
quinta-feira, 20 de setembro de 2018 Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção II São Paulo, 128 (177) – 25

(CINCO) DIAS, CONVERTIDA EM MULTA, em mitigação da pena 
inicialmente prevista, nos moldes do art. 251, inc. II, c.c. art. 256, 
inc. I, §1º, e art. 254, §2º, da Lei 10.261/68, por violação ao inc. 
I, do art. 241 e art. 242 inc. IV, do mesmo diploma legal, com as 
alterações da Lei Complementar 942/2003. (Intime-se, abrindo-
-se vista dos autos em cartório, no período compreendido das 
09h às 11h e das 13h às 15h hs – Advogado: Dr. Wesley Gomes, 
OAB/SP 347.129).

Proc.SAP/GS 162/17 - ABSOLVENDO ODIRLEY DE CARVA-
LHO FEQUETTIA, RG 28.267.154-7, Agente de Segurança Peni-
tenciária de Classe II, do SQC-III-QSAP, classificado à época dos 
fatos na Penitenciária “Cabo PM Marcelo Pires da Silva” de Itaí, 
da Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Noroeste 
do Estado, considerando-se justificadas as faltas injustificadas 
e consecutivas praticadas no período de 18/09 a 01-11-2012, 
assim como, as faltas injustificadas e interpoladas praticadas 
no exercício de 2014, para fins exclusivamente disciplinares. 
(Intime-se, abrindo-se vista dos autos em cartório, no período 
compreendido das 09h às 11h e das 13h às 15h – Advogados: 
Drs. Éverton Ribeiro Silva, OAB/SP 341.477 e Dayane Ideriha de 
Aguiar, OAB/SP 331.301).

Proc.SAP/GS 359/14 - ABSOLVENDO o ex-servidor FERNAN-
DO DA COSTA MORAES, RG 16.682.015-6, Agente de Segurança 
Penitenciária de Classe IV, do SQC-III-QSAP, classificado à época 
dos fatos na Penitenciária “ASP Joaquim Fonseca Lopes” de 
Parelheiros, da Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região 
Metropolitana de São Paulo, considerando-se justificadas as 
faltas injustificadas e consecutivas praticadas nos Períodos de 
01/09 a 20/10 e de 26/10 a 31-12-2013, para fins exclusiva-
mente disciplinares. (Intime-se, abrindo-se vista dos autos em 
cartório, no período compreendido das 09h às 11h e das 13h 
às 15h. – Advogada: Dra. Vania Cury Costa, OAB/SP 111.821).

Proc.SAP/GS 455/17 - ABSOLVENDO LUCAS RIBEIRO DAS 
NEVES, RG 29.894.327-X, Agente de Segurança Penitenciária 
de Classe III, do SQC-III-QSAP, classificado à época dos fatos na 
Centro de Detenção Provisória “Dr. Felix Nobre de Campos” de 
Taubaté, da Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região do 
Vale do Paraíba e Litoral, considerando-se justificadas as faltas 
injustificadas e consecutivas praticadas no Período de 07-07-
2016 a 20-11-2016, para fins exclusivamente disciplinares.
(Intime-se, abrindo-se vista dos autos em cartório, no período 
compreendido das 09h às 11h e das 13h às 15h. – Advogado: Dr. 
Eduardo Nunes Cezar de Andrade, OAB/SP 344.199).

Proc.SAP/GS 642/16 - ABSOLVENDO MARCELO ROCHA 
BOTAN, RG 39.557668-4, Agente de Segurança Penitenciária 
de Classe III, do SQC-III-QSAP, classificado à época dos fatos 
na Penitenciária “ASP Lindolfo Terçariol Filho” de Mirandópolis, 
da Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Oeste do 
Estado, considerando-se justificadas as faltas injustificadas e 
consecutivas praticadas no Período de 09/03 a 05-10-2016, 
para fins exclusivamente disciplinares. (Intime-se, abrindo-se 
vista dos autos em cartório, no período compreendido das 09h 
às 11h e das 13h às 15h. – Advogado: Dr. Éverton Ribeiro Silva, 
OAB/SP 341.477).

Proc.SAP/GS 720/17 - ABSOLVENDO JOSELITO DE OLIVEIRA 
VAZ, RG 18.726.686, Agente de Segurança Penitenciária de 
Classe VI, do SQF-II-QSAP, classificado à época dos fatos no 
Centro de Progressão Penitenciária “Dr. Edgard Magalhães 
Noronha” de Tremembé, da Coordenadoria de Unidades Pri-
sionais da Região do Vale do Paraíba e Litoral, considerando-se 
justificadas as faltas injustificadas consecutivas, praticadas no 
período de 19-12-2015 a 03-01-2016, para fins exclusivamente 
disciplinares. (Intime-se, abrindo-se vista dos autos em car-
tório, no período compreendido das 09h às 11h e das 13h às 
15h. – Advogadas: Dras. Caroline Henrique de Oliveira, OAB/SP 
302.036 e Ana Nery Poloni, OAB/SP 216.624).

