sexta-feira, 8 de fevereiro de 2019
ção, na seguinte conformidade: 01/10 – Diretor de Serviço – 3,54
sobre o valor da UBV com vigência em 30-08-2018.
nos termos do artigo 1º, da Lei Complementar 813/96, e
à vista do Despacho do Coordenador de Unidades Prisionais
da Região Oeste do Estado, da Secretaria da Administração
Penitenciária, exarado no Processo 0313/2015-PValp, que o
servidor MÁRCIO SGOBI, RG. 22.184.930-0, Agente de Escolta e
Vigilância Penitenciária, Nível V, do SQC-III-QSAP, faz jus à incorporação de 01 (um) décimo da Gratificação de Representação,
na seguinte conformidade: 01/10 – Diretor de Serviço – 3,54
sobre o valor da UBV com vigência em 13-10-2018.
nos termos do artigo 1º, da Lei Complementar 813/96, e à
vista do Despacho do Coordenador de Unidades Prisionais da
Região Oeste do Estado, da Secretaria da Administração Penitenciária, exarado no Processo 079/2015-PValp, que a servidora
LAURA CRISTINA SOUZA TREVIZAN, RG. 43.322.291-8, Oficial
Administrativo, do SQC-III-QSAP, faz jus à incorporação de 01
(um) décimo da Gratificação de Representação, na seguinte
conformidade: 01/10 – Diretor I – 3,54 sobre o valor da UBV com
vigência em 06-10-2018.
em cumprimento a decisão judicial transitada em julgado,
constante do Processo 1001822-04.2017.8.26.0651, da 1ª Vara,
do Foro da Comarca de Valparaíso, que culminou na obrigação de fazer, que o servidor MARCELO VICENTE SCHWAM,
RG. 19.181.229, AGENTE DE SEGURANCA PENITENCIÁRIA DE
CLASSE VI, do SQC-III-QSAP, passa a fazer jus para que a Administração se abstenha de exigir restituição das verbas recebidas
a título de adicionais por tempo de serviço e de licença-prêmio
relativamente aos períodos aquisitivos objeto da lide.

PENITENCIÁRIA ZWINGLIO FERREIRA PRESIDENTE VENCESLAU I
CENTRO ADMINISTRATIVO
Núcleo de Pessoal
DIRETORIA TÉCNICA III
Portaria do Diretor, de 7-2-2019
Concedendo, nos termos do inciso XIX, do artigo 7° da
CF/88 e do inciso XVI, do artigo 78 da Lei 10.261/68, alterado
pelo inciso II do artigo 1° da LC 1.054/2008, 05 (cinco) dias
de licença-paternidade, ao servidor MIGUEL DIAS DE SOUZA,
RG 9.321.333, ASP de classe VI, do SQC-III-QSAP, a partir de
29-01-2019.
Portaria da Diretora, de 7-2-2019
Autorizando, nos termos dos artigos 209 e 213, da
Lei 10.261/68, alterados pela LC 1048/2008, o gozo de 15
dias de licença-prêmio, ao servidor ADALTO DE FACCIO, RG
20.799.533-3, ASP de Classe VII, do SQC-III-QSAP, referente
ao período aquisitivo de 10-01-2001 a 08-01-2006, Certidão
008/2005-P”ZF”PV-PULP 148/2015-P”ZF”PV.

PENITENCIÁRIA DE FLÓRIDA PAULISTA
CENTRO ADMINISTRATIVO
Núcleo de Pessoal
Portaria do Diretor, de 7-2-2019
Concedendo, nos termos dos artigos 209 e 212 da Lei
10.261/68, alterada pela LC 1.048/08, 90 dias de licença-prêmio ao servidor ELTON ROCHA, RG. 323307206, AGENTE DE
SEGURANCA PENITENCIÁRIA DE CLASSE III, do SQC-III-QSAP,
classificado na PENITENCIÁRIA "AEVP CRISTIANO DE OLIVEIRA" DE FLORIDA PAULISTA, referente ao período aquisitivo de
03-01-2014 a 01-01-2019 - Certidão 025/19 - PULP 028/2019.
