
quarta-feira, 28 de agosto de 2019 Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção II São Paulo, 129 (162) – 15

16275300 - IVANA CALAMIA - SEFAZ/2216990/2019 - À 
vista dos elementos de instrução dos autos, DEFERE-SE o recur-
so datado de 07-08-2019, concedendo 29 (vinte e nove) dias 
de licença para tratamento de saúde, a partir de 08-05-2019, 
referente a Guia de Perícia Médica expedida em 08-05-2019, 
publicada no D.O. 07-08-2019, considerando documento apre-
sentado em grau de recurso.

13408654 - IZABEL CRISTINA ELOI - SEFAZ/2171401/2019 - 
À vista dos elementos de instrução dos autos, INDEFIRO o recur-
so datado de 01-08-2019, referente à Guia de Perícia Médica de 
17-05-2019, contra a decisão publicada no D.O. de 31-07-2019, 
tendo em vista que não foram apresentados novos elementos 
que justifiquem a revisão da decisão diante dos dados constata-
dos na perícia médica realizada.

30868178 - JADER DE SOUZA ROMANO - 
SEFAZ/2175493/2019 - À vista dos elementos de instrução dos 
autos, INDEFIRO o recurso datado de 02-08-2019, referente à 
Guia de Perícia Médica de 15-05-2019, contra a decisão publi-
cada no D.O. de 25-07-2019, tendo em vista que não foram apre-
sentados novos elementos que justifiquem a revisão da decisão 
diante dos dados constatados na perícia médica realizada.

18323421 - JOCENEISE APARECIDA M BATISTA - 
SEFAZ/2171408/2019 - À vista dos elementos de instrução dos 
autos, INDEFIRO o recurso datado de 31-07-2019, referente à 
Guia de Perícia Médica de 24-05-2019, contra a decisão publi-
cada no D.O. de 17-07-2019, tendo em vista que não foram apre-
sentados novos elementos que justifiquem a revisão da decisão 
diante dos dados constatados na perícia médica realizada.

18323421 - JOCENEISE APARECIDA M BATISTA - 
SEFAZ/2171414/2019 - À vista dos elementos de instrução dos 
autos, INDEFIRO o recurso datado de 31-07-2019, referente à 
Guia de Perícia Médica de 07-05-2019, contra a decisão publi-
cada no D.O. de 17-07-2019, tendo em vista que não foram apre-
sentados novos elementos que justifiquem a revisão da decisão 
diante dos dados constatados na perícia médica realizada.

10680563 - JOSE ZACARIAS DE SOUZA - SEFAZ 
2198875/2019 - À vista dos elementos de instrução dos autos, 
INDEFIRO o recurso datado de07/08/2019 referente à Guia de 
Perícia Médica de 17-05-2019, contra a decisão publicada no 
D.O. de 26-07-2019, tendo em vista que não foram apresentados 
novos elementos que justifiquem a revisão da decisão diante dos 
dados constatados na perícia médica realizada.

15587266 - JOSEFA LUCIA VICENTE BATISTA - Protocolo 
SEFAZ/2248301/2019 - À vista dos elementos de instrução 
dos autos, Defiro o recurso datado de 07-08-2019, conceden-
do 31 dias de licença para tratamento de saúde, a partir de 
13-05-2019, referente a Guia de Perícia Médica expedida em 
13-05-2019, publicada no D.O. 31-07-2019, considerando os 
documentos apresentados em grau de recurso.

32250822 - JOYCE DOS SANTOS LISBOA VIEIRA - Protocolo 
SEFAZ/1858426/2019 - À vista dos elementos de instrução dos 
autos, Defiro o recurso datado de 10-07-2019, concedendo 7 
dias de licença para tratamento de saúde, a partir de 15-04-
2019, referente a Guia de Perícia Médica expedida em 16-04-
2019, publicada no D.O. 06-07-2019, com base na pericia medica 
realizada em grau de recurso.

32250822 - JOYCE DOS SANTOS LISBOA VIEIRA - Protocolo 
SEFAZ/1858426/2019 - À vista dos elementos de instrução dos 
autos, Defiro o recurso datado de 10-07-2019, concedendo 7 
dias de licença para tratamento de saúde, a partir de 15-04-
2019, referente a Guia de Perícia Médica expedida em 16-04-
2019, publicada no D.O. 06-07-2019, com base na pericia medica 
realizada em grau de recurso.

