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Final 1118/2019 (fls.279/284), que deu fundamento à imposição 
da penalidade de REPREENSÃO, em decorrência da violação ao 
disposto no artigo 241, incisos III, IX e XIII e 245, inciso II, todos 
da Lei 10.261/68. Recebo o recurso apenas em seu efeito devo-
lutivo, na forma do artigo 314, da Lei 10.261/1968 - Advogado: 
Everton Ribeiro Silva – OAB/SP 341.477).

 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

 NÚCLEO DE PESSOAL
 Portaria do Diretor, de 4-12-2019
Autorizando, nos termos dos arts 209 e 213 da Lei 

10.261/68, alterada pela LC 1.048/08, o gozo de 15 (quinze) dias 
de licença-prêmio, aos servidores a seguir relacionados:

LAERTE DE PAULA SOUZA, RG 66482689, Assessor Técnico 
III, do SQC-I-QSAP, referente ao período aquisitivo de 11-4-2011 
a 8-4-2016 - Certidão 15/16 - PULP 608/2011.

SUELY DE FATIMA SENSULINI, RG 105468009, Assessor I, 
do SQC-I-QSAP, referente ao período aquisitivo de 2-9-1990 a 
31-1-2010 - Certidão 028/10 - PULP 506/2007.

 Apostilas do Diretor, de 4-12-2019
Concedendo:
A partir de 2-12-2019, de conformidade com a L.C. 315/83, 

com alterações posteriores, o ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 
à servidora PATRICIA HELENA OLIVEIRA, RG 29.965.645-7, 
Assessor Técnico II, Ref. 7, do SQC-I-QSAP, calculado mediante a 
aplicação do coeficiente 2,50 (dois inteiros e cinquenta centési-
mos) sobre a Unidade Básica de Valor – UBV, a que se refere o 
inc. IV, do art. 1º da LC 1.246/2014.

Considerando o disposto no art. 6º do Dec. 57.781/2012, a 
partir de 2-12-2019, o PRÊMIO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL - 
PDI à servidora PATRICIA HELENA OLIVEIRA, RG 29.965.645-7, 
Assessor Técnico II, do SQC-I-QSAP, nos termos dos arts 3º e 4º, 
da L.C. 1.158/2011, alterada pelo art. 3º da LC 1.250/2014, na 
proporção de 50%, do valor resultante da aplicação do coefi-
ciente de 8,00, calculado sobre o valor UBV – Unidade Básica de 
Valor, instituída pelo art. 33, da LC 1.080/2008.

 COORDENADORIA DE UNIDADES 
PRISIONAIS DA REGIÃO 
METROPOLITANA DE SÃO PAULO

 Portarias do Coordenador, de 4-12-2019
Concedendo:
com fundamento nos artigos 7º e 9º do Dec. 53.966/2009, 

a gratificação mensal, a Título de Representação, de acordo com 
alínea “l”, inc. II, art. 2º, do Dec. acima mencionado, calculada 
mediante a aplicação do coeficiente de 3,54 (três inteiros e 
cinquenta e quatro centésimos), sobre o valor da UBV, instituída 
pelo art. 33, da LC 1.080/2008, a partir das datas e períodos 
mencionados, aos interessados a seguir relacionados:

no período de 1º a 30-11-2019, a EDUARDO SILVESTRE 
MARCUSSI, RG. 23.603.508-3, Agente de Segurança Penitenciária 
de Classe III, do SQC-III-QSAP, pela substituição no exercício da 
função de serviço público de Diretor de Serviço, do Núcleo de 
Portaria, Turno IV, do Centro de Segurança e Disciplina, do Centro 
de Detenção Provisória “ASP Nilton Celestino” de Itapecerica da 
Serra, da Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Metro-
politana de São Paulo, por motivo de Férias do Titular. (CDPISE)

no período de 15 a 29-11-2019, a MARCIO LOPES DA SILVA, 
RG. 17.789.492-1, Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária, 
Nível de Vencimentos IV, do SQC-III-QSAP, pela substituição no 
exercício da função de serviço público de Diretor de Serviço, do 
Núcleo de Escolta e Vigilância, Turno I, do Centro de Escolta e 
Vigilância Penitenciária, do Centro de Detenção Provisória “ASP 
Nilton Celestino” de Itapecerica da Serra, da Coordenadoria de 
Unidades Prisionais da Região Metropolitana de São Paulo, por 
motivo de Férias do Titular. (CDPISE)