Portaria do Diretor, de 7-2-2019
Concedendo, nos termos do artigo 129 da CE/89, o 2º
Adicional por Tempo de Serviço, ao servidor ELTON ROCHA,
RG. 323307206, AGENTE DE SEGURANCA PENITENCIÁRIA DE
CLASSE III, do SQC-III-QSAP, a partir de 21-11-2018.

PENITENCIÁRIA DE IRAPURU
CENTRO ADMINISTRATIVO
Núcleo de Pessoal
Apostila da Diretora, de 7-2-2019
Declarando, em cumprimento a decisão judicial transitada
em julgado, constante do Processo 1032458-98.2017.8.26.0053,
da 14ª Vara da Fazenda Pública, do Foro da Comarca de São
Paulo, que culminou na obrigação de fazer, que o servidor
EDELSON ALESSANDRO AUGUSTO DA CRUZ, RG. 22.358.790-4,
AGENTE DE SEGURANCA PENITENCIÁRIA DE CLASSE V, do SQC-III-QSAP, passa a fazer jus como tempo de efetivo exercício e
contribuição, todos os períodos exercidos, nos cargos de direção,
para fins de aposentadoria nos moldes da Lei Complementar n.
1.109/2010.

Fazenda e
Planejamento
GABINETE DO SECRETÁRIO
Resoluções de 7-2-2019
Exonerando, FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA, RG
7.833.079-8, a pedido e a partir de 26-11-2018, do cargo de
Diretor Técnico de Divisão da Fazenda Estadual, Ref.: 15 da EVC
do SQC-I, com fundamento no item 1, § 1º, inciso I, artigo 58 da
LC 180/78. (S-29/2019) – CVF
Concedendo, a Gratificação Mensal, a Título de Representação, fazendo jus ao coeficiente de 5,00, aplicado sobre o valor
da Unidade Básica de Valor – UBV, instituída pelo artigo 33 da
LC. 1080/08, a partir de 26-11-2018, ao servidor FRANCISCO
CARLOS DE OLIVEIRA, RG 7.833.079-8, Diretor Técnico de Divisão da Fazenda Estadual, Ref.: 15, da EVC do SQC-I, em virtude
de designação no cargo e unidade supracitados, com fundamento no inciso III, do artigo 135, da Lei 10.261, de 28-10-1968 e
nos termos da alínea “k”, inciso II, artigo 2º e 7º do Decreto
53.966, de 22-1-2009, cessando, na mesma data, a Resolução
S 256 de 24, publicada no D.O. de 25-7-2017, e considerando a
opção pelos vencimentos do cargo Analista em Planejamento,
Orçamento e Finanças Públicas, concede a Gratificação “Pró-labore” instituída pelo artigo 15, § § 1º e 2º da LC 1.034/2008,
com nova redação dada pelo artigo 1º, inciso V, alínea “f”, da
LC 1.199/2013, em percentual de 10% sobre o valor correspondente ao vencimento da Classe 1, Nível 1 da carreira do cargo
de Analista em Planejamento, Orçamento e Finanças Públicas.
(S-30/2019) – CVF
Portaria do Chefe de Gabinete, de 7-2-2019
Designando, a partir de 26-11-2018, FRANCISCO CARLOS
DE OLIVEIRA, RG 7.833.079-8, Analista em Planejamento,
Orçamento e Finanças Públicas, Classe I, Nível 2 do SQC-III, para
responder pelo cargo de Diretor Técnico de Divisão da Fazenda
Estadual, Ref. 15 da EVC do SQC-I, do Centro Regional de Controle e Avaliação-CRCA-I-Santos – UA 22.252, vago em decorrência da exoneração de Oswaldo Aranha Filho, RG 12.118.5023, publicada no D.O. de 24-11-2018. (GS-Ch-12/2019) - CVF
Despacho do Chefe de Gabinete, de 5-2-2019
Autorizando, nos termos da alínea “b”, 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 sem ônus para o Estado, o afastamento
do servidor EDUARDO ALMEIDA MOTA, RG 26.533.996-0, para
participar da 42ª Reunião da Comissão de Gestão Fazendária –
COGEF, no período de 12 a 14-02-2019, em Porto Velho/RO. Exp.
97804-53775/2019. (CVF).

