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3.858.792, aposentado, AUTORIZANDO o pagamento de 450 
(quatrocentos e cinquenta) dias de licença-prêmio referentes aos 
períodos aquisitivos de 25-11-1976 a 31-07-1978 e de 05-10-
1988 a 30-01-1992 (90 dias), de 31-01-1992 a 28-01-1997 (90 
dias), de 29-01-1997 a 27-01-2002 (90 dias), de 28-01-2002 a 
26-01-2007 (90 dias) e de 27-01-2007 a 25-01-2012 (90 dias), 
eis que preenchidos os requisitos legais e regulamentares.

No Processo GDOC 23751-344773/2018, sobre indeniza-
ção: À vista dos elementos de instrução constantes dos autos, 
destacando-se o entendimento jurídico esposado pela Subpro-
curadoria Geral da Consultoria Geral da Procuradoria Geral 
do Estado através do Parecer Referencial NDP 01/2018 (fls. 
205/217/), bem como Informação 00780/DDPE (fls. 219) e com 
fundamento na competência a mim atribuída pela Resolução SF 
16/2008, DEFIRO o pedido formulado por MARIA STELLA POLAS-
TRE, 6.995.165-2, aposentada, AUTORIZANDO o pagamento 
de 90 (noventa) dias de licença-prêmio referentes ao período 
aquisitivo de 09-05-1973 a 07-05-1978, eis que preenchidos os 
requisitos legais e regulamentares.

No Processo GDOC 13712-72822/2018, sobre indenização: 
À vista dos elementos de instrução constantes dos autos, desta-
cando-se o entendimento jurídico esposado pela Subprocuradoria 
Geral da Consultoria Geral da Procuradoria Geral do Estado 
através do Parecer Referencial NDP 01/2018 (fls. 13/25), bem como 
Informação 00889/DDPE (fls. 29) e com fundamento na competên-
cia a mim atribuída pela Resolução SF 16/2008, DEFIRO o pedido 
formulado por CARLOS ALBERTO FAUSTINO, 6.890.513-0, aposen-
tado, AUTORIZANDO o pagamento de 120 (cento e vinte) dias de 
licença-prêmio referentes aos períodos aquisitivos de 30-09-2005 a 
28-09-2010 (30 dias) e de 29-09-2010 a 27-09-2015 (90 dias), eis 
que preenchidos os requisitos legais e regulamentares.

No Processo GDOC 23751-393005/2018, sobre indeniza-
ção: À vista dos elementos de instrução constantes dos autos, 
destacando-se o entendimento jurídico esposado pela Subpro-
curadoria Geral da Consultoria Geral da Procuradoria Geral do 
Estado através do Parecer Referencial NDP 01/2018 (fls. 18/30), 
bem como Informação 00925/DDPE (fls. 33) e com fundamento 
na competência a mim atribuída pela Resolução SF 16/2008, 
DEFIRO o pedido formulado por CEZAR ANTONIO DA SILVA PAU-
LUCCI, 7.949.620-9, aposentado, AUTORIZANDO o pagamento 
de 15 (quinze) dias de férias referentes ao exercício de 1984, eis 
que preenchidos os requisitos legais e regulamentares.

No Processo GDOC 1000296-722948/2017, sobre inde-
nização: À vista dos elementos de instrução constantes dos 
autos, destacando-se o entendimento jurídico esposado pela 
Subprocuradoria Geral da Consultoria Geral da Procuradoria 
Geral do Estado através do Parecer Referencial NDP 01/2018 
(fls. 13/26), bem como Informação 00885/DDPE (fls. 29) e com 
fundamento na competência a mim atribuída pela Resolução 
SF 16/2008, DEFIRO o pedido formulado por DAIKI KATAYAMA, 
3.521.161-1, aposentado, AUTORIZANDO o pagamento de 345 
(trezentos e quarenta e cinco) dias de licença-prêmio referentes 
aos períodos aquisitivos de 10-04-1992 a 08-04-1997 (75 dias), 
de 08-04-2002 a 06-04-2007 (90 dias), de 07-04-2007 a 04-04-
2012 (90 dias) e de 05-04-2012 a 03-04-2017 (90 dias), eis que 
preenchidos os requisitos legais e regulamentares.

No Processo GDOC 13229-797409/2017, sobre indeniza-
ção: À vista dos elementos de instrução constantes dos autos, 
destacando-se o entendimento jurídico esposado pela Subpro-
curadoria Geral da Consultoria Geral da Procuradoria Geral do 
Estado através do Parecer Referencial NDP 01/2018 (fls. 12/25), 
bem como Informação 00900/DDPE (fls. 28) e com fundamento 
na competência a mim atribuída pela Resolução SF 16/2008, 
DEFIRO o pedido formulado por EDSON PEREIRA BUENO LEAL, 
5.700.133-9, aposentado, AUTORIZANDO o pagamento de 450 
(quatrocentos e cinquenta) dias de licença-prêmio referentes 
aos períodos aquisitivos de 05-10-1988 a 03-10-1993 (90 
dias), de 04-10-1993 a 02-10-1998 (90 dias), de 03-10-1998 a 
01-10-2003 (90 dias), de 02-10-2003 a 29-09-2008 (90 dias) e 
de 30-09-2008 a 28-09-2013 (90 dias), eis que preenchidos os 
requisitos legais e regulamentares.

