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APARECIDA RODRIGUES - 25478070 - Protocolo 
SPG/1673726/2018; Processo 001.0250.000903/2016; Defiro 
o enquadramento da licença para tratamento de saúde de 30 
dias a contar de 16-09-2016, publicada no D.O. de 05-10-2016, 
como decorrente de nexo causal acidentário, nos termos do 
art. 194 EFP.

APARECIDA RODRIGUES - 25478070 - Protocolo 
SPG/1673726/2018; Processo 001.0250.000903/2016; Defiro 
o enquadramento da licença para tratamento de saúde de 45 
dias a contar de 15-11-2016, publicada no D.O. de 06-12-2016, 
como decorrente de nexo causal acidentário, nos termos do 
art. 194 EFP.

APARECIDA RODRIGUES - 25478070 - Protocolo 
SPG/1673726/2018; Processo 001.0250.000903/2016; Defiro 
o enquadramento da licença para tratamento de saúde de 8 
dias a contar de 30-12-2016, publicada no D.O. de 11-01-2017, 
como decorrente de nexo causal acidentário, nos termos do 
art. 194 EFP.

APARECIDA RODRIGUES - 25478070 - Protocolo 
SPG/1673726/2018; Processo 001.0250.000903/2016; Defiro 
o enquadramento da licença para tratamento de saúde de 6 
dias a contar de 07-01-2017, publicada no D.O. de 19-01-2017, 
como decorrente de nexo causal acidentário, nos termos do 
art. 194 EFP.

APARECIDA RODRIGUES - 25478070 - Protocolo 
SPG/1673726/2018; Processo 001.0250.000903/2016; Defiro 
o enquadramento da licença para tratamento de saúde de 15 
dias a contar de 13-01-2017, publicada no D.O. de 27-01-2017, 
como decorrente de nexo causal acidentário, nos termos do 
art. 194 EFP.

APARECIDA RODRIGUES - 25478070 - Protocolo 
SPG/1673726/2018; Processo 001.0250.000903/2016; Defiro 
o enquadramento da licença para tratamento de saúde de 3 
dias a contar de 30-01-2017, publicada no D.O. de 18-02-2017, 
como decorrente de nexo causal acidentário, nos termos do 
art. 194 EFP.

APARECIDA RODRIGUES - 25478070 - Protocolo 
SPG/1673726/2018; Processo 001.0250.000903/2016; Defiro 
o enquadramento da licença para tratamento de saúde de 15 
dias a contar de 25-08-2016, publicada no D.O. de 09-09-2016, 
como decorrente de nexo causal acidentário, nos termos do 
art. 194 EFP.

CARMELA APARECIDA PANHIN - 19440883 - Protocolo 
SES/1832991/2018; De acordo com o parecer do médico perito; 
Considera-se nexo causal acidentário sem afastamento do even-
to descrito em 09-11-2018.

CESAR AUGUSTO CAVALHEIRO - 30924394 - Protocolo 
SES/1910863/2018; De acordo com o parecer do médico perito; 
Considera-se nexo causal acidentário sem afastamento do even-
to descrito em 28-11-2018.

DIEGO OLIVEIRA PESSOA - 55969862 - Protocolo 
SPG/1469459/2018; Processo 001.0707.001021/2018; De acor-
do a analise do médico perito, indefere-se nexo causal acidentá-
rio, por não considerar o evento ocorrido em 02-09-2018 como 
Acidente de Trabalho.

ELIANA APARECIDA B MARTINEZ - 10208504 - Protocolo 
SPG/343713/2019; De acordo com o parecer do médico perito, 
concedo 20 dias de licença para tratamento de saúde a contar 
de 09-01-2019, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, reconside-
rando o despacho publicado no D.O. de 22-01-2019, ref. à Guia 
de Perícia Médica 952773410, expedida em 16-01-2019.

ELIZABETH MATHEUS - 11692425 - Protocolo 
SPG/1673296/2018. De acordo com o parecer do médico perito, 
indefiro o pedido de reenquadramento da licença para trata-
mento de saúde publicada no D. O. E. de 06-08-2015, ref. à Guia 
de Perícia Médica 951930814, expedida em 28-07-2015, por não 
considerar nexo causal acidentário.