Diário Oficial Poder Executivo - Seção II
(GS-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO)
Portaria do Chefe de Gabinete, de 28-1-2019
Concedendo, a Rosa Maria Traldi Lopes, RG 15.627.231-3,
Especialista Contábil, Ref 1, Grau e do SQC-III, no período de 10
a 24-12-2018, pelo exercício em substituição no cargo de Diretor
Técnico de Divisão da Fazenda Estadual, Ref 15, da EV-C do SQCI, do Centro Regional de Controle e Avaliação-VII, U.A. 22.258,
do Departamento de Controle e Avaliação, a Gratificação
Mensal, a Título de Representação, fazendo jus ao coeficiente de
5,00 (cinco inteiros) aplicado sobre o valor da Unidade Básica
de Valor – UBV, instituída pelo art 33 da LC 1080/2008, no
impedimento do dirigente por motivo de férias regulamentares.
(GS-CH-01/2019-CRA-7-NRH). (CRA-7).

SUBSECRETARIA DE GESTÃO
UNIDADE CENTRAL DE RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE PERÍCIAS MÉDICAS
DO ESTADO
Despacho do Diretor do DPME, de 7-2-2019
As decisões proferidas nos pedidos de reconsideração estão
amparadas pelos artigos 43 e 45 do Decreto 29.180/88.
Poder Judiciário
ANTONIO VASCO DE ASSIS - 15366960 - Protocolo
SPG/275254/2019; De acordo com o parecer do médico perito,
concedo 9 dias de licença para tratamento de saúde a contar de
09-01-2019, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, reconsiderando
o despacho publicado no D.O. de 15-01-2019, ref. à Guia de
Perícia Médica 952771925, expedida em 09-01-2019.
Procuradoria Geral do Estado
SHEILA VILELA DE OLIVEIRA - 10248861 - Protocolo
SPG/210148/2019, em atenção ao pedido de reconsideração
referente ao período de 60 dias a contar de 28-11-2018, despacho publicado no D.O. de 13-12-2018, Guia de Perícia Médica
952760574, indefiro a pretensão, tendo em vista que a solicitação foi expedida em 05-12-2018, fora do prazo previsto no 41,
do Decreto 29.180/88 e não constam elementos do pedido de
reconsideração que justifiquem maior retroação.
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência,
Tecnologia e Inovação
CLAUDIO MARQUES DA SILVA - 17870112 - Protocolo
SGP/223941/2019 - Torna sem efeito o despacho publicado no
D.O. de 16-01-2019, à vista da duplicidade de agendamento
para o mesmo período de afastamento - GPM 952773277 de
15-01-2019.
CLAUDIO MARQUES DA SILVA - 17870112 - Protocolo
SPG/223941/2019; Em atenção ao pedido de reconsideração
do despacho publicado no Diário Oficial 18-01-2019, ref. à
Guia de Perícia Médica 952773277, expedida em 15-01-2019,
defiro a pretensão, concedendo 14 dias de licença para tratamento de saúde a contar de 09-01-2019, nos termos dos arts.
191/193-I EFP.
Secretaria da Administração Penitenciária
ANTONIO LINDOLFO P GENEROSO - 34887185 - Protocolo
SPG/2080334/2018; De acordo com o parecer do médico perito,
concedo 14 dias de licença para tratamento de saúde a contar
de 01-11-2018, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, reconsiderando o despacho publicado no D.O. de 14-11-2018, ref. à Guia
de Perícia Médica 952739854, expedida em 05-11-2018.
CICERO DOS SANTOS - 18219343 - Protocolo
SPG/88742/2019; De acordo com o parecer do médico perito,
concedo 21 dias de licença para tratamento de saúde a contar
de 07-12-2018, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, reconsiderando o despacho publicado no D.O. de 27-12-2018, ref. à Guia
de Perícia Médica 952763530, expedida em 11-12-2018.
JOSE ANTONIO AFFONSO MARQUES - 27221927 - Protocolo
SPG/34515/2019 - Indefiro a pretensão, mantendo o despacho
publicado no D.O. de 13-12-2018, ref. à GPM expedida em
30-11-2018, Protocolo 952756975, por não haver elementos
novos apresentados no pedido de reconsideração que justificariam a revisão da decisão, nos termos do artigo 8º do Decreto
5614/75
JULIO CESAR TIRITAN PINHOLI - 29440161 - Protocolo
SPG/53106/2015; De acordo com o parecer do médico perito,
indefiro o pedido de reconsideração do despacho que indeferiu
o pedido de licença para tratamento de saúde ref. ao período
de 30 dias a contar de 18-02-2015, publicado no D.O. de
03-03-2015, Guia de Perícia Médica 951804354, expedida em
19-02-2015.