no período de 15 a 29-11-2019, a VAGNER DE ASSIS PEREI-
RA, RG. 33.498.905-X, Agente de Escolta e Vigilância Penitenci-
ária, Nível de Vencimentos II, do SQC-III-QSAP, pela substituição 
no exercício da função de serviço público de Diretor de Serviço, 
do Núcleo de Escolta e Vigilância, Turno II, do Centro de Escolta e 
Vigilância Penitenciária, do Centro de Detenção Provisória “ASP 
Nilton Celestino” de Itapecerica da Serra, da Coordenadoria de 
Unidades Prisionais da Região Metropolitana de São Paulo, por 
motivo de licença-prêmio do Titular. (CDPISE)

no período de 15 a 29-11-2019, a MARCELO DIAS PEREIRA, 
RG. 22.206.235-6, Agente de Segurança Penitenciária de Classe 
IV, do SQC-III-QSAP, pela substituição no exercício da função de 
serviço público de Diretor de Serviço, do Núcleo de Segurança, 
Turno II, do Centro de Segurança e Disciplina, do Centro de 
Detenção Provisória IV de Pinheiros, da Coordenadoria de 
Unidades Prisionais da Região Metropolitana de São Paulo, por 
motivo de Férias do Titular. (CDPIV P)

com fundamento nos artigos 7º e 9º do Dec. 53.966/2009, 
a gratificação mensal, a Título de Representação, de acordo com 
alínea “k”, inc. II, art. 2º, do Dec. acima mencionado, calculada 
mediante a aplicação do coeficiente de 5,00 (cinco inteiros), 
sobre o valor da UBV, instituída pelo art. 33, da LC 1.080/2008, 
no período de 6 a 20-11-2019, a AURELIANO BARBOSA SALDA-
NHA, RG. 18.600.335-3, Oficial Operacional, do SQC-III-QSAP, 
pela substituição no exercício da função de serviço público de 
Diretor II, do Centro Administrativo, do Centro de Detenção 
Provisória “ASP Nilton Celestino” de Itapecerica da Serra, da 
Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Metropolitana 
de São Paulo, por motivo de Licença Saúde do Titular. (CDPISE).

 Comunicado
Indicando nos termos dos artigos 78 e 79 do Decreto 

42.850, de 30-12-1963, os servidores abaixo relacionados para 
substituir, nos casos de impedimento legais e temporários, os 
titulares de cargo e ou designados para funções de comando, 
nos termos da legislação vigente.

Unidade (conforme Estrutura Organizacional) - Cargo/Fun-
ção de Comando Titular/Designado – nome – RG.

PENITENCIÁRIA “MÁRIO DE MOURA E ALBUQUERQUE” DE 
FRANCO DA ROCHA

BIÊNIO 2018/2019
02-02.1 – Equipe de Assistência Técnica – Supervisor 

Técnico III, RG. 33.038.632-3, CHARLES JESUS DA MOTA – 1º) 
RG. 32.933.946-1, EDER CARLOS DALBORGO – Válido a partir 
de 1/11/2019.

 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

 CENTRO DE RECURSOS HUMANOS
 Portaria do Diretor Técnico II, de 4-12-2019
Autorizando, nos termos dos artigos 209 e 213 da Lei 

10.261/68, alterada pela LC 1.048/08, o gozo de 15 (quinze) dias 
de licença-prêmio ao servidor AMAURI LOPES, RG. 22387632X, 
ANALISTA ADMINISTRATIVO, do SQC-III-QSAP, classificado 
na COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO 
METROPOLITANA DE SÃO PAULO, referente ao período aquisiti-
vo de 21/1/2008 a 14/5/2012 - Certidão 106/17 - PULP 368/13.

 CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE 
GUARULHOS II

 CENTRO ADMINISTRATIVO
 Núcleo de Pessoal
 Portaria da Diretora I, de 04-12-2019
Concedendo 90 dias de Licença-Prêmio, nos termos dos 

artigos 209 e 212, da Lei 10.261/68, ao funcionário LEANDRO 
AUGUSTO MERCADO, RG 32.424.019-3, AGENTE DE SEGURAN-
ÇA PENITENCIÁRIA DE CLASSE IV, do SQC-III-QSAP, referente 
ao periodo aquisitivo de 05-10-2014 a 03-10-2019, conforme 
certidão 136/2019, PULP 002/2018.