JOAO PAULO DE SOUZA - 13787130 - Protocolo 
SPG/1673659/2018; Processo 001.0250.001051/2017; Defiro 
o enquadramento da licença para tratamento de saúde de 60 
dias a contar de 22-12-2017, publicada no D.O. de 04-01-2018, 
como decorrente de nexo causal acidentário, nos termos do 
art. 194 EFP.

LUCIANA GONCALVES GALINA - 26796364 - Protocolo 
SES/1852616/2018; Processo 001.0251.000354/2018; Defiro o 
enquadramento da licença para tratamento de saúde de 2 dias 
a contar de 23-10-2018, publicada no D.O. de 02-11-2018, como 
decorrente de nexo causal acidentário, nos termos do art. 194 
EFP e Lei 500/74.

MARISANA BARBOSA SANTANA - 24656919 - Protocolo 
SGP/1576557/2018 - De acordo com o parecer do médico perito, 
indefiro o pedido por falta de elementos para estabelecer nexo 
causal acidentário, haja vista que, à licença para tratamento de 
saúde ter sido prejudicada por não comparecimento do servidor 
na perícia médica agendada, conforme ato publicação no D.O. 
de 18-10-2018, e não atendimentos aos quesitos solicitados por 
esse DPME (pagina 107 do processo de acidente de trabalho).

OSMAR MERCADANTE - 4616997 - Protocolo 
SES/226247/2019(Of.237/19). Ciente. Informa-se que cabe a 
Unidade Administrativa informar os períodos (início e término) e 
respectiva publicação-D.O, da licença saúde à ser aplicado o arti-
go 82 do Decreto 29.180/88, após conclusão do Procedimento 
Administrativo Disciplinar-PAD, mediante cópia da decisão final.

PALMIRA BUDOIA COSTA - 8005262 - Protocolo 
SES/1862697/2018; De acordo com o parecer do médico perito; 
Considera-se nexo causal acidentário sem afastamento do even-
to descrito em 22-11-2018.

RONALDO BRIER LEITE - 5370329 - Protocolo 
SPG/267322/2019; De acordo com o parecer do médico perito, 
concedo 7 dias de licença para tratamento de saúde a contar de 
22-01-2019, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, reconsiderando 
o despacho publicado no D.O. de 31-01-2019, ref. à Guia de 
Perícia Médica 952776235, expedida em 28-01-2019.(Ficando 
sem Efeito o despacho de 09-02-2019)

RONALDO BRIER LEITE - 5370329 - Protocolo 
SGP/267322/2019 - Torna sem efeito o despacho publicado no 
D.O. de 29-01-2019, a vista da duplicidade de agendamento 
para o mesmo período de afastamento (GPM 952776235).

TEREZA HERCOLINO FERNANDEZ - 19809110 - Protocolo 
SES/1862591/2018; De acordo com o parecer do médico perito; 
Considera-se nexo causal acidentário sem afastamento do even-
to descrito em 21-11-2018.

VALERIA RAQUEL CASTRO S FRANCA - 18300713 - Protoco-
lo SPG/330269/2019; De acordo com o parecer do médico perito, 
concedo 15 dias de licença para tratamento de saúde a contar 
de 26-12-2018, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, reconside-
rando o despacho publicado no D.O. de 09-01-2019, ref. à Guia 
de Perícia Médica 952770486, expedida em 03-01-2019.

VERA LUCIA DE OLIVEIRA - 22032468 - Protocolo 
SPG/1673255/2018. Processo 001.0250.000852/2016. De acor-
do com o parecer do médico perito, indefiro o pedido de 
reenquadramento da licença para tratamento de saúde publi-
cada no D. O. E. de 31-08-2016, ref. à Guia de Perícia Médica 
952206480, expedida em 18-08-2016, por não considerar nexo 
causal acidentário.

Secretaria da Segurança Pública
MARIO ANTONIO NAMIAS - 14563867 - Protocolo 

SPG/1995661/2018; Defiro o enquadramento da licença para 
tratamento de saúde de 60 dias a contar de 02-05-2018, publi-
cada no D.O. de 12-05-2018, como decorrente de nexo causal 
acidentário, nos termos do art. 194 EFP.

MARLY PARISI - 18287785 - Protocolo SPG/2026741/2018; 
Defiro o enquadramento da licença para tratamento de saúde 
de 58 dias a contar de 05-02-2019, publicada no D.O. de 12-02-
2019, como decorrente de nexo causal acidentário, nos termos 
do art. 194 EFP.