MARIANO MIRANDA DA SILVA - 17168828 - Protocolo
SPG/107985/2019, em atenção ao pedido de reconsideração
referente ao período de 30 dias a contar de 18-12-2018, despacho publicado no D.O. de 27-12-2018, Guia de Perícia Médica
952767776, expedida em 19-12-2018, indefiro a pretensão,
tendo em vista que não foram apresentados elementos que
justifiquem.
PAULO R A MICHELAN JUNIOR - 34172801 - Protocolo
SPG/12406/2019; De acordo com o parecer do médico perito,
concedo 45 dias de licença para tratamento de saúde a contar
de 01-12-2019, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, reconsiderando o despacho publicado no D.O. de 12-12-2018, ref. à Guia
de Perícia Médica 952758147, expedida em 03-12-2018.
ROSENEI LOPES DA SILVA - 22763163 - Protocolo
SPG/20189/2019 - Indefiro a pretensão, mantendo o despacho
publicado no D.O. de 06-12-2018, ref. à GPM expedida em
28-11-2018, Protocolo 952755241, por não haver elementos
novos apresentados no pedido de reconsideração que justificariam a revisão da decisão, nos termos do artigo 8º do Decreto
5614/75
SABRINA APARECIDA F EUGENIO - 41666310 - Protocolo
SPG/277917/2016; Processo 342/2016; Defiro o enquadramento
da licença para tratamento de saúde de 60 dias a contar de
27-06-2018, publicada no D.O. de 12-07-2018, como decorrente
de nexo causal acidentário, nos termos do art. 194 EFP.
SABRINA APARECIDA F EUGENIO - 41666310 - Protocolo
SPG/277917/2016; Processo 342/2016; Defiro o enquadramento
da licença para tratamento de saúde de 60 dias a contar de
26-08-2018, publicada no D.O. de 01-09-2018, como decorrente
de nexo causal acidentário, nos termos do art. 194 EFP.
SABRINA APARECIDA F EUGENIO - 41666310 - Protocolo
SPG/277917/2016; Processo 342/2016; Defiro o enquadramento
da licença para tratamento de saúde de 60 dias a contar de
25-10-2018, publicada no D.O. de 02-11-2018, como decorrente
de nexo causal acidentário, nos termos do art. 194 EFP.
SABRINA APARECIDA F EUGENIO - 41666310 - Protocolo
SPG/277917/2016; Processo 342/2016; Defiro o enquadramento
da licença para tratamento de saúde de 60 dias a contar de
24-12-2018, publicada no D.O. de 10-01-2019, como decorrente
de nexo causal acidentário, nos termos do art. 194 EFP.
TED WILLIAN OMODEI - 21946618 - Protocolo
SPG/238649/2019, em atenção ao pedido de reconsideração
referente ao período de 03 dias a contar de 19-12-2018, despacho publicado no D.O. de 11-01-2019, Guia de Perícia Médica
952769902, indefiro a pretensão, tendo em vista que a solicitação foi expedida em 28-12-2018, fora do prazo previsto no 41,
do Decreto 29.180/88 e não constam elementos do pedido de
reconsideração que justifiquem maior retroação.
Secretaria da Educação
ADERALDO DE ARAUJO MOURA - 23138370 - Protocolo
SEE/771834/2018. Processo 14080006/2018. De acordo com o
parecer do médico perito, indefiro o pedido de reenquadramento
da licença para tratamento de saúde publicada no D. O. E. de
09-05-2018, ref. à Guia de Perícia Médica 952607592, expedida
em 25-04-2018, por não considerar nexo causal acidentário.

ADERALDO DE ARAUJO MOURA - 23138370 - Protocolo
SEE/771834/2018. Processo 14080006/2018. De acordo com o
parecer do médico perito, indefiro o pedido de reenquadramento
da licença para tratamento de saúde publicada no D. O. E. de
20-04-2018, ref. à Guia de Perícia Médica 952598252, expedida
em 12-04-2018, por não considerar nexo causal acidentário.