Aos dependentes do 3º Sgt PM 117704-4 Heber Rodrigo 
Mamedio de Carvalho, do 4º BPRv, encerro a concessão do 
auxílio- reclusão, a contar de 18-9-19, nos termos do artigo 29 
da Lei 452/74, com a nova redação dada pelo artigo 1º da Lei 
Complementar 1.013/07, tendo em vista ter sido posto em liber-
dade em 18-9-19, conforme alvará de soltura da 1ª Auditoria da 
Justiça Militar do Estado de São Paulo. (Lauda DP-168/114/19)

Auxílio-Reclusão - Encerramento Judicial
A dependente do Sd PM 109729-6 Tiers Novais, do 40º 

BPM/M, encerro a concessão do auxílio-reclusão, a contar de 
11-9-19, tendo em vista ter sido expulso em 11-9-19, conforme 
D.O. 172, de 11-09-2019, deixando de preencher os requisitos do 
artigo 29 da Lei 452/74, com a nova redação dada pelo artigo 1º 
da Lei Complementar 1.013/07. (Lauda DP-169/114/19)

De 25-11-19
Concedo ao Ten Cel PM 891212-2 Benedito Tadeu Galende, 

do 22º BPM/I, a incorporação de 2/10 da Gratificação de Repre-
sentação no coeficiente de 3,54 sobre a UBV, pelo exercício 
das Funções Cmdo, Dir, Ch própria de Ten Cel PM, a contar de 
23-5-18, e 23-5-19, respectivamente, nos termos do artigo 1º, 
incisos I, II e III, da LC 813/96, totalizando 2/10 incorporados. 
(Pr. 9.892.920/18). (Despacho DP-98/111/19)

De 4-12-19
1. Trata-se de requerimento de lavra da Dra. Eloa Etelvina 

Niglia, OAB/SP 387.557, defensora do Sd PM 151222-6 Willian 
Souza Baptista, Interno 226, no Presídio Militar Romão Gomes.

2. Alega a defensora que durante a instrução de um Proce-
dimento Disciplinar de Interno, no qual figura como acusado o 
Sd PM Willian, este lhe entregou um bilhete, e a defensora após 
ser questionada quanto ao adotado pelo interno, relatou ser um 
bilhete sem importância e o resgou, jogando-o no lixo, no entan-
to, tal ato resultou na instauração de mais um PDI em desfavor 
de seu cliente. E ainda questiona o fato de uma das testemunhas 
ter se apresentado em trajes civis.

3. Cabe considerar que compete ao Comandante do Presídio 
Militar Romão Gomes a decisão quanto aos Procedimentos 
Disciplinares dos Internos, nos termos da Resolução 9, de 2012 
do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, ao instituir 
o Regimento Interno de Execução Penal do Presídio da Polícia 
Militar “Romão Gomes”. E os recursos inerentes aos feitos, disci-
plinados no Capítulo VII da mencionada norma, não cabe a esta 
Diretora de Pessoal qualquer providencia, ou mesmo competência 
na decisão dos procedimentos, nem mesmo apreciação de recurso, 
razão pela qual deixo de manifestar por ausência de competência.

4. Quanto ao fato de uma testemunha ter sido apresentada 
para audiência em trajes civis, caberá ao Comandante do PMRG a 
remessa ao Comandante do policial militar para a devida apuração.

5. Assim, diante do exposto, quanto ao mérito, deixo de 
manifestar quanto às decisões pertinentes aos procedimentos 
disciplinares dos internos, por ausência de competência para tal 
ato, cabendo a Defensora, apresentar os recursos pertinentes 
nos termos da Resolução 9, de 2012 do Tribunal de Justiça Mili-
tar do Estado de São Paulo, que instituiu o Regimento Interno de 
Execução Penal do Presídio da Polícia Militar “Romão Gomes”.

 Administração 
Penitenciária
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Resolução de 4-12-2019
Autorizando, nos termos do art. 68 da Lei 10.261/68, sem 

ônus para o Estado e sem prejuízo dos vencimentos e demais 
vantagens de seus cargos, o afastamento dos servidores abaixo 
especificados, para realizarem os serviços de confecção e insta-
lação de um dilacerador de pneus no P-0 na Penitenciária Fede-
ral em Campo Grande/MS, por um período de 04 (quatro) dias, 
na primeira quinzena de dezembro, ou seja, de 09 a 12-12-2019:

CLAYTON OLIVEIRA DE SOUZA, RG 43.092.172-X, Agente 
de Segurança Penitenciária de Classe IV, do SQC-III-QSAP;

MARCO ANTONIO DE SANTANA, RG 20.949.654-X, Asses-
sor I, do SQC-I-QSAP;

RODRIGO LOPES DA SILVA, RG 26.657.885-8, Agente de 
Segurança Penitenciária de Classe IV, do SQC-III-QSAP, classifi-
cados na Penitenciária “Silvio Yoshihiko Hinohara” de Presidente 
Bernardes, da Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região 
Oeste do Estado.

