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A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
apela para o Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de 
São Paulo, a fim de que mantenha a cidade de São João da Boa 
Vista como cidade de comando da Sabesp de Serra Negra.

Sala das Sessões, em 23/5/2018.
a) Edmir Chedid

 REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÃO

 REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 123, DE 2018
Nos termos do artigo 20, inciso XVI da Constituição do 

Estado, combinado com o artigo 166 da XIV Consolidação do 
Regimento Interno, requeiro que seja oficiado ao senhor Secre-
tário de Segurança Pública, Sr. Mágino Alves Barbosa Filho para 
que para que preste as informações abaixo solicitadas:

1) Tendo em vista que até o presente momento existem 
diversos cargos vagos, ou seja, oitocentos e cinquenta e seis 
(856) cargos na carreira da Polícia Técnico Científica, solicita-
mos a informação de quantas nomeações a Secretaria de Segu-
rança Pública pretende fazer até que o prazo seja expirado?

2) Qual o cronograma das nomeações?
3) Quantos e quais cargos serão contemplados?
JUSTIFICATIVA
A Comissão dos Aprovados dos concursos de 2013 para as 

carreiras da Polícia Técnico-Científica vem mui respeitosamente 
através deste expor ao seu conhecimento a trajetória de desca-
so o qual temos sido submetidos desde o desfecho da seleção 
dos concursos públicos, ora elencados abaixo.

Pedimos vossa atenção ao disposto bem como reiteramos 
nosso pedido de apoio. Apoio este que seria de suma importân-
cia a fim de estabelecer o diálogo com a Secretária de Seguran-
ça Pública e o Governo do Estado do Estado de São Paulo para 
que as nomeações que ainda estão pendentes se concretizem o 
mais rápido possível.

Do início do certame até as nomeações sem efeito nos 
dias atuais

No ano de 2013 foram lançados editais dos concursos 
públicos para carreiras da Superintendência da Polícia Técnico 
Científica (SPTC), conforme Tabela 1:

Tabela 1. Carreiras pertencentes ao quadro da Polícia 
Técnico-Científica, cujos certames foram abertos em 2013. 
Somente a carreira de Médico-Legista (que faz parte do quadro 
da SPTC) não está inclusa, pois já teve todos os seus candidatos 
aprovados nomeados e não há, até a presente data, novo certa-
me para a carreira.

JUSTIFICATIVA
Propomos a presente medida de sustação do dispositivo do 

Decreto em pauta com a finalidade de assegurar a correção de 
ato falho do Poder Executivo, à época, que extrapolou sua com-
petência e infringiu a Lei Complementar nº 343/84.

O Decreto incluiu na alínea “e” , inciso I, do artigo 3º uma 
medida inovadora, na qual exige que a entidade tenha atuação 
em todo o território do Estado, ou seja, o decreto estabeleceu 
uma medida sem base legal, criando uma obrigação impeditiva 
que a Lei não previu.

Enfatizamos que o dispositivo contraria princípios da nova 
Lei Sindical, a qual permite aos sindicatos serem intermuni-
cipais, sem a obrigatoriedade, portanto, de terem âmbito de 
atuação estadual.

Destacamos que para alguns sindicatos do Estado, também 
intermunicipais, permite-se o afastamento de servidores para 
exercer mandatos nas Entidades.

Importante registrar que as entidades sindicais têm bus-
cado soluções em ações judiciais obtendo resultados positivos 
com manifestações favoráveis do Poder Judiciário, constatadas 
nas Decisões dos magistrados, haja vista o acórdão publi-
cado da 2ª Câmara do Direito Público do TJSP na apelação 
1020503.07.2016.8.26.0053, no qual o eminente magistrado 
concluiu que “o decreto 31170/90, extrapolou seu poder regu-
lamentar, criando obrigação nova sem previsão legal”.

Portanto, é relevante lembrar de que o Decreto não pode 
sobrepor aos ditames da lei.

Por todo o exposto, solicito aos nobres pares o apoio para 
a aprovação deste projeto de Decreto Legislativo, que pretende 
restabelecer preceito constitucional.

Sala das Sessões, em 22/5/2018.
a) Campos Machado

 MOÇÕES

 MOÇÃO Nº 31, DE 2018
Há décadas a Sabesp da cidade de Serra Negra vem sendo 

mantida sob comando da Sabesp de São João da Boa Vista, 
e tem funcionado muito bem. A recente manifestação para 
alteração da cidade de comando para Itatiba implicaria um 
comprometimento da continuidade dos serviços, dos projetos 
e do trabalho realizado pela Sabesp de Serra Negra, devido a 
uma série de mudanças administrativas que deverão ocorrer 
com a alteração.

