Estados 
e cerca de 20 Associações estaduais.

Fórum Nacional 

Brasília/Ciclo Completo de Polícia
Sempre que a Diretoria entender necessário viaja 

a Brasília, onde participa de reuniões na Câmara 
dos Deputados e no Senado, mobilizando-se a favor 
de propostas que valorizam a carreira dos Praças e 
beneficiam a sociedade como um todo. Da mesma forma, 
protesta e se posiciona contra projetos que venham a 
ferir ou retirar os direitos já adquiridos da PM e BM.

Um dos temas nacionais é o Ciclo Completo de 
Polícia, assim como a entidade nacional ANERMB, a 
ABERSSESC é favorável e defende a sua instituição, 
que considera um avanço no contexto da Segurança 
Pública. "Com o Ciclo Completo, deixam de existir 
duas polícias, ficando apenas uma que possa atender 
com satisfação e dar respostas rápidas à sociedade", 
afirma o presidente da ABERSSESC, Subtenente Flavio 
Hamann, que já participou de diversas reuniões na 
Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados 
sobre o tema.
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A ABERSSESC somou todos os esforços possíveis 
e continua tomando todas as medidas necessárias 
no sentido de restabelecer o pagamento da Iresa – 
Indenização por Regime Especial de Serviço Ativo 
aos policiais e bombeiros militares estaduais, durante 
os afastamentos de férias, licença e atestado. Através 
da sua Assessoria Jurídica, a Maccari e Associados, 
a Associação aguarda parecer sobre o agravo de 
instrumento, impetrado em 18 de janeiro, requerendo 
a reconsideração da decisão do desembargador José 
Antônio Torres Marques, 1º vice-presidente do Tribunal 
de Justiça do Estado, que suspendeu liminar a qual 
restabelecia o pagamento da Iresa.

 A liminar que obrigava o Estado a retomar o 
pagamento da Iresa foi concedida, em 16 de dezembro 
de 2015, pela juíza substituta Lucilene dos Santos, da 
2ª Vara da Fazenda Pública, como resposta à ação 
coletiva feita pela ABERSSESC, no início de dezembro. 
Porém, em janeiro, em uma decisão monocrática, ou 
seja, proferida por um único magistrado, o Tribunal de 
Justiça suspendeu a liminar.

 A luta contra a Medida Provisória 202, transformada 
em dezembro na Lei Complementar 16.773/15, e que 
dispõe sobre as formas de cumprimento da jornada de 
trabalho e do banco de horas no âmbito das instituições 
militares estaduais, começou ainda em 31 de julho de 2015, 
quando a MP foi editada pelo governo do Estado. Muitas 
foram as ações da ABERSSESC nesse sentido. A Diretoria 
protocolou manifesto na Alesc, com fundamentação 
jurídica apontando sua inconstitucionalidade, participou 
de audiência pública, da votação em Plenário e de todas 
as reuniões que trataram do tema nas Comissões da 
Assembleia. Foram cerca de cinco meses de mobilização.

MP 202/IRESA



Valorização
Desde outubro de 2015, a ABERSSESC tem 

homenageado os primeiros colocados dos Cursos 
de Formação (CFS) e Aperfeiçoamento (CAS) de 
Sargento da PM e BM, entregando-lhes um mimo 
nas cerimônias de formatura. A iniciativa foi 
uma solicitação da ABERSSESC aos Comandos 

Gerais que prontamente atenderam ao pedido.  
A ABERSSESC também tem prestigiado todas 
as solenidades de promoção e passagem de 
comando, bem como demais cerimônias, como 
forma de valorizar a carreira dos Praças e o 
trabalho dos policiais e bombeiros militares.

Representatividade
ABERSSESC

Neste 1 ano de Gestão, as áreas Social e de Esporte promoveram diversos eventos proporcionando 
e estimulando a integração e confraternização entre associados, parceiros e familiares.

Social e Esporte
ABERSSESC
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ABERSSESC

Situada em um prédio próprio, a Sede Social da 
ABERSSESC visa atender aos associados de modo 
satisfatório e eficiente. Para aprimorar os benefícios 
oferecidos, foram realizadas obras e melhorias de 
infraestrutura na Secretaria e nos salões de festa, onde 
são promovidos eventos (aniversários, formaturas, entre 
outros) quase todos os finais de semana.

