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ERIC ZANATA MARTINS - 17477028 - Protocolo 
SPG/107191/2019; Em atenção ao pedido de reconsideração 
do despacho publicado no Diário Oficial 08-01-2019, ref. à 
Guia de Perícia Médica 952770823, expedida em 04-01-2019, 
defiro a pretensão, concedendo 30 dias de licença para trata-
mento de saúde a contar de 05-12-2018, nos termos dos arts. 
191/193-I EFP.

EWERSON ERCIO ELI MOLINARI - 11953609 - Protocolo 
SEE/1738824/2018 - Assunto solucionado, vide despacho publi-
cado no D.O. 05-12-2018.

EWERSON ERCIO ELI MOLINARI - 11953609 - Protocolo 
SEE/1608870/2018 - Assunto solucionado, vide despacho publi-
cado no D.O. 05-12-2018.

FABIANO ROBERTO SILVA - 29514059 - Protocolo 
SPG/42445/2019, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 09 dias a contar de 29/11/18, despa-
cho publicado no D.O. de 07-12-2018, Guia de Perícia Médica 
952757067, expedida em 30-11-2018, indefiro a pretensão, 
tendo em vista que não foram apresentados elementos que 
justifiquem a revisão da decisão anterior.

FABIO GOMES BARBOSA - 14647538 - Protocolo 
SPG/377679/2019; De acordo com o parecer do médico perito, 
concedo 30 dias de licença para tratamento de saúde a contar 
de 01-02-2019, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, reconside-
rando o despacho publicado no D.O. de 07-02-2019, ref. à Guia 
de Perícia Médica 952778485, expedida em 01-02-2019.

FRANCINEIDE OLIVEIRA SANTOS - 136726 - Protocolo 
SPG/41558/19; Em atenção ao pedido de reconsideração do 
despacho publicado no Diário Oficial 12-12-2018, ref. à Guia 
de Perícia Médica 952758449, expedida em 03-12-2018, defiro 
a pretensão, concedendo 9 dias de licença para tratamento de 
saúde a contar de 03-12-2018, nos termos dos arts. 191/193-I 
EFP.

GENYKELLEY CARVALHO REZENDE - 38804594 - Proto-
colo SPG/45128/19, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 14 dias a contar de 16-12-2018, des-
pacho publicado no D.O. de 29-12-2018, Guia de Perícia Médica 
952767003, expedida em 18-12-2018, 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.

GILBERTO INDALECIO TEIXEIRA - 12708609 - Protocolo 
SPG/44291/19; Em atenção ao pedido de reconsideração do 
despacho publicado no Diário Oficial 22-11-2018, ref. à Guia de 
Perícia Médica 952745860, expedida em 13-11-2018, defiro a 
pretensão, concedendo 10 dias de licença para tratamento de 
saúde a contar de 13-11-2018, nos termos dos arts. 191/193-I 
EFP.

IZILDA INES RAMOS - 14623043 - Protocolo 
SPG/28748/2019, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 21 dias a contar de 30/11/18, despa-
cho publicado no D.O. de 12-12-2018, Guia de Perícia Médica 
952758030, 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.

JOSE AECIO SILVEIRA JANINI - 12795328 - Protocolo 
SPG/31259/2019, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 60 dias a contar de 19/11/18, despa-
cho publicado no D.O. de 07-12-2018, Guia de Perícia Médica 
952748066, expedida em 19-11-2018, indefiro a pretensão, 
tendo em vista que não foram apresentados elementos que 
justifiquem a revisão da decisão anterior.

JOSE CARLOS DA SILVA - 18517194 - Protocolo 
SPG/42767/19, em atenção ao pedido de reconsideração refe-
rente ao período de 30 dias a contar de 01-12-2018, despacho 
publicado no D.O. de 12-12-2018, Guia de Perícia Médica 
952758746, 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.

JOSE LUIZ LOPES DOS SANTOS - 8127696 - Protocolo 
SPG/29974/2019, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 09 dias a contar de 06/12/18, despa-
cho publicado no D.O. de 15-12-2018, Guia de Perícia Médica 
952761841, expedida em 07-12-2018, indefiro a pretensão, 
tendo em vista que não foram apresentados elementos que 
justifiquem a revisão da decisão anterior.