Assim, evidenciada a necessidade e a oportunidade da 
matéria exposta,

JUSTIFICATIVA
A perturbação sonora é prevista como crime ambiental 

quando provocada por ruídos que afetam a saúde mental e 
física da população, além de perturbar o silêncio ambiental. Os 
fogos de artifícios com estampido provocam intensas perturba-
ções para animais e pessoas em situação de vulnerabilidade, 
como idosos, autistas, crianças e deficientes auditivos.

Pesquisas mostram que nos períodos de festividades com 
shows pirotécnicos ocorrem os maiores índices de morte em 
massa de animais silvestres e domésticos, devido a problemas 
neurológicos e cardíacos despertados pela queima de fogos. A 
excessiva carga de estresse, entretanto, não atinge somente os 
animais, mas também as pessoas em situação de vulnerabilida-
de, que estão sujeitas a ataques epiléticos ou cardíacos, além 
de males a longo prazo causados pela inalação da fumaça.

Visando zelar pelo direito fundamental à saúde, além de 
exercer o dever de proteger o meio ambiente atribuído a este 
Poder, o presente projeto de lei objetiva reduzir os danos pro-
vocados pela queima de fogos ruidosos no Estado de São Paulo.

Por estas razões solicito o apoio dos nobres pares para a 
aprovação do presente projeto.

Sala das Sessões, em 23/5/2018.
a) Edmir Chedid - DEM

 PROJETO DE LEI Nº 352, DE 2018

Dispõe sobre a assistência jurídica integral e gratuita aos 
integrantes da Secretaria de Administração Penitenciária 
e aos agentes socioeducativos da Fundação Casa, no 
exercício de suas funções, se envolvam ou sejam implica-
dos em casos que demandem tutela jurídica, seja judicial 
ou extrajudicial.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
DECRETA:

Artigo 1º - O Estado oferecerá assistência jurídica integral 
e gratuita aos integrantes da Secretaria de Administração Peni-
tenciária e aos agentes socioeducativos da Fundação Casa, no 
exercício de suas funções ou em razão delas, que se envolvam 
ou sejam implicados em casos que demandem tutela jurídica, 
seja judicial ou extrajudicial.

Parágrafo único – A Defensoria Pública, instituição respon-
sável pela defesa das pessoas, deverá desempenhar a atividade 
descrita no “caput” deste artigo.

Artigo 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação.

JUSTIFICATIVA
A Constituição Federal prevê nos incisos LV e LXIII do art. 

5º, bem como as normas estatutárias o direito ao autuado, 
acusado ou sindicado o direito ao contraditório e ampla defesa, 
bem como a integral assistência jurídica a ser procedida por 
advogado.

O princípio de defesa de qualquer acusado, quer seja na 
esfera judicial, quer administrativa possuem sólidas bases no 
dever delegado ao Estado de facultar ao acusado a ampla pos-
sibilidade de efetuar a mais completa defesa quanto a eventual 
imputação que lhe é realizada.

É indubitável que em uma sociedade democrática deve 
ser alicerçada nas garantias fundamentais. A observância de 
princípios constitucionais, notadamente o de ampla defesa 
e do contraditório, é indispensável na função ordenadora e 
fortalece a harmonização e unificação de todo o sistema legal 
e constitucional.

Com efeito, a Lei Maior, em seu inciso LV do artigo 5º 
afirma a necessidade peremptória de que aos litigantes, em 
processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, 
são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios 
e recursos a ela inerentes.

Citado preceito constitucional está em consonância com 
a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, a qual é 
melhor conhecida como “Pacto de São José da Costa Rica”, 
que foi aprovada pelo Congresso Nacional por meio do Decreto 
Legislativo nº 27, de 26 de maio de 1.992 e que trata de garan-
tias judiciais.

De outro lado, os integrantes da secretaria de administra-
ção penitenciária e aos agentes sócio-educativos da fundação 
casa, exatamente pela dificuldade de seu mister e as ásperas 
situações que se defronta no combate à criminalidade e por 
ser, pela própria função, mais susceptível a um amplo espectro 
de ocorrências em que pode se envolver ou ser implicado, 
denota-se curial que lhe seja proporcionada a devida e cabal 
assistência judicial indicada e preconizada e elevada a princípio 
constitucional.

