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Assunto: O presente expediente trata de pedido de autorização governamental para alterar a prática
administrativa adotada, quanto à base de cálculo do Adicional de Tempo de Serviço para os agentes
penitenciários, na forma e pelas razões contidas no Parecer 18/2016-PGE, aprovado pelo Despacho
386/2016-PGE, do Procurador-Geral do Estado.
Protocolo: 16.312.452-1
Local atual: CPS – Casa Civil
Interessado: Secretaria de Estado da Segurança Pública – SESP

INFORMAÇÃO 062/2021 – CPS/CC
I – Informamos que a Comissão de Política Salarial (CPS) deliberou, na 25ª Reunião Extraordinária
de 17 de setembro de 2021, nos seguintes termos:
“Considerando o entendimento já consolidado na jurisprudência em
relação ao direito dos agentes penitenciários para fins de cálculo
remuneratório ter o Adicional por Tempo de Serviço (ATS) calculado
sobre o Adicional de Atividade Penitenciária (APP) e não apenas sobre o
vencimento básico, na forma e pelas razões contidas no Parecer 18/2016PGE, aprovado pelo Despacho 386/2016-PGE, do Procurador-Geral do
Estado e posteriormente nas informações n° 1/2020 e n° 13/2020 da
Procuradoria de Ações Coletivas – PAC/PGE;
Considerando as manifestações sobre os aspectos orçamentários e
financeiros emanados pela Secretaria de Estado da Fazenda, por meio da
Diretoria do Orçamento Estadual – DOE/SEFA (Informação n° 401/2021) e
da Diretoria do Tesouro Estadual – DTE/SEFA (Informação n°133/2021),
de não apresentar oposição ao presente pleito;
A Comissão de Política Salarial deliberou por:
AUTORIZAR a Secretaria de Estado da Segurança Pública e a Secretaria
de Estado de Administração e da Previdência a proceder a implantação
na base remuneratória dos integrantes da carreira de Agente
Penitenciário do Adicional por Tempo de Serviço - ATS sobre o Adicional
de Atividade Penitenciário – AAP e não apenas sobre o vencimento
básico.”

II – Encaminhar o presente protocolado à Diretoria-Geral da Casa Civil para ciência e prosseguimento
do trâmite.
CPS/CC, 17/09/2021.
Maiquel Guilherme Zimann
Secretário Executivo – CPS/CC
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