JOSE MILTON FIGUEIREDO - 34609570 - Protocolo 
SPG/31329/2019, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 10 dias a contar de 05/12/18, despa-
cho publicado no D.O. de 18-12-2018, Guia de Perícia Médica 
952761696, expedida em 07-12-2018, indefiro a pretensão, 
tendo em vista que não foram apresentados elementos que 
justifiquem a revisão da decisão anterior.

JOSE REGINALDO FURTADO - 14808646 - Protocolo 
SPG/42278/19, em atenção ao pedido de reconsideração refe-
rente ao período de 15 dias a contar de 07-12-2018, despacho 
publicado no D.O. de 19-12-2018, Guia de Perícia Médica 
952762552, expedida em 10-12-2018, 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.

JOSE RONALDO CASALINI LIMA - 14847968 - Protocolo 
SPG/30512/2019, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 11 dias a contar de 05/12/18, despa-
cho publicado no D.O. de 15-12-2018, Guia de Perícia Médica 
952760110, expedida em 05-12-2018, indefiro a pretensão, 
tendo em vista que não foram apresentados elementos que 
justifiquem a revisão da decisão anterior.

JULIA MARIA TARGINO GONCALVES - 6069756 - Proto-
colo SPG/55118/19, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 13 dias a contar de 05-12-2018, des-
pacho publicado no D.O. de 14-12-2018, Guia de Perícia Médica 
952761289, expedida em 06-12-2018, 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.

KLEBER ROGERIO FRANCO COSTA - 17084332 - Protocolo 
SPG/23298/2019, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 90 dias a contar de 17/12/18, despa-
cho publicado no D.O. de 29-12-2018, Guia de Perícia Médica 
952767753, expedida em 19-12-2018, 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.

LAURI MARTINS CORREIA PIMENTEL - 11098600 - Proto-
colo SPG/18630/2019, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 14 dias a contar de 21/11/18, despacho 
publicado no D.O. de 04-12-2018, Guia de Perícia Médica 
952750674, expedida em 22-11-2018, indefiro a pretensão, 
tendo em vista que não foram apresentados elementos que 
justifiquem a revisão da decisão anterior.

LAURI MARTINS CORREIA PIMENTEL - 11098600 - Proto-
colo SPG/41291/19, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 09 dias a contar de 05-12-2018, des-
pacho publicado no D.O. de 13-12-2018, Guia de Perícia Médica 
952760543, expedida em 05-12-2018, 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.

LEILA REGINA GALDINO DE ASSIS - 18536694 - Protocolo 
SPG/19174/2019, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 30 dias a contar de 27/11/18, despa-
cho publicado no D.O. de 11-12-2018, Guia de Perícia Médica 
952756885, expedida em 30-11-2018, 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.

ANA PAULA CAMARGO DOS SANTOS - 30926173 - Proto-
colo SPG/28710/2019, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 18 dias a contar de 03/12/18, despacho 
publicado no D.O. de 13-12-2018, Guia de Perícia Médica 
952758537, expedida em 03-12-2018, indefiro a pretensão, 
tendo em vista que não foram apresentados elementos que 
justifiquem a revisão da decisão anterior.

ANA REGINA PEREIRA - 21926783 - Protocolo 
SPG/30953/2019, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 30 dias a contar de 05/11/18, despa-
cho publicado no D.O. de 22-11-2018, Guia de Perícia Médica 
952740692, expedida em 06-11-2018, indefiro a pretensão, 
tendo em vista que não foram apresentados elementos que 
justifiquem a revisão da decisão anterior.

ANDRE AYRES SILVEIRA REIS - 41591909 - Protocolo 
SPG/28505/19, em atenção ao pedido de reconsideração refe-
rente ao período de 30 dias a contar de 30-11-2018, despacho 
publicado no D.O. de 06-12-2018, Guia de Perícia Médica 
952751820, expedida em 23-11-2018, 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.

ANDREA CRISTINA SOUZA TORQUATO - 19246159 - Proto-
colo SPG/28744/2019, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 60 dias a contar de 05/11/18, despacho 
publicado no D.O. de 22-11-2018, Guia de Perícia Médica 
952740798, expedida em 06-11-2018, indefiro a pretensão, 
tendo em vista que não foram apresentados elementos que 
justifiquem a revisão da decisão anterior.