É instrumento de consenso na comunidade jurídica que 
todas as pessoas que, por razões de idade, gênero, estado físico 
ou mental, circunstâncias sociais, econômicas, éticas e culturais, 
encontram especiais dificuldades para exercitarem com pleni-
tude, perante o Poder Judiciário ou à própria administração, os 
direitos reconhecidos pelos ordenamentos jurídicos e estatutá-
rios, são vulneráveis.

Portanto, com base no artigo 134 da Constituição Federal e 
nos artigos 3º e 4º da Lei Complementar nº 80 de 12 de janeiro 
de 1.994, os servidores públicos, especialmente aos agentes 
responsáveis pela aplicação da lei, são potenciais usuários dos 
serviços da Defensoria Pública.

Com efeito, se o ideal democrático é a autodeclarada 
necessidade como suporte suficiente à assistência jurídica, 
esta condição já prevista nos termos da Lei nº 1060 de 05 de 
fevereiro de 1.950, deve esta ser prestada ao grupo de pessoas 
que se constitua efetivamente de necessitados, quais sejam, 
os hipossuficientes e as pessoas ou grupos em situação de 
vulnerabilidade.

Referida condição, efetivamente, é bem disposta no inciso 
LXXIV do artigo 5º da Constituição Federal ao asseverar que 
é obrigação do Estado posto que deverá prestar assistência 
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 
de recursos.

Justifica-se plenamente assim, que para dar cumprimento 
às determinações constitucionais supra indicadas e assegurar à 
classe acesso ao amplo direito de defesa e contraditório, é que 
se torna necessária a aprovação do presente projeto de lei.

Sala das Sessões, em 23/5/2018.
a) Coronel Telhada - PP

 PROJETOS DE DECRETOS LEGISLATIVOS

 PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 7, DE 2018

Susta, nos termos do inciso IX do artigo 20 da Cons-
tituição Estadual, a alínea "e" do inciso I, do artigo 3º 
do Decreto 31.170, de 31 de janeiro de 1990, o qual 
regulamenta a Lei Complementar nº 343, de 6 de janeiro 
de 1984.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
DECRETA:

Artigo 1º - Ficam sustados, nos termos do inciso IX do 
artigo 20 da Constituição Estadual, os efeitos da alínea “e” 
do inciso I do artigo 3º, dispositivo do Decreto nº 31.170, de 
31 de janeiro de 1990, que regulamenta a Lei Complementar 
nº 343, de 6 de janeiro de 1984, a qual assegura ao servidor 
público, eleito para ocupar cargo em sindicato da categoria, o 
direito de afastar-se de suas funções, durante o tempo em que 
durar o mandato, recebendo seus vencimentos e vantagens, nos 
termos da Lei.

Artigo 2º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação.

Em 30 de dezembro de 1953, através do Decreto Lei Esta-
dual nº 2456, o povoado foi elevado à categoria de Distrito, 
com a denominação de Estrela do Norte, e pertencente ao 
município de Pirapozinho. Quando a população de Estrela 
do Norte percebeu a possibilidade do seu desmembramento 
de Pirapozinho, organizou-se uma Comissão que cuidaria e 
tomaria as providências necessárias junto aos poderes constitu-
ídos. A emancipação do município ocorreu devido ao empenho 
e esforço de toda a população, destacando a atuação dos 
senhores José Carlos Ferraz da Silva Santos, Paulo Marinho do 
Nascimento, José de Paula Carvalho, José Joaquim de Araújo, 
João Martins, Disaku Tanaka e a família Sumissono. A Comissão 
em Prol da Criação do Município era composta por José Carlos 
Ferraz da Silva Santos (Presidente) e tinha como membros os 
senhores Antônio Targino de Melo, João Vicente Ferreira, Pro-
fessor Otacílio de Zanelati Rui, Paulo Marinho do Nascimento, 
Daniel Pereira da Silva, Joaquim Luiz de França, Orlando Gomes 
Barbosa, Nelson Gentil, Arnaldo Henrique, Manoel Tenório 
Cavalcante, Raimundo Duarte Pinheiro, José Moisés de Almeida, 
Henrique Azevedo da Silva, Aurelino Martins Cardoso, Dário de 
Oliveira, Otávio Felício Resende e Benedito Casemiro de Olivei-
ra. Após o grande desempenho de seus membros, a Comissão 
em Prol da Criação do Município alcançou seu objetivo. Em 28 
de fevereiro de 1964, através do Decreto Lei Estadual nº 8092, 
o Distrito foi elevado à categoria de Município, com a deno-
minação de Estrela do Norte e desmembrado do município de 
Pirapozinho. Sua instalação ocorreu em 31 de março de 1965.