MARLY PARISI - 18287785 - Protocolo SPG/2026741/2018; 
Defiro o enquadramento da licença para tratamento de saúde 
de 60 dias a contar de 07-12-2018, publicada no D.O. de 20-12-
2018, como decorrente de nexo causal acidentário, nos termos 
do art. 194 EFP.

ELISABETE CAMARGO DE SOUSA - 20725704 - Protocolo 
SGP/156437/2019 - Em atenção ao pedido de reconsideração do 
despacho publicado no D.O. de 19-12-2018, indefiro a pretensão, 
por não haver justificativa pelo não comparecimento à perícia 
médica agendada para o dia 17-12-2018.

FERNANDA ALVES OLIVEIRA COSTA - 44373924 - Protocolo 
SEE/1224569/2018; Defiro o enquadramento da licença para 
tratamento de saúde de 10 dias a contar de 01-08-2018, publi-
cada no D.O. de 09-08-2018, como decorrente de nexo causal 
acidentário, nos termos do art. 194 EFP.

FERNANDO JOSE DE OLIVEIRA - 18043168 - Protocolo 
SPG/412377/2019 - Encaminhar melhores esclarecimentos quanto ao 
pretendido de conformidade com o Decreto 5614/75 - art. 1º e item 
VII, a vista do envio da cópia da GPM 952771709 de 09-01-2019.

FLAVIA TROMBIM - 22851224 - Protocolo 
SEE/1837882/2018; Defiro o enquadramento da licença para 
tratamento de saúde de 90 dias a contar de 13-11-2018, publi-
cada no D.O. de 15-01-2019, como decorrente de nexo causal 
acidentário, nos termos do art. 194 EFP.

FLAVIA TROMBIM - 22851224 - Protocolo 
SEE/1837882/2018; Defiro o enquadramento da licença para 
tratamento de saúde de 90 dias a contar de 13-11-2018, publi-
cada no D.O. de 15-01-2019, como decorrente de nexo causal 
acidentário, nos termos do art. 194 EFP.

MAGALI OLINDA TRUGILIO - 19377374 - Protocolo 
SPG/171752/2019; De acordo com o parecer do médico perito, 
concedo 60 dias de licença para tratamento de saúde a contar 
de 30-11-2018, nos termos dos arts. 191/193-I EFP e Lei 500/74, 
reconsiderando o despacho publicado no D.O. de 08-01-2019, ref. 
à Guia de Perícia Médica 952762255, expedida em 06-12-2018.

MARCIA CRISTINA LOCHETTE - 30194552 - Protocolo 
SEE/1614583/2018. De acordo com o parecer do médico perito, 
indefiro o pedido de reenquadramento da licença para trata-
mento de saúde publicada no D. O. E. de 11-10-2018, ref. à Guia 
de Perícia Médica 952714980, expedida em 02-10-2018, por não 
considerar nexo causal acidentário.

MARCIA CRISTINA LOCHETTE - 30194552 - Protocolo 
SEE/1614583/2018. De acordo com o parecer do médico perito, 
indefiro o pedido de reenquadramento da licença para trata-
mento de saúde publicada no D. O. E. de 11-10-2018, ref. à Guia 
de Perícia Médica 952714979, expedida em 02-10-2018, por não 
considerar nexo causal acidentário.

MARIO DE LARA - 17381755 - Protocolo SEE/722402/2018; 
Processo 249.0091/2018; Defiro o enquadramento da licença 
para tratamento de saúde de 60 dias a contar de 03-02-2019, 
publicada no D.O. de 12-02-2019, como decorrente de nexo 
causal acidentário, nos termos do art. 194 EFP e Lei 500/74.

MARIO DE LARA - 17381755 - Protocolo SEE/722402/2018; 
Processo 249.0091/2018; Defiro o enquadramento da licença 
para tratamento de saúde de 30 dias a contar de 06-10-2018, 
publicada no D.O. de 23-10-2018, como decorrente de nexo 
causal acidentário, nos termos do art. 194 EFP e Lei 500/74.

MARIO DE LARA - 17381755 - Protocolo SEE/722402/2018; 
Processo 249.0091/20180; Defiro o enquadramento da licença 
para tratamento de saúde de 90 dias a contar de 05-11-2018, 
publicada no D.O. de 15-11-2018, como decorrente de nexo 
causal acidentário, nos termos do art. 194 EFP e Lei 500/74.