ANDREIA SPEGIORIN G VIEIRA - 28307652 - Protocolo 
SPG/40471/19, em atenção ao pedido de reconsideração refe-
rente ao período de 17 dias a contar de 13-11-2018, despacho 
publicado no D.O. de 29-11-2018, Guia de Perícia Médica 
952746997, expedida em 14-11-2018, 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.

ANDREIA TORRES B ARAUJO - 26683433 - Protocolo 
SPG/104839/19, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 20 dias a contar de 03-12-2018, des-
pacho publicado no D.O. de 21-12-2018, Guia de Perícia Médica 
952758361, 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.

ANGELA MARIA CLAUDINO SANTOS - 12775253 - Proto-
colo SPG/55492/19, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 60 dias a contar de 21-12-2018, des-
pacho publicado no D.O. de 28-12-2018, Guia de Perícia Médica 
952766661, expedida em 17-12-2018, 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.

ANGELINO SOMMA FILHO - 8618237 - Protocolo 
SPG/08012019, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 29 dias a contar de 13-12-2018, des-
pacho publicado no D.O. de 29-12-2018, Guia de Perícia Médica 
952766213, expedida em 14-12-2018, 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.

APARECIDA MARIA DA SILVEIRA - 5436357 - Protocolo 
SPG/39422/19; Em atenção ao pedido de reconsideração do 
despacho publicado no Diário Oficial 08-12-2018, ref. à Guia 
de Perícia Médica 952759152, expedida em 04-12-2018, defiro 
a pretensão, concedendo 5 dias de licença para tratamento de 
saúde a contar de 03-12-2018, nos termos dos arts. 191/193-I 
EFP.

ARTUR FERREIRA JUNIOR - 5943932 - Protocolo 
SPG/57235/19; Em atenção ao pedido de reconsideração do 
despacho publicado no Diário Oficial 08-01-2019, ref. à Guia 
de Perícia Médica 952765768, expedida em 14-12-2018, defiro 
a pretensão, concedendo 9 dias de licença para tratamento de 
saúde a contar de 13-12-2018, nos termos dos arts. 191/193-I 
EFP.

CARLA ANDREZA CARDOZO - 40063489 - Protocolo 
SPG/104751/2019; De acordo com o parecer do médico perito, 
concedo 7 dias de licença para tratamento de saúde a contar de 
26-11-2018, 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 952757718, expedida em 30-11-2018.

CARLOS ROBERTO CAVA - 17037362 - Protocolo 
SPG/23051/2019, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 16 dias a contar de 05/12/18, despa-
cho publicado no D.O. de 18-12-2018, Guia de Perícia Médica 
952760119, expedida em 05-12-2018, indefiro a pretensão, 
tendo em vista que não foram apresentados elementos que 
justifiquem a revisão da decisão anterior.

CELIA BARBOSA DOS SANTOS - 19526104 - Protocolo 
SPG/2057407/2018 - em atenção ao pedido de reconsideração 
do despacho publicado no D.O. de 22-11-2018, ref. à Guia de 
Perícia Médica 952735414, expedida em 30-10-2018, indefiro 
a pretensão, pelo não comparecimento à convocação publicada 
no D.O. de 12-01-2019.

CINTIA HELENA TOZELLI - 18829302 - Protocolo 
SPG/19081/2019, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 30 dias a contar de 03/12/18, despa-
cho publicado no D.O. de 14-12-2018, Guia de Perícia Médica 
952758453, 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.

CIRLENE CRISTINA R VIANNA - 21535425 - Protocolo 
SPG/30896/2019, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 30 dias a contar de 21/11/18, despa-
cho publicado no D.O. de 08-12-2018, Guia de Perícia Médica 
952751347, expedida em 22-11-2018, indefiro a pretensão, 
tendo em vista que não foram apresentados elementos que 
justifiquem a revisão da decisão anterior.

CLAUDETE FERREIRA P C BALIEIRO - 23842326 - Protocolo 
SPG/534645/2018; Processo 549.0004/2018; Defiro o enquadra-
mento da licença para tratamento de saúde de 29 dias a contar 
de 02-05-2018, publicada no D.O. de 18-05-2018, como decor-
rente de nexo causal acidentário, nos termos do art. 194 EFP.

