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Secretaria da Administração Penitenciária
ADMILTON REIS COSTA - 22822317 - Protocolo 

SPG/309729/18, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 13 dias a contar de 03-03-2018, des-
pacho publicado no D.O. de 14-03-2018, Guia de Perícia Médica 
952570808, expedida em 05-03-2018, indefiro a pretensão, 
tendo em vista que não foram apresentados elementos que 
justifiquem a revisão da decisão diante dos dados constatados 
na perícia médica realizada.

ARMANDO MORAES DOS SANTOS - 19920177 - Protocolo 
SPG/1381441/2017 - Processo 696/2017; Defiro o enquadra-
mento da licença para tratamento de saúde de 10 dias a contar 
de 26-11-2017, publicada no D.O. de 07-12-2017, como decor-
rente de nexo causal acidentário, nos termos do art. 194 EFP.

CLAUDIO PESSOA - 33866202 - Protocolo SPG/454321/2018, 
em atenção ao pedido de reconsideração referente ao período 
de 20 dias a contar de 21/03/18, despacho publicado no D.O. de 
06-04-2018, Guia de Perícia Médica 952582646, expedida em 
21-03-2018, indefiro a pretensão, tendo em vista que não foram 
apresentados elementos que justifiquem a revisão da decisão 
diante dos dados constatados na perícia médica realizada.

DELVANY MASCARENHAS AZEVEDO - 28723603 - Proto-
colo SPG/448569/2018; De acordo com o parecer do senhor 
médico perito, concedo 26 dias de licença para tratamento de 
saúde a contar de 03-03-2018, nos termos dos arts. 191/193-I 
EFP, reconsiderando o despacho publicado no D.O. de 21-03-
2018, ref. à Guia de Perícia Médica 952572349, expedida em 
07-03-2018.

EDEVALDO DA SILVA PINTO - 26243407 - Protocolo 
SPG/1381462/2017 - Processo 257/2017; Cabe a Unidade 
Administrativa:

Encaminhar Relatório ou Sindicância que apurou Acidente 
de Trabalho ou Doença do Trabalho contendo:

- Rol de atividades;
- Solicitação de reenquadramento como acidente de tra-

balho das LTS em Requerimento ratificado pela autoridade 
competente.

- Informar detalhadamente para quais licenças pretende 
o enquadramento como ACIDENTE DE TRABALHO / DOENÇA 
PROFISSIONAL, citando a data da publicação de cada licença.

EDUARDO DOS SANTOS CUISSI - 24431231 - Protocolo 
SPG/211267/2018 - Processo 318/2017; De acordo com o pare-
cer do médico perito, indefiro o pedido por não considerar nexo 
causal acidentário o evento descrito em 17-11-2017.

ELBER ALVES DOS SANTOS - 29245663 - Protocolo 
SGP/1381459/2017; Processo 210/2017; Defiro o enquadramen-
to da licença para tratamento de saúde de 15 dias a contar de 
29-11-2017, publicada no D.O. de 07-12-2017, como decorrente 
de nexo causal acidentário, nos termos do art. 194 EFP.

ELCIE APARECIDA BRAGA OLIVEIRA - 30889240 - Protocolo 
SPG/3899/2010 - Processo 32/2010; Defiro o enquadramento da 
licença para tratamento de saúde de 2 dias a contar de 18-03-
2010, publicada no D.O. de 02-06-2010, como decorrente de 
nexo causal acidentário, nos termos do art. 194 EFP.

ELCIE APARECIDA BRAGA OLIVEIRA - 30889240 - Protocolo 
SPG/29280/2017 - Processo 066/2010; Defiro o enquadramento 
da licença para tratamento de saúde de 3 dias a contar de 
29-12-2009, publicada no D.O. de 25-02-2010, como decorrente 
de nexo causal acidentário, nos termos do art. 194 EFP.