NAELZA DE SOUZA MARIA BORGES - 20505031 - Protocolo 
SEE/1502586/2018 - De acordo com o parecer do médico perito, 
indefiro o pedido por falta de elementos para estabelecer nexo 
causal acidentário, haja vista que, à licença para tratamento de 
saúde ter sido prejudicada por não comparecimento do servidor 
na perícia médica agendada, conforme ato publicação no D.O. 
de 31-01-2019.

REGINA CORREA DO NASCIMENTO - 17460386 - Protocolo 
SEE/1705551/2018; Defiro o enquadramento da licença para 
tratamento de saúde de 30 dias a contar de 28-09-2018, publi-
cada no D.O. de 10-10-2018, como decorrente de nexo causal 
acidentário, nos termos do art. 194 EFP.

REGINA CORREA DO NASCIMENTO - 17460386 - Protocolo 
SEE/1705551/2018; Defiro o enquadramento da licença para 
tratamento de saúde de 15 dias a contar de 14-08-2018, publi-
cada no D.O. de 22-08-2018, como decorrente de nexo causal 
acidentário, nos termos do art. 194 EFP.

REGINA CORREA DO NASCIMENTO - 17460386 - Protocolo 
SEE/1705551/2018; Defiro o enquadramento da licença para 
tratamento de saúde de 60 dias a contar de 29-10-2018, publi-
cada no D.O. de 08-11-2018, como decorrente de nexo causal 
acidentário, nos termos do art. 194 EFP.

REGINA CORREA DO NASCIMENTO - 17460386 - Protocolo 
SEE/1705551/2018; Defiro o enquadramento da licença para 
tratamento de saúde de 30 dias a contar de 29-08-2018, publi-
cada no D.O. de 06-09-2018, como decorrente de nexo causal 
acidentário, nos termos do art. 194 EFP.

ROSANE ALEXANDRE GURZONI - 13607909 - Protocolo 
SPG/43025/2019 - vide despacho publicado no D.O. 20-02-2018.

SILVIA RODRIGUES SANTOS - 17758838 - Protocolo 
SGP/345597/2019; De acordo com o parecer do médico perito, 
concedo 30 dias de licença por motivo de doença em pessoa 
da família a contar de 20-01-2019, nos termos do art. 199 EFP, 
reconsiderando o despacho publicado no D.O. de 05-02-2019, ref. 
à Guia de Perícia Médica 952776877, expedida em 29-01-2019.

Secretaria da Saúde
ALDENY GONZAGA SILVA - 19527342 - Protocolo 

SPG/1447881/2018; Processo 001.0707.001000/2018; De acor-
do com o parecer do médico perito; Considera-se nexo causal 
acidentário sem afastamento do evento descrito em 27-08-2018.

ANA MARIA DA SILVA NERY - 13853010 - Protocolo 
SES/1717206/2018; De acordo com o parecer do médico perito; 
Considera-se nexo causal acidentário sem afastamento do even-
to descrito em 26-10-2018.

ANTONIA BARBOSA DOS SANTOS - 13787979 - Protocolo 
SPG/1674209/2018; Processo 001.0250.000956/2017; Defiro o 
enquadramento da licença para tratamento de saúde de 90 dias 
a contar de 16-01-2018, publicada no D.O. de 30-01-2018, como 
decorrente de nexo causal acidentário, nos termos do art. 194 EFP.

ANTONIA BARBOSA DOS SANTOS - 13787979 - Protocolo 
SPG/1674209/2018; Processo 001.0250.000956/2017; Defiro o 
enquadramento da licença para tratamento de saúde de 90 dias 
a contar de 16-12-2018, publicada no D.O. de 20-12-2018, como 
decorrente de nexo causal acidentário, nos termos do art. 194 EFP.

ANTONIA BARBOSA DOS SANTOS - 13787979 - Protocolo 
SPG/1674209/2018; Processo 001.0250.000956/2017; Defiro o 
enquadramento da licença para tratamento de saúde de 90 dias 
a contar de 17-09-2018, publicada no D.O. de 02-10-2018, como 
decorrente de nexo causal acidentário, nos termos do art. 194 EFP.

