
 

PROF. REINALDO CIQUEIRA 

Pós-graduado em Segurança Pública, Direito Processual e Psicologia Jurídica. 

Agente de Segurança Judiciária Federal - TRT20. 

Professor há mais de 20 anos. 

Aprovado em Concursos Públicos nos âmbitos  Federal, Estadual e Municipal, 
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O que é o  
Estatuto da PMSE? 



 Do latim statutun 
(regulamento, sentença, 
aresto). 

 É uma variedade de norma 
jurídica, com efeito erga 
omnes, que regulamenta a 
organização e funcionamento 
de uma coletividade, 
instituição, órgão, 
estabelecimento,empresa 
pública ou privada. 

SIGNIFICADO DE ESTATUTO 



LEI COMPLEMENTAR Nº 278 DE 01 DE 

DEZEMBRO DE 2016 
 

PRINCÍPAIS VANTAGENS: 
  

  Pagamento de subsídios (Soldado de 3ª classe: R$ 3.370,00); 

 

  Exigência de nível superior para participar dos concursos da PMSE; 

 

  A Gratificação de Atividade em Eventos – GRAE, foi convertida em 

Retribuição Financeira Transitória pelo Exercício de Atividade Extraordinária – 

RETAE. Cabos e soldados, que recebiam R$ 80,00 a título de GRAE, passam 

a receber R$ 200,00 como RETAE. Cada policial poderá receber até R$ 

2.000,00 em RETAES por mês. 



LEI COMPLEMENTAR Nº 278 DE 01 DE 

DEZEMBRO DE 2016. 
 

PRINCÍPAIS VANTAGENS: 
  

 Os oficiais e praças da PMSE receberão também auxílio uniforme no valor de R$ 1.700 por 

ano.  

 

  Definição de 36 horas semanais, ou 180 mensais para 2018. 

 

  Prevê adicional de convocação, que resultará em um adicional médio de 40% para todos os 

postos e graduações.  

 

  Aumentos significativos do seguro de vida (de R$ 15 mil, passará a R$ 60 mil), invalidez 

(passa de R$ 7.500, para R$ 30 mil) e auxílio funeral (passa de R$ 876,05 para R$ 4.426,55). 

 



TÍTULO I - GENERALIDADES 
  

Art. 1º. O presente Estatuto regula a situação, 
obrigações, deveres, direitos, vantagens e 
prerrogativas dos policiais militares do Estado de 
Sergipe.  

 

Art. 2º. A Polícia Militar de Sergipe, subordinada ao 
Governador do Estado, é uma instituição destinada à 
manutenção da ordem pública do Estado, sendo 
considerada força auxiliar e reserva do Exército. 

 



 

DESTINAÇÃO CONSTITUCIONAL DA PMSE: 
 

Art. 144 

. . . 

§ 5º Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a 

preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros 

militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a 

execução de atividades de defesa civil. 

CONSTITUCIONAL FEDERAL DE 1988 – CF/88 



 

PREVISÃO CONSTITUCIONAL DA PMSE COMO 

FORÇA AUXILIAR DO EXÉRCITO: 
 

Art. 144 

. . .  

§ 6º As polícias militares e corpos de bombeiros militares, forças 

auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se, juntamente com as 

polícias civis, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Territórios. 

CF/88 

 



Art. 3º. Os integrantes da Polícia Militar do Estado de Sergipe, em 

razão da destinação constitucional da Corporação e em decorrência 

das leis vigentes, constituem uma categoria especial de servidores 

públicos estaduais e são denominados policiais militares. 

 

 

EMENDA CONSTITUCIONAL 18/98: 
Art. 2º. A seção II do Capítulo VII do Título III da Constituição passa a denominar-

se "DOS SERVIDORES PÚBLICOS" e a Seção III do Capítulo VII do Título III da 

Constituição Federal passa a denominar-se "DOS MILITARES DOS ESTADOS, 

DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS“.  

 



§ 1º. Os policiais militares encontram-se em uma 

das seguintes situações:  

 

I - Na ativa:  

a) os policiais militares de carreira;  

b) os incluídos na Polícia Militar voluntariamente durante os 

prazos a que se obrigam a servir;  

c) os componentes da reserva remunerada, quando convocados;  

d) os alunos de órgãos de formação de policiais militares da ativa.  



II - Na inatividade:  

a) na reserva remunerada, quando pertencem à reserva da 

Corporação e percebam remuneração do Estado, porém sujeitos, 

ainda, à prestação de serviço na ativa, mediante convocação;  

b) reformados, quando tendo passado por uma das situações 

anteriores, estão dispensados, definitivamente, da prestação de 

serviço na ativa, mas continuam a perceber remuneração do 

Estado.  

 

§ 2º. Os policiais militares de carreira são os que, no desempenho 

voluntário e permanente do serviço policial militar, têm 

estabilidade assegurada ou presumida.  

 



Art. 5º. A carreira policial militar é caracterizada por atividade continuada e inteiramente 

devotada ás finalidades da Polícia Militar, denominada atividade policial militar.  

. . . 

§ 2º. É privativa de brasileiro nato a carreira de Oficial de Polícia Militar. 
 

CF/88 

 

Art.12 

. . . 

§ 3º São privativos de brasileiro nato os cargos: 

I - de Presidente e Vice-Presidente da República; 

II - de Presidente da Câmara dos Deputados; 

III - de Presidente do Senado Federal; 

IV - de Ministro do Supremo Tribunal Federal; 

V - da carreira diplomática; 

VI - de oficial das Forças Armadas. 
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