No Processo GDOC 13675-33262/2018, sobre indenização: 
À vista dos elementos de instrução constantes dos autos, 
destacando-se o entendimento jurídico esposado pela Subpro-
curadoria Geral da Consultoria Geral da Procuradoria Geral do 
Estado através do Parecer Referencial NDP 01/2018 (fls. 13/26), 
bem como Informação 00913/DDPE (fls. 29) e com fundamento 
na competência a mim atribuída pela Resolução SF 16/2008, 
DEFIRO o pedido formulado por EDSON ROBERTO MILANI, 
2.033.076-7, aposentado, AUTORIZANDO o pagamento de 345 
(trezentos e quarenta e cinco) dias de licença-prêmio referentes 
aos períodos aquisitivos de 28-05-1990 a 26-05-1995 (75 dias), 
de 25-05-2000 a 23-05-2005 (90 dias), de 24-05-2005 a 22-05-
2010 (90 dias) e de 23-05-2010 a 21-05-2015 (90 dias), eis que 
preenchidos os requisitos legais e regulamentares.

No Processo GDOC 23727-982395/2017, sobre indeni-
zação: À vista dos elementos de instrução constantes dos 
autos, destacando-se o entendimento jurídico esposado pela 
Subprocuradoria Geral da Consultoria Geral da Procuradoria 
Geral do Estado através do Parecer Referencial NDP 01/2018 
(fls. 12/25), bem como Informação 00907/DDPE (fls. 28) e com 
fundamento na competência a mim atribuída pela Resolução 
SF 16/2008, DEFIRO o pedido formulado por JOSÉ CARLOS 
CARDOSO SOUZA, 11.261.667-7, aposentado, AUTORIZANDO o 
pagamento de 270 (duzentos e setenta) dias de licença-prêmio 
referentes aos períodos aquisitivos de 04-10-1993 a 02-10-1998 
(90 dias), de 02-10-2003 a 29-09-2008 (90 dias) e de 30-09-
2008 a 28-09-2013 (90 dias), eis que preenchidos os requisitos 
legais e regulamentares.

No Processo GDOC 1000425-1053166/2017, sobre indeni-
zação: À vista dos elementos de instrução constantes dos autos, 
destacando-se o entendimento jurídico esposado pela Subpro-
curadoria Geral da Consultoria Geral da Procuradoria Geral do 
Estado através do Parecer Referencial NDP 01/2018 (fls. 13/26), 
bem como Informação 00902/DDPE (fls. 29) e com fundamento 
na competência a mim atribuída pela Resolução SF 16/2008, 
DEFIRO o pedido formulado por LUIZ CARLOS SANT’ANA, 
11.084.232, aposentado, AUTORIZANDO o pagamento de 90 
(noventa) dias de licença-prêmio referente ao período aquisitivo 
de 22-06-2010 a 20-06-2015, eis que preenchidos os requisitos 
legais e regulamentares.

No Processo GDOC 1000271-963011/2017, sobre inde-
nização: À vista dos elementos de instrução constantes dos 
autos, destacando-se o entendimento jurídico esposado pela 
Subprocuradoria Geral da Consultoria Geral da Procuradoria 
Geral do Estado através do Parecer Referencial NDP 01/2018 
(fls. 13/26), bem como Informação 00933/DDPE (fls. 29) e com 
fundamento na competência a mim atribuída pela Resolução 
SF 16/2008, DEFIRO o pedido formulado por MARIO MORIBE, 
4.489.083-7, aposentado, AUTORIZANDO o pagamento de 300 
(trezentos) dias de licença-prêmio referentes aos períodos aqui-
sitivos de 21-06-1989 a 19-06-1994 (90 dias), de 19-06-1999 a 
16-06-2004 (30 dias), de 17-06-2004 a 15-06-2009 (90 dias) e 
de 26-02-2011 a 24-02-2016 (90 dias), eis que preenchidos os 
requisitos legais e regulamentares.