34565823 - JOZI LOURENCO CUANI - SEFAZ/2178142/2019 
- À vista dos elementos de instrução dos autos, INDEFIRO o 
recurso datado de 06-08-2019, referente à Guia de Perícia 
Médica de 03-06-2019, contra a decisão publicada no D.O. de 
31-07-2019, tendo em vista que não foram apresentados novos 
elementos que justifiquem a revisão da decisão diante dos 
dados constatados na perícia médica realizada.

33970533 - KATIA DEL ANGELO GOMES - 
SEFAZ/2193359/2019 - À vista dos elementos de instrução dos 
autos, INDEFIRO o recurso datado de 07-08-2019, referente à 
Guia de Perícia Médica de 06-06-2019, contra a decisão publi-
cada no D.O. de 31-07-2019, tendo em vista que não foram apre-
sentados novos elementos que justifiquem a revisão da decisão 
diante dos dados constatados na perícia médica realizada.

13533931 - LIA ELEAZAR ALVES PEREIRA - Protocolo 
SEFAZ/1855063/2019 - À vista dos elementos de instrução dos 
autos, Defiro o recurso datado de 10-07-2019, concedendo 30 
dias de licença para tratamento de saúde, a partir de 05-06-
2019, referente a Guia de Perícia Médica expedida em 06-06-
2019, publicada no D.O. 03-07-2019, com base na pericia medica 
realizada em grau de recurso.

6351224 - LUCIA RODRIGUES SOUZA SALLES - Protocolo 
SEFAZ/1895824/2019 - À vista dos elementos de instrução dos 
autos, Defiro o recurso datado de 15-07-2019, concedendo 30 
dias de licença para tratamento de saúde, a partir de 22-04-
2019, referente a Guia de Perícia Médica expedida em 24-04-
2019, publicada no D.O. 06-07-2019, com base na pericia medica 
realizada em grau de recurso.

22443457 - LUCIANA COMOTI SIQUEIRA - 
SEFAZ/2158817/2019 - À vista dos elementos de instrução dos 
autos, INDEFIRO o recurso datado de 03-08-2019, referente à 
Guia de Perícia Médica de 22-04-2019, tendo em vista que a 
guia de perícia médica foi expedida fora do prazo previsto no 
41, do Decreto 29.180/88 e não constam elementos do pedido 
que justifiquem maior retroação.

12759105 - LUCILO SOUZA PINTO FILHO - 
SEFAZ/2199904/2019 - À vista dos elementos de instrução dos 
autos, INDEFIRO o recurso datado de 02-08-2019, referente à 
Guia de Perícia Médica de 28-06-2019, contra a decisão publi-
cada no D.O. de 02-08-2019, tendo em vista que não foram apre-
sentados novos elementos que justifiquem a revisão da decisão 
diante dos dados constatados na perícia médica realizada.

11759712 - LUIZ ANTONIO BARBOSA - SEFAZ/2248238/2019 
- À vista dos elementos de instrução dos autos, INDEFIRO o 
recurso datado de 08-08-2019, referente à Guia de Perícia 
Médica de 25-04-2019, contra a decisão publicada no D.O. de 
12-07-2019, com base no artigo 182 da Lei 10.261/68 e alte-
rações, tendo em vista a ciência do interessado com relação ao 
período concedido

11832136 - MARCIA CAMPOS - SEFAZ/2228897/2019 - À 
vista dos elementos de instrução dos autos, INDEFERE-SE o 
recurso datado de 07/082019, referente à Guia de Perícia 
Médica de 09-04-2019, contra a decisão publicada no D.O. de 
23-07-2019, tendo em vista que os dados periciais sobre as con-
dições de saúde do servidor não demonstraram limitação para 
o desempenho das atribuições laborativas, exercidas pela peri-
cianda. Por outro lado, trata-se de servidora já readaptada pelo 
mesmo motivo do pleito de afastamento e não comprova reagu-
dização da doença (art. 10, Resolução SGP 15, de 21-02-2013).

17660302 - MARCIA MARTINS ARIAS - SEFAZ/2203269/2019 
- À vista dos elementos de instrução dos autos, INDEFIRO o 
recurso datado de 07-08-2019, referente à Guia de Perícia 
Médica de 04-06-2019, contra a decisão publicada no D.O. de 
02-08-2019, tendo em vista que não foram apresentados novos 
elementos que justifiquem a revisão da decisão diante dos 
dados constatados na perícia médica realizada.