ADERALDO DE ARAUJO MOURA - 23138370 - Protocolo
SEE/771834/2018. Processo 14080006/2018. De acordo com o
parecer do médico perito, indefiro o pedido de reenquadramento
da licença para tratamento de saúde publicada no D. O. E. de
05-09-2018, ref. à Guia de Perícia Médica 952671875, expedida
em 09-08-2018, por não considerar nexo causal acidentário.
ADERALDO DE ARAUJO MOURA - 23138370 - Protocolo
SEE/771834/2018. Processo 14080006/2018. De acordo com o
parecer do médico perito, indefiro o pedido de reenquadramento
da licença para tratamento de saúde publicada no D. O. E. de
27-06-2018, ref. à Guia de Perícia Médica 952640751, expedida
em 11-06-2018, por não considerar nexo causal acidentário.
ADERALDO DE ARAUJO MOURA - 23138370 - Protocolo
SEE/771834/2018. Processo 14080006/2018. De acordo com o
parecer do médico perito, indefiro o pedido de reenquadramento
da licença para tratamento de saúde publicada no D. O. E. de
27-11-2018, ref. à Guia de Perícia Médica 952745894, expedida
em 13-11-2018, por não considerar nexo causal acidentário.
ADERALDO DE ARAUJO MOURA - 23138370 - Protocolo
SEE/771834/2018. Processo 14080006/2018. De acordo com o
parecer do médico perito, indefiro o pedido de reenquadramento
da licença para tratamento de saúde publicada no D. O. E. de
21-09-2018, ref. à Guia de Perícia Médica 952697679, expedida
em 11-09-2018, por não considerar nexo causal acidentário.
ALEXANDRA MATSUDO - 16601420 - Protocolo
SPG/1770096/2018 - De acordo com o parecer do médico perito,
indefiro o pedido de reconsideração do despacho que indeferiu o
pedido de reenquadramento da licença para tratamento de saúde
ref. ao período de 15 dias a contar de 23-08-2018, publicado no
D.O. de 06-11-2018, Guia de Perícia Médica 952683596, expedida em 24-08-2018, por não considerar nexo causal acidentário.
ALEXANDRA MATSUDO - 16601420 - Protocolo
SPG/1770096/2018 - De acordo com o parecer do médico perito,
indefiro o pedido de reconsideração do despacho que indeferiu o
pedido de reenquadramento da licença para tratamento de saúde
ref. ao período de 13 dias a contar de 10-08-2018, publicado no
D.O. de 06-11-2018, Guia de Perícia Médica 952672844, expedida em 10-08-2018, por não considerar nexo causal acidentário.
ALEXANDRA MATSUDO - 16601420 - Protocolo
SPG/1770096/2018 - De acordo com o parecer do médico perito,
indefiro o pedido de reconsideração do despacho que indeferiu o
pedido de reenquadramento da licença para tratamento de saúde
ref. ao período de 14 dias a contar de 27-07-2018, publicado no
D.O. de 06-11-2018, Guia de Perícia Médica 952661388, expedida em 27-07-2018, por não considerar nexo causal acidentário.
ANA CLAUDIA FERREIRA M LEMOS - 20044813 SPG/199721/2019, encaminhar esclarecimento quanto ao período solicitado, bem como cópia do atestado para analise da
solicitação de reconsideração do D.O. de 27-12-2018, no prazo
de 15 (quinze) dias a contar desta publicação, conforme previsto
no artigo 3º do Decreto 5.614/75.
ANA PAULA DUARTE SAMPAIO - 21363246 - Protocolo
SPG/1729536/2018; Defiro o enquadramento da licença para
tratamento de saúde de 45 dias a contar de 13-10-2018, publicada no D.O. de 24-10-2018, como decorrente de nexo causal
acidentário, nos termos do art. 194 EFP.
ANA PAULA DUARTE SAMPAIO - 21363246 - Protocolo
SPG/1729536/2018; Defiro o enquadramento da licença para
tratamento de saúde de 15 dias a contar de 27-11-2018, publicada no D.O. de 04-12-2018, como decorrente de nexo causal
acidentário, nos termos do art. 194 EFP.