 Despachos do Secretário, de 29-11-2019
SPDoc.3111233/19 (SAP/GS 239/18) - Conhecendo do 

Recurso interposto pelo interessado CLAUDIONOR SANTANA 
JUNIOR – RG 27.155.541-5 (fls.297/302), para no mérito, 
NEGAR-LHE PROVIMENTO, uma vez que, os argumentos trazi-
dos no recurso não infirmam a decisão exarada nos autos, nem 
tampouco afasta a conduta ilícita da recorrente, não sendo, 
portanto, capaz de derrubar a decisão do Sr. Chefe de Gabinete 
(fls.290), publicada no D.O. 24/outubro/2019 (fls.290), à qual fica 
mantida por seus próprios fundamentos. (Intime-se - Advogado: 
Everton Ribeiro da Silva – OAB/SP 341.477).

SPDoc. 3096828/19 (SAP/GS 1479/17) - Conhecendo do 
recurso interposto pelo interessado MATEUS DE MOURA SOUSA 
– RG 42.065.293-0 (fls.365/371), para no mérito, MANTER A 
DECISÃO de fls.358, publicada no D.O. de 26-10-2019 (fls.358), 
pelos seus próprios fundamentos, pois as razões do recurso 
trazidos à colação pelo interessado, “data vênia”, não tem o 
condão de derrubar a avaliação realizada pelo D. Procurador do 
Estado da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares, exarada 
por meio do Relatório Final 1252/2019 (fls.351/353), que deu 
fundamento à imposição da penalidade de SUSPENSÃO por 30 
(trinta) dias, convertidos em multa, pela infringência aos dis-
posto no art. 241, inc. II, III e XIII e 256 inc. II, da Lei 10.261/68. 
Recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo, na forma do 
art. 314, da Lei 10.261/1968. (Intime-se - Advogada: Everton 
Ribeiro Silva – OAB/SP 341.477)

SPDoc 3065485/19 (SAP/GS 1409/13) - Conhecendo do 
Recurso interposto pela interessada SANDRA MARINA DE 
SOUZA COELHO LEGNARO – RG 11.213.062 (fls.295/307 e 
314/326), para no mérito, MANTER A DECISÃO de fls.287, 
publicada no D.O. de 01-10-2019 (fls.289), pelos seus próprios 
fundamentos, pois as razões do recurso trazidos à colação pelo 
interessado, “data vênia”, não tem o condão de derrubar a ava-
liação realizada pelo D. Procurador do Estado da Procuradoria 
de Procedimentos Disciplinares, exarada por meio do Relatório 
Final 843/2019 (fls.273/282), que deu fundamento à imposição 
da penalidade de DISPENSA A BEM DO SERVIÇO PÚBLICO, pela 
infringência aos disposto no art. 241, inc. I, III, XIII e XIV, 256 
inc. II e 257, II e VI, todos da Lei 10.261/68. Recebo o recurso 
apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 314, da Lei 
10.261/1968. (Intime-se - Advogada: Talissa Gabriela Zanetti 
Aquino – OAB/SP 302.487).

SPDoc. 2942089/19 (AP CDPII Osasco 038/17) - Reconhe-
cendo a inexistência de culpa, do servidor, Marcos Roberto 
Campos, RG. 24.948.615-5, Agente de Segurança Penitenciária, 
classe II, do SQC-III-QSAP, classificado no Centro de Detenção 
Provisória “ASP Vanda Rita Brito do Rego” de Osasco, no evento 
ocorrido no dia 01-11-2017, quando conduzia o veículo S-10, 
de placas DJM-3452, e se envolveu em acidente de trânsito 
com o veículo Fiat/Siena, de placas DCK-6293, conduzido pelo 
particular - Sr. Schwarzenegger Crulicosques Ferreira de Souza.

 Despacho do Chefe de Gabinete, de 29-11-2019
SPDoc.3111233/19 (SAP/GS 239/18) - Conhecendo do recur-

so interposto pelo interessado CLAUDIONOR SANTANA JUNIOR 
– RG 27.155.541-5 (fls.297/302), e consoante o contido no 
Parecer CJ/SAP 891/2019, do D. Procurador do Estado Chefe da 
Consultoria Jurídica (fls.303/305), MANTENHO A DECISÃO de 
fls.290, publicada no D.O. de 24-10-2019 (fls.292), pelos seus pró-
prios fundamentos, pois as razões do recurso trazidos à colação 
pelo interessado, “data vênia”, não tem o condão de derrubar a 
avaliação realizada pelo D. Procurador do Estado da Procuradoria 
de Procedimentos Disciplinares, exarada por meio do Relatório 

do respectivo terço constitucional, corrigidos monetariamente 
pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça para Débitos relativos 
às Fazendas Públicas, modulados pela ADI 4.357, desde a data 
em foram realizados, respeitada a prescrição quinquenal, acres-
cidos de juros nos termos do artigo 1º-F da Lei 9.494/97 a partir 
da citação. (Apostila DP-2631/113/19)