No Processo GDOC 14166-244121/2018, sobre indeni-
zação: À vista dos elementos de instrução constantes dos 
autos, destacando-se o entendimento jurídico esposado pela 
Subprocuradoria Geral da Consultoria Geral da Procuradoria 
Geral do Estado através do Parecer Referencial NDP 01/2018 
(fls. 26/38), bem como Informação 01022/DDPE (fls. 56) e com 
fundamento na competência a mim atribuída pela Resolução SF 
16/2008, DEFIRO o pedido formulado por MARIO JOSÉ PEDRO 
JUNIOR, 4.130.487-1, aposentado, AUTORIZANDO o pagamento 
de 90 (noventa) dias de licença-prêmio referentes ao período 
aquisitivo de 05-01-1973 a 03-01-1978, eis que preenchidos os 
requisitos legais e regulamentares.

formulado por MARIA ANGELA GORI LIMA, 10.620.415-4, 
AUTORIZANDO o pagamento de 390 (trezentos e noventa) dias 
de licença-prêmio referentes aos períodos aquisitivos de 05-10-
1988 a 03-10-1993 (60 dias), de 17-05-1994 a 15-05-1999 (90 
dias), de 16-05-1999 a 14-05-2004 (90 dias), de 15-05-2004 a 
13-05-2009 (90 dias) e de 14-05-2009 a 12-05-2014 (60 dias), 
eis que preenchidos os requisitos legais e regulamentares.

No Processo GDOC 14120-248299/2018, sobre indeniza-
ção: À vista dos elementos de instrução constantes dos autos, 
destacando-se o entendimento jurídico esposado pela Subpro-
curadoria Geral da Consultoria Geral da Procuradoria Geral do 
Estado através do Parecer Referencial NDP 1/2018 (fls. 12/37), 
bem como Informação 00613/DDPE (fls. 40) e com fundamento 
na competência a mim atribuída pela Resolução SF 16/2008, 
DEFIRO o pedido formulado por MARIA CECILIA TRAVAIN 
CAMARGO, 4.477.424-2, AUTORIZANDO o pagamento de 30 
(trinta) dias de férias referente ao exercício de 2018, eis que 
preenchidos os requisitos legais e regulamentares.

No Processo GDOC 23751-254617/2018, sobre indenização: 
À vista dos elementos de instrução constantes dos autos, desta-
cando-se o entendimento jurídico esposado pela Subprocurado-
ria Geral da Consultoria Geral da Procuradoria Geral do Estado 
através do Parecer NDP 01/2018 (fls. 67/93) e a orientação 
traçada pela Consultoria Jurídica desta Pasta através do Parecer 
CJ/SF 476/2016, bem como Informação 00611/DDPE (fls. 101) e 
com fundamento na competência a mim atribuída pela Reso-
lução SF 16/2008, DEFIRO o pedido formulado por ANTONIO 
DARCI ARTIGOSO, 9.289.567, beneficiário da ex-servidora Marta 
Perez Guerrero, 15.272.199-X, AUTORIZANDO o pagamento de 
15 (quinze) dias de férias referente ao exercício de 2015, eis que 
preenchidos os requisitos legais e regulamentares e INDEFIRO o 
pedido formulado por Murillo Guerrero Batista, 32.767.818-5, 
por não fazer parte do rol de beneficiários previdenciários.

No Processo GDOC 23751-244078/2018, sobre indeni-
zação: À vista dos elementos de instrução constantes dos 
autos, destacando-se o entendimento jurídico esposado pela 
Subprocuradoria Geral da Consultoria Geral da Procuradoria 
Geral do Estado através do Parecer NDP 01/2018 (fls. 66/89), 
bem como Informação 00598/DDPE (fls. 101) e com fundamento 
na competência a mim atribuída pela Resolução SF 16/2008, 
DEFIRO o pedido formulado por ANTONIO DARCI ARTIGOSO, 
9.289.567, beneficiário da ex-servidora Marta Perez Guerreiro, 
15.272.199-X, AUTORIZANDO o pagamento de 90 (noventa) 
dias de licença-prêmio referente ao período aquisitivo de 01-12-
2009 a 29-11-2014, eis que preenchidos os requisitos legais 
e regulamentares e INDEFIRO o pedido formulado por Murillo 
Guerrero Batista, 32.767.818-5, por não fazer parte do rol de 
beneficiários previdenciários.

No Processo GDOC 14120-262396/2018, sobre indeni-
zação: À vista dos elementos de instrução constantes dos 
autos, destacando-se o entendimento jurídico esposado pela 
Subprocuradoria Geral da Consultoria Geral da Procuradoria 
Geral do Estado através do Parecer NDP 01/2018 (fls. 39/52), 
bem como Informação 00638/DDPE (fls. 53) e com fundamento 
na competência a mim atribuída pela Resolução SF 16/2008, 
DEFIRO o pedido formulado por RAPHAEL SILVA DE OLIVEIRA, 
54.031.662-3, representado por Solange Aparecida da Silva, 
21.559.891-X, beneficiário do ex-servidor Raimundo Nonato 
de Oliveira, 30.068.900-7, AUTORIZANDO o pagamento de 15 
(quinze) dias de licença-prêmio referente aos períodos aquisiti-
vos de 03-10-2005 a 12-02-2006 e de 12-02-2007 a 30-09-2011, 
eis que preenchidos os requisitos legais e regulamentares.