ANA PAULA PEREIRA DA SILVA - 22333964 - Protocolo
SEE/1539681/2018; Defiro o enquadramento da licença para
tratamento de saúde de 10 dias a contar de 02-10-2018, publicada no D.O. de 23-10-2018, como decorrente de nexo causal
acidentário, nos termos do art. 194 EFP.
ANA PAULA PEREIRA DA SILVA - 22333964 - Protocolo
SEE/1539681/2018; Defiro o enquadramento da licença para
tratamento de saúde de 3 dias a contar de 29-09-2018, publicada no D.O. de 20-10-2018, como decorrente de nexo causal
acidentário, nos termos do art. 194 EFP.
ANDREA LINS GALINDO DAS CHAGAS - 19554533 - Protocolo SPG/2136363/18, em atenção ao pedido de reconsideração
referente ao período de 24 dias a contar de 05-11-2018, despacho publicado no D.O. de 28-11-2018, Guia de Perícia Médica
952740952, expedida em 06-11-2018, 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.
ANTONIO A FERNANDES JUNIOR - 14101530 - Protocolo
SPG/2057647/2018; De acordo com o parecer do médico perito,
concedo 30 dias de licença para tratamento de saúde a contar
de 25-10-2018, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, reconsiderando o despacho publicado no D.O. de 08-11-2018, ref. à Guia
de Perícia Médica 952734291, expedida em 29-10-2018.
ANTONIO JOSE TANAJURA - 18055426 - Protocolo
SPG/2142853/18, em atenção ao pedido de reconsideração
referente ao período de 30 dias a contar de 28-11-2018, despacho publicado no D.O. de 11-12-2018, Guia de Perícia Médica
952756813, expedida em 29-11-2018, 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.
APARECIDA FATIMA SILVA FRANCO - 12603902 - Protocolo
SPG/29077/2019, em atenção ao pedido de reconsideração
referente ao período de 29 dias a contar de 03-12-2018, despacho publicado no D.O. de 12-12-2018, Guia de Perícia Médica
952758675, expedida em 03-12-2018, 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.
AURELIO RODRIGUES DE SOUZA - 7796805 - Protocolo
SPG/2090694/2018; De acordo com o parecer do médico perito,
concedo 10 dias de licença para tratamento de saúde a contar
de 06-11-2018, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, reconsiderando o despacho publicado no D.O. de 22-11-2018, ref. à Guia
de Perícia Médica 952740935, expedida em 06-11-2018.
BENEDITA LUCIA PINTO CORREA - 17082688 - Protocolo
SPG/251666/2019 - Encaminhar melhores esclarecimentos de
conformidade com o Decreto 5.614/75 - art. 1º - item VII, quanto
ao pretendido no prazo de 15 (quinze) dias conforme art. 3º do
Decreto 5.614/75.
BRUNO GRECCO - 33836909 - Protocolo SPG/2077268/2018,
em atenção ao pedido de reconsideração referente ao período
de 30 dias a contar de 26-11-2018, despacho publicado no D.O.
de 13-12-2018, Guia de Perícia Médica 952754491, expedida em
27-11-2018, 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.
CAMILO DA SILVA CARVALHO - 5223069 - Protocolo
SPG/19706/2019- Indefiro a pretensão, mantendo o despacho
publicado no D.O. de 04-12-2018, ref. à GPM expedida em 21-112018, Protocolo 952749146, por não haver elementos novos
apresentados no pedido de reconsideração que justificariam a
revisão da decisão, nos termos do artigo 8º do Decreto 5614/75
CARLOS AUGUSTO CARVALHO SERRA - 9148743 - Protocolo SPG/2027323/18, em atenção ao pedido de reconsideração
referente ao período de 60 dias a contar de 12-11-2018, despacho publicado no D.O. de 22-11-2018, Guia de Perícia Médica
952746363, expedida em 13-11-2018, 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.