CRISTIANE APARECIDA MOREIRA - 25076076 - Protocolo 
SPG/124003/2019; De acordo com o parecer do médico perito, 
concedo 4 dias de licença para tratamento de saúde a contar de 
18-12-2018, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, reconsiderando 
o despacho publicado no D.O. de 08-01-2019, ref. à Guia de 
Perícia Médica 952768830, expedida em 21-12-2018.

DIANA SILVEIRA - 32811949 - Protocolo SGP/394165/2019; 
De acordo com o parecer do médico perito, concedo 7 dias de 
licença por motivo de doença em pessoa da família a contar 
de 06-12-2018, nos termos do art. 199 EFP, reconsiderando o 
despacho publicado no D.O. de 18-12-2018, ref. à Guia de Perícia 
Médica 952761784, expedida em 07-12-2018.

EDVALDO SILIS - 9697778 - Protocolo SPG/42910/2019, 
em atenção ao pedido de reconsideração referente ao período 
de 13 dias a contar de 05/12/18, despacho publicado no D.O. 
de 18-12-2018, Guia de Perícia Médica 952760945, expedida 
em 06-12-2018, indefiro a pretensão, tendo em vista que não 
foram apresentados elementos que justifiquem a revisão da 
decisão anterior.

ERIC ZANATA MARTINS - 17477028 - Protocolo 
SGP/107191/2019 - Torna sem efeito o despacho publicado no 
D.O. de 27-12-2018, à vista da duplicidade de agendamento 
para o mesmo período de afastamento (GPM 952770823).

 Resoluções de 15-2-2019
Cessando, a partir de 3-1-2019, os efeitos da Resolução S 

298, de 14, publicada no D.O. de 15-9-2017, que concedeu à ser-
vidora VIVIAN GOMES DOS SANTOS, RG 28.003.542-1, Assessor 
de Apoio Fazendário II, Ref.: 2 da EVC do SQC-I, a Gratificação 
Mensal, a Título de Representação, em virtude de exoneração do 
cargo supracitado. (S-36/2019) - CVF

Concedendo a Gratificação Mensal, a Título de Represen-
tação, fazendo jus ao coeficiente especificado, aplicado sobre o 
valor da Unidade Básica de Valor - UBV, instituída pelo artigo 33 
da LC. 1080/08, aos servidores abaixo:

Coeficiente 5,00
André Luis Souza Elmo, RG 25.780.052-9, Assessor I, Ref.: 1 

da EVC do SQC-I, pelo exercício no cargo acima mencionado, do 
Gabinete do Secretário - UA 12.069. (S-37/2019) - CVF

Coeficiente 8,32
Lucinéia Cardoso de Almeida, RG MG-8.106.637, Assessor 

Técnico de Gabinete IV, Ref.: 15 da EVC do SQC-I, a partir de 6-2-
2019, pelo exercício no cargo acima mencionado, do Gabinete 
do Secretário - UA 12.069, cessando a partir da mesma data, os 
efeitos da Resolução S 253, de 21, publicada no DO de 25-7-
2017. (S-38/2019) - CVF

 Portaria do Responsável, de 13-02-2019
Concedendo a NILSON HATANO, RG. 6.867.420-4, Analista 

em Planejamento, Orçamento e Finanças Públicas, Classe 1-EV-
NU do QSF-SQC-III, a Gratificação Mensal a título de Represen-
tação, no período de 14-12-2018 a 28-12-2018, pelo exercício 
em substituição, no cargo de Diretor Técnico de Divisão da 
Fazenda Estadual, Ref. 15 da EVC do SQC-I no Centro Regional 
de Controle e Avaliação de Bauru - CRCA-06 - UA 22.257, fazen-
do jus ao coeficiente de 5,00 aplicado sobre o valor da Unidade 
Básica de Valor - UBV, instituída pelo art. 33 da LC. 1080/08. 
(GS-CH-001/2019-CRA/6)

 SUBSECRETARIA DE GESTÃO

 UNIDADE CENTRAL DE RECURSOS HUMANOS

 DEPARTAMENTO DE PERÍCIAS MÉDICAS 
DO ESTADO
 Despacho do Diretor do DPME, de 15-2-2019
As decisões proferidas nos pedidos de reconsideração estão 

amparadas pelos artigos 43 e 45 do Decreto 29.180/88.
Secretaria da Educação
BRUNO SANTOS JARDIM - 48038531 - Protocolo 

SPG/314963/2019. Em atenção ao solicitado, informa-se que 
fica mantido a inspeção médica agendada para do próximo dia 
20-02-2019, à vista do previsto nos artigos 38 e 72 - alínea "a" 
do Decreto 29.180/88.