Cabe assinalar que a Lei Complementar nº 1.261, de 29 
de abril de 2015, que estabelece condições e requisitos para a 
classificação de Estâncias e de Municípios de Interesse Turísti-
co, enumera, em seu artigo 4º, as condições indispensáveis e 
cumulativas para a classificação de Município como de Inte-
resse Turístico. São elas: (a) ter potencial turístico; (b) dispor de 
serviço médico emergencial e, no mínimo, dos seguintes equi-
pamentos e serviços turísticos: meios de hospedagem no local 
ou na região, serviços de alimentação e serviço de informação 
turística; (c) dispor de infraestrutura básica capaz de atender às 
populações fixas e flutuantes no que se refere a abastecimento 
de água potável e coleta de resíduos sólidos; e (d) possuir 
expressivos atrativos turísticos, plano diretor de turismo e 
Conselho Municipal de Turismo. O município de Estrela do Norte 
cumpre os requisitos dessa lei complementar.

Os principais pontos turísticos de Estrela do Norte estão 
concentrados sobretudo nas margens do majestoso rio Para-
napanema, com suas praias fluviais e parques de lazer. Ultima-
mente, têm-se observado, também, o crescimento do turismo 
rural.

Diante do exposto, conto com o apoio dos Nobres Pares 
para a aprovação do presente projeto de lei.

Sala das Sessões, em 23/5/2018.
a) Ed Thomas - PSB

 PROJETO DE LEI Nº 350, DE 2018

Dá a denominação de "Estrada Nabi Abi Chedid" à atual 
Estrada Velha de Bragança, no município de Bragança 
Paulista.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
DECRETA:

Artigo 1º - Dá-se a denominação de “Estrada Nabi Abi 
Chedid” à atual Estrada Velha de Bragança, no município de 
Bragança Paulista.

Artigo 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação.

JUSTIFICATIVA
Nabi Abi Chedid, filho do político Hafiz Abi Chedid e de 

Saada Nader Abi Chedid, nasceu em 21 de abril de 1932, na 
cidade de Ramarith, no Líbano. Tendo se naturalizado brasi-
leiro após emigração ao Brasil em 1938, recebeu o título de 
“Cidadão Bragantino” devido à sua grande importância para 
a cidade de Bragança Paulista. É pai do deputado Marquinho 
Chedid, irmão do prefeito Jesus Abi Chedid e tio dos deputados 
Edmir Chedid e Elmir Chedid.

Assim como seu pai Hafiz Abi Chedid, que foi um político 
marcante para a cidade de Bragança Paulista, Nabi seguiu a 
trajetória política de sua família: ingressou na carreira pública 
em 1958, quando foi eleito vereador à Câmara Municipal de 
Bragança Paulista, e posteriormente foi nomeado presidente 
da mesma. Em 1962 foi eleito deputado estadual de São Paulo, 
onde permaneceu por mais de dez mandatos.

Membro de diversas comissões parlamentares de inquérito 
(CPI) e comissões permanentes, foi eleito presidente da Comis-
são de Economia e Planejamento, de 1995 a 2002.

Muito ligado ao futebol, assim como seu pai, Nabi foi pre-
sidente da Federação Paulista de Futebol, era vice-presidente da 
Confederação Brasileira de Futebol (CBF)", e da Confederação 
Sulamericana de Futebol – Conmebol. O time Bragantino foi 
vitorioso no Campeonato Paulista de Futebol em 1990, graças 
ao seu trabalho.

Por suas participações na história do município de Bragan-
ça, sempre foi tido com muito prestígio pela população bragan-
tina, o que levou ao seu grande reconhecimento.

Em nome dos cidadãos bragantinos, solicito o apoio dos 
nobres pares para a aprovação do presente projeto.

Sala das Sessões, em 23/5/2018.
a) Edmir Chedid - DEM

 PROJETO DE LEI Nº 351, DE 2018

Estabelece normas gerais sobre a utilização de artefatos 
pirotécnicos no Estado de São Paulo e dá outras provi-
dências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
DECRETA:

Artigo 1º - A utilização, no âmbito do Estado de São Paulo, 
de artefatos pirotécnicos que causem poluição sonora deve 
observar o disposto nesta lei.

§1º - Para efeitos desta lei, o termo “artefato pirotécnico” 
refere-se a fogos de artifício ou artefatos similares, utilizados 
com o objetivo de produzir efeitos sonoros, visuais, fúmeos ou 
suas combinações.