GUSTAVO BRAGATTO MARTINS - 27592578 - Protocolo 
SPG/380854/2018, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 60 dias a contar de 05/03/18, despa-
cho publicado no D.O. de 13-03-2018, Guia de Perícia Médica 
952572774, expedida em 07-03-2018, indefiro a pretensão, 
tendo em vista que não foram apresentados elementos que 
justifiquem a revisão da decisão diante dos dados constatados 
na perícia médica realizada.

JOAO CARLOS FUENTES DA SILVA - 32816907 - Protocolo 
SPG/451142/2018; De acordo com o parecer do senhor médico 
perito, concedo 23 dias de licença para tratamento de saúde a 
contar de 19-03-2018, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, recon-
siderando o despacho publicado no D.O. de 11-04-2018, ref. à 
Guia de Perícia Médica 952585738, expedida em 26-03-2018.

JOICE DOS SANTOS SILVA - 35061999 - Protocolo 
SGP/461902/2018; De acordo com o parecer do senhor médico 
perito, concedo 14 dias de licença por motivo de doença em 
pessoa da família a contar de 29-03-2018, nos termos do art. 
199 EFP, reconsiderando o despacho publicado no D.O. de 
06-04-2018, ref. à Guia de Perícia Médica 952589150, expedida 
em 02-04-2018.

JOSE CARLOS DE MORAES CLARO - 9889199 - Protocolo 
SPG/461922/2018, na publicação de 03-04-2018, leia-se " ... a 
contar de 16-03-2018 ... " e não como constou

JOSE NIVALDO CELESTINO DA CRUZ - 17810749 - Protocolo 
SPG/1381504/2017; Processo 233/2017; Defiro o enquadramen-
to da licença para tratamento de saúde de 30 dias a contar de 
28-10-2017, publicada no D.O. de 06-01-2018, como decorrente 
de nexo causal acidentário, nos termos do art. 194 EFP.

JOSE NIVALDO CELESTINO DA CRUZ - 17810749 - Protocolo 
SPG/1381504/2017; Processo 233/2017; Defiro o enquadramen-
to da licença para tratamento de saúde de 60 dias a contar de 
13-02-2018, publicada no D.O. de 22-02-2018, como decorrente 
de nexo causal acidentário, nos termos do art. 194 EFP.

JOSE NIVALDO CELESTINO DA CRUZ - 17810749 - Protocolo 
SPG/1381504/2017; Processo 233/2017; Defiro o enquadramen-
to da licença para tratamento de saúde de 15 dias a contar de 
29-01-2018, publicada no D.O. de 02-02-2018, como decorrente 
de nexo causal acidentário, nos termos do art. 194 EFP.

JOSE NIVALDO CELESTINO DA CRUZ - 17810749 - Protocolo 
SPG/1381504/2017; Processo 233/2017; Defiro o enquadramen-
to da licença para tratamento de saúde de 62 dias a contar de 
27-11-2017, publicada no D.O. de 01-03-2018, como decorrente 
de nexo causal acidentário, nos termos do art. 194 EFP.

MARCELLO MARANGAO VAZ DE PAULA - 24395342 - Pro-
tocolo SPG/462013/2018 - vide despacho publicado no D.O. de 
07-04-2018.

MARCELO BARBOSA DE OLIVEIRA - 25773308 - Protoco-
lo SPG/1381520/2017; Vide despacho publicado em D.O. de 
06-02-2018.

MARCIO DE JESUS ALMEIDA - 22415593 - Protocolo 
SPG/1381527/2017; Defiro o enquadramento da licença para 
tratamento de saúde de 30 dias a contar de 16-09-2017, publi-
cada no D.O. de 26-09-2017, como decorrente de nexo causal 
acidentário, nos termos do art. 194 EFP.

MARCIO DE JESUS ALMEIDA - 22415593 - Protocolo 
SPG/1381527/2017; Defiro o enquadramento da licença para 
tratamento de saúde de 30 dias a contar de 16-08-2017, publi-
cada no D.O. de 15-09-2017, como decorrente de nexo causal 
acidentário, nos termos do art. 194 EFP.