No Processo GDOC 14120-233035/2018, sobre indeniza-
ção: À vista dos elementos de instrução constantes dos autos, 
destacando-se o entendimento jurídico esposado pela Subpro-
curadoria Geral da Consultoria Geral da Procuradoria Geral 
do Estado através do Parecer Referencial NDP 01/2018 (fls. 
272/285) e orientação traçada pela Consultoria Jurídica desta 
Pasta através do Parecer CJ/SF 476/2016, bem como Informação 
00583/DDPE (fls. 288) e com fundamento na competência a mim 
atribuída pela Resolução SF 16/2008, INDEFIRO o pedido formu-
lado por SEBASTIÃO DE PAIVA NETO, 9.161.411-9, aposentado, 
DENEGANDO o pagamento de 360 (trezentos e sessenta) dias de 
licença-prêmio referente aos períodos aquisitivos de 14-04-1983 
a 25-06-1986, de 04-10-1993 a 21-07-1995 (90 dias), de 22-07-
1995 a 19-07-2000 (60 dias), de 20-07-2000 a 18-07-2005 (90 
dias), de 19-07-2005 a 17-07-2010 (60 dias) e de 18-07-2010 a 
16-07-2015 (60 dias), por falta de amparo legal.

No Processo GDOC 14120-306286/2018, sobre indenização: 
À vista dos elementos de instrução constantes dos autos, desta-
cando-se o entendimento jurídico esposado pela Subprocurado-
ria Geral da Consultoria Geral da Procuradoria Geral do Estado 
através do Parecer Referencial NDP/PGE 01/2018 (fls. 82/94), 
bem como Informação 00711/DDPE (fls. 96) e com fundamento 
na competência a mim atribuída pela Resolução SF 16/2008, 
DEFIRO o pedido formulado por MITIKO MOMII, 4.172.071-4, 
aposentada, AUTORIZANDO o pagamento de 90 (noventa) dias 
de licença-prêmio referentes ao período aquisitivo de 10-03-
1970 a 08-03-1975, eis que preenchidos os requisitos legais e 
regulamentares.

No Processo GDOC 14120-306196/2018, sobre indeniza-
ção: À vista dos elementos de instrução constantes dos autos, 
destacando-se o entendimento jurídico esposado pela Subpro-
curadoria Geral da Consultoria Geral da Procuradoria Geral 
do Estado através do Parecer Referencial NDP/PGE 01/2018 
(fls. 31/43), bem como Informação 00697/DDPE (fls. 45) e com 
fundamento na competência a mim atribuída pela Resolução SF 
16/2008, DEFIRO o pedido formulado por VANIA APARECIDA 
SERENI, 9.474.356-3, aposentada, AUTORIZANDO o pagamento 
de 15 (quinze) dias de férias referentes ao exercício de 1979, eis 
que preenchidos os requisitos legais e regulamentares.

No Processo GDOC 14120-240190/2018, sobre indenização: 
À vista dos elementos de instrução constantes dos autos, desta-
cando-se o entendimento jurídico esposado pela Subprocurado-
ria Geral da Consultoria Geral da Procuradoria Geral do Estado 
através do Parecer Referencial NDP 01/2018 (fls. 102/115) e 
orientação traçada pela Consultoria Jurídica desta Pasta através 
do Parecer CJ/SF 476/2016, bem como Informação 00758/DDPE 
(fls. 120) e com fundamento na competência a mim atribuída 
pela Resolução SF 16/2008, DEFIRO o pedido formulado por 
ESDRAS DE OLIVEIRA E SILVA, 8.111.535-01, aposentado, AUTO-
RIZANDO o pagamento 450 (quatrocentos e cinquenta) dias de 
licença-prêmio referentes aos períodos aquisitivos de 05-10-
1988 a 23-10-1993 (90 dias), de 24-10-1993 a 22-10-1998 (90 
dias), de 23-10-1998 a 21-10-2003 (90 dias), de 22-10-2003 a 
20-10-2008 (90 dias) e de 21-10-2008 a 19-10-2013 (90 dias), 
eis que preenchidos os requisitos legais e regulamentares.

No Processo GDOC 23751-265891/2018, sobre indeni-
zação: À vista dos elementos de instrução constantes dos 
autos, destacando-se o entendimento jurídico esposado pela 
Secretaria da Administração Penitenciária através do Parecer CJ/
SAP 1482/2017 (fls. 16/20), bem como Informação 00744/DDPE 
(fls. 25) e com fundamento na competência a mim atribuída 
pela Resolução SF 16/2008, DEFIRO o pedido formulado por 
JOSÉ BENEDITO DA SILVA, 9.505.504-6, aposentado, AUTORI-
ZANDO o pagamento de 30 (trinta) dias de férias referentes 
ao exercício de 1984, eis que preenchidos os requisitos legais 
e regulamentares.