15585701 - MARCO ANTONIO DE FREITAS MONIZ - 
SEFAZ/2214936/2019 - À vista dos elementos de instrução dos 
autos, INDEFIRO o recurso datado de 06-08-2019, referente à 
Guia de Perícia Médica de 06-05-2019, contra a decisão publi-
cada no D.O. de 26-07-2019, tendo em vista que não foram apre-
sentados novos elementos que justifiquem a revisão da decisão 
diante dos dados constatados na perícia médica realizada.

34333152 - ADRIANA MARCIA V H VICENTE - Protocolo 
SEFAZ/2200591/2019 - À vista dos elementos de instrução dos 
autos, Defiro o recurso datado de 31-07-2019, concedendo 14 
dias de licença para tratamento de saúde, a partir de 22-05-
2019, referente a Guia de Perícia Médica expedida em 22-05-
2019, publicada no D.O. 17-07-2019, considerando documento 
apresentado em grau de recurso.

16900282 - AGVAN DE ANDRADE MATOS - SEFAZ 
/2203264/2019 - À vista dos elementos de instrução dos autos, 
INDEFIRO o recurso datado de 07-08-2019, referente à Guia de 
Perícia Médica de 14-05-2019, contra a decisão publicada no 
D.O. de 31-07-2019, tendo em vista que não foram apresentados 
novos elementos que justifiquem a revisão da decisão diante dos 
dados constatados na perícia médica realizada.

34061185 - ANA CRISTINA DE SOUZA - SEFAZ/2175239/2019 
- À vista dos elementos de instrução dos autos, INDEFIRO o 
recurso datado de 02-08-2019, referente à Guia de Perícia 
Médica de 18-04-2019, tendo em vista que a guia de perícia 
médica foi expedida fora do prazo previsto no 41, do Decreto 
29.180/88 e não constam elementos do pedido que justifiquem 
maior retroação.

22307755 - ANA MARIA LEITE - À vista da decisão judicial 
exarada nos autos do Processo 1046336-27.2016.8.26.0053, 
defiro o período de 17 dias de licença para tratamento de saúde 
a contar de 25-11-2013, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, 
referente a Guia de Perícia Médica expedida em 25-11-2013, 
publicada no D.O. 10-12-2015.

22307755 - ANA MARIA LEITE - À vista da manifestação 
dos autos torno sem efeito o despacho publicado no D.O. de 
27-08-2019, considerando que o período em pauta foi objeto de 
decisão do DPME conforme publicação em D.O. de 24-08-2019.

32846469 - ANA PATRICIA SILVA DOS SANTOS - 
SEFAZ/2181583/2019 - À vista dos elementos de instrução dos 
autos, INDEFIRO o recurso datado de 06-08-2019, referente à 
Guia de Perícia Médica de 06-05-2019, tendo em vista que a 
guia de perícia médica foi expedida fora do prazo previsto no 
41, do Decreto 29.180/88 e não constam elementos do pedido 
que justifiquem maior retroação.

32842317 - ANTONIO ROSALES FARIAS MENDES - Proto-
colo SEFAZ2219749/2019 - À vista dos elementos de instrução 
dos autos, Defiro o recurso datado de 29-07-2019, concedendo 
60 dias de licença para tratamento de saúde, a partir de 06-05-
2019, referente a Guia de Perícia Médica expedida em 10-05-
2019, publicada no D.O. 12-07-2019 e não como constou.

45535268 - CAMILA BARROS DE OLIVEIRA - SEFAZ 
1471916/2019 - À vista dos elementos de instrução dos autos, 
DEIXO DE CONHECER o recurso datado de 29-05-2019, pois o 
assunto nele versado foi objeto de decisão em última instância 
publicada no Diário Oficial de 15-08-2019, nos termos do dis-
posto no artigo 11 do Decreto 5.614/75 e artigo 46 do Decreto 
29.180/88, com redação do Decreto 51.738/2007.

47096595 - CAMILA MARIA FERREIRA BENEDITO - SEFAZ 
1381834/2019 - À vista dos elementos de instrução dos autos, 
DEIXO DE CONHECER o recurso datado de 24-05-2019, pois o 
assunto nele versado foi objeto de decisão em última instância 
publicada no Diário Oficial de 15-08-2019, nos termos do dis-
posto no artigo 11 do Decreto 5.614/75 e artigo 46 do Decreto 
29.180/88, com redação do Decreto 51.738/2007.