NILSON MANOEL - 20465156 - Protocolo SGP/61309/2018; 
Defiro o enquadramento da licença para tratamento de saúde 
de 40 dias a contar de 02-03-2002, publicada no D.O. de 23-03-
2002, como decorrente de nexo causal acidentário, nos termos 
do art. 194 EFP.

NILSON MANOEL - 20465156 - Protocolo SGP/61309/2018; 
Defiro o enquadramento da licença para tratamento de saúde 
de 45 dias a contar de 10-05-2002, publicada no D.O. de 08-06-
2002, como decorrente de nexo causal acidentário, nos termos 
do art. 194 EFP.

NILSON MANOEL - 20465156 - Protocolo SGP/61309/2018; 
Defiro o enquadramento da licença para tratamento de saúde 
de 60 dias a contar de 17-11-2001, publicada no D.O. de 07-12-
2001, como decorrente de nexo causal acidentário, nos termos 
do art. 194 EFP.

RAFAEL ANDRADE PEREIRA - 40172122 - Protocolo 
SPG/418920/2018; Em atenção ao pedido de reconsideração 
do despacho publicado no Diário Oficial 05-04-2018, ref. à Guia 
de Perícia Médica 952582637, expedida em 21-03-2018, defiro 
a pretensão, concedendo 17 dias de licença para tratamento de 

saúde a contar de 20-03-2018, nos termos dos arts. 191/193-I 
EFP.

REINALDO JOSE FERREIRA - 7562332 - Protocolo 
SPG/1331328/2017 - Protocolo SPG/1374003/2017; Vide despa-
cho publicado em D.O. de 30-01-2018

SERGIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - 15587911 - Protocolo 
SPG/453889/2018; De acordo com o parecer do senhor médico 
perito, concedo 18 dias de licença para tratamento de saúde a 
contar de 28-03-2018, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, recon-
siderando o despacho publicado no D.O. de 14-04-2018, ref. à 
Guia de Perícia Médica 952590743, expedida em 03-04-2018.

VADILSON APARECIDO P PINTO - 22184526 - Protocolo 
SPG/432535/2018, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 15 dias a contar de 09/02/18, despa-
cho publicado no D.O. de 08-03-2018, Guia de Perícia Médica 
952558242, expedida em 09-02-2018, indefiro a pretensão, 
tendo em vista que não foram apresentados elementos que 
justifiquem a revisão da decisão diante dos dados constatados 
na perícia médica realizada.

WALTER RODRIGUES - 12627822 - Protocolo 
SPG/430698/2018, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 14 dias a contar de 24/03/18, despa-
cho publicado no D.O. de 06-04-2018, Guia de Perícia Médica 
952586679, expedida em 27-03-2018, indefiro a pretensão, 
tendo em vista que não foram apresentados elementos que 
justifiquem a revisão da decisão diante dos dados constatados 
na perícia médica realizada.

Secretaria da Educação
ADELIA APARECIDA C BORGES - 10504316 - TORNA SEM 

EFEITO despacho publicado em D.O. de 18-04-2018.
ADELINA OLIVEIRA DE JESUS - 14520771 - Protocolo 

SPG/424022/2018; De acordo com o parecer do senhor médico 
perito, concedo 26 dias de licença para tratamento de saúde a 
contar de 16-03-2018, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, recon-
siderando o despacho publicado no D.O. de 28-03-2018, ref. à 
Guia de Perícia Médica 952586709, expedida em 27-03-2018.

ADRIANA ALESSANDRA MOLLO - 21906572 - Protocolo 
SPG/384114/2018, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 17 dias a contar de 05/03/18, despa-
cho publicado no D.O. de 17-03-2018, Guia de Perícia Médica 
952571778, expedida em 06-03-2018, indefiro a pretensão, 
tendo em vista que não foram apresentados elementos que 
justifiquem a revisão da decisão diante dos dados constatados 
na perícia médica realizada.