ANTONIA BARBOSA DOS SANTOS - 13787979 - Protocolo 
SPG/1674209/2018; Processo 001.0250.000956/2017; Defiro o 
enquadramento da licença para tratamento de saúde de 90 dias 
a contar de 19-06-2018, publicada no D.O. de 05-07-2018, como 
decorrente de nexo causal acidentário, nos termos do art. 194 EFP.

ANTONIA BARBOSA DOS SANTOS - 13787979 - Protocolo 
SPG/1674209/2018; Processo 001.0250.000956/2017; Defiro o 
enquadramento da licença para tratamento de saúde de 60 dias 
a contar de 16-04-2018, publicada no D.O. de 03-05-2018, como 
decorrente de nexo causal acidentário, nos termos do art. 194 EFP.

ANTONIA BARBOSA DOS SANTOS - 13787979 - Protocolo 
SPG/1674209/2018; Processo 001.0250.000956/2017; Defiro o 
enquadramento da licença para tratamento de saúde de 60 dias 
a contar de 17-11-2017, publicada no D.O. de 25-11-2017, como 
decorrente de nexo causal acidentário, nos termos do art. 194 EFP.

APARECIDA DE FATIMA DO CARMO - 12603034 - Protocolo 
SES/1829257/2018; De acordo com o parecer do médico perito; 
Considera-se nexo causal acidentário sem afastamento do even-
to descrito em 10-11-2018.

APARECIDA RODRIGUES - 25478070 - Protocolo 
SPG/1673726/2018; Processo 001.0250.000903/2016; Defiro o 
enquadramento da licença para tratamento de saúde de 30 dias 
a contar de 16-10-2016, publicada no D.O. de 08-11-2016, como 
decorrente de nexo causal acidentário, nos termos do art. 194 EFP.

APARECIDA RODRIGUES - 25478070 - Protocolo 
SPG/1673726/2018; Processo 001.0250.000903/2016; Defiro 
o enquadramento da licença para tratamento de saúde de 7 
dias a contar de 09-09-2016, publicada no D.O. de 28-09-2016, 
como decorrente de nexo causal acidentário, nos termos do 
art. 194 EFP.

 SUBSECRETARIA DE GESTÃO

 UNIDADE CENTRAL DE RECURSOS HUMANOS

 DEPARTAMENTO DE PERÍCIAS MÉDICAS 
DO ESTADO
 Despacho do Diretor do DPME, de 18-2-2019
As decisões proferidas nos pedidos de reconsideração estão 

amparadas pelos artigos 43 e 45 do Decreto 29.180/88.
Procuradoria Geral do Estado
EDSON STORTI DE SENA - 12367024-X - Protocolo 

SPG/394438/2019; Ciente, arquive-se.
MARIA ELISA PACHI - 12693656 - Protocolo 

SPG/395114/2019; Ciente, arquive-se. Alertamos quanto ao 
Comunicado DPME 239 de 27-08-2018, publicado no D.O. de 
28-08-2018.

MARINA FERNANDA DE CARLOS FLORES HELDT - 20264587 
- Protocolo SPG/395198/2019; Ciente, arquive-se.

REGINA DOS SANTOS VIRIATO - 14335160 - Protocolo 
SPG/394834/2019; Ciente, arquive-se. Alertamos quanto ao 
Comunicado DPME 239 de 27-08-2018, publicado no D.O. de 
28-08-2018.

VITORIA AIDA ARRUDA P OLIVEIRA - 4870398-9 - Protocolo 
SPG/395147/2019; Ciente, arquive-se.

Secretaria da Administração Penitenciária
ADSON DE FREITAS SOUZA - 1579497 - Protocolo 

SPG/1995729/2018; Processo 332/2018; Defiro o enquadramen-
to da licença para tratamento de saúde de 17 dias a contar de 
30-11-2018, publicada no D.O. de 12-12-2018, como decorrente 
de nexo causal acidentário, nos termos do art. 194 EFP.

CLAUDINEIA COSTA - 26695151 - Protocolo 
SPG/1551104/2018 - Assunto solucionado, vide despacho publi-
cado no D.O. 11-01-2019.

CLODOALDO SILVA DE BRITO - 29273764 - Protocolo 
SPG/1020197/2018; Processo 1134/2018; Defiro o enquadra-
mento da licença para tratamento de saúde de 60 dias a contar 
de 29-06-2018, publicada no D.O. de 01-08-2018, como decor-
rente de nexo causal acidentário, nos termos do art. 194 EFP.