46252709 - CAROLINE MENDES DE SOUZA SILVA - 
SEFAZ/2248024/2019 - À vista dos elementos de instrução dos 
autos, INDEFIRO o recurso datado de 07-08-2019, referente 
à Guia de Perícia Médica de 07-05-2019, contra a decisão 
publicada no D.O. de 24-07-2019, com base no artigo 182 da Lei 
10.261/68 e alterações, tendo em vista a ciência do interessado 
com relação ao período concedido

13247994 - CLARICE DE MELO MEDEIROS - Protocolo 
SEFAZ/1873112/2019 - À vista dos elementos de instrução dos 
autos, Defiro o recurso datado de 11-07-2019, concedendo 90 
dias de licença para tratamento de saúde, a partir de 14-04-
2019, referente a Guia de Perícia Médica expedida em 16-04-
2019, publicada no D.O. 06-07-2019, com base na pericia medica 
realiza em grau de recurso.

30786434 - ELIANA BASTOS NOVAES - Protocolo 
SEFAZ/1873115/2019 - À vista dos elementos de instrução dos 
autos, Defiro o recurso datado de 11-07-2019, concedendo 9 
dias de licença para tratamento de saúde, a partir de 07-05-
2019, referente a Guia de Perícia Médica expedida em 09-05-
2019, publicada no D.O. 06-07-2019, com base na pericia medica 
realizada em grau de recurso.

23618837 - ERICA REGINA DIAS CASTILHO - 
SEFAZ/2203140/2019 - À vista dos elementos de instrução dos 
autos, INDEFIRO o recurso datado de 07-08-2019, referente à 
Guia de Perícia Médica de 08-05-2019, contra a decisão publi-
cada no D.O. de 31-07-2019, tendo em vista que não foram apre-
sentados novos elementos que justifiquem a revisão da decisão 
diante dos dados constatados na perícia médica realizada.

23451986 - FERNANDA DA SILVA COSTA - Protocolo SEFAZ 
2200469/2019 - À vista dos elementos de instrução dos autos, 
Defiro o recurso datado de 02-08-2019, concedendo 40 dias 
de licença para tratamento de saúde, a partir de 22-05-2019, 
referente a Guia de Perícia Médica expedida em 23-05-2019, 
publicada no D.O. 31-07-2019, considerando o cumprimento a 
resolução de 12-04-2016.

14405017 - FRANCISCO CARLOS GIRAO - 
SEFAZ/2121293/2019 - À vista dos elementos de instrução dos 
autos, Defere-se parcialmente o recurso datado de 28-07-2019, 
concedendo 33 dias de licença para tratamento de saúde, a 
partir de 08-04-2019, referente a Guia de Perícia Médica expe-
dida em 09-04-2019, publicada no D.O. 12-07-2019, a qual fica 
mantida, posto que o resultado da perícia foi dado conhecer 
com antecedência suficiente, quando deveria ter reassumido 
suas funções ou, em caso necessário, solicitasse nova licença 
com expedição de GPM e agendamento de perícia (arts. 24 e 
27 do Decr. 29.180/88).No caso, ainda, trata-se de servidor já 
readaptado por motivo congênere ao do pleito de afastamento.

20928666 - GIOVANA SUEZA FIORIN RIGUE - 
SEFAZ/2214539/2019 - À vista dos elementos de instrução dos 
autos, INDEFIRO o recurso datado de 29-07-2019, referente à 
Guia de Perícia Médica de 27-05-2019, contra a decisão publi-
cada no D.O. de 19-07-2019, tendo em vista que não foram apre-
sentados novos elementos que justifiquem a revisão da decisão 
diante dos dados constatados na perícia médica realizada.

20928666 - GIOVANA SUEZA FIORIN RIGUE - 
SEFAZ/2214539/2019 - À vista dos elementos de instrução dos 
autos, INDEFIRO o recurso datado de 29-07-2019, referente à 
Guia de Perícia Médica de 27-05-2019, contra a decisão publi-
cada no D.O. de 19-07-2019, tendo em vista que não foram apre-
sentados novos elementos que justifiquem a revisão da decisão 
diante dos dados constatados na perícia médica realizada.

