ADVOCACIA GERAL DO ESTADO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
Cabe recurso ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, das
decisões do Conselho - artigo 42, incisos I e II do Decreto 43697, de
12 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o Regimento Interno do
Conselho de Administração de Pessoal, com a alteração do parágrafo
quinto da mencionada norma, prevista no artigo primeiro do Decreto
44.004, de 08 de abril de 2005, a estabelecer que será de ofício o
recurso ao Senhor Governador quando o voto do Presidente, a favor
da Administração, for vencido na decisão.
DELIBERAÇÃO N° 21.294/CAP/08
José Márcio Gomes Bessa – Masp: 309.422-4 – Conselheira Liliane
Tavares. Julgamento, 03.07.08.
Férias-prêmio – Conversão em pecúnia – Direito Adquirido – Emenda
Constitucional – Artigo 8º da Lei nº 10.363/1990 – Provimento.
Tendo implementado as condições para conversão das férias-prêmio
em espécie e optado pelo recebimento antes do início da vigência da
Emenda Constitucional nº 18/95, pode o servidor exercer seu direito,
por já tê-lo incorporado ao seu patrimônio jurídico. Nos termos do
artigo 8 º da Lei 10.363/1990, o Poder Executivo deverá efetuar o
pagamento das férias-prêmio do servidor com base no respectivo
símbolo de vencimento no mês em que se processar o acerto.
DELIBERAÇÃO N° 21.318/CAP/08
Douglas de Paula – Masp: 376.593-0 – Conselheira Miriam Regina.
Julgamento, 31.07.08.
Contagem recíproca – Atividade privada – Adicionais – Norma
Constitucional – Emenda – Provimento.
Deve ser assegurada ao Reclamante a averbação do tempo de serviço
prestado à iniciativa privada, anteriormente à Emenda Constitucional
09/93, para fins de adicionais. O Reclamante era servidor público
efetiva antes da publicação da referida Emenda, os períodos são
anteriores à alteração constitucional, seu vínculo com o Estado não se
desconstituiu, fazendo-se destinatário da norma do parágrafo 7º do
artigo 36, da Constituição Estadual de 1989, em sua redação original.
Os efeitos da averbação começam a vigorar a partir da data do
protocolo do pedido à repartição de origem, conforme Despacho
Normativo Publicado em 11 de julho de 1990.
(Deliberações republicadas por incorreção na publicação de 29/08/08).