Proc.SAP/GS 1097/13 - JULGANDO IMPROCEDENTES as 
imputações irrogadas na Portaria Inaugural, e com fulcro no 
artigo 311, da Lei 10.261/68, ABSOLVO CESAR HENRIQUE 
CAMARGO DE SOUZA, RG 23.360.012-7, Agente de Escolta e 
Vigilância Penitenciária de Nível II, do SQC-III-QSAP, classificado 
à época dos fatos na Penitenciária “Rodrigo dos Santos Freitas” 
de Balbinos, da Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região 
Noroeste do Estado, considerando-se justificadas as faltas injus-
tificadas e consecutivas, praticadas no período de 21-10-2012 a 
12-01-2013, para fins exclusivamente disciplinares. (Intime-se, 
abrindo-se vista dos autos em cartório, no período compreendi-
do das 09h às 11h e das 13h às 15h – Advogada: Dra. Mônica 
Fraissat Ramalho, OAB/SP 85.174).

Proc.SAP/GS 1225/17 - ABSOLVENDO SIMONE CRISTINA 
PALOMARES CÁCERES, RG 23.882.515-2, Oficial Administrativo, 
do SQC-III-QSAP, classificado à época dos fatos na Penitenciária 
“Luiz Gonzaga Vieira” de Pirajuí, da Coordenadoria de Unida-
des Prisionais da Região Noroeste do Estado, considerando-se 
justificadas as faltas praticadas no Período de 13-07-2017 a 
15-08-2017, para fins exclusivamente disciplinares. (Intime-se, 
abrindo-se vista dos autos em cartório, no período compreendi-
do das 09h às 11h e das 13h às 15h. – Advogado: Dr. Daniel da 
Silva Gallardo, OAB/SP 305.985).

Proc.SAP/GS 1423/14 - ABSOLVENDO CELSO RICARDO 
CANDIDO, RG 20.629.003, Agente de Segurança Penitenciária 
de Classe IV, do SQC-III-QSAP, classificado à época dos fatos 
na Penitenciária “Dr. Antonio de Queiroz Filho” de Itirapina, 
da Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Central do 
Estado, considerando-se justificadas as faltas injustificadas e 
consecutivas, praticadas nos períodos de 01/01 a 13-04-2010, 
de 18/04 a 13-06-2010, de 19-06-2010 a 01-01-2011, de 07/02 
a 31-03-2012 e de 26/06 a 07-11-2012, assim como, as faltas 
injustificadas e interpoladas praticadas no Exercício de 2011, 
para fins exclusivamente disciplinares. (Intime-se, abrindo-se 
vista dos autos em cartório, no período compreendido das 09h 
às 11h e das 13h às 15h – Advogado: Dr. Maurício da Silva, 
OAB/SP 393.395).

Proc.SAP/GS 1510/16 - ABSOLVENDO MARCOS JOSÉ ARAU-
JO NASCIMENTO, RG 28.772.417-7, Agente de Segurança 
Penitenciária de Classe III, do SQC-III-QSAP, classificado à época 
dos fatos na Centro de Progressão Penitenciária de Pacaembu, 
da Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Oeste do 
Estado, considerando-se justificadas as faltas injustificadas e 
interpoladas praticadas no Exercício de 2015, para fins exclusi-
vamente disciplinares. (Intime-se, abrindo-se vista dos autos em 
cartório, no período compreendido das 09h às 11h e das 13h 
às 15h – Advogada: Dra. Jozineide Rodrigues de Souza Correia, 
OAB/SP 188.500).

Proc.SAP/GS 1651/16 - ABSOLVENDO MARCOS LIMA DA 
SILVA, RG 32.627.912-X, Agente de Segurança Penitenciária 
de Classe III, do SQC-III-QSAP, classificado à época dos fatos 
na Penitenciária “Mário de Moura e Albuquerque” de Franco 
da Rocha, da Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região 
Metropolitana de São Paulo, considerando-se justificadas as 
faltas praticadas no Período de 01-01-2015 a 31-12-2015, para 
fins exclusivamente disciplinares. (Intime-se, abrindo-se vista 
dos autos em cartório, no período compreendido das 09h às 
11h e das 13h às 15h. – Advogado: Dr. Luis Fernando Bertassoli, 
OAB/SP 224.004).