§2º - Para classificação de poluição sonora serão considera-
das as recomendações correspondentes da ABNT.

Artigo 2º - A utilização de artefatos pirotécnicos que pro-
voquem estouros e estampidos acima de 65 (sessenta e cinco) 
decibéis, salvo disposição contrária em lei municipal, dependerá 
de prévia autorização da autoridade competente.

Parágrafo único - Considera-se competente para os fins 
deste artigo a autoridade responsável pelo evento ou área 
pública onde será utilizado o artefato.

Artigo 3º - O fornecedor do artefato deverá informar ao 
consumidor as condições legais de permissividade do uso exigi-
das pela lei e pela autoridade competente.

Artigo 4º - As autoridades municipais e estaduais compe-
tentes poderão autorizar, por ato administrativo, no âmbito de 
sua competência, a utilização dos fogos de artifício de que trata 
o artigo 2º desta lei em eventos ou datas festivas municipais, 
nacionais e estaduais.

Artigo 5º - Salvo disposição contrária da autoridade com-
petente, os fogos de artifício e artefatos pirotécnicos que 
causem poluição sonora inferior ao limite previsto no artigo 2º 
desta lei podem ser livremente utilizados.

Artigo 6º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita-
rá o infrator ao pagamento de multa no importe de 80 (oitenta) 
UFESP, dobrada em caso de reincidência.

Artigo 7º - As despesas com a execução da presente Lei 
correrão por conta de verba orçamentária própria.

Artigo 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação.

CARREIRA VAGA
S 

PRORROGAÇÃO DOE 

Atendente de 

Necrotério (AN 02/2013 
89 

01/06/2017 Executo I, pág. 17 até 

28/08/2019 

Auxiliar de Necropsia 

(ANp 02/2013 
145 

21/09/2017 Executo I, pág. 8 até 

09/12/2019. 

Desenhista Técnico- 

Pericial (DTP 01/2013 
55 

01/06/2017 Executo I, pág. 17 até 

28/08/2019. 

Fotógrafo Técnico- 

Pericial (FTP 01/2013 
120 

01/06/2017 Executo I, pág. 17 até 

28/08/2019 

Perito Criminal 

(PC 01/2013 
447 

01/06/2017 Executo I, pág. 17 até 

12/08/2019 

Total 856  

Durante os certames os candidatos aprovados passaram rigorosamente pelas seguintes etapas: prova preambular e avaliação 
psicológica de responsabilidade da VUNESP e avaliação física seguida de investigação social e prova de títulos (exclusivo para a 
carreira de Perito Criminal) de responsabilidade da Academia de Polícia Coriolano Nogueira Cobra. Os candidatos aprovados logra-
ram aprovação em todas as etapas.

O processo seletivo findou em agosto de 2014, todavia, somente em agosto de 2015 os concursos foram finalmente homologa-
dos. Nessa ocasião os candidatos aprovados nutriram grande expectativa diante da nomeação iminente. Sendo assim, muitos deles 
que estavam dentro do número de vagas, mas que ainda possuíam outras atividades laborais, trataram de encerrar seus contratos 
com seus então empregadores tendo em vista as burocracias e prazos para desligamento.

Contudo, as nomeações não se confirmaram naquele ano causando um grande prejuízo para aqueles que encerraram suas ati-
vidades anteriores e para aqueles que tentaram se recolocar no mercado de trabalho, pois, devido as incertezas das nomeações e a 
falta de transparência com os prazos dos concursos, dificilmente os empregadores estavam dispostos a reinseri-los em seus quadros.

O histórico das nomeações pode ser acompanhado conforme anexo I.
Somente em 08 de março de 2016, após grande mobilização dos aprovados, é que as nomeações para as carreiras da SPTC 

tiveram início, ou seja, um ano depois da homologação e, ainda assim não se concretizaram de maneira completa, sendo, portanto, 
fracionadas. Mais uma vez, muitos dos candidatos aprovados dentro do número de vagas se viram em situação desrespeitosa e 
constrangedora.

Em 1º de abril de 2016 uma nova chamada ocorreu, mas apenas para fins de reposição das posses sem efeito de 08/03/2016. 
Aos trinta dias do mesmo mês uma nova chamada de apenas quatro aprovados (um fotógrafo e três peritos criminais) também 
para fins de reposição das nomeações sem efeito do dia 01/04.