 Despacho do Diretor do DPME, de 15-2-2019
As decisões proferidas nos pedidos de reconsideração estão 

amparadas pelos artigos 43 e 45 do Decreto 29.180/88.
Procuradoria Geral do Estado
MASAITI KAWABE - 8492564 - Torna sem efeito o despacho 

publicado no D.O. de 09-02-2019 referente a convocação de 
14-03-2019, tendo-se em vista a aposentadoria da servidora 
conforme publicação inserta no D.O. de 03-01-2019.

Secretaria da Administração Penitenciária
ANTONIO JOSE ROVANI - 25509948 - Protocolo 

SPG/1988886/2018; Processo 196/2018; Defiro o enquadramen-
to da licença para tratamento de saúde de 7 dias a contar de 
07-11-2018, publicada no D.O. de 28-11-2018, como decorrente 
de nexo causal acidentário, nos termos do art. 194 EFP.

HEBER DE PAULA SANTOS - 26641610 - Protocolo 
SPG/50757/19, em atenção ao pedido de reconsideração refe-
rente ao período de 01 dias a contar de 23-11-2018, despacho 
publicado no D.O. de 06-12-2018, Guia de Perícia Médica 
952756498, 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.

KLEBER TEIXEIRA MARQUES - 25408212 - Protocolo 
SPG/2026522/2018 - Assunto solucionado, vide despacho publi-
cado no D.O. 13-12-2018.

LUIZ ANTONIO FRANCHINI - 21860717 - Protocolo 
SPG/1987626/2018- Assunto solucionado, vide despacho publi-
cado no D.O. 08-01-2018.

MARCELO MONTANHER MENEZES - 19197926 - Protocolo 
SPG/350054/2019; De acordo com o parecer do médico perito, 
concedo 18 dias de licença para tratamento de saúde a contar 
de 17-12-2018, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, reconside-
rando o despacho publicado no D.O. de 08-01-2019, ref. à Guia 
de Perícia Médica 952768900, expedida em 26-12-2018.

TELMA APARECIDA FAVORATTI - 8982501 - Protocolo SPG/ 
47231/19, em atenção ao pedido de reconsideração referente ao 
período de 21 dias a contar de 18-12-2018, despacho publicado 
no D.O. de 03-01-2019, Guia de Perícia Médica 952767795, 
expedida em 19-12-2018, 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.

VALDIVA APARECIDA CRUZ - 19929529 - Protocolo 
SPG/41119/19, em atenção ao pedido de reconsideração refe-
rente ao período de 9 dias a contar de 04-12-2018, despacho 
publicado no D.O. de 14-12-2018, Guia de Perícia Médica 
952760154, expedida em 05-12-2018, 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.

WALTER RODRIGUES - 12627822 - Protocolo 
SPG/36495/2019, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 17 dias a contar de 11/12/18, despa-
cho publicado no D.O. de 27-12-2018, Guia de Perícia Médica 
952764849, expedida em 12-12-2018, indefiro a pretensão, 
tendo em vista que não foram apresentados elementos que 
justifiquem a revisão da decisão anterior.

Secretaria da Educação
ALESSANDRA APARECIDA MACHADO - 34110613 - Pro-

tocolo SPG/105796/2019; De acordo com o parecer do médico 
perito, concedo 2 dias de licença para tratamento de saúde a 
contar de 21-11-2018, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, recon-
siderando o despacho publicado no D.O. de 27-12-2018, ref. à 
Guia de Perícia Médica 952754457, expedida em 27-11-2018.

ALICE CORDEIRO LEITE - 18689950 - Protocolo 
SPG/370459/2019; De acordo com o parecer do médico perito, 
concedo 14 dias de licença para tratamento de saúde a contar 
de 31-01-2019, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, reconside-
rando o despacho publicado no D.O. de 08-02-2019, ref. à Guia 
de Perícia Médica 952778981, expedida em 01-02-2019.