JOSE AGNALDO LUIZ GONCALVES - 5145503 - Protocolo 
SPG/2026233/2018; Defiro o enquadramento da licença para 
tratamento de saúde de 02 dias a contar de 06-11-2018 a 07-11-
2018, publicada no D.O. de 09-11-2018, como decorrente de 
nexo causal acidentário, nos termos do art. 194 EFP.

NILTON FERREIRA DA SILVA - 32911981 - Protocolo 
SPG/1312364/2018; Processo 189/2018; De acordo com o pare-
cer do médico perito; Considera-se nexo causal acidentário sem 
afastamento do evento descrito em 24-08-2018.

RODRIGO SERGIO DECATTI - 29617804 - Protocolo 
SPG/1987104/2018; Processo 317/2018; De acordo com o pare-
cer do médico perito; Considera-se nexo causal acidentário sem 
afastamento do evento descrito em 10-11-2018.

Secretaria da Educação
ADELBORA DIAS PEREIRA - 13964748 - Protocolo 

SEE/1719026/2018; Defiro o enquadramento da licença para 
tratamento de saúde de 14 dias a contar de 29-10-2018, publi-
cada no D.O. de 09-11-2018, como decorrente de nexo causal 
acidentário, nos termos do art. 194 EFP.

ADELBORA DIAS PEREIRA - 13964748 - Protocolo 
SEE/1719026/2018; Defiro o enquadramento da licença para 
tratamento de saúde de 30 dias a contar de 12-11-2018, publi-
cada no D.O. de 15-01-2019, como decorrente de nexo causal 
acidentário, nos termos do art. 194 EFP.

CAMILA BARBOSA DOS SANTOS - 46945520 - Protocolo 
SEE/1703763/2018; Defiro o enquadramento da licença para 
tratamento de saúde de 7 dias a contar de 19-10-2018, publi-
cada no D.O. de 31-10-2018, como decorrente de nexo causal 
acidentário, nos termos do art. 194 EFP.

CELIA BARBOSA DOS SANTOS - 19526104 - Protocolo 
SPG/278954/2019 - Vide despacho publicado no D.O. de 16-02-
2019. Cabe ao interessado interpor Recurso ao Secretário no 
prazo de 30 dias a contar da publicação.

CLAUDIA DEODATO SEVERO N JESUS - 21759784 - Pro-
tocolo SEE/1598324/2018; Defiro o enquadramento da licença 
para tratamento de saúde de 5 dias a contar de 01-10-2018, 
publicada no D.O. de 12-10-2018, como decorrente de nexo 
causal acidentário, nos termos do art. 194 EFP.

CLAUDIA DEODATO SEVERO N JESUS - 21759784 - Pro-
tocolo SEE/1598324/2018; Defiro o enquadramento da licença 
para tratamento de saúde de 5 dias a contar de 01-10-2018, 
publicada no D.O. de 12-10-2018, como decorrente de nexo 
causal acidentário, nos termos do art. 194 EFP.

CLAUDIA DEODATO SEVERO N JESUS - 21759784 - Protoco-
lo SEE/1598324/2018; Defiro o enquadramento da licença para 
tratamento de saúde de 03 dias a contar de 15/10 a 17-10-2018, 
publicada no D.O. de 23-10-2018, como decorrente de nexo 
causal acidentário, nos termos do art. 194 EFP.

CLAUDIA DEODATO SEVERO N JESUS - 21759784 - Protoco-
lo SEE/1598324/2018; Defiro o enquadramento da licença para 
tratamento de saúde de 03 dias a contar de 15/10 a 17-10-2018, 
publicada no D.O. de 23-10-2018, como decorrente de nexo 
causal acidentário, nos termos do art. 194 EFP.

DANIELA GRAZIANE O SILVA - 40364052 - Protocolo 
SEE/1618679/2018 - Processo 993.006/2018; 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 
11-04-2018, ref. à Guia de Perícia Médica 952586070, expedida 
em 26-03-2018, por não considerar nexo causal acidentário 
como Doença Ocupacional.

DANIELA GRAZIANE O SILVA - 40364052 - Protocolo 
SEE/1618679/2018 - Processo 993.006/2018; 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 
03-04-2018, ref. à Guia de Perícia Médica 952581141, expedida 
em 19-03-2018, por não considerar nexo causal acidentário 
como Doença Ocupacional.

