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O governo do Estado anun-
ciou, ontem de manhã, 
duas medidas que garan-

tem benefícios para servidores 
da área de segurança. Neste mês 
de julho, constará no contrache-
que de 13.748 soldados, cabos, 
sargentos e subtenentes da Po-
lícia Militar e do Corpo de Bom-
beiros o pagamento do Auxílio 
Fardamento. É a primeira vez 
que o benefício é estendido para 
5.266 sargentos.

O valor do auxílio, pago duas 
vezes por ano, é equivalente 
a um mês de soldo do militar. 
“Esta é mais uma iniciativa que 
visa garantir a valorização dos 
policiais, também pelo esfor-
ço que temos feito no dia a dia, 
com a ampliação das medidas 
de combate à criminalidade 
por meio do programa Polícia 
nas Ruas, além de outras opera-
ções”, destaca o comandante da 
PM, coronel Hilton Benigno.

Extra
incluído
no salário
Auxílio FArdAmento entrA este mês no 
contrAcheque de policiAis militAres e BomBeiros
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O go-
verno do 
Estado, por in-
termédio da PM, 
PC e da Sead, tam-
bém divulgou o crono-
grama dos concursos para 
oficiais e praças da PM inicia-
do em maio de 2016, que ofer-
tou 2.194 vagas.

A titular da Sead detalhou 
que as vagas ofertadas estão sen-
do integralmente preenchidas, 
com 2 mil aprovados ao posto de 
praças e 194 ao posto de oficiais. 

Os editais com os resulta-
dos finais dos concursos para 
praças e para oficiais de saúde 
classificados e aprovados foram 

publi-
c a d o s 
no Diário 
Oficial dos 
dias 7 e 18 de 
julho. O resultado 
final dos classificados e apro-
vados para oficiais será publi-
cado no dia 27 de julho. 

  Coronel Hilton Benigno lembrou que o auxílio é pago duas vezes por ano
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“O impacto na fo-
lha de pagamento de 
julho será da ordem de R$ 
13,3 milhões. Nosso esforço 
é no sentido de valorizar o ser-
vidor, inclusive pagando em dia 
e sem parcelamento os salários 
e vantagens de todo o funcio-
nalismo”, afirma a secretária de 
Administração, Alice Viana.

Outra medida que deverá 
garantir ainda mais benefícios 
e valorização para servidores 
da PM, Polícia Civil e Corpo de 
Bombeiros é o aumento do va-
lor da jornada operacional. Para 
isso, o governo do Estado envia-
rá Projeto de Lei à Assembleia 
Legislativa em agosto, solicitan-
do aumento nos valores. 

Na proposta, o Executivo 
Estadual solicitará aumento de 
quase 100% no valor para os PMs 
e bombeiros, passando dos atu-
ais R$ 91,00 para R$ 180,00. A gra-
tificação de plantão remunerado 
da PC também será reajustado 