Proc.SAP/GS 1705/15 - JULGANDO IMPROCEDENTES as 
imputações irrogadas na Portaria Inaugural, e com fulcro no 
art. 311, da Lei 10.261/68, ABSOLVO LUIZ CARLOS BERTO, RG 
23.501.884-3, Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária de 
Nível III, do SQC-III-QSAP, classificado à época dos fatos na Peni-
tenciária “Odon Ramos Maranhão” de Iperó, da Coordenadoria 
de Unidades Prisionais da Região Central do Estado, consideran-
do-se justificadas as faltas injustificadas e interpoladas, pratica-
das no exercício de 2012, para fins exclusivamente disciplinares. 
(Intime-se, abrindo-se vista dos autos em cartório, no período 
compreendido das 09h às 11h e das 13h às 15h – Advogadas: 
Dras. Caroline Henrique de Oliveira, OAB/SP 302.036 e Bruna 
Fortuna de Oliveira Neves, OAB/SP 353.159).

De 10-9-2018
Declarando, em virtude de decisão judicial e como deter-

mina a “Obrigação de Fazer” (Despacho da Procuradora do 
Estado, Dra. Mara Cilene Baglie, Of. SAP 4.1.2 - 560/18 e Proc. 
0006286-07.2018.8.26.0602 - VFP da Comarca de Sorocaba/SP), 
que no título do Sd PM 134900-7 Afonso José da Nobrega - 50º 
BPM/I, passe a constar o direito ao recebimento do Adicional de 
Local de Exercício - ALE relativo ao mês de fevereiro de 2013 e 
do Adicional de Insalubridade relativo ao mês de abril de 2013. 
(Apostila DP-1951/113/18)

De 11-9-2018
Declarando:
em virtude de decisão judicial e como determina a “Obri-

gação de Fazer” (Despacho do Procurador do Estado, Dr. 
Murilo Rodrigues Junior, Of. 344/18 - LCC e Proc. 1003217-
57.2015.8.26.0568 - VJECCrim da Comarca de São João da Boa 
Vista/SP), que no título do Cb PM 102738-7 Ailton de Figueredo 
Joia - 4º BPRv, passe a constar o direito de que o cálculo do adi-
cional por tempo de serviço - quinquênio, incida também sobre 
os valores recebidos a título de “Adicional de Insalubridade”. 
(Apostila DP-1953/113/18)

em virtude de decisão judicial e como determina a “Obri-
gação de Fazer” (Despacho da Procuradora do Estado, Dra. 
Natalia Pereira Covale, Of. PJ-3 - 2911/18, Banca 31-E, Proc. 
0030188-60.2013.8.26.0053, Cumprimento de Sentença 
0010868-48.2018.8.26.0053 - 1ª VFP/SP), que no título da Sd 
PM 144620-7 Carina Rosa Pereira - CPI-1, passe a constar o 
direito ao reconhecimento do período exercido como Sd PM 
Temporária para fins de recebimento do décimo terceiro salário 
e das férias, com o respectivo acréscimo do terço constitucional, 
e para fins previdenciários, admitindo-se a averbação do tempo 
de serviço no regime geral de previdência social, mediante con-
tribuição proporcional do contratante e da contratada. (Apostila 
DP-1833/113/18)

em virtude de decisão judicial e como determina a “Obriga-
ção de Fazer” (Despacho do Procurador do Estado, Dr. Luciano 
Carlos de Melo, Proc. 0002407-55.2014.8.26.0400 - VJECCrim 
da Comarca de Olímpia/SP), que no título do Ex - Sd PM Temp 
(525432-9 e 533108-A) Alan Correia Landi - 33º BPM/I, passe 
a constar o direito às férias (com o acréscimo de um 1/3), 13º 
salário e Adicional de Insalubridade, bem como o tempo de labor 
em questão como válido para todos os fins legais e previdenci-
ários, inclusive aposentadoria, referentes à prestação de Serviço 
Auxiliar Voluntário iniciada em 2-8-10 até o término do referido 
vínculo. (Apostila DP-1948/113/18)

De 19-9-2018
Apostilando, em virtude de decisão judicial e como deter-

mina a “Obrigação de Fazer” contida no Processo 1025327-
18.2017.8.26.0071 - 1ª VFP da Comarca de Bauru, em nome 
da autora da ação, Maristela Martins Trefilo, RG 12.632.592-3, 
CPF 036.338.088-41, Oficial Administrativo, do SQF-II do QSSP, 
a cessação dos descontos a tÍtulo de “Adic. Insalubridade EFP” 
dos seus vencimentos. (Apostila DP-54/521/18).

 CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO 
ESTADO

 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO
 Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho
Contratante: Caixa Beneficente da Policia Militar do Estado
Contratado: Leo Costa Ramos, RG. 2.996.089, CPF. 