ADRIANA APARECIDA P LEITE - 22594470 - Protocolo 
SPG/423571/2018, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 4 dias a contar de 02/04/18, despacho 
publicado no D.O. de 06-04-2018, Guia de Perícia Médica 
952590080, expedida em 03-04-2018, indefiro a pretensão, 
tendo em vista que não foram apresentados elementos que 
justifiquem a revisão da decisão diante dos dados constatados 
na perícia médica realizada.

ANA LILIA CASTANHO C PALMA - 17435042 - Protocolo 
SPG/383995/2018, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 90 dias a contar de 19/03/18, despa-
cho publicado no D.O. de 28-03-2018, Guia de Perícia Médica 
952582182, expedida em 20-03-2018, indefiro a pretensão, 
tendo em vista que não foram apresentados elementos que 
justifiquem a revisão da decisão diante dos dados constatados 
na perícia médica realizada.

ANA MARIA SIMPLICIO - 16153025 - Protocolo 
SPG/453515/2018, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 30 dias a contar de 15-03-23018, des-
pacho publicado no D.O. de 04-04-2018, Guia de Perícia Médica 
952583687, indefiro a pretensão, tendo em vista que a solicita-
ção foi expedida em 22-03-2018, fora do prazo previsto no 41, 
do Decreto 29.180/88 e não constam elementos do pedido de 
reconsideração que justifiquem maior retroação.

ANDREA ROLIM RAVANELLI - 29348300 - Protocolo 
SPG/448874/2018; De acordo com o parecer do senhor médico 
perito, concedo 15 dias de licença para tratamento de saúde a 
contar de 20-03-2018, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, recon-
siderando o despacho publicado no D.O. de 04-04-2018, ref. à 
Guia de Perícia Médica 952582956, expedida em 21-03-2018.

ANTONIA MARLETE SARAIVA - 23977913 - Protocolo 
SPG/325191/18, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 30 dias a contar de 05-03-2018, des-
pacho publicado no D.O. de 17-03-2018, Guia de Perícia Médica 
952571665, expedida em 06-03-2018, indefiro a pretensão, 
tendo em vista que não foram apresentados elementos que 
justifiquem a revisão da decisão diante dos dados constatados 
na perícia médica realizada.

ARLETE APARECIDA BENETTI EBERT - 13663024 - TORNA 
SEM EFEITO despacho publicado em D.O. de 18-04-2018.

CARLA RENATA CAGNON - 22459617 - Protocolo 
SPG/462566/2018 - Vide despacho publicado no D.O. de 21-04-
2018. Cabe ao interessado interpor Recurso ao Secretário no 
prazo de 30 dias a contar da publicação.

CARLOS ALBERTO MARTINS - 12593486 - TORNA SEM 
EFEITO despacho publicado em 18-04-2018.

CARLOS ALBERTO SANTOS CLEMENTE - 27342112 - Pro-
tocolo SPG/148033/2018; vide despacho publicado em D.O. de 
12-04-2018 e D.O. de 13-04-2018.

CARLOS ALBERTO SANTOS CLEMENTE - 27342112 - TORNA 
SEM EFEITO despacho publicado em D.O. DE 17-01-2018.

CARLOS EDUARDO V VEGNADUZZI - 25977899 - Protocolo 
SPG/448747/2018; De acordo com o parecer do senhor médico 
perito, concedo 7 dias de licença para tratamento de saúde a 
contar de 28-03-2018, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, recon-
siderando o despacho publicado no D.O. de 14-04-2018, ref. à 
Guia de Perícia Médica 952593553, expedida em 06-04-2018.