22393259 - GISELE NEVES GONCALVES DIEGUES - 
SEFAZ/2175347/2019 - À vista dos elementos de instrução dos 
autos, DEFERE-SE o recurso datado de 30-07-2019, concedendo 
15 (quinze) dias de licença para tratamento de saúde, a partir 
de 13-05-2019, referente a Guia de Perícia Médica expedida 
em 10-05-2019, publicada no D.O. 25-07-2019. Reforma-se 
a decisão exarada anteriormente à vista de fato novo; i.é, o 
encaminhamento do Oficio: 098/2019, datado de 04-07-2019, 
pela Unidade Escolar da servidora isentando a servidora da 
responsabilidade quanto à forma equivocada, no ato do agen-
damento da licença.

20343876 - INES APARECIDA ANDRADE TORRES - À vista 
da decisão judicial exarada nos autos do Processo 1029239-
43.2018.8.26.0053, suspendo o ato que cessou a readaptação 
da requerente em publicação inserta em D.O. de 19-01-2018, 
mantendo a readaptada na função até 24-01-2019, data em que 
houve a publicação da súmula 15693/2018.

 PENITENCIÁRIA FEMININA DE TUPI PAULISTA

 CENTRO ADMINISTRATIVO
 Núcleo de Pessoal
 Portarias da Diretora, de 27-08-2019
Concedendo, nos termos dos artigos 209 e 212 da Lei 

10.261/68, 90 dias de licença-prêmio ao servidor: ELY WAGNER 
SANTOS NEVES, RG. 25.280.293-7, Agente de Escolta e Vigi-
lância Penitenciária nível III, do SQC-III-QSAP, referente ao(s) 
período(s) aquisitivo(s) de 27-08-2014 a 25-08-2019 - Certidão 
079/2019- PULP 491/2014- PFTUPI.

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 à servidora: ERICA FERNANDA LOSSAVA-
RO, RG. 27.766.163-8, Agente de Segurança Penitenciária classe 
III, do SQC-III-QSAP, referente ao período aquisitivo de 04-08-
2008 a 02-08-2013 – Certidão 142/2013 – PULP 465/2013- 
PFTUPI.

 Apostila da Diretora, de 27-08-2019
Concedendo, nos termos do Artigo 129 da Constituição 

Estadual de 1989, um adicional por tempo de serviço à funcioná-
ria: LUCIANA DOS SANTOS CORREIA TEODORO, RG. 27.766.163-
8, Agente de Segurança Penitenciária, classe III, do SQC-III-QSAP, 
2º ATS, a partir de 25-08-2019.

 Fazenda e 
Planejamento
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Resoluções de 13-08-2019
Cessando, a partir de 13-06-2019, os efeitos da Reso-

lução S 07/2018-CRA/4-NRH, de 30/11, publicada no D.O. de 
1º/12/2018, que designou a servidora MARIANA NORBEATO 
MANFFRÉ SILVA, RG 27.580.093-3, Técnico da Fazenda Estadual, 
“1-B”, SQC-III, para exercer a função “Pró-labore” de Diretor 
Técnico de Serviço da Fazenda Estadual, Referência 13 da EVC, 
SQC-I, no Núcleo de Finanças, do Centro Regional de Adminis-
tração de Campinas, UA. 97845, e concedeu-lhe a Gratificação 
de Representação, em virtude de sua designação para responder 
pelo cargo de Diretor Técnico de Divisão da Fazenda Estadual, 
do Centro Regional de Administração de Campinas, UA. 23702. 
(S 07/2019-NRH-Campinas).

Concedendo à servidora MARIANA NORBEATO MANFFRÉ 
SILVA, RG 27.580.093-3, a partir de 13-06-2019, a Gratifica-
ção de Representação, prevista inciso III, artigo 135 da Lei 
10.261/1968, c/c artigo 7º do Decreto 53966/2009 e alterações, 
e nos termos da alínea “k”, inciso II, do artigo 2º do mesmo 
diploma legal, pelo exercício do cargo de Diretor Técnico de 
Divisão da Fazenda Estadual, Ref. 15, EVC, SQC-I, do Centro 
Regional de Administração de Campinas, UA. 23702, fazendo 
jus ao coeficiente de 5,00 (cinco inteiros), aplicado sobre o valor 
da Unidade Básica de Valor - UBV, previsto no artigo 6º da LC 
1317/2018. (S 08/2019-NRH-Campinas).