468.972.088-68, a contar de 12-09-2018.
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho
Contratante: Caixa Beneficente da Policia Militar do Estado
Contratado: Regina Affonso Guimarães, RG. 11.314.319-9, 

CPF. 086.297.688-00, a contar de 30-08-2018.
(Retificado por ter saído com data incorreta no D.O. 173, 

de 14-09-2018)

 Administração 
Penitenciária
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Resolução de 19-9-2018
Classificando:
a partir de 19-9-2018, o cargo provido pelo Agente de 

Segurança Penitenciária de Classe I abaixo relacionado, nomea-
do por Decreto de 3, publicado em 4-7-2018 na unidade abaixo 
especificada:

COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO 
METROPOLITANA DE SÃO PAULO

CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA CHÁCARA BELÉM I
ABILIO PERPETUO MAZARO, RG 22300886
a partir de 19-9-2018, o cargo provido pelo Agente de 

Segurança Penitenciária de Classe I abaixo relacionado, nomea-
do por Decreto de 1, publicado em 2-8-2018 na unidade abaixo 
especificada:

COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO 
METROPOLITANA DE SÃO PAULO

CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA “ASP WILLIANS 
NOGUEIRA BENJAMIN” DE PINHEIROS

LUCAS EREDIA AMORIM, RG 321578259-SP
 Resolução de 19-9-2018
Proc.SAP/GS 072/16 - O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

PENITENCIÁRIA, com base nas conclusões alçadas no Relatório 
Final PPD/PGE 1142/2018 elaborado pela d. Procuradora do 
Estado da 4ª Unidade (fls. 68/69), acolhido pelo d. Procurador 
do Estado respondendo pelo expediente da Procuradoria de 
Procedimentos Disciplinares (fls. 70), e na Manifestação da Che-
fia de Gabinete (fls. 71/74), JULGA PROCEDENTE as imputações 
irrogadas na Portaria Inaugural, nos autos do Processo SAP/GS 
072/2016, APLICA ao servidor NEYLTON RODRIGO DE CASTRO, 
RG. 30.175.894-3, Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária, 
nível III, do SQC-III-QSAP, classificado à época dos fatos, no Cen-
tro de Detenção Provisória “ASP Sandro Alves da Silva” de Serra 
Azul, da Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Noro-
este do Estado, a pena de SUSPENSÃO POR 05 (CINCO) DIAS, 
CONVERTIDA EM MULTA, em mitigação à pena inicialmente 
prevista, nos moldes do art. 251, inciso II, c.c. artigo 256, inciso 
I, §1º, e artigo 254, §2º, da Lei 10.261/68, por violação ao inciso 
I, do artigo 241 e artigo 242 inciso IV, do mesmo diploma legal, 
com as alterações da Lei Complementar 942/2003. 

 Despachos do Secretário, de 19-9-2018
Proc.SAP/GS 060/16 - ABSOLVENDO JOSÉ BEZERRA, RG 

18.456.530-3, Agente de Segurança Penitenciária de Classe 
IV, do SQC-III-QSAP, classificado à época dos fatos no Centro 
de Progressão Penitenciária “Professor Ataliba Nogueira” de 
Campinas, da Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região 
Central do Estado, considerando-se justificadas as faltas injusti-
ficadas e consecutivas, praticadas no período de 05-07-2014 a 
10-08-2014, para fins exclusivamente disciplinares. (Intime-se, 
abrindo-se vista dos autos em cartório, no período compreendi-
do das 09h às 11h e das 13h às 15h. – Advogadas: Dras. Caroline 
Henrique de Oliveira, OAB/SP 302.036 e Ana Nery Poloni, OAB/
SP 216.624).

Proc.SAP/GS 072/16 - APLICANDO a NEYLTON RODRIGO 
DE CASTRO, RG. 30.175.894-3, Agente de Escolta e Vigilância 
Penitenciária, nível III, do SQC-III-QSAP, classificado à época dos 
fatos, no Centro de Detenção Provisória “ASP Sandro Alves da 
Silva” de Serra Azul, da Coordenadoria de Unidades Prisionais 
da Região Noroeste do Estado, a pena de SUSPENSÃO POR 05 

em virtude de decisão judicial e como determina a “Obri-
gação de Fazer” (Despacho do Procurador do Estado, Dr. 
Marcelo Bianchi, PGE.NET 2018.01.009392, Proc. 1002447-
49.2017.8.26.0615 - JECCrim da Comarca de Tanabi/SP), que no 
título do Cb PM 932656-1 José Maria de Oliveira - 52º BPM/I, 
passe a constar o direito ao recebimento do Adicional de Insalu-
bridade de abril de 2013. (Apostila DP-1877/113/18)

De 4-9-2018
Declarando:
em virtude de decisão judicial e como determina a “Obriga-