CARMEM LUCIA SANTOS NASCIMENTO - 20169625 - Pro-
tocolo SPG/454792/2018, em atenção ao pedido de reconside-
ração referente ao período de 28 dias a contar de 13-03-2018, 
despacho publicado no D.O. de 27-03-2018, Guia de Perícia 
Médica 952577402, expedida em 13-03-2018, indefiro a preten-
são, tendo em vista que não foram apresentados elementos que 
justifiquem a revisão da decisão diante dos dados constatados 
na perícia médica realizada.

CAROLINA FATIMA A G TEIXEIRA - 53617189 - Protocolo 
SPG/380345/2018, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 30 dias a contar de 12/03/18, despa-
cho publicado no D.O. de 27-03-2018, Guia de Perícia Médica 
952577444, expedida em 13-03-2018, indefiro a pretensão, 
tendo em vista que não foram apresentados elementos que 
justifiquem a revisão da decisão diante dos dados constatados 
na perícia médica realizada.

CELIA PERPETUA GOMES - 17583008 - Protocolo 
SPG/429179/2018, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 12 dias a contar de 26/03/18, despa-
cho publicado no D.O. de 06-04-2018, Guia de Perícia Médica 
952586536, expedida em 26-03-2018, indefiro a pretensão, 
tendo em vista que não foram apresentados elementos que 
justifiquem a revisão da decisão diante dos dados constatados 
na perícia médica realizada.

CELIA REGINA GALLO - 22049776 - Protocolo 
SPG/311505/18, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 12 dias a contar de 01-03-2018, des-
pacho publicado no D.O. de 13-03-2018, Guia de Perícia Médica 
952569711, expedida em 02-03-2018, indefiro a pretensão, 
tendo em vista que não foram apresentados elementos que 
justifiquem a revisão da decisão diante dos dados constatados 
na perícia médica realizada.

CELIA REGINA GALLO - 22049776 - Protocolo 
SPG/311505/18, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 12 dias a contar de 01-03-2018, des-
pacho publicado no D.O. de 13-03-2018, Guia de Perícia Médica 
952569712, expedida em 02-03-2018, indefiro a pretensão, 
tendo em vista que não foram apresentados elementos que 

ELIANE DE CASSIA PIVA - 26609665 - Protocolo 
SGP/823521/2017; Assunto solucionado vide despacho publica-
do em D.O. de 13-12-2017.

ELISETE APARECIDA DE AVELLAR - 16757220 - Protocolo 
SPG/347988/2018, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 67 dias a contar de 01/02/18, despa-
cho publicado no D.O. de 07-03-2018, Guia de Perícia Médica 
952558442, expedida em 05-02-2018, indefiro a pretensão, 
tendo em vista que não foram apresentados elementos que 
justifiquem a revisão da decisão anterior. Servidora readaptada, 
sem comprovação de agudização.

EVA MARIA APARECIDA VIEIRA - 17353242 - Protocolo 
SPG/427230/2018; De acordo com o parecer do senhor médico 
perito, concedo 16 dias de licença para tratamento de saúde a 
contar de 03-04-2018, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, recon-
siderando o despacho publicado no D.O. de 03-04-2018, ref. à 
Guia de Perícia Médica 952580687, expedida em 19-03-2018.

EVANDRO CIRILO SILVA - 26242210 - Protocolo 
SPG/448227/2018; De acordo com o parecer do senhor médico 
perito, concedo 3 dias de licença para tratamento de saúde a 
contar de 20-03-2018, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, recon-
siderando o despacho publicado no D.O. de 04-04-2018, ref. à 
Guia de Perícia Médica 952582737, expedida em 21-03-2018.

FAUZIA LUCIANA P L R SANTOS - 19832698 - Protocolo 
SPG/452504/2018; De acordo com o parecer do senhor médico 
perito, concedo 15 dias de licença para tratamento de saúde a 
contar de 16-03-2018, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, recon-
siderando o despacho publicado no D.O. de 30-03-2018, ref. à 
Guia de Perícia Médica 952579809, expedida em 16-03-2018.