No Processo GDOC 14120-126546/2017, sobre indeniza-
ção: À vista dos elementos de instrução constantes dos autos, 
destacando-se o entendimento jurídico esposado pela Secretaria 
da Segurança Pública através do Parecer Referencial CJ/PM 
524/2017 (fls. 52/59) e a orientação traçada pela Consultoria 
Jurídica desta Pasta através do Parecer CJ/SF 476/2016, bem 
como Informação 00270/DDPE (fls. 72) e com fundamento 
na competência a mim atribuída pela Resolução SF 16/2008, 
DEFIRO o pedido formulado por JOSÉ CLAUDIO SARTORELLI, 

 Retificação do D.O. de 6-11-2018
Na Resolução S-212/2018, que alterou o Biênio de 

2018/2019 na parte referente ao servidor MARCOS FABRI-
CIO BALDAN FERRARI, onde se lê: RG 17.961.664-X, leia-se: 
27.454.307-2 e referente ao servidor MARCELO SHIROMA, onde 
se lê: RG 27.454.307-2, leia-se: 17.961.664-X. (CVF)

 DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO

 CENTRO REGIONAL DE CONTROLE E 
AVALIAÇÃO - SOROCABA
 Despacho do Diretor Técnico de Divisão da Fazenda 

Estadual, de 08-11-2018
Autorizando 15 dias de licença-prêmio para gozo dentro 

de 30 dias a contar da data de publicação, ao servidor ANDER-
SON MARCOS AGUSTINHO, RG 22492376-6, ANALISTA EM PLA-
NEJAMENTO ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS, referente ao 
período aquisitivo de 03-02-2014 a 03-03-2018. Saldo restante 
de 30 dias CRA/3

 COORDENADORIA DA ADMINISTRAÇÃO 
FINANCEIRA

 Despacho do Coordenador, de 09-11-2018
No Processo GDOC 14120-261260/2018, sobre indeniza-

ção: À vista dos elementos de instrução constantes dos autos, 
destacando-se o entendimento jurídico esposado pela Subpro-
curadoria Geral da Consultoria Geral da Procuradoria Geral 
do Estado através do Parecer Referencial NDP/PGE 01/2018 
(fls. 10/23), bem como Informação 00627/DDPE (fls. 26) e com 
fundamento na competência a mim atribuída pela Resolução 
SF 16/2008, DEFIRO o pedido formulado por ANTONIANA 
NIZ BARBOSA, 38.019.744-3, AUTORIZANDO o pagamento de 
120 (cento e vinte dias) dias de licença-prêmio referentes aos 
períodos aquisitivos de 04-09-2007 a 01-09-2012 (30 dias) e 
de 02-09-2012 a 31-08-2017 (90 dias), eis que preenchidos os 
requisitos legais e regulamentares.

No Processo GDOC 14192-253461/2018, sobre indeniza-
ção: À vista dos elementos de instrução constantes dos autos, 
destacando-se o entendimento jurídico esposado pela Subpro-
curadoria Geral da Consultoria Geral da Procuradoria Geral do 
Estado através do Parecer Referencial NDP 01/2018 (fls. 67/80), 
bem como Informação 00630/DDPE (fls. 80) e com fundamento 
na competência a mim atribuída pela Resolução SF 16/2008, 
DEFIRO o pedido formulado por ODETE ALVES DE AGUIAR 
ROMANINI, 13.322.610-4, beneficiária do ex-servidor Antonio 
Romanini, 8.449.230, AUTORIZANDO o pagamento de 60 (ses-
senta) dias de licença-prêmio referente ao período aquisitivo 
de 28-08-2009 a 02-09-2014, eis que preenchidos os requisitos 
legais e regulamentares.

No Processo GDOC 14120-266650/2018, sobre indeniza-
ção: À vista dos elementos de instrução constantes dos autos, 
destacando-se o entendimento jurídico esposado pela Subpro-
curadoria Geral da Consultoria Geral da Procuradoria Geral do 
Estado através do Parecer Referencial NDP 01/2018 (fls. 11/35), 
bem como Informação 00652/DDPE (fls. 40) e com fundamento 
na competência a mim atribuída pela Resolução SF 16/2008, 
DEFIRO o pedido formulado por ANTONIO SERGIO TORQUATO, 
7.942.013-8, AUTORIZANDO o pagamento de 90 (noventa) dias 
de licença-prêmio referente ao período aquisitivo de 07-08-
2012 a 05-08-2017, eis que preenchidos os requisitos legais e 
regulamentares.