Em virtude de decisão judicial e como determina a “Obriga-
ção de Fazer” (Despacho da Procuradora do Estado, Dra. Patrícia 
Lourenço Dias Ferro Cabello, Proc. 1008910-53.2018.8.26.0071 
e Cumprimento de Sentença 0024328-14.2019.8.26.0071 - 
AJEFP da Comarca de Bauru/SP), que no título do Cb PM 
950809-A José Emerson Fernandes - 4º BPM/I, passe a constar o 
direito de incluir no cálculo dos quinquênios verbas recebidas a 
título de Adicional de Insalubridade, 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-2762/113/19)

Em virtude de decisão judicial e como determina a “Obriga-
ção de Fazer” (Despacho da Procuradora do Estado, Dra. Patrícia 
Lourenço Dias Ferro Cabello, Proc. 1005357-61.2019.8.26.0071 e 
Cumprimento de Sentença 0024779-39.2019.8.26.0071 - AJEFP 
da Comarca de Bauru/SP), que no título do Cb PM 103865-6 
Márcio Eleandro de Oliveira - CPI-4, passe a constar o direito 
ao novo cálculo do benefício do adicional por tempo de serviço 
de quinquênio, tomando por base de cálculo os vencimentos 
integrais, compreendendo todas as gratificações percebidas e 
demais vantagens (com inclusão do Adicional de Insalubridade), 
no período de 18-6-14 até 7-8-18. (Apostila DP-2763/113/19)

Em virtude de decisão judicial e como determina a “Obri-
gação de Fazer” (Despacho do Procurador do Estado, Dr. Marcos 
Prado Leme Ferreira, Proc. 0009573-44.2016.8.26.0053 - 8ª VFP/
SP), que no título do 2º Sgt PM 109101-8 João Carlos Borgo - 24º 
BPM/I, passe a constar o direito ao recálculo dos quinquênios e da 
sexta-parte para que incidam sobre todas as verbas não eventuais 
que compõem a sua remuneração. (Apostila DP-2764/113/19)

De 27-11-2019
Declarando:
Em virtude de decisão judicial e como determina a “Obriga-

ção de Fazer” (Despacho da Procuradora do Estado, Dra. Fernanda 
Paulino, Of. 1534/19 - LCC, Proc. 1009496-22.2018.8.26.0320 
- VFP da Comarca de Limeira/SP), que no título do 3º Sgt PM 
932934-0 Francisco Miguel dos Santos - 4º BPRv, passe a constar o 
direito ao cômputo da frequência ao Curso de Formação de Solda-
dos como período aquisitivo de férias. (Apostila DP-2652/113/19)

Em virtude de decisão judicial e como determina a “Obriga-
ção de Fazer” (Despacho do Procurador do Estado, Dr. João Mano-
el Galdi, Proc. 1016276-49.2018.8.26.0361 e Cumprimento de 
Sentença 0013215-66.2019.8.26.0361 - VFP da Comarca de Mogi 
das Cruzes/SP), que no título do 3º Sgt PM 894370-2 José Roberto 
Marques - 35º BPM/M, passe a constar o direito ao cômputo 
como efetivo exercício na carreira, o período em que permaneceu 
no curso de formação da Polícia Militar (2-10-89 a 15-3-90), bem 
como receber as diferenças existentes em relação aos benefícios 
(férias e 1/3 de férias), ante o recálculo a ser operado, respeitada 
a prescrição quinquenal contada da propositura da demanda. Os 
juros de mora devem incidir desde a citação com base no índice 
oficial de remuneração da caderneta de poupança e a correção 
monetária com base no IPCA-E. (Apostila DP-2656/113/19)

Em virtude de decisão judicial e como determina a “Obriga-
ção de Fazer” (Despacho do Procurador do Estado, Dr. Vinícius 
Lima de Castro, Proc. 0017381-32.2017.8.26.0032 - VFP da 
Comarca de Araçatuba/SP), que no título do 2º Ten PM 863922-1 
Paulo Fabrício da Silva - 2º BPM/I, passe a constar o direito ao 
recebimento do valor de R$ 10.855,16, atualizados para feverei-
ro de 2015, referente às férias do exercício de 1987, acrescidas 
do terço constitucional. (Apostila DP-2664/113/19)

Em virtude de decisão judicial e como determina a “Obrigação 
de Fazer” (Despacho do Procurador do Estado, Dr. Luciano Carlos 
de Melo, Proc. 0017634-13.2012.8.26.0576 - 1ª VFP da Comarca 
de São José do Rio Preto/SP), que no título do 1º Sgt PM 24799-5 
Antônio Ribeiro Rocha - 17º BPM/I, passe a constar o direito ao 
acréscimo de 11,98% nos seus vencimentos, decorrente da incorre-
ta conversão dos vencimentos em URV. (Apostila DP-2689/113/19)