CASSIA FERNANDA T SOARES - 22724012 - Protocolo
SPG/2162040/18, em atenção ao pedido de reconsideração
referente ao período de 18 dias a contar de 19-11-2018, despacho publicado no D.O. de 04-12-2018, Guia de Perícia Médica
952748303, expedida em 19-11-2018, indefiro a pretensão,
tendo em vista que não foram apresentados elementos que
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justifiquem a revisão da decisão diante dos dados constatados
na perícia médica realizada.
CLAUDIA REGINA DE PAULA - 16710511 - Protocolo
SPG/94314/2019; De acordo com o parecer do médico perito,
concedo 16 dias de licença para tratamento de saúde a contar
de 05-12-2019, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, reconsiderando o despacho publicado no D.O. de 14-12-2018, ref. à Guia
de Perícia Médica 952760983, expedida em 06-12-2018.
CLEONICE FERREIRA DE LIMA - 13045899 - Protocolo
SPG/2141503/18, em atenção ao pedido de reconsideração
referente ao período de 30 dias a contar de 28-11-2018, despacho publicado no D.O. de 13-12-2018, Guia de Perícia Médica
952756394, expedida em 29-11-2018, 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.
CLEONICE GONCALVES MOTA LEITE - 18763076 - Protocolo
SPG/2139867/18, em atenção ao pedido de reconsideração
referente ao período de 10 dias a contar de 26-11-2018, despacho publicado no D.O. de 08-12-2018, Guia de Perícia Médica
952753976, expedida em 26-11-2018, 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.
DAYNARA CRISTINA N B SANTOS - 47064556 - Protocolo
SPG/2028217/18; Em atenção ao pedido de reconsideração do
despacho publicado no Diário Oficial 27-11-2018, ref. à Guia
de Perícia Médica 952742410, expedida em 07-11-2018, defiro
a pretensão, concedendo 7 dias de licença para tratamento de
saúde a contar de 07-11-2018, nos termos dos arts. 191/193-I EFP.
DEBORA DE FIGUEIREDO - 11862692 - Protocolo
SGP/142532/2019 - Em atenção ao pedido de reconsideração do
despacho publicado no D.O. de 27-12-2018, indefiro a pretensão,
por não haver justificativa pelo não comparecimento à perícia
médica agendada para o dia 07-12-2018.
DEBORA DE FIGUEIREDO - 11862692 - Protocolo
SGP/142532/2019 - Em atenção ao pedido de reconsideração do
despacho publicado no D.O. de 27-12-2018, indefiro a pretensão,
por não haver justificativa pelo não comparecimento à perícia
médica agendada para o dia 07-12-2018.
DIRCEU AMBROSIO - 15247717 - Protocolo
SPG/2054206/2018; De acordo com o parecer do médico perito,
concedo 14 dias de licença para tratamento de saúde a contar
de, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, reconsiderando o despacho publicado no D.O. de 31-10-2018, ref. à Guia de Perícia
Médica 952727056, expedida em 18-10-2018.
EDINEIA MARIA MARRETTO MATTOS - 7149685 - Protocolo
SPG/2138909/18, em atenção ao pedido de reconsideração
referente ao período de 90 dias a contar de 22-11-2018, despacho publicado no D.O. de 04-12-2018, Guia de Perícia Médica
952750942, expedida em 22-11-2018, 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.
EDNA CLEMENTINO DE ARAUJO - 14011369 - Protocolo
SPG/2123786/18, em atenção ao pedido de reconsideração
referente ao período de 16 dias a contar de 21-11-2018, despacho publicado no D.O. de 04-12-2018, Guia de Perícia Médica
952749159, expedida em 21-11-2018, 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.
EDUARDO FRANCISCO PINTO - 9177329 - Protocolo
SPG/2059006/2018; De acordo com o parecer do médico perito,
concedo 90 dias de licença para tratamento de saúde a contar
de 21-11-2018, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, reconsiderando o despacho publicado no D.O. de 07-12-2018, ref. à Guia
de Perícia Médica 952751028, expedida em 22-11-2018.
EGLEA GUINEZI NARDI - 10713685 - Protocolo
SPG/2126616/2018, em atenção ao pedido de reconsideração
referente ao período de 17 dias a contar de 26/11/18, despacho publicado no D.O. de 12-12-2018, Guia de Perícia Médica
952753363, expedida em 26-11-2018, indefiro a pretensão,
tendo em vista que não foram apresentados elementos que
justifiquem a revisão da decisão anterior.