No Processo GDOC 14120-261009/2018, sobre indeni-
zação: À vista dos elementos de instrução constantes dos 
autos, destacando-se o entendimento jurídico esposado pela 
Subprocuradoria Geral da Consultoria Geral da Procuradoria 
Geral do Estado através do Parecer Referencial NDP 01/2018 
(fls. 10/23), bem como Informação 00626/DDPE (fls. 26) e com 
fundamento na competência a mim atribuída pela Resolução 
SF 16/2008, DEFIRO o pedido formulado por CARLOS ROBERTO 
BLOIS, 7.618.566-7, AUTORIZANDO o pagamento de 60 (sessen-
ta) dias de licença-prêmio referentes ao período aquisitivo de 
10-01-2010 a 08-01-2015, bem como 30 (trinta) dias de férias 
referentes ao exercício de 2018, eis que preenchidos os requisi-
tos legais e regulamentares.

No Processo GDOC 23751-393110/2018, sobre indeni-
zação: À vista dos elementos de instrução constantes dos 
autos, destacando-se o entendimento jurídico esposado pela 
Subprocuradoria Geral da Consultoria Geral da Procuradoria 
Geral do Estado através do Parecer Referencial NDP 01/2018 
(fls. 21/45), bem como Informação 00917/DDPE (fls. 48) e com 
fundamento na competência a mim atribuída pela Resolução 
SF 16/2008, DEFIRO o pedido formulado por SARA MARTINS 
PALERMO KRANYAK, 14.937.777-0, beneficiária do ex-servidor 
Edson Kranyak, 13.109.113-X, AUTORIZANDO o pagamento de 
30 (trinta) dias de férias referentes ao exercício de 2018, eis que 
preenchidos os requisitos legais e regulamentares.

No Processo GDOC 23751-393133/2018, sobre indeni-
zação: À vista dos elementos de instrução constantes dos 
autos, destacando-se o entendimento jurídico esposado pela 
Subprocuradoria Geral da Consultoria Geral da Procuradoria 
Geral do Estado através do Parecer Referencial NDP 01/2018 
(fls. 36/49), bem como Informação 00920/DDPE (fls. 51) e com 
fundamento na competência a mim atribuída pela Resolução 
SF 16/2008, DEFIRO o pedido formulado por SARA MARTINS 
PALERMO KRANYAK, 14.937.777-0, beneficiária do ex-servidor 
Edson Kranyak, 13.109.113-X, AUTORIZANDO o pagamento de 
60 (sessenta) dias de licença-prêmio referentes aos períodos 
aquisitivos de 30-05-2008 a 28-05-2009 e 21-07-2009 a 20-07-
2013, eis que preenchidos os requisitos legais e regulamentares.

No Processo GDOC 23751-1102178/2017, sobre indeniza-
ção: À vista dos elementos de instrução constantes dos autos, 
destacando-se o entendimento jurídico esposado pela Consulto-
ria Jurídica da Secretaria da Administração Penitenciária através 
do Parecer Referencial 003/2017 (fls. 116/129) e a orientação 
traçada pela Consultoria Jurídica desta Pasta através do Parecer 
CJ/SF 476/2016, bem como Informação 00620/DDPE (fls. 141) e 
com fundamento na competência a mim atribuída pela Resolu-
ção SF 16/2008, DEFIRO o pedido formulado por ANA MARIA DE 
OLIVEIRA ANDRADE, 11.454.494-3, beneficiária do ex-servidor 
José Luiz de Andrade, 12.644.872-3, AUTORIZANDO o paga-
mento de 75 (setenta e cinco) dias de licença-prêmio referente 
aos períodos aquisitivos de 06-02-2007 a 04-02-2012 (15 dias) 
e de 05-02-2012 a 02-02-2017 (60 dias), eis que preenchidos os 
requisitos legais e regulamentares.

No Processo GDOC 23751-1102034/2017, sobre indeniza-
ção: À vista dos elementos de instrução constantes dos autos, 
destacando-se o entendimento jurídico esposado pela Subpro-
curadoria Geral da Consultoria Geral da Procuradoria Geral do 
Estado através do Parecer Referencial NDP 1/2018 (fls. 64/90), 
bem como Informação 00610/DDPE (fls. 99) e com fundamento 
na competência a mim atribuída pela Resolução SF 16/2008, 
DEFIRO o pedido formulado por MARIA APARECIDA LEOPOL-
DO MOLINARI, 18.029.030-7 e MARCOS VINICIUS MOLINARI, 
49.748.904-1, beneficiários do ex-servidor José Osvaldo Molina-
ri, 14.584.959-4, AUTORIZANDO o pagamento de 60 (sessenta) 
dias de licença-prêmio referentes aos períodos aquisitivos de 
06-10-2005 a 04-10-2010, eis que preenchidos os requisitos 
legais e regulamentares.