ALVINA DO NASCIMENTO MACHADO - 24318064 - Proto-
colo SPG/51032/19, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 18 dias a contar de 21-11-2018, des-
pacho publicado no D.O. de 05-12-2018, Guia de Perícia Médica 
952751342, 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.

AMELIA MEZA FERREIRA MARTINS - 14082500 - Protocolo 
SPG/396925/2019 - Em atenção ao pedido de reconsideração do 
despacho publicado no D.O. de 08-02-2019, indefiro a pretensão, 
por não haver comprovação da justificativa pelo não compareci-
mento à perícia médica agendada para o dia 29-01-2019.

ANA LUCIA INACIO DE ALCANTARA - 29052807 - Protocolo 
SPG/379308/2019; De acordo com o parecer do médico perito, 
concedo 5 dias de licença para tratamento de saúde a contar de 
31-01-2019, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, reconsiderando 
o despacho publicado no D.O. de 06-02-2019, ref. à Guia de 
Perícia Médica 952778831, expedida em 01-02-2019.

 PENITENCIÁRIA DE ASSIS

 CENTRO ADMINISTRATIVO
 Núcleo de Pessoal
 Apostila da Diretora, de 15-2-2019
Declarando, em virtude de expedição de 2ª Via do 

Registro Geral em nome de LUIS ALBINO REZENDE, Auxiliar 
de Enfermagem do SQC-III-QSAP, que o número correto do RG 
passa a ser 14.342.964-4.

 PENITENCIÁRIA TACYAN MENEZES DE LUCENA - 
MARTINÓPOLIS

 CENTRO ADMINISTRATIVO
 Núcleo de Pessoal
 Portaria da Diretora I, de 15-2-2019
Concedendo, nos termos dos artigos 209 e 212 da Lei 

10.261/68, 90 dias de licença-prêmio, ao servidor: EURÍPEDES 
EMERICH JUNIOR, RG: 9.222.244-4, Agente de Segurança Peni-
tenciária, do SQC-III-QSAP, referente ao período aquisitivo de 
21-01-1983 a 26-03-1984 e 04-12-1998 a 28-10-2002 (período 
interpolado), Certidão 82/2019, PULP 052/2009 - P”TML”MART.

 Apostilas da Diretora I, de 15-2-2018
Concedendo Adicional por Tempo de Serviço e Sexta-parte, 

nos termos do artigo 129 da Constituição Estadual de 1989, 
ao servidor: EURÍPEDES EMERICH JUNIOR, RG 9.222.244-4, 
Agente de Segurança Penitenciária, do SQC-III-QSAP, a partir de 
07-06-2018, totalizando 04 quinquênios e sexta-parte, Certidão 
080/2019, PUCT 093/1999-P”TML”MART.

Retificando, à vista de revisão de contagem de tempo de 
serviço, inclusão de tempo de serviço, a vigência do Adicional 
por Tempo de Serviço, concedido à:

- EURÍPEDES EMERICH JUNIOR, RG 9.222.244-4, Agente de 
Segurança Penitenciária, do SQC-III-QSAP, Certidão 080/2019, 
PUCT 093/1999 P”TML”MART.

- 1° ATS publicado no D.O. de 25-06-2004, com vigência de 
11-04-2004, para vigência 29-10-2002.

- 2° ATS publicado no D.O. de 29-04-2009, com vigência de 
12-04-2009, para vigência 08-03-2008.

- 3° ATS publicado no D.O. de 21-10-2016, com vigência de 
13-07-2014, para vigência 08-06-2013.

 PENITENCIÁRIA WELLINGTON RODRIGO SEGURA 
- PRESIDENTE PRUDENTE

 CENTRO ADMINISTRATIVO
 Núcleo de Pessoal
 Portaria da Diretora, de 14-2-2019
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:

VALMIR DOS SANTOS, RG. 243047770, AGENTE DE SEGU-
RANCA PENITENCIÁRIA DE CLASSE VI, do SQC-III-QSAP, classi-
ficado na PENITENCIÁRIA "WELLINGTON RODRIGO SEGURA" 
DE PRESIDENTE PRUDENTE, referente ao período aquisitivo de 
01-12-2008 a 29-11-2013 - Certidão 84/13 - PULP 08/2004.