Sede Social

Foram ampliadas as instalações, construindo mais 
dois apartamentos, um de casal e outro de solteiro, 
agora com 10 apartamentos: 6 de casal e 4 de solteiro, 
todos equipados com TV e frigobar, três climatizado 
e demais com ventiladores de teto. Situado no 3º 
andar da Sede Social, o Hotel de Trânsito recebe, em 
média, por mês cerca de 100 pessoas, entre sócios e 
visitantes de associações militares de outros estados.

Hotel de Trânsito

Localizada na praia do Santinho, uma das praias 
mais bonitas da ilha, em Florianópolis, a Sede 
Campestre oferece uma estrutura completa aos 
seus associados. É composta por camping, cabanas, 
banheiros coletivos com chuveiros, lavanderia com 
tanques, churrasqueira, estacionamento, bem como, 
área com três piscinas e quadra de areia para prática 
de futebol e vôlei. Neste veraneio (entre dezembro 
e março), a Sede Campestre recebeu cerca de 150 
famílias, totalizando uma média de mil pessoas, 
entre associados e familiares.

Sede Campestre

Onde são realizados os torneios, eventos esportivos, 
recreativos e sociais. O Complexo Esportivo é composto 
de campo de futebol, com vestiários e chuveiros, sauna 
oferecida gratuitamente aos associados masculinos e 
churrasqueira para confraternizações. Nesta Gestão, 
foi substituído o comando da lanchonete, firmando-se 
uma nova parceria, comprometida em melhor atender 
associados, familiares e colaboradores . Revitalizada, a 
lanchonete dispõe de um cardápio bem diversificado, 
com desconto de 20% para os sócios, além de música 
ao vivo nos finais de semana. 

Complexo Esportivo



Fundada oficialmente em 24 de abril de 1934 
por um grupo de 10 associados, entre subtenentes 
e sargentos, a ABERSSESC teve a primeira ata 
lavrada e a escolha do primeiro presidente,  
Sargento João Bernardino da Cunha, no dia 30 de 
abril do mesmo ano. A primeira reunião aconteceu 
embaixo de uma árvore (mangueira), localizada 
no pátio entre o Quartel General e o 4º Batalhão 
de Polícia Militar (BPM), passando a funcionar 
depois em uma dependência do QG, cedida pelo 
Comandante Geral da época. 

Em 30 de agosto de 1966, a ABERSSESC passou 
a ser considerada de Utilidade Pública Municipal, 
conforme a Lei nº 773, aprovada pela Câmara 
Municipal de Vereadores de Florianópolis, e 
publicada no Diário Oficial do Estado (nº 8.131), 
de 08 de setembro de 1966. No dia 10 de junho 
de 1970, foi considerada também de Utilidade 
Pública Estadual, de acordo com a Lei nº 4.453, e 
publicada no Diário Oficial do Estado (nº 9.031), 
um mês depois, em  10 de julho de 1970.

Na década de 70, na Gestão do Subtenente 
Mário Domingo Alves, foi construída a atual 
sede, no terreno adquirido na Rua Fúlvio Aducci. 

O terreno na Praia do Santinho (Ingleses), onde 
está localizada a Sede Campestre, foi adquirido na 
Gestão do Subtenente Odir Ferreira. 

Ao longo dos anos, a ABERSSESC teve várias 
denominações. Foi criada como Associação 
Beneficente dos Subtenentes e Sargentos da 
Força Pública de Santa Catarina, passando, 
posteriormente, para Polícia Militar. Na década 
de 70, foi instituído o nome de Clube Recreativo 
dos Subtenentes e Sargentos do Estado de Santa 
Catarina, sendo denominada na sequência de 
Sociedade Beneficente dos Subtenentes e Sargentos 
do Estado de Santa Catarina. 

Desde a sua criação, a aceitação da Associação 
junto aos policiais e bombeiros militares foi 
imediata, expandindo rapidamente o número 
de sócios. Além da infraestrutura para atender 
os associados de modo satisfatório e eficiente, o 
engajamento e a luta pela garantia dos direitos 
adquiridos, por melhores salários e condições 
dignas de trabalho reforçaram o trabalho de 
representatividade. Nos anos que se seguiram, a 
ABERSSESC consolidou seu trabalho junto aos 
associados, ampliando sua atuação. 

1934-2016