No Processo GDOC 16847-71365/2018, sobre indenização: 
À vista dos elementos de instrução constantes dos autos, des-
tacando-se o entendimento jurídico esposado pela Consultoria 
Jurídica da Secretaria da Administração Penitenciária através do 
Parecer Referencial NDP 1/2018 (fls. 41/67), bem como Informa-
ção 00612/DDPE (fls. 70) e com fundamento na competência 
a mim atribuída pela Resolução SF 16/2008, DEFIRO o pedido 

Autorizando o gozo de licença-prêmio, nos termos dos arti-
gos 209 e 213 da Lei 10.261/68, alterados pela LC 1048/08, a:

ANTONIO MARCOS DA SILVA, RG. 27.913.985-8, Agente 
de Segurança Penitenciária, Classe IV do SQC-III-QSAP, 15 dias 
referente ao período aquisitivo de 21-03-2009 a 19-03-2014, 
Certidão 048/14-PMHGP e PULP 319/10-PMHGP.

CARLOS CESAR FRUCTUOZO, RG. 09.347.775, Agente de 
Segurança Penitenciária - Classe IV do SQC-III-QSAP, 15 dias 
referente ao período aquisitivo de 06-02-2013 a 04-02-2018, 
Certidão 012/18-PMHGP e PULP 026/18 - PMHGP.

CESAR ROBERTO TASQUINI, RG. 9.031.180, Agente de Segu-
rança Penitenciária - Classe V do SQC-III-QSAP, 15 dias referente 
ao período aquisitivo de 21/09/09 a 19/09/14, Certidão 177/14-
PMHGP e PULP 135/13-PMHGP.

 PENITENCIÁRIA DE IRAPURU

 CENTRO ADMINISTRATIVO
 Núcleo de Pessoal
 Portaria da Diretora, de 9-11-2018
Concedendo, nos termos dos artigos 209 e 212 da Lei 

10.261/68, alterada pela LC 1.048/08, 90 dias de licença-prêmio 
a LINDOMAR ANDRADE SILVA, RG. 40.526.445-8, OFICIAL 
ADMINISTRATIVO, do SQC-III-QSAP, classificado na PENITENCIÁ-
RIA DE IRAPURU, referente ao período aquisitivo de 10-11-2013 
a 08-11-2018 - Certidão 141/2018 - PULP 463/2013.

 PENITENCIÁRIA JOÃO AUGUSTINHO PANUCCI - 
MARABÁ PAULISTA

 CENTRO ADMINISTRATIVO
 Núcleo de Pessoal
 Portaria da Diretora, de 8-11-2018
Concedendo, nos termos do artigo 129 da CE/89, o 1º 

Adicional por Tempo de Serviço, a ANDERSON APARECIDO DA 
SILVA ALVES, RG. 29.224.959-7, OFICIAL OPERACIONAL, do 
SQC-III-QSAP, a partir de 08-11-2018.

 Apostila da Diretora, de 9-11-2018
Declarando, nos termos do artigo 133 da CE/89 e do 

Decreto 35.200/92, à vista do Despacho do Coordenador da 
Coordenadoria de Unidades Prisionais da região Oeste do Esta-
do, que fazem jus a Incorporação de Décimos:

KENYLE SANDER ALMEIDA PINOTTI, RG: 40.203.411-9, 
Oficial Administrativo, do SQC-III-QSAP, de incorporação de 01/10 
referente a diferença de remuneração da função de Diretor I, do 
Núcleo de Trabalho, do Centro de Trabalho e Educação, que soma-
do aos anteriormente incorporados somam 02/10, com vigência 
em 06-03-2018 - (Processo 145/2017 - P “JAP” MARPAUL).

VANESSA APARECIDA DOS SANTOS MARCONDES, RG: 
33.737.972-5, Oficial Administrativo, do SQC-III-QSAP, de incor-
poração de 01/10 referente a diferença de remuneração da 
função de Diretor II, do Centro Administrativo, que somado aos 
anteriormente incorporados somam 07/10, com vigência em 
02-07-2018 - (Processo 072/2016 - P “JAP” MARPAUL).

 PENITENCIÁRIA DE TUPI PAULISTA

 CENTRO ADMINISTRATIVO
 Núcleo de Pessoal
 Portaria da Diretora, de 25-10-2018
Autorizando, nos termos dos Artigos 209 e 213, da Lei 

10.261/68, alterada pela LC 1.048/2008, o gozo de 15 (quinze) 
dias de licença-prêmio a:

LEANDRO BONINI GRASSI, RG. 8.079.842-3, AGENTE DE 
SEGURANCA PENITENCIÁRIA DE CLASSE IV, do SQC-III-QSAP, 
classificado na Penitenciária de Tupi Paulista, referente ao perío-
do aquisitivo de 17-05-2005 a 15-05-2010 - Certidão 058/2010 
– PULP 048/2010;

SUELI APARECIDA DORIGON, RG. 28.541.040-4, OFICIAL 
ADMINISTRATIVO, do SQC-III-QSAP, classificada na Penitenciária 
de Tupi Paulista, referente ao período aquisitivo de 12-03-2008 a 
09-05-2018 - Certidão 051/2013 - PULP 162/2013.