CARLOS CESAR ROCHA, RG. 162573790, AGENTE DE SEGU-
RANCA PENITENCIÁRIA DE CLASSE VI, do SQC-III-QSAP, classi-
ficado na PENITENCIÁRIA "WELLINGTON RODRIGO SEGURA" 
DE PRESIDENTE PRUDENTE, referente ao período aquisitivo de 
23-10-2009 a 21-10-2014 - Certidão 436/14 - PULP 236/2009.

 PENITENCIÁRIA MAURÍCIO HENRIQUE 
GUIMARÃES PEREIRA - PRESIDENTE VENCESLAU II

 CENTRO ADMINISTRATIVO
 Núcleo de Pessoal
 Apostila da Diretora, de 15-2-2019
Declarando que fica mantido, a partir de 07-02-2019, o 

Adicional de Insalubridade de que trata a Lei Complementar 
432, de 18-12-1985, alterada pela Lei Complementar 835, de 
04-11-1997 e Lei Complementar 1.179, de 26-06-2012, no Grau 
MÁXIMO, concedido a FABIANA GOMES FERREIRA MELO, RG. 
30.065.820-5, Agente de Segurança Penitenciária de Classe II, 
por meio da Portaria de 26, publicada em 27-11-2009, republi-
cada em 28-11-2009, em razão de sua transferência para esta 
Unidade Prisional.

 PENITENCIÁRIA DE FLÓRIDA PAULISTA

 CENTRO ADMINISTRATIVO
 Núcleo de Pessoal
 Retificação do D.O. de 6-2-2019
Na apostila de 5-2-2019, em cumprimento a decisão judicial 

transitada em julgado do Processo 0000047-31.2019.8.26.0673; 
em trâmite na Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da 
Comarca de Florida Paulista, que culminou na obrigação de 
fazer, para declarar que o servidor: REGINALDO LIMA JOVI-
NO, RG. 29.343.428-1; Agente de Segurança Penitenciária 
de Classe III, do SQC-III-QSAP, passa a fazer jus PARA O FIM 
DE “DECLARAR INDEVIDA A INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA SOBRE O AI ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, 
e CONDENAR AS REQUERIDAS FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO E SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, a RES-
TITUÍREM - RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - OS 
VALORES DESCONTADOS, NA FORMA SIMPLES, a SER ATUALI-
ZADO NA FORMA DO DISPOSTO NO ARTIGO 167 E PARÁGRAFO 
ÚNICO, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E SÚMULA N. 188 
DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OUTROSSIM, 
EM RELAÇÃO AO PEDIDO CONTRAPOSTO, JULGO EXTINTO O 
PROCESSO, NOS TERMOS DO ARTIGO 5º, INCISO II, DA LEI N. 
12.153/09.

POR CONSEQUÊNCIA LOGICA, OS VALORES RESTITUÍDOS 
NÃO INTEGRARÃO A BASE DE CALCULO DE EVENTUAL BENEFÍ-
CIO A SER PAGO A PARTE AUTORA”.

 PENITENCIÁRIA FEMININA DE TUPI PAULISTA

 DIRETORIA TÉCNICA III
Despacho da Diretora, de 15-2-2019
Concedendo, nos termos do Art. 121, da Lei 10.261/68, 

regulamentada pelo Decreto 52.054/2007, o Horário Especial 
de Estudante, para o Primeiro Semestre do ano letivo de 2019, 
ao servidor abaixo relacionado, devendo cumprir o previsto no 
parágrafo 2°, art. 17, do referido Decreto: RAPHAEL DE HOLAN-
DA AMORIM, RG. 40.765.510-4, Agente de Escolta e Vigilância 
Penitenciária de Nível III, do SQC-III-QSAP.

 Fazenda e 
Planejamento
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Resolução, de 7-2-2019
Exonerando, a pedido, a partir de 01-02-2019, nos termos 

do art.58, item 1, § 1º da LC 180/78, MARIA MADALENA MON-
DINI, RG 16.826.442-0, do cargo de Diretor Técnico de Serviço 
da Fazenda Estadual, Ref.13 do QSF-SQC-I, em virtude de apo-
sentadoria. (S 003/2019 -CRA/6)
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