DANIELA GRAZIANE O SILVA - 40364052 - Protocolo 
SEE/1618679/2018 - Processo 993.006/2018; 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 
03-04-2018, ref. à Guia de Perícia Médica 952581142, expedida 
em 19-03-2018, por não considerar nexo causal acidentário 
como Doença Ocupacional.

DANIELA GRAZIANE O SILVA - 40364052 - Protocolo 
SEE/1618679/2018 - Processo 993.006/2018; 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 
11-04-2018, ref. à Guia de Perícia Médica 952586069, expedida 
em 26-03-2018, por não considerar nexo causal acidentário 
como Doença Ocupacional.

EDSON LEME LUNARDAO - 15939692 - Protocolo 
SPG/352144/2019, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 23 dias a contar de 11-01-2019, des-
pacho publicado no D.O. de 02-02-2019, Guia de Perícia Médica 
952776717, indefiro a pretensão, tendo em vista que a solicita-
ção foi expedida em 28-01-2019, fora do prazo previsto no 41, 
do Decreto 29.180/88 e não constam elementos do pedido de 
reconsideração que justifiquem maior retroação.

ELISABETE CAMARGO DE SOUSA - 20725704 - Protocolo 
SGP/156156/2019 - Em atenção ao pedido de reconsideração do 
despacho publicado no D.O. de 07-12-2018, indefiro a pretensão, 
por não haver justificativa pelo não comparecimento à perícia 
médica agendada para o dia 05-12-2018.

ELISABETE CAMARGO DE SOUSA - 20725704 - Protocolo 
SGP/156347/2018 - Em atenção ao pedido de reconsideração do 
despacho publicado no D.O. de 07-12-2018, indefiro a pretensão, 
por não haver justificativa pelo não comparecimento à perícia 
médica agendada para o dia 05-12-2018.

ELISABETE CAMARGO DE SOUSA - 20725704 - Protocolo 
SGP/156287/2019 - Em atenção ao pedido de reconsideração do 
despacho publicado no D.O. de 08-12-2018, indefiro a pretensão, 
por não haver justificativa pelo não comparecimento à perícia 
médica agendada para o dia 07-12-2018.

 PENITENCIÁRIA NESTOR CANOA - 
MIRANDÓPOLIS I

 CENTRO ADMINISTRATIVO
 Núcleo de Pessoal
 Portaria do Diretor, de 18-2-2019
Concedendo, com fundamento no artigo 2º do Decreto 

62.969/17 e § 3º do artigo 193 da Lei 10.261/68, 04 dias de 
Licença para Tratamento de Saúde, a partir de 18-02-2019, a 
SELMA ANTONIA DIAS SQUINCA, RG 22.645.217-7, cargo Oficial 
Administrativo SQF-II-QSAP.

 PENITENCIÁRIA ASP LINDOLFO TERÇARIOL FILHO 
DE MIRANDÓPOLIS

 CENTRO ADMINISTRATIVO
 Núcleo de Pessoal
 Portaria da Diretora Substituta, de 18-2-2019
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 à servidora VANDA PEREIRA BRANDAO 
MONTEIRO, RG 14.836.631-4, Agente de Segurança Penitenci-
ária de Classe VII, do SQC-III-QSAP, classificada na PENITENCI-
ÁRIA "ASP LINDOLFO TERCARIOL FILHO" DE MIRANDÓPOLIS, 
referente ao período aquisitivo de 27-08-2012 a 25-08-2017 
- Certidão 185/17 - PULP 209/1998.

 PENITENCIÁRIA SÍLVIO YOSHIHIKO HINOHARA - 
PRESIDENTE BERNARDES

 CENTRO ADMINISTRATIVO
 Núcleo de Pessoal
 Portaria do Diretor, de 18-2-2019
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 ao servidor JAIR DOMINGO OLIVO, RG. 
8.245.747-5, AGENTE DE SEGURANCA PENITENCIÁRIA DE 
CLASSE IV, do SQC-III-QSAP, classificado na PENITENCIÁRIA 
"SILVIO YOSHIHIKO HINOHARA" DE PRESIDENTE BERNARDES, 
referente ao período aquisitivo de 23-10-2013 a 21-10-2018 - 
Certidão 129/18 - PULP 252/04.