 Resolução de 27-8-2019
Concedendo no período 10 a 24-7-2019, a Gratificação 

“Pró-labore”, ao servidor ADRIANO CARNEIRO, RG 29.258.238-
9, Analista em Planejamento, Orçamento e Finanças Públicas, 
Classe I, Nível 2 do SQC-III, instituída pelos § 1º e 4º, ambos do 
artigo 15 da LC 1.034/2008, com nova redação dada pela alínea 
“f”, inciso V, artigo 1º da LC 1.199/2013, no percentual de 10% 
sobre o valor correspondente ao vencimento da Classe I, Nível 
1 da carreira do cargo supracitado, pela substituição na função 
“Pró-labore” de Diretor Técnico de Divisão da Fazenda Estadual, 
Ref.: 15 da EVC do Centro de Controle Operacional II - UA 
46.222. (S-279/2019) - CVF

 COMISSÃO DE ASSUNTOS DE ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE

 Despachos Autorizados pelo Secretário da Fazenda e 
Planejamento, de 27-08-2019

Procuradoria Geral do Estado
19819406 - CLAUDIA CARDOSO CHAHOUD - 

SEFAZ/2199726/2019 - À vista dos elementos de instrução dos 
autos, INDEFIRO o recurso datado de 02-08-2019, referente 
à Guia de Perícia Médica de 30-05-2019, contra a decisão 
publicada no D.O. de 19-07-2019, com base no artigo 182 da Lei 
10.261/68 e alterações, tendo em vista a ciência do interessado 
com relação ao período concedido

Secretaria da Administração Penitenciária
22790876 - DANIEL FERREIRA BARRENCE - Protocolo 

SEFAZ/1895815/2019 - À vista dos elementos de instrução dos 
autos, Defiro o recurso datado de 15-07-2019, concedendo 30 
dias de licença para tratamento de saúde, a partir de 03-05-
2019, referente a Guia de Perícia Médica expedida em 17-05-
2019, publicada no D.O. 20-06-2019, com base na pericia medica 
realizada em grau de recurso.

9198923 - LEILA HUERTA - Protocolo SEFAZ 2227029/2019 
- À vista dos elementos de instrução dos autos, Defiro o recurso 
datado de 01-07-2019, concedendo 21 dias de licença para 
tratamento de saúde, a partir de 07-06-2019, referente a Guia 
de Perícia Médica expedida em 11-06-2019, publicada no D.O. 
07-08-2019, considerando os documentos apresentados em 
grau de recurso.

17053102 - MARCIA GUIARI - SEFAZ/2231334/2019 - À 
vista dos elementos de instrução dos autos, INDEFERE-SE o 
recurso datado de 08-08-2019, referente à Guia de Perícia 
Médica de 19-06-2019, contra a decisão publicada no D.O. de 
08-08-2019, tendo em vista que não foram apresentados novos 
elementos que justifiquem a revisão da decisão já exarada, a 
qual fica mantida, diante dos dados consignados na perícia 
médica realizada, cujo exame não revelou limitações da capa-
cidade laborativa.

15945177 - MARIA APARECIDA N RODRIGUES - Protocolo 
SEFAZ/1890994/2019 - À vista dos elementos de instrução dos 
autos, Defiro o recurso datado de 11-07-2019, concedendo 90 
dias de licença para tratamento de saúde, a partir de 30-04-
2019, referente a Guia de Perícia Médica expedida em 02-05-
2019, publicada no D.O. 06-07-2019, com base na pericia medica 
realizada em grau de recurso.

18400086 - TANIA MARA SILVA F CUSTODIO - Protocolo 
SEFAZ 2200377/2019- À vista dos elementos de instrução dos 
autos, Defiro o recurso datado de 02-08-2019, concedendo 47 
dias de licença para tratamento de saúde, a partir de 03-05-
2019, referente a Guia de Perícia Médica expedida em 06-05-
2019, publicada no D.O. 24-07-2019, considerando documentos 
apresentados em grau de recurso.

Secretaria da Educação
18087303 - ADERLI CARVALHO CORREIA DA LUZ - 

SEFAZ/2218135/2019 - À vista dos elementos de instrução dos 
autos, INDEFIRO o recurso datado de 08-08-2019, referente à 
Guia de Perícia Médica de 30-05-2019, contra a decisão publi-
cada no D.O. de 27-07-2019, tendo em vista que não foram apre-
sentados novos elementos que justifiquem a revisão da decisão 
diante dos dados constatados na perícia médica realizada.