ção de Fazer” (Despacho da Procuradora do Estado, Dra. Danie-
la Fernandes Anselmo Gonçalves Rodrigues, Proc. 1006492-
80.2017.8.26.0297 e Cumprimento de Sentença 0003694-
32.2018.8.26.0297 - VJECCrim da Comarca de Jales/SP), que 
no título do Cb PM 131066-6 Diego Correa Alonso - 16º BPM/I, 
passe a constar o direito ao recálculo dos quinquênios sobre os 
seus vencimentos integrais, incluindo o Adicional de Insalubrida-
de. (Apostila DP-1881/113/18)

em virtude de decisão judicial e como determina a “Obriga-
ção de Fazer” (Despacho da Procuradora do Estado, Dra. Marina 
Elisa Costa de Araújo, Proc. 0007679-31.2012.8.26.0196 - VFP 
da Comarca de Franca/SP), que no título do Sd PM 123280-A 
Anderson Alves Evangelista - 15º BPM/I, passe a constar o direi-
to a incidência dos quinquênios sobre a integralidade dos seus 
vencimentos, excetuadas as verbas de natureza eventuais, bem 
como a receber à quantia correspondente ao que deixou de ser 
recebida, desde que não atingidas pela prescrição quinquenal. 
(Apostila DP-1882/113/18)

em virtude de decisão judicial e como determina a “Obriga-
ção de Fazer” (Despacho do Procurador do Estado, Dr. Vinícius 
Lima de Castro, Proc. 1000228-56.2018.8.26.0024 - VJECCrim 
da Comarca de Andradina/SP), que no título do 3º Sgt PM 
892727-8 Elias Ribeiro Costa - 2º BPRv, passe a constar o direito 
ao recebimento do Adicional de Insalubridade referente ao mês 
de abril de 2013. (Apostila DP-1884/113/18)

em virtude de decisão judicial e como determina a “Obriga-
ção de Fazer” (Despacho do Procurador do Estado, Dr. Luiz Arnal-
do Seabra Salomão, Proc. 1000089-60.2018.8.26.0071 - Anexo 
de Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Bauru/
SP), que no título do Cb PM 950916-0 Anderson Cézar Sant'anna 
- 4º BPM/I, passe a constar o direito ao recebimento do Adicional 
de Local de Exercício referente mês de fevereiro de 2013 e do 
Adicional de Insalubridade referente ao mês de abril de 2013, 
também para incluir no cálculo dos quinquênios e da sexta-parte 
verbas recebidas a título de Adicional de Insalubridade e Adicio-
nal de Local de Exercício - ALE até 1-3-13, data em que esta foi 
incorporada aos seus vencimentos, bem como ao recebimento 
das parcelas atrasadas e demais verbas que tenham por base de 
cálculo sua remuneração, respeitada a prescrição quinquenal, 
corrigidas monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de 
Justiça para Débitos Relativos às Fazenda Públicas, desde a 
data em que deveriam ter sido realizados os recebimentos e 
acrescidas de juros moratórios nos termos do artigo 1º-F da Lei 
9.494/07, a partir da citação. (Apostila DP-1885/113/18)

Retificando a publicação contida no D.O. 188, de 5-10-16, 
Apostila DP-1534/113.1/16, conforme despacho da Procuradora 
do Estado, Dra. Vanessa Motta Tarabay (Banca 32-I, Proc. 
1027233-05.2014.8.26.0053 - 7ª VFP/SP - Antônio Faria dos 
Santos e outro), de como constou para constar: que no título 
dos autores abaixo relacionados passe a constar o direito à inva-
lidação da Portaria PM1-004/02/11, restabelecendo-se a forma 
do pagamento do Regime Especial de Trabalho Policial - RETP, 
anteriormente vigente que, no caso dos autores, em virtude da 
decisão proferida nos autos do processo 891/86, com incidência 
sobre o salário padrão mais adicionais temporais:

POSTO/GRAD - RE - NOME - OPM
Maj PM 830307-0 Antônio Faria dos Santos - CPD;
1º Ten PM 841277-4 Rivaldo Ferreira da Silva - 2º BPRv.
(Apostila DP-1889/113/18)
De 5-9-2018
Declarando:
em virtude de decisão judicial e como determina a “Obri-

gação de Fazer” (Despacho do Procurador do Estado, Dr. Fábio 
Luciano de Campos, Proc. 1026982-06.2014.8.26.0564 - 2ª VFP 
da Comarca de São Bernardo do Campo/SP), que no título do Sd 
PM 882071-6 Aldenir Aparecido da Silva - 24º BPM/M, passe a 
constar o direito à revisão dos proventos de aposentadoria na 
forma integral (30/30). (Apostila DP-1861/113/18)

em virtude de decisão judicial e como determina a “Obri-
gação de Fazer” (Despacho do Procurador do Estado, Dr. Caio 
Augusto Nunes de Carvalho, Of. PJ-3 - 3069/18, Banca 32-F, 
Proc. 0031719-89.2010.8.26.0053, Cumprimento de Sentença 
0021632-93.2018.8.26.0053 - 11ª VFP/SP - Antônio José Eça 
e outros), que no título dos autores abaixo relacionados passe 
a constar o direito a incidência dos adicionais por tempo de 
serviço quinquenais sobre todas as parcelas que compõem os 
vencimentos, com exceção das eventuais:

POSTO/GRAD - RE - NOME - OPM
Cel PM 780334-6 Antônio José Eça - C Med;
Maj PM 891316-1 Carlos Walter Sobrado Júnior - C Med;
3º Sgt PM 831996-A Severino Afonso da Silva - RPMon;
Cb PM 812335-7 José Albertino de Jesus - 41º BPM/M;
Cb PM 942968-9 Reginaldo Paixão - 30º BPM/M.
(Apostila DP-1927/113/18)
em virtude de decisão judicial e como determina a “Obri-

gação de Fazer” (Despacho do Procurador do Estado, Dr. Igor 
Forte Catta Preta, Proc. 1034629-95.2015.8.26.0506 - 2ª VFP 
da Comarca de Ribeirão Preto/SP), que no título do 3º Sgt PM 
900712-1 Carlos Alberto Leite Ferreira - 9º GB, passe a constar 
o direito ao recálculo dos quinquênios para incidir sobre o Adi-
cional Local de Exercício (ALE), enquanto a gratificação existiu. 
(Apostila DP-1906/113/18)

em virtude de decisão judicial e como determina a “Obriga-
ção de Fazer” (Despacho do Procurador do Estado, Dr. Washing-
ton Luiz Janis Junior, Proc. 1002055-92.2017.8.26.0071 - 1ª VFP 
da Comarca de Bauru/SP), que no título do 1º Sgt PM 123016-6 
Anderson Correia da Silva - 12º BPM/I, passe a constar o direito 
ao recálculo dos quinquênios, de forma que sejam calculados 
sobre os vencimentos/proventos integrais, salvo sobre parcelas 
eventuais, nos termos do art. 129 da CE, a partir de 5-10-89, 
observada a prescrição quinquenal, excluída da base de cálculo 
o Adicional de Insalubridade. (Apostila DP-1912/113/18)

De 6-9-2018
Declarando:
em virtude de decisão judicial e como determina a “Obriga-

ção de Fazer” (Despacho da Procuradora do Estado, Dra. Simone 
Massilon Bezerra, Of. SAP 4.1.2 - 3678/18, Proc. 1004079-
81.2017.8.26.0269 - 4ª VC da Comarca de Itapetininga/SP), 
que no título do Cb PM 129664-7 Diego Siqueira Inocêncio 
Alves - 22º BPM/I, passe a constar o direito ao reconhecimento 
do período trabalhado como Soldado Temporário para fins pre-
videnciários, desde que efetuada contribuição proporcional do 
Contratante e do Contratado, bem como ao recebimento refe-
rente às férias (acrescidas do terço constitucional) e 13º salário, 
proporcionais ao período de contratação, devidamente corrigido, 
desde cada pagamento a menos, e acrescido de juros de mora, 
a contar da citação, conforme a Lei 11.960/09, observada a 
prescrição quinquenal. (Apostila DP-1932/113/18)

em virtude de decisão judicial e como determina a “Obriga-
ção de Fazer” (Despacho da Procuradora do Estado, Dra. Mar-
cela Nolasco Ferreira Jorge, Proc. 10077595-88.2017.8.26.0189 
e Cumprimento de Sentença 0003466-9.2018.8.26.0189 - VJEC-
Crim da Comarca de Fernandópolis/SP), que no título do Cb PM 
992305-5 Kleber Aparecido Aparício - 16º BPM/I, passe a constar 
o direito ao recálculo dos quinquênios para que incida sobre 
todas as parcelas componentes dos vencimentos integrais, com-
preendido o Padrão mais as vantagens pecuniárias concedidas a 
título definitivo, isto é, incorporadas à remuneração, excluídas as 
transitórias e eventuais. (Apostila DP-1933/113/18)

em virtude de decisão judicial e como determina a “Obri-
gação de Fazer” (Despacho do Procurador do Estado, Dr. Márcio 
Aparecido de Oliveira, Proc. 1001893-28.2017.8.26.0094 e 
Cumprimento de Sentença 0000824-41.2018.8.26.0094 - VFP 
da Comarca de Mogi das Cruzes/SP), que no título do 1º Sgt PM 
912348-2 Paulo César Telles - 3º BPM/I, passe a constar o direito 
ao cômputo do período do Curso de Formação de Soldados, 
de 15-7-91 até 23-1-92, para fins de férias acrescidas do terço 
constitucional, de forma proporcional ao período do curso, a 
ser usufruída a critério da Administração Pública. (Apostila 
DP-1865/113/18)