FERNANDO JOSE DA SILVA - 27744316 - Protocolo 
SGP/453734/2018 - Oficio 92/2018, após a publicação, enviar 
guia expedida em 13-04-2018 devidamente preenchida e corri-
gida (licença para pessoa da família), assinada e carimbada por 
Autoridade competente, através de ofício do Órgão de lotação 
do interessado.

GILSON CARLOS DA SILVA PERES - 10787283 - Protocolo 
SPG/424204/2018, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 19 dias a contar de 08/03/18, despa-
cho publicado no D.O. de 22-03-2018, Guia de Perícia Médica 
952575128, expedida em 09-03-2018, indefiro a pretensão, 
tendo em vista que não foram apresentados elementos que 
justifiquem a revisão da decisão diante dos dados constatados 
na perícia médica realizada.

GILVANA DE OLIVEIRA LIMA - 23682544 - Protocolo 
SPG/452448/2018; De acordo com o parecer do senhor médico 
perito, concedo 3 dias de licença para tratamento de saúde a 
contar de 27-03-2018, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, recon-
siderando o despacho publicado no D.O. de 06-04-2018, ref. à 
Guia de Perícia Médica 952588273, expedida em 29-03-2018.

GILVANA DE OLIVEIRA LIMA - 23682544 - Protocolo 
SPG/452448/2018; De acordo com o parecer do senhor médico 
perito, concedo 3 dias de licença para tratamento de saúde a 
contar de 27-03-2018, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, recon-
siderando o despacho publicado no D.O. de 06-04-2018, ref. à 
Guia de Perícia Médica 952588274, expedida em 29-03-2018.

HEIDI MORAES CARVALHO BEZERRA - 18979201 - Proto-
colo SPG/1312104/2018; Vide despacho publicado em D.O. de 
09-02-2018.

ISABETE ALVES DA MATA SANTOS - 26212027 - Protocolo 
SPG/447817/2018, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 27 dias a contar de 07-03-2018, des-
pacho publicado no D.O. de 03-04-2018, Guia de Perícia Médica 
952580973, indefiro a pretensão, tendo em vista que a solicita-
ção foi expedida em 19-03-2018, fora do prazo previsto no 41, 
do Decreto 29.180/88 e não constam elementos do pedido de 
reconsideração que justifiquem maior retroação.

JANETE DE FARIAS FERREIRA - 9311868 - Protocolo 
SPG/480494/2018, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 30 dias a contar de 15-03-2018, indefiro 
a pretensão, mantendo o despacho publicado no D.O. de 29-03-
2018, GPM expedida em 16-03-2018, Protocolo 952579560, 
com base no artigo 182 da Lei 10.261/68 e alterações, tendo em 
vista a ciência do interessado com relação ao período concedido.

JOAO ALBERTO OLIVEIRA MIGUEL - 8953561 - Protocolo 
SPG/319151/18, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 9 dias a contar de 06-03-2018, despa-
cho publicado no D.O. de 14-03-2018, Guia de Perícia Médica 
952571475, expedida em 06-03-2018, indefiro a pretensão, 
tendo em vista que não foram apresentados elementos que 
justifiquem a revisão da decisão diante dos dados constatados 
na perícia médica realizada.

JOAO MARCIO TEIXEIRA DA COSTA - 17345947 - Protocolo 
SPG/382805/2018, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 19 dias a contar de 12/03/18, despa-
cho publicado no D.O. de 28-03-2018, Guia de Perícia Médica 
952575917, expedida em 12-03-2018, indefiro a pretensão, 
tendo em vista que não foram apresentados elementos que 
justifiquem a revisão da decisão diante dos dados constatados 
na perícia médica realizada.