 Despachos da Diretora de Pessoal
De 9-10-19
Auxílio-Reclusão - Concessão
Concedo à dependente do Cb PM 116545-3 Rudney Lopes 

de Souza, do 22º BPM/M, o auxílio-reclusão a contar de 2-9-19 
(data do protocolo), nos termos do artigo 29 da Lei 452/74, 
com a nova redação dada pelo artigo 1º da Lei Complementar 
1.013/07, agregado em 18-12-18, nos termos dos arts. 5º, inciso 
VIII, 7º, inciso I, e 8º, incisos I ao III, do Decreto Lei 260/70 (Pr. 
SisPEC 12.617.852/19). (Lauda DP-161/114/19)

Concedo à dependente do Sd PM 161416-9 Diogo Martins 
Passos, do 49º BPM/M, o auxílio-reclusão a contar de 9-9-19 
(data do protocolo), nos termos do artigo 29 da Lei 452/74, 
com a nova redação dada pelo artigo 1º da Lei Complementar 
1.013/07, agregado em 7-6-19, nos termos dos arts. 5º, inciso 
VIII, 7º, inciso I, e 8º, incisos I ao III, do Decreto Lei 260/70 (Pr. 
SisPEC 12.636.790/19). (Lauda DP-162/114/19)

Concedo à dependente do Sd PM 171873-8 Raul Santos do 
Amaral, do 28º BPM/M, o auxílio-reclusão a contar de 14-8-19, 
nos termos do artigo 29 da Lei 452/74, com a nova redação 
dada pelo artigo 1º da Lei Complementar 1.013/07, agregado 
em 14-8-19, nos termos dos arts. 5º, inciso VIII, 7º, inciso I, e 8º, 
incisos I ao III, do Decreto Lei 260/70 (Pr. SisPEC 12.648.630/19). 
(Lauda DP-164/114/19)

Concedo à dependente do Sd PM 153502-1 Caique Silva 
Siqueira de Oliveira, do 3º BPM/M, o auxílio-reclusão a contar 
de 2-9-19, nos termos do artigo 29 da Lei 452/74, com a nova 
redação dada pelo artigo 1º da Lei Complementar 1.013/07, 
agregado em 2-9-19, nos termos dos arts. 5º, inciso VIII, 7º, 
inciso I, e 8º, incisos I ao III, do Decreto Lei 260/70 (Pr. SisPEC 
12.652.103/19). (Lauda DP-165/114/19)

Concedo ao dependente do Sd PM 154272-9 Marcel Silveira 
Viotto, do 42º BPM/M, o auxílio-reclusão a contar de 26-8-19, 
nos termos do artigo 29 da Lei 452/74, com a nova redação 
dada pelo artigo 1º da Lei Complementar 1.013/07, agregado 
em 26-8-19, nos termos dos arts. 5º, inciso VIII, 7º, inciso I, e 8º, 
incisos I ao III, do Decreto Lei 260/70 (Pr. SisPEC 12.687.093/19). 
(Lauda DP-166/114/19)

Concedo à dependente do Sd PM 154789-5 Marcos Gomes 
da Silva, do 42º BPM/M, o auxílio-reclusão a contar de 26-8-19, 
nos termos do artigo 29 da Lei 452/74, com a nova redação 
dada pelo artigo 1º da Lei Complementar 1.013/07, agregado 
em 26-8-19, nos termos dos arts. 5º, inciso VIII, 7º, inciso I, e 8º, 
incisos I ao III, do Decreto Lei 260/70 (Pr. SisPEC 12.687.109/19). 
(Lauda DP-167/114/19)

Auxílio-Reclusão - Concessão Judicial
Concedo à dependente do Sd PM 109729-6 Tiers Novais, 

do 40º BPM/M, o auxílio-reclusão a contar de 9-9-19, haja vista 
a decisão, conforme Processo 1046680-03.2019.8.26.0053, 
proferida pela 11ª Vara de Fazenda Pública de São Paulo. (Lauda 
DP-169/114/19)

Auxílio-Reclusão - Encerramento
Encerro à dependente do Sd PM 171873-8 Raul Santos do 

Amaral, do 28º BPM/M, o auxílio-reclusão a contar de 9-9-19, 
nos termos do artigo 29 da Lei 452/74, com a nova redação 
dada pelo artigo 1º da Lei Complementar 1.013/07, haja vista ter 
sido colocado em liberdade no dia 9-9-19, conforme alvará de 
soltura expedida pela 1ª Auditoria do Tribunal de Justiça Militar 
do Estado de São Paulo, deixando de preencher os requisitos do 
artigo 29 da Lei 452/74, com a nova redação dada pelo artigo 1º 
da Lei Complementar 1.013/07, nada resta, portanto, de fato e 
de direito a ser considerado. (Lauda DP-164/114/19)