em virtude de decisão judicial e como determina o Manda-
do de Segurança na forma de “Obrigação de Fazer” (Despacho 
da Procuradora do Estado, Dra. Rita Kelch, Mandado de Segu-
rança 1049277-81.2015.8.26.0053, Cumprimento de Sentença 
0020828-62.2017.8.26.0053 - 9ª VFP/SP), que no título do Sd 
PM 124592-9 Fernando Stipp Cebollero - 3º BPM/I, passe a cons-
tar o direito a incidência dos adicionais temporais, representados 
pelos quinquênios, de forma que sejam calculados sobre os 
integrais vencimentos/proventos, salvo sobre parcelas eventuais, 
nos termos do art. 129 da CE, a partir de 5-10-89, observada a 
prescrição quinquenal. (Apostila DP-1850/113/18)

em virtude de decisão judicial e como determina a 
“Obrigação de Fazer” (Despacho da Procuradora do Estado, 
Dra. Fernanda Augusta Hernandes Carrenho, Proc. 1002105-
39.2017.8.26.0356, Cumprimento de Sentença 0006120-
34.2018.8.26.0356 - JECCrim da Comarca de Mirandópolis/
SP), que no título do Cb PM 971838-9 Paulo Sérgio Porlato 
- 28º BPM/I, passe a constar o direito a nova metodologia de 
cálculo dos adicionais intitulados quinquênios, devendo incidir 
os adicionais sobre todas as parcelas componentes dos seus 
vencimentos integrais, neste conceito compreendidos o padrão 
mais as vantagens pecuniárias concedidas a título definitivo, 
isto é, incorporadas à sua remuneração, excluídas as vantagens 
transitórias ou eventuais. (Apostila DP-1868/113/18)

em virtude de decisão judicial e como determina a “Obri-
gação de Fazer” (Despacho do Procurador do Estado, Dr. Filipe 
Paulino Martins, Of. PJ-3 - 3014/18, Banca 32-B, Proc. 1003304-
35.2017.8.26.0053, Cumprimento de Sentença 0022126-
55.2018.8.26.0053 - 6ª VFP/SP), que no título da Subten PM 
961703-5 Renata Patrícia da Silva Oliveira - DP, passe a constar 
o direito a incorporação dos décimos da Gratificação de Repre-
sentação percebidos, bem como ao recálculo dos vencimentos, 
integrando aos vencimentos o valor incorporado, com os 
consequentes reflexos nos adicionais e vantagens, respeitada a 
prescrição quinquenal. (Apostila DP-1869/113/18)

em virtude de decisão judicial e como determina a “Obri-
gação de Fazer” (Despacho do Procurador do Estado, Dr. Caio 
Augusto Nunes de Carvalho, Of. PJ-3 - 3040/18, Banca 32-F, 
Proc. 1044782-28.2014.8.26.0053 - 1ª VFP/SP), que no título 
da Ex-Sd PM Temp 532106-9 Jellifer Rodrigues do Prado - 14º 
BPM/I, passe a constar o direito ao recebimento além do salário 
pelos dias trabalhados como Sd PM Temporário, apenas o 
décimo terceiro salário e as férias, com o respectivo acréscimo 
do terço constitucional e, para fins previdenciários, a averbação 
do tempo de serviço prestado, no regime geral de previdência 
social (RGPS), desde que recolhidas as contribuições previ-
denciárias devidas relativas ao período averbado. (Apostila 
DP-1875/113/18)

em virtude de decisão judicial e como determina a “Obri-
gação de Fazer” (Despacho do Procurador do Estado, Dr. Igor 
Fortes Catta Preta, Proc. 1005454-96.2017.8.26.0664 - VJEC-
Crim da Comarca de Votuporanga/SP), que no título do 3º Sgt 
PM 966135-2 Antônio Carlos Modesto - 19º BPM/M, passe a 
constar o direito ao recálculo dos quinquênios sobre os seus ven-
cimentos integrais, excluídas as gratificações eventuais, no caso, 
o Adicional de Insalubridade deve ser considerado gratificação 
eventual, e o Adicional de Local de Exercício - ALE, enquanto 
existiu, deve ser incluído no cálculo. (Apostila DP-1837/113/18)