 PENITENCIÁRIA WELLINGTON RODRIGO SEGURA 
- PRESIDENTE PRUDENTE

 CENTRO ADMINISTRATIVO
 Núcleo de Pessoal
 Portaria da Diretora, de 18-2-2019
Autorizando, 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 à servidora 

FERNANDA EDERLI CARRION, RG. 12908743, AGENTE DE SEGU-
RANCA PENITENCIÁRIA DE CLASSE VII, do SQC-III-QSAP, classi-
ficada na PENITENCIÁRIA "WELLINGTON RODRIGO SEGURA" 
DE PRESIDENTE PRUDENTE, referente ao período aquisitivo de 
23-03-2009 a 21-03-2014 - Certidão 103/14 - PULP 037/2009.

o gozo de 15 (quinze) dias de licença-prêmio ao servidor 
EDILAN DIAS DA SILVA, RG. 19336197, DIRETOR DE SERVICO, 
do SQC-III-QSAP, classificado na PENITENCIÁRIA "WELLINGTON 
RODRIGO SEGURA" DE PRESIDENTE PRUDENTE, referente 
ao período aquisitivo de 13-04-2004 a 11-04-2009 - Certidão 
066/09 - PULP 160/2004.

 PENITENCIÁRIA DE VALPARAÍSO

 Portaria do Diretor, de 18-2-2019
Autorizando, nos termos dos artigos 209 e 213 da Lei 

10.261/68, alterada pela Lei Complementar 1048/2008 o gozo 
de 30 dias de Licença-Prêmio a:

REINALDO VIEIRA - RG. 11.180.421-8 - Agente de Segu-
rança Penitenciária de Classe V, do SQC-III-QSAP, referente 
ao período aquisitivo de 27-12-2013 a 25-12-2018, Certidão 
344/2018 – PULP 571/2003.

MARCOS DE MOURA LEITE - RG. 17.772.705-X - Agente de 
Segurança Penitenciária de Classe VI, do SQC-III-QSAP, referente 
ao período aquisitivo de 11-09-2008 a 09-09-2013, Certidão 
154/2013 – PULP 618/2003.

 PENITENCIÁRIA DE TUPI PAULISTA

 CENTRO ADMINISTRATIVO
 Núcleo de Pessoal
 Portaria da Diretora, de 18-2-2019
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 ao servidor: SILVIO JOSÉ CAVALHEIRO, 
RG. 25.192.537-7, Agente de Segurança Penitenciária de Classe 
IV, do SQC-III-QSAP, classificado na Penitenciária de Tupi Paulis-
ta, referente ao período aquisitivo de 03-09-2011 a 31-08-2016 
- Certidão 060/2016 – PULP 128/2012.

 Fazenda e 
Planejamento
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Portaria do Chefe de Gabinete, de 13-2-2019
Concedendo a NILSON HATANO, RG 6.867.420-4, Ana-

lista em Planejamento, Orçamento e Finanças Públicas, Classe 
1-EV-NU do QSF-SQC-III, a Gratificação Mensal a título de 
Representação, 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 Regio-
nal de Controle e Avaliação de Bauru - CRCA-06 - UA 22.257, 
fazendo 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). Republicado por haver saído 
com incorreções.

 Despacho do Secretário, de 13-2-2019
Concedendo, diante dos elementos que instruem dos 

autos, notadamente o Despacho 00257/CAT-G da Coordenadoria 
da Administração Tributária, pela competência a mim atribuída 
no artigo 23, inciso XVIII, alínea “b”, do Decreto 52.833/2008 
e com fundamento no artigo 202 da Lei 10.261/68, ao servidor 
JOSÉ CARLOS PURCINO, RG 10.986.843-2, Agente Fiscal de 
Rendas, licença para tratar de interesses particulares, pelo prazo 
de 02 anos. Exp. 1000201-683998/2018. (CVF).

 Despacho do Chefe de Gabinete, de 18-2-2019
Autorizando 15 dias de Licença-Prêmio, para gozo dentro 

de 30 dias a contar da data de publicação, ao servidor ARCHI-
BALD DE ARAUJO SILVA, RG MG1485517, ASSESSOR FISCAL 
ESPECIAL II, referente ao período aquisitivo de 08-03-2010 a 
06-03-2015. Saldo restante de 45 dias.
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