Aproximadamente oito meses depois, uma segunda chamada foi publicada no Diário Oficial em 05 de novembro de 2016, man-
tendo o padrão fracionado. Contudo, sem contemplar todas as carreiras, pois verificamos que as carreiras de Atendente de Necrotério 
e Desenhista não tiveram nenhum de seus candidatos contemplados a despeito de haver, na ocasião vagas disponíveis para ambos.

Cabe ressaltar que a nomeação dessa data incluiu 25 peritos criminais, 50 auxiliares de necropsia e 25 fotógrafos técnicos peri-
ciais. Numeração essa bem aquém do que uma sala inteira comporta na Academia de Polícia, fazendo-nos questionar os motivos 
pelos quais as salas não foram completadas, vez que cada turma tem um orçamento a ser mantido pelo Estado.

O ano de 2016 encerrou-se com pouco menos de 50% das nomeações previstas para os candidatos dentro do número de 
vagas. Infelizmente, o ano de 2017 não foi melhor para aqueles que continuaram aguardando.

Em abril (19 de abril de 2017) houve enfim uma terceira nomeação contemplando somente sessenta e um candidatos para a 
carreira de Perito Criminal, sendo que as demais carreiras, mesmo com candidatos aprovados, foram vergonhosamente ignoradas, 
levando o certame ao descrédito quanto a sua lisura e a sua real importância diante da demanda de recursos humanos enfrentado 
pela Instituição.

Em agosto de 2017, por não haver completado as nomeações das vagas previstas em edital, o governo, prorrogou por mais 
dois anos a vigência de todos os concursos para as carreiras da SPTC, sendo assim, todos foram estendidos até agosto de 2019, 
conforme já vimos na Tabela I.

A quarta nomeação, ainda fracionada, deu-se aproximadamente sete meses após a prorrogação do prazo de validade dos con-
cursos (13 de dezembro de 2017) e zerou o número de vagas ofertadas para quatro das cinco carreiras da SPTC, a saber: Atendente 
de Necrotério - 66/66 vagas restantes; Auxiliar de Necropsia - 20/20 vagas restantes; Desenhista - 40/40 vagas; Fotógrafo - 65/65 
vagas restantes. Contudo, a carreira de Perito Criminal foi a única que não preencheu todas as vagas iniciais, e assim permanece 
até o presente.

Cabe ressaltar que as carreiras para Auxiliar de Necropsia e Fotógrafo Técnico- Pericial aguardaram cerca de um ano e um 
mês para novas nomeações e a despeito de seus esforços para conseguirem informações sobre novas chamadas, foram ignorados, 
revelando-se assim, mais um episódio de desrespeito com os candidatos do concurso.

Ainda assim, dentro dessas carreiras que preencheram sua demanda inicial de vagas, existem vagas cujas posses tornaram-se 
sem efeito e até a presente data não houve reposição. A saber: Atendente de necrotério: 4 vagas; auxiliar de necropsia: 2; desenhis-
ta: 6 vagas e Fotógrafo: 5 vagas.

Entendemos, portanto, que essas vagas devem retornar para a lista de aprovados e contemplar aqueles que são preteridos a 
elas. Para o caso da carreira de Perito Criminal ainda restam sessenta vagas do edital e mais sessenta e oito vagas que se tornaram 
sem efeito ao longo do certame, portanto, ainda temos cento e vinte e oito vagas disponíveis para a carreira. Os motivos que eleva-
ram os índices de desistência dos candidatos estão expostos abaixo.

Das vacâncias por aposentadoria ao aproveitamento dos remanescentes
Em junção aos fatos, devido ao tempo estendido do concurso, vindos desde 2013 até atualidade, muitos profissionais da SPTC 

se aposentaram e/ou estão em vias de fazê-lo. Fatos estes que trouxeram à realidade uma defasagem em todos os cargos. Abaixo 
estão elencamos as vacâncias bem como os excedentes aprovados que estão aptos a assumi-las.

Tabela 2. Número de vacâncias* por carreira e relação de candidatos excedentes aprovados nos concursos de 2013.

 
Carreira 

Atendente 
de 

Necrotério 

Auxiliar de 
Necropsia 

Fotógrafo 
Técnico- 
Pericial 

Desenhista 
Técnico- 
Pericial 

Perito 
Criminal 

Vagas do edital 89 145 120 55 447 
Vagas 85 145 114 49 319 

Remanescentes 95 132 234 90 895 
Vacâncias na 

carreira 197 120 204 40 433 
*Dados sobre vacâncias atualizados conforme publicação DOE 28/04/2018, Suplementos, página 10. 