JOEL GOMES DOS SANTOS - 7301524 - Protocolo 
SPG/331003/18, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 60 dias a contar de 27-02-2018, des-
pacho publicado no D.O. de 08-03-2018, Guia de Perícia Médica 
952566929, expedida em 27-02-2018, indefiro a pretensão, 
tendo em vista que não foram apresentados elementos que 
justifiquem a revisão da decisão diante dos dados constatados 
na perícia médica realizada.

JORGE HENRIQUE SILVA BUENO - 43239686 - Protocolo 
SPG/447928/2018, na publicação de 06-04-2018, ref. à Guia de 
Perícia Médica 952586930, expedida em 27-03-2018, leia-se 10 
dias e não como constou.

justifiquem a revisão da decisão diante dos dados constatados 
na perícia médica realizada.

CICERO CORREIA DE MELO - 13167466 - Protocolo 
SPG/380919/2018, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 60 dias a contar de 05/03/18, despa-
cho publicado no D.O. de 20-03-2018, Guia de Perícia Médica 
952571906, expedida em 06-03-2018, indefiro a pretensão, 
tendo em vista que não foram apresentados elementos que 
justifiquem a revisão da decisão diante dos dados constatados 
na perícia médica realizada.

CLAUDIA CRISTINA PELICIARI - 19602456 - Protocolo 
SGP/480356/2018, Encaminhar no prazo de 15 (quinze) dias a 
contar da data desta publicação, GPM com data de expedição de 
27-03-2018, preenchida e assinada por autoridade competente, 
corrigindo o campo: pessoa a ser periciada - nome: tendo em 
vista tratar-se de licença pessoa da família.

CLAUDIA CRISTINA SOARES AQUINO - 16676279 - Protoco-
lo SPG/380574/2018, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 15 dias a contar de 07/03/18, despacho 
publicado no D.O. de 22-03-2018, Guia de Perícia Médica 
952572382, expedida em 07-03-2018, indefiro a pretensão, 
tendo em vista que não foram apresentados elementos que 
justifiquem a revisão da decisão diante dos dados constatados 
na perícia médica realizada.

CLAUDIA MARIA CEZAR - 14118915 - Protocolo 
SPG/452750/2018; De acordo com o parecer do senhor médico 
perito, concedo 10 dias de licença para tratamento de saúde a 
contar de 21-03-2018, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, recon-
siderando o despacho publicado no D.O. de 06-04-2018, ref. à 
Guia de Perícia Médica 952586513, expedida em 26-03-2018.

CRISTINA JORGE CATALANO - 33428372 - Protocolo 
SPG/382580/2018, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 30 dias a contar de 05/03/18, despa-
cho publicado no D.O. de 21-03-2018, Guia de Perícia Médica 
952572955, expedida em 07-03-2018, indefiro a pretensão, 
tendo em vista que não foram apresentados elementos que 
justifiquem a revisão da decisão diante dos dados constatados 
na perícia médica realizada.

DENISE ALVES GARCIA CARRILHO - 23488721 - Protocolo 
SPG/446475/82018; De acordo com o parecer do senhor médico 
perito, concedo 20 dias de licença para tratamento de saúde a 
contar de 24-03-2018, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, recon-
siderando o despacho publicado no D.O. de 12-04-2018, ref. à 
Guia de Perícia Médica 952586361, expedida em 26-03-2018.

DENISE ALVES GARCIA CARRILHO - 23488721 - Protocolo 
SPG/446475/2018; De acordo com o parecer do senhor médico 
perito, concedo 20 dias de licença para tratamento de saúde a 
contar de 24-03-2018, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, recon-
siderando o despacho publicado no D.O. de 12-04-2018, ref. à 
Guia de Perícia Médica 952586360, expedida em 26-03-2018.