Em virtude de decisão judicial e como determina a “Obriga-
ção de Fazer” (Despacho da Procuradora do Estado, Dra. Patrícia 
Lourenço Dias Ferro Cabello, Proc. 1010651-94.2019.8.26.0071 e 
Cumprimento de Sentença 0025728-63.2019.8.26.0071 - AJEFP 
da Comarca de Bauru/SP), que no título do Cb PM 904484-1 
Wilson Félix Queiroz - 4º BPM/I, passe a constar o direito ao novo 
cálculo do benefício do adicional por tempo de serviço de quin-
quênio, tomando por base de cálculo os vencimentos integrais, 
compreendendo todas as gratificações percebidas e demais van-
tagens (com inclusão do Adicional de Insalubridade), desde que 
não ostentem caráter eventual e sem a incidência recíproca de 
um adicional temporal sobre outro, devendo assim ser realizado 
o recebimento doravante. (Apostila DP-2727/113/19)

Em virtude de decisão judicial e como determina a “Obriga-
ção de Fazer” (Despacho da Procuradora do Estado, Dra. Patrícia 
Lourenço Dias Ferro Cabello, Proc. 1020364-30.2018.8.26.0071 e 
Cumprimento de Sentença 0025883-66.2019.8.26.0071 - AJEFP da 
Comarca de Bauru/SP), que no título do Cb PM 111706-8 Fernando 
Dias Bota - 4º BPM/I, passe a constar o direito ao novo cálculo 
do benefício do adicional por tempo de serviço de quinquênio, 
tomando por base de cálculo os vencimentos integrais, compreen-
dendo todas as gratificações percebidas e demais vantagens (com 
inclusão do Adicional de Insalubridade), desde que não ostentem 
caráter eventual e sem a incidência recíproca de um adicional 
temporal sobre outro, devendo assim ser realizado o recebimento 
doravante. (Apostila DP-2728/113/19)

Em virtude de decisão judicial e como determina a “Obrigação 
de Fazer” (Despacho do Procurador do Estado, Dr. Rafael Santos de 
Jesus, Of. SAP 4.1.2 - 6262/19, Proc. 1008878-38.2018.8.26.0624 - 
VC da Comarca de Tatuí/SP), que no título do 2º Ten PM 861504-7 
Luiz Márcio de Jesus Rodrigues - CPI-7, passe a constar o direito 
ao tempo de efetivo serviço, o período que esteve à disposição 
do Curso de Formação de Soldados, de 17-4-86 a 19-9-86, e, por 
conseguinte, o seu direito às férias e licença-prêmio proporcionais 
ao período em questão. (Apostila DP-2730/113/19)

Em virtude de decisão judicial e como determina a “Obri-
gação de Fazer” (Despacho do Procurador do Estado, Dr. 
Rodrigo Peixoto Medeiros, Of. - 1296/19 - LCC, Proc. 1008293-
54.2017.8.26.0451 - JEC da Comarca de Piracicaba/SP), que no 
título do Cb PM 128859-8 Carlos Alberto Salmazi - 4º BPRv, passe 
a constar o direito a alteração da base de cálculo do quinquênio, 
para que nela, além do salário-base e dos demais acréscimos já 
reconhecidos, sejam incluídas todas as verbas de caráter geral, 
incluindo o Adicional de Local de Exercício - ALE (até a data de 
sua incorporação) e o Adicional de Insalubridade, bem como, 
relativamente às parcelas vencidas e vincendas, de receber 
a diferença entre o valor efetivamente pago e o que deveria 
ter sido recebido, observada a prescrição quinquenal contada 
retroativamente a partir da propositura da ação, com atualização 
monetária pela Tabela Modulada do E. TJ/SP desde cada venci-
mento e juros moratórios na forma o art. 1º-F da Lei 9.494/97 
ao ano desde a citação em relação às parcelas com vencimento 
até a citação desde cada vencimento em relação às parcelas com 
vencimento após a citação. (Apostila DP-2731/113/19)

Em virtude de decisão judicial e como determina a “Obri-
gação de Fazer” (Despacho do Procurador do Estado, Dr. 
Pedro Fabris de Oliveira, Of. 1343/19 - LCC, Proc. 1000454-
86.2019.8.26.0360 - JECCrim da Comarca de Mococa/SP - Clau-
dinei de Souza Pepe e outro), que no título dos autores abaixo 
relacionados passe a constar o direito ao recálculo dos quin-
quênios para que passem a incidir sobre os seus vencimentos 
integrais, excluídas as gratificações eventuais. Ressaltando que 
o juízo reconheceu expressamente que o Adicional de Insalubri-
dade deve compor a base de cálculo dos quinquênios:

POSTO/GRAD - RE - NOME - OPM
Cb PM 123044-1 Claudinei de Souza Pepe - 24º BPM/I;
Cb PM 136200-3 Filipe Garcia Braga - 24º BPM/I.
(Apostila DP-2733/113/19)
De 12-11-2019
Declarando em virtude de decisão judicial e como deter-

mina a “Obrigação de Fazer” (Despacho do Procurador do 
Estado, Dr. Rodrigo Soares Reis Lemos Freire, Proc. 1000224-
44.2019.8.26.0651 e Cumprimento de Sentença 0002609-
79.2019.8.26.0651 - JEC da Comarca de Valparaíso/SP), que no 
título do Cb PM 110250-8 Paulo Sérgio Baldo - 2º 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 even-
tuais. (Apostila DP-2729/113/19)

De 18-11-2019
Declarando:
Em virtude de decisão judicial e como determina a “Obri-

gação de Fazer” (Despacho do Procurador do Estado, Dr. 
Pedro Fabris de Oliveira, Of. 1543/19 - LCC, Proc. 1000698-
70.2019.8.26.0180 - JECCrim da Comarca de Espírito Santo do 
Pinhal/SP), que no título do Cb PM 131847-A André Luiz Diniz 
- 24º BPM/I, passe a constar o direito ao recálculo dos quinqu-
ênios para que passem a incidir também sobre o Adicional de 
Insalubridade. (Apostila DP-2640/113/19)

Em virtude de decisão judicial e como determina a “Obri-
gação de Fazer” (Despacho do Procurador do Estado, Dr. 
Rodrigo Farah Reis, Of. 1ª SP 2.1 - 745/19, Proc. 1000326-
17.2019.8.26.0441 e Cumprimento de Sentença 0002616-
22.2019.8.26.0441 - JECCrim da Comarca de Peruíbe/SP), que no 
título do Subten PM 922358-4 Digenaldo Andrade Souza - 29º 
BPM/I, passe a constar o direito à inclusão do período do Curso 
de Formação de Soldados como tempo de serviço, para fins de 
férias anuais. (Apostila DP-2667/113/19)

Em virtude de decisão judicial e como determina a “Obrigação 
de Fazer” (Despacho da Procuradora do Estado, Dra. Beatriz Couto 
Tancredo, Of. 1436/19, Proc. 1009073-62.2017.8.26.0590 - VFP da 
Comarca de São Vicente/SP), que no título do Cb PM 874426-2 
Josué Francisco Alves - 6º BPM/M, passe a constar o direito a 
inclusão do tempo de serviço prestado junto à iniciativa privada, 
passando a contar com 29 anos, 4 meses e 9 dias e corrigindo-se 
seus proventos para que correspondam à fração de 29/30 dos 
vencimentos de sua graduação. (Apostila DP-2696/113/19)

De 22-11-2019
Alterando o número do Registro Geral no título de admis-

são da servidora civil Ana Lucia Teixeira Siqueira, RG 22.169.252, 
que em virtude da expedição de nova cédula, passou a ser 
22.169.252-6. (Apostila DP-325/521/19).

De 25-11-2019
Declarando:
Em virtude de decisão judicial e como determina a “Obri-

gação de Fazer” (Despacho do Procurador do Estado, Dr. Gui-
lherme Souza Lima Azevedo, Of. 1548/19 - LCC, Proc. 1004372-
60.2019.8.26.0114 - 1ª VFP da Comarca de Campina/SP), que 
no título da Cb PM 922493-9 Inês de Souza - CPI-2, passe a 
constar o direito de computar, no período aquisitivo de férias, 
o tempo em que frequentou o Curso de Formação de Soldados, 
bem como o reconhecimento do período relativo ao exercício 
do ano de 1995 que não se encontra fulminado pela prescrição. 
(Apostila DP-2630/113/19)

Em virtude de decisão judicial e como determina a “Obri-
gação de Fazer” (Despacho do Procurador do Estado, Dr. 
Marcelo Grandi Giroldo, Of. PR/7 - PGNet 2019.01.134150, 
Proc. 1012070-52.2019.8.26.0071 e Cumprimento de Sentença 
0024833-05.2019.8.26.0071 - AJEFP da Comarca de Bauru/SP), 
que no título do 3º Sgt PM 904381-A Éber Ramos Pereira - 4º 
BPM/I, passe a constar o direito ao computo do período do Curso 
de Formação de Soldados para todos os fins legais, em especial, 
do período aquisitivo de férias proporcionais, acrescidas do terço 
constitucional e licença-prêmio, bem como ao recebimento de 
indenização em pecúnia proporcional ao período do curso de 
formação realizado no período de 31-10-90 a 27-6-91, acrescida 
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