em virtude de decisão judicial e como determina a “Obri-
gação de Fazer” (Despacho do Procurador do Estado, Dr. Paulo 
Braga Neder, Proc. 1000846-79.2016.8.26.0053 - 1ª VJEFP/SP), 
que no título do 2º Sgt PM 991270-3 Allison Dinis Rodrigues 
de Melo - 14º GB, passe a constar o direito ao recálculo do 
quinquênio, para que tenha incidência sobre os seus vencimen-
tos integrais, excetuadas verbas de caráter eventual. (Apostila 
DP-1839/113/18)

em virtude de decisão judicial e como determina a “Obri-
gação de Fazer” (Despacho do Procurador do Estado, Dr. Gibran 
Nobrega Zeraik Abdalla, Proc. 1000849-03.2016.8.26.0128, 
Cumprimento de Sentença 0000823-85.2017.8.26.0128 - JEC-
Crim da Comarca de Cardoso/SP), que no título do Cb PM 
992349-7 Pablo Omar Rodrigues Di Paola - 16º BPM/I, passe a 
constar o direito ao recálculo dos quinquênios sobre os seus ven-
cimentos integrais, inclusive sobre o Adicional de Insalubridade, 
salvo vantagens eventuais. (Apostila DP-1853/113/18)

em virtude de decisão judicial e como determina a “Obri-
gação de Fazer” (Despacho do Procurador do Estado, Dr. Thiago 
de Paula Leite, Of. PJ-3 - 3022/18, Banca 32-H, Proc. 0011971-
66.2013.8.26.0053, Cumprimento de Sentença 0020076-
56.2018.8.26.0053 - 3ª VFP/SP - Anderson Vieira José e outros), 
que no título dos autores abaixo relacionados passe a constar 
o direito ao recálculo dos quinquênios, de modo que sejam 
calculados sobre os seus vencimentos integrais, exceto sobre 
as parcelas eventuais, os próprios quinquênios e a sexta-parte, 
bem como ao recebimento das parcelas atrasadas, observada a 
prescrição quinquenal:

POSTO/GRAD - RE - NOME - OPM
Cel PM 5027-0 Paulo Roberto Farat - 29º BPM/I;
Cel PM 840006-7 Ricardo Fernandes de Assumpção - C 

Med;
2º Ten PM 913280-5 Nascimento Alves das Neves Chmejel 

- 30º BPM/M;
1º Sgt PM 980153-7 Anderson Vieira José - 20º BPM/M;
Cb PM 102731-0 Marco Antônio Avelino da Silva - 20º 

BPM/M;
Sd PM 119785-1 Fernando Vaz - CPA/M-8.
(Apostila DP-1871/113/18)
em virtude de decisão judicial e como determina a “Obri-

gação de Fazer” (Despacho do Procurador do Estado, Dr. 
Marcelo Bianchi, PGE.NET 2018.01.108986, Proc. 1001868-
84.2018.8.26.0189, Cumprimento de Sentença 0004270-
58.2018.8.26.0189 - VJECCrim da Comarca de Fernandópolis/
SP - Pedro Batista de Araújo da Silva e outros), que no título 
dos autores abaixo relacionados passe a constar o direito ao 
recebimento do Adicional de Insalubridade de abril de 2013:

POSTO/GRAD - RE - NOME - OPM
1º Sgt PM 950039-1 Claudio de Paula Silva - 16º BPM/I;
Cb PM 103869-9 Ivair Dela Colecta - 16º BPM/I;
Cb PM 125335-2 Diego Moreira Dantas - 16º BPM/I
Cb PM 888436-6 Gil Cezar Antunes - 16º BPM/I;
Cb PM 942057-6 Pedro Batista de Araújo da Silva - 16º 

BPM/I.
(Apostila DP-1851/113/18)
em virtude de decisão judicial e como determina a “Obriga-

ção de Fazer” (Despacho do Procurador do Estado, Dr. Vinícius 
Lima de Castro, Proc. 1003353-66.2017.8.26.0024 e Cumpri-
mento de Sentença 0008906-14.2017.8.26.0024 - VJECCrim da 
Comarca de Andradina/SP), que no título do Sd PM 147270-4 
Erix Roberto Suzuki Moraes - 28º BPM/I, passe a constar o 
direito ao recebimento do Adicional de Insalubridade, de forma 
retroativa, anteriormente à expedição do laudo pericial. (Apos-
tila DP-1856/113/18)

em virtude de decisão judicial e como determina a “Obri-
gação de Fazer” (Despacho da Procuradora do Estado, Dra. 
Fernanda Paulino, Proc. 1005153-16.2018.8.26.0309 - VFP da 
Comarca de Jundiaí/SP), que no título do Sd PM 149972-6 
Gastão Ferreira - 11º BPM/I, passe a constar o direito ao 
recebimento do Adicional de Insalubridade desde a sua posse. 
(Apostila DP-1857/113/18)
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