EDILAINE DE CASSIA POMIN - 19846190 - Protocolo 
SPG/21339/2018/ - Processo 6811/2017; Defiro o enquadramen-
to da licença para tratamento de saúde de 60 dias a contar de 
30-11-2017, publicada no D.O. de 12-12-2017, como decorrente 
de nexo causal acidentário, nos termos do ART.194 EFP/25 - I/26 
LEI 500

EDILAINE DE CASSIA POMIN - 19846190 - Protocolo 
SPG/21339/2018 - Processo 6811/2017; Defiro o enquadramen-
to da licença para tratamento de saúde de 30 dias a contar de 
29-01-2018, publicada no D.O. de 03-02-2018, como decorrente 
de nexo causal acidentário, nos termos do ART.185/194 EFP/25 
- I/26 LEI 500.

ELAINE DE FATIMA SANTOS - 23660413 - Protocolo 
SPG/450888/2018; De acordo com o parecer do senhor médico 
perito, concedo 3 dias de licença para tratamento de saúde a 
contar de 19-03-2018, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, recon-
siderando o despacho publicado no D.O. de 11-04-2018, ref. à 
Guia de Perícia Médica 952585658, expedida em 26-03-2018.

ELEDITE PEREIRA DOS SANTOS - 11887373 - Protocolo 
SGP/964579/2017 - Processo 1194/2017; Cabe a Unidade 
Administrativa: Encaminhar Relatório ou Sindicância que apurou 
Acidente de Trabalho ou Doença do Trabalho contendo:

-Cópia dos exames realizados em decorrência do acidente 
descrito.

ELIANA ANTUNES DA COSTA - 10142175 - Protocolo 
SPG/21301/2018 - Processo 6798.0007/2017; Defiro o enqua-
dramento da licença para tratamento de saúde de 3 dias a 
contar de 29-11-2017, publicada no D.O. de 12-12-2017, como 
decorrente de nexo causal acidentário, nos termos do ART.194 
EFP/25 - I/26 LEI 500.

ELIANA APARECIDA DOS SANTOS - 17808533 - Protocolo 
SPG/385622/2018, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 22 dias a contar de 09/03/18, despa-
cho publicado no D.O. de 30-03-2018, Guia de Perícia Médica 
952578732, expedida em 15-03-2018, indefiro a pretensão, 
tendo em vista que não foram apresentados elementos que 
justifiquem a revisão da decisão diante dos dados constatados 
na perícia médica realizada.

ELIANE COSTA TELES TEIXEIRA - 28082478 - Protocolo 
SGP/451418/2018; Visando atender ao pedido manifestado, 
solicita- se para que seja encaminhada a este DPME, Guia de 
Perícia Médica devidamente preenchida, assinada e carimbada 
por Autoridade competente, através de ofício do Órgão de 
lotação da interessada, com o campo da GPM "Pessoa a ser 
periciado (filho)? - ?Nome?, devidamente retificado: "haja vista, 
tratar-se de licença a pessoa da família" e campo de ?Local 
e Data da Expedição? com a mesma data de expedição da 
GPM 952584196, no prazo de 15 (quinze) dias a contar desta 
publicação, conforme previsto no artigo 3º do Decreto 5.614/75.

Comunicado

PLANEJAMENTO E GESTÃO
COMUNICADO DPME Nº 183, DE 25/04/2018 

O Diretor Técnico de Saúde III, do Departamento de Perícias Médicas do Estado – 
DPME, no uso das competências que lhe são atribuídas, comunica que o atestado 
médico para a licença para tratamento de saúde de que trata o subitem 2.2. da 
Instrução UCRH-3, de 29 de março de 2018, deverá ser apresentado e registrado 
no sistema eSisla dentro do prazo de 02 dias contados da data do início do afas-
tamento, aplicando-se o previsto no § único do artigo 323 da Lei nº 10.261, de 
28 de outubro de 1968, quando for o caso, e conforme previsto no § 3º do artigo 
2º, do Decreto nº 62.969, de 27 de novembro de 2017.

Caso o prazo para registro no sistema não seja devidamente observado, será 
realizado, automaticamente, o agendamento da perícia médica do servidor.
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