ELAINE CRISTINA DALPOGETO - 27436777 - Protocolo
SPG/171487/2017; Processo 556.0013/2017; Defiro o enquadramento da licença para tratamento de saúde de 30 dias a contar
de 23-08-2018, publicada no D.O. de 30-08-2018, como decorrente de nexo causal acidentário, nos termos do art. 194 EFP.
ELIANA GOMES C MARCONDES - 7582455 - Protocolo
SPG/2129091/2018; De acordo com o parecer do médico perito,
concedo 30 dias de licença para tratamento de saúde a contar
de 03-12-2018, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, reconsiderando o despacho publicado no D.O. de 19-12-2018, ref. à Guia
de Perícia Médica 952758452, expedida em 03-12-2018.
ELISABETE CARNEIRODOS SANTOS - 10958462 - Protocolo
SPG/211501/2019, em atenção ao pedido de reconsideração
referente ao período de 02 dias a contar de 20-12-2018, despacho publicado no D.O. de 08-01-2019, Guia de Perícia Médica
952768969, indefiro a pretensão, tendo em vista que a solicitação foi expedida em 26-12-2018, fora do prazo previsto no 41,
do Decreto 29.180/88 e não constam elementos do pedido de
reconsideração que justifiquem maior retroação.
ELISANGELA ALVES F ALMEIDA - 29687809 - Protocolo
SPG932559/2017; Processo 0741.0034/2017; Defiro o enquadramento da licença para tratamento de saúde de 2 dias a contar de
30-08-2018, publicada no D.O. de 11-09-2018, como decorrente
de nexo causal acidentário, nos termos do art. 194 EFP.
ELISANGELA ALVES F ALMEIDA - 29687809 - Protocolo
SPG/; Processo 0741.0034/2017; Defiro o enquadramento da
licença para tratamento de saúde de 4 dias a contar de 03-092018, publicada no D.O. de 14-09-2018, como decorrente de
nexo causal acidentário, nos termos do art. 194 EFP.
EMILIANE APARECIDA BOMBONATO - 22184846 - Protocolo SPG/209514/2019; De acordo com o parecer do médico perito,
concedo 60 dias de licença para tratamento de saúde a contar
de 17-10-2018, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, reconsiderando o despacho publicado no D.O. de 08-12-2018, ref. à Guia
de Perícia Médica 952730382, expedida em 23-10-2018.
EVARISTO FERNANDES NETO - 19132653 - Protocolo
SPG/2128077/18, em atenção ao pedido de reconsideração
referente ao período de 27 dias a contar de 08-11-2018, despacho publicado no D.O. de 04-12-2018, Guia de Perícia Médica
952744285, expedida em 09-11-2018, 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.
FANLEY COFFACCI F NAKAJIMA - 14181632 - Protocolo
SEE/1671674/2018; Defiro o enquadramento da licença para
tratamento de saúde de 15 dias a contar de 19-10-2018, publicada no D.O. de 30-10-2018, como decorrente de nexo causal
acidentário, nos termos do art. 194 EFP.
FERNANDO LONGHI - 30869072 - Protocolo
SPG/193377/2019; De acordo com o parecer do médico perito,
concedo 17 dias de licença para tratamento de saúde a contar
de 17-12-2018, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, reconsiderando o despacho publicado no D.O. de 09-01-2019, ref. à Guia
de Perícia Médica 952770497, expedida em 03-01-2019.
GABRIEL R COTRIM JUNIOR - 33179131 - Protocolo
SPG/2044871/18; Em atenção ao pedido de reconsideração
do despacho publicado no Diário Oficial 14-11-2018, ref.
à Guia de Perícia Médica 952740654, expedida em 06-112018, defiro a pretensão, concedendo 10 dias de licença para
tratamento de saúde a contar de 05-11-2018, nos termos dos
arts. 191/193-I EFP.
GILMAR BEZERRA DA ROCHA - 19433134 - Protocolo
SPG/2135303/18, em atenção ao pedido de reconsideração
referente ao período de 60 dias a contar de 21-11-2018, despacho publicado no D.O. de 06-12-2018, Guia de Perícia Médica
952750981, expedida em 22-11-2018, 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.
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