34333152 - ADRIANA MARCIA V H VICENTE - Protocolo 
SEFAZ/2200591/2019 - À vista dos elementos de instrução dos 
autos, Defiro o recurso datado de 31-07-2019, concedendo 14 
dias de licença para tratamento de saúde, a partir de 22-05-
2019, referente a Guia de Perícia Médica expedida em 22-05-
2019, publicada no D.O. 17-07-2019, considerando documento 
apresentado em grau de recurso.

Retificando:
à vista da revisão de contagem de tempo de serviço (Inclu-

são de Serviço Militar), que averbou 90 dias de licença-prêmio 
nos termos dos artigos 209 e 213 da Lei 10.261/68 ao servidor 
LUIZ CARLOS TASQUINI, RG. 15.194.382, Agente de Segurança 
Penitenciária de Classe V, do SQC-III-QSAP, PULP 194/06, con-
forme segue:

1º Bloco - D.O. de 31-08-2005, Certidão 034/05, referente 
ao período aquisitivo de 04-10-1999 a 01-10-2004 para 31-01-
1984 a 30-06-1984 (Serviço Militar) e 04-10-1999 a 03-08-2004.

2º Bloco - D.O. de 06-10-2009, Certidão 066/09, referente 
ao período aquisitivo de 02-10-2004 a 30-09-2009 para 04-08-
2004 a 02-08-2009.

3º Bloco - D.O. de 11-10-2014, Certidão 202/14, referente 
ao período aquisitivo de 01-10-2009 a 29-09-2014 para 15-09-
2009 a 13-09-2014.

à vista da revisão de contagem de tempo de serviço (Inclu-
são de Serviço Militar), que autorizou o gozo de licença-prêmio 
nos termos dos artigos 209 e 213 da Lei 10.261/68 ao servidor 
LUIZ CARLOS TASQUINI, RG. 15.194.382, Agente de Segurança 
Penitenciária de Classe V, do SQC-III-QSAP, PULP 194/2006, 
conforme segue:

D.O. de 24-11-05
30 dias, referente ao período aquisitivo de 04-10-1999 a 

01-10-2004, para 31-01-1984 a 30-06-1984 e (Serviço Militar) e 
04-10-1999 a 03-08-2004.

D.O. de 05-03-08
30 dias, referente ao período aquisitivo de 04-10-1999 a 

01-10-2004, para 31-01-1984 a 30-06-1984 e (Serviço Militar) e 
04-10-1999 a 03-08-2004.

D.O. de 18-09-09
15 dias, referente ao período aquisitivo de 04-10-1999 a 

01-10-2004, para 31-01-1984 a 30-06-1984 e (Serviço Militar) e 
04-10-1999 a 03-08-2004.

D.O. de 24-11-09
15 dias, referente ao período aquisitivo de 02-10-2004 a 

30-09-2009, para 04-08-2004 a 02-08-2009.
D.O. de 14-03-12
15 dias, referente ao período aquisitivo de 04-10-1999 a 

01-10-2004, para 31-01-1984 a 30-06-1984 e (Serviço Militar) e 
04-10-1999 a 03-08-2004.

D.O. de 16-05-12
30 dias, referente ao período aquisitivo de 02-10-2004 a 

30-09-2009, para 04-08-2004 a 02-08-2009.
D.O. de 30-05-12
30 dias, referente ao período aquisitivo de 02-10-2004 a 

30-09-2009, para 04-08-2004 a 02-08-2009.
D.O. de 20-08-15
15 dias, referente ao período aquisitivo de 01-10-2009 a 

29-09-2014, para 15-09-2009 a 13-09-2014.
D.O. de 04-01-18
15 dias, referente ao período aquisitivo de 01-10-2009 a 

29-09-2014, para 15-09-2009 a 13-09-2014.
D.O. de 27-06-19
15 dias, referente ao período aquisitivo de 02-10-2004 a 

30-09-2009, para 04-08-2004 a 02-08-2009.

 PENITENCIÁRIA DE FLÓRIDA PAULISTA

 CENTRO ADMINISTRATIVO
 Núcleo de Pessoal
 Portaria do Diretor, de 27-08-2019
Autorizando:
nos termos dos artigos 209 e 213 da Lei 10.261/68, alterada 

pela LC 1.048/08, o gozo de 15 (quinze) dias de licença-prêmio 
aos servidores:

JEFFERSON DONIZETE DE SOUZA, RG 430990947, DIRETOR 
DE SERVICO, do SQC-III-QSAP, classificado na PENITENCIÁRIA 
"AEVP CRISTIANO DE OLIVEIRA" DE FLORIDA PAULISTA, refe-
rente ao período aquisitivo de 26-06-2010 a 24-06-2015 - Certi-
dão 130/15 - PULP 100/2014-PFPTA.