 Apostila da Diretora, de 9-11-2018
Declarando, nos termos do artigo 133 da CE/89 e a vista 

do Despacho do Coordenador de Unidades Prisionais da Região 
Oeste do Estado exarado no Processo 102/2010-PTUPI, que 
WALTENCYR BARBOSA TARTARI, RG. 32.330.129-0, Agente 
de Segurança Penitenciária de Classe V, do SQC-III-QSAP, faz 
jus a incorporação de 02/10 décimos referente a diferença de 
remuneração:

01/10 – Diretor de Serviço, do Núcleo de Portaria, do Centro 
de Segurança e Disciplina, a partir de 10-08-2017;

01/10 – Diretor de Serviço, do Núcleo de Portaria, do Centro 
de Segurança e Disciplina, a partir de 10-08-2018.

 Fazenda
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Resolução de 1-11-2018
Designando BRUNA DE JESUS BARBOSA DA SILVA, RG: 

23.131.131-X, AFR - Nível II do SQC-III, a partir de 18-05-2018, 
para exercer a função de Assessor Fiscal Setorial III, no Gabinete 
do Secretário - UA 12.069, fixando como sede de exercício o 
Departamento de Gestão Estratégica e de Projetos - UA 97.804, 
na vaga criada pela Resolução SF-84, de 20, publicada no D.O. de 
21-07-2018, ficando-lhe atribuídas, nos termos dos artigos 17 e 
18 da Lei Complementar 1059, de 18-09-2008, e na forma cons-
tante nas Resoluções SF nºs 54 e 55, publicadas no Diário Oficial 
do Estado de 25 e 30-10-2008 e suas alterações posteriores, 
respectivamente, 3.480 quotas a título de prêmio de produtivi-
dade e 2.070 quotas a título de “Pró-labore”, em valor unitário 
correspondente ao fixado no artigo 16 da Lei Complementar 
1059, de 18-09-2008, onerando a dotação própria consignada 
no orçamento vigente, ficando cessados a partir da mesma data, 
os efeitos da Resolução S 01/2018, de 02, publicada no Diário 
Oficial do Estado de 03-04-2018, que designou a interessada 
para exercer a função de Assessor Fiscal II. (S - 07/2018) CRA-14 
(Republicado por ter saído com incorreção).

 Resolução do Secretário Adjunto, de 09-11-2018
Designando EDUARDO DOOHYUN CHO, RG 33.348.653-5, 

AFR-II do SQC-III, para a partir de 10-09-2018, exercer a função 
de Assessor Fiscal Especial III, no Gabinete do Secretário, UA 
12.069, fixando como sede de exercício a Área Executiva, na 
vaga criada pela Resolução SF 15, de 09, republicada no D.O. 
de 10-02-2018 e retificada em 16-08-2018, com a denominação 
alterada pela Resolução SF 84, de 20, publicada no D.O. de 
21/07, retificada em 18-08-2018, ficando-lhe atribuídas, nos ter-
mos dos artigos 17 e 18 da LC 1059/2008, e na forma constante 
nas Resoluções SF 54 e 55, publicadas no D.O. de 25 e 30-10-
2008, e suas alterações posteriores, respectivamente, 3.570 quo-
tas a título de prêmio de produtividade e 2.160 quotas a título 
de “Pró- -labore”, em valor unitário correspondente ao fixado 
no artigo 16 da LC 1059/2008, onerando a dotação própria con-
signada do orçamento vigente. (S-006/2018-CRA/4-NRH). CRA-4

 Despacho do Secretário, de 06-11-2018
Autorizando, nos termos da alínea “a”, inciso VI, artigo 

29 do Decreto 52.833/2008, e nos termos do artigo 68 da Lei 
10.261/1968, para sem prejuízo dos vencimentos e demais 
vantagens do cargo e com ônus para o Estado, o afastamento 
do servidor OLIVER CHRISTIAAN BRUNO SCHEEPMAKER, 
RG 24.798.792-X, participar de reuniões Pré-negociação no 
SEAIN/MP, e de negociação das minutas contratuais do Pro-
grama de Apoio à Gestão de Integração dos Fiscos no Brasil 
- Profisco II SP, nos dias 08 e 09-11-2018, em Brasília/DF. Exp.: 
97804-662270/2018 (CVF).
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