JOSE MARIO PATTARO, RG 6573207, AGENTE DE SEGU-
RANCA PENITENCIÁRIA DE CLASSE V, do SQC-III-QSAP, classi-
ficado na PENITENCIÁRIA "AEVP CRISTIANO DE OLIVEIRA" DE 
FLORIDA PAULISTA, referente ao período aquisitivo de 31-03-
2014 a 29-03-2019 - Certidão 049/19 - PULP 215/2008-PFPTA.

nos termos dos artigos 209 e 213 da Lei 10.261/68, alterada 
pela LC 1.048/08, o gozo de 30 (trinta) dias de licença-prêmio ao 
servidor MIGUEL FAGUNDES DA SILVA, RG 425584227, AGENTE 
DE SEGURANCA PENITENCIÁRIA DE CLASSE IV, do SQC-III-QSAP, 
classificado na PENITENCIÁRIA "AEVP CRISTIANO DE OLIVEI-
RA" DE FLORIDA PAULISTA, referente ao período aquisitivo de 
19-06-2011 a 16-06-2016 - Certidão 63/16 - PULP 154/11.

 Apostila da Diretora I Substituta, de 27-08-2019
Declarando, em cumprimento a decisão judicial transitada 

em julgado, constante do Processo 1001099-79.2018.8.26.0673, 
da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal, do Foro da Comarca 
de Flórida Paulista, que culminou na obrigação de fazer, que o 
servidor ANDRE FABIANO PAZOTTO, RG. 27.724.050-5, AGENTE 
DE SEGURANCA PENITENCIÁRIA DE CLASSE IV, do SQC-III-QSAP, 
passa a fazer jus ao recálculo dos adicionais por tempo de 
serviço (quinquênios) sobre os vencimentos integrais, afastando 
a inclusão do adicional de insalubridade na base de cálculo do 
quinquênio.

 Despacho do Diretor, de 27-08-2019
Concedendo, nos termos do artigo 78, inciso XVI da Lei 

10.261/1968, alterado pela LC 1.054/2008, 05 (cinco) dias de 
licença-paternidade ao servidor MIGUEL FAGUNDES DA SILVA, 
RG. 42.558.422-7 Agente de Segurança Penitenciária de Classe 
IV, do SQC-III-QSAP, a partir de 22-08-2019.

 PENITENCIÁRIA DE IRAPURU

 CENTRO ADMINISTRATIVO
 Núcleo de Pessoal
 Apostila da Diretora, de 27-08-2019
Declarando, em cumprimento a decisão judicial transitada 

em julgado, constante do Processo 1000144-92.2017.8.26.0411, 
da 2ª Vara, do Foro da Comarca de Pacaembu, que culminou 
na obrigação de fazer, que o servidor MARCOS CARVALHO 
GIACOMETO, RG 20.377.510, AGENTE DE SEGURANCA PENI-
TENCIÁRIA DE CLASSE III, do SQC-III-QSAP, passa a fazer jus ao 
recalculo do adicional temporal (quinquênio), sobre o Adicional 
Local de Exercício (ALE) até o advento da Lei Estadual 1197/13, 
observada a prescrição quinquenal, incluindo no cálculo dos 
quinquênios, o Adicional de Insalubridade pagando as diferenças 
não prescritas, vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamen-
to, com juros e correção monetária.

 PENITENCIÁRIA JOÃO AUGUSTINHO PANUCCI - 
MARABÁ PAULISTA

 CENTRO ADMINISTRATIVO
 Núcleo de Pessoal
 Portaria da Diretora, de 27-08-2019
Autorizando, nos termos dos artigos 209 e 213 da Lei 

10.261/68, alterada pela LC 1.048/08, o gozo de 15 (quinze) dias 
de licença-prêmio ao servidor ADRIANO APARECIDO DE OLI-
VEIRA, RG. 23.159.058-1, AGENTE DE ESCOLTA E VIGILANCIA 
PENITENCIÁRIA - NIVEL VENC V, do SQC-III-QSAP, classificado 
na PENITENCIÁRIA JOÃO AUGUSTINHO PANUCCI DE MARABÁ 
PAULISTA, referente ao período aquisitivo de 23-08-2012 a 
21-08-2017 - Certidão 079/17 - PULP 259/2007.
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