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JOO MORISHITA - 10316117 - Protocolo SPG/36743/2019 - 
vide despacho publicado no D.O. 16/01/19.

JOSE ROBERTO DE SOUZA TODAO - 33519307 - Protocolo 
SPG/28822/2019; De acordo com o parecer do médico perito, 
concedo 16 dias de licença para tratamento de saúde a contar 
de 20-11-2018, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, reconside-
rando o despacho publicado no D.O. de 15-12-2018, ref. à Guia 
de Perícia Médica 952762753, expedida em 10-12-2018.

JOSE ROBERTO DE SOUZA TODAO - 33519307 - Protocolo 
SPG/28822/2019- De acordo com o parecer do médico perito, 
concedo 5 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 10-11-2018, ref. à Guia de 
Perícia Médica 952727084, expedida em 18-10-2018.

JOSE ROBERTO DE SOUZA TODAO - 33519307 - Protocolo 
SPG/28822/2019; De acordo com o parecer do médico perito, 
concedo 4 dias de licença para tratamento de saúde a contar de 
22-10-2018, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, reconsiderando 
o despacho publicado no D.O. de 10-11-2018, ref. à Guia de 
Perícia Médica 952730638, expedida em 23-10-2018.

JUSSARA MARCONDES ALIBONI - 17546575 - Protocolo 
SPG/2041196/18; Em atenção ao pedido de reconsideração 
do despacho publicado no Diário Oficial 14-11-2018, ref. à 
Guia de Perícia Médica 952738103, expedida em 01-11-2018, 
defiro a pretensão, concedendo 30 dias de licença para trata-
mento de saúde a contar de 30-10-2018, nos termos dos arts. 
191/193-I EFP.

JUSSARA ROLIM COELHO SOUZA - 15487442 - Protoco-
lo SPG/1682216/2018; Vide despacho publicado em D.O. de 
09-01-2019.

KARLA BATISTA IKEDA - 54601025 - Protocolo 
SPG/2063154/18, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 34 dias a contar de 08-11-2018, des-
pacho publicado no D.O. de 22-11-2018, Guia de Perícia Médica 
952744223, 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.

KARLA BATISTA IKEDA - 54601025 - Protocolo 
SPG/2063160/18, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 07 dias a contar de 01-11-2018, des-
pacho publicado no D.O. de 07-11-2018, Guia de Perícia Médica 
952738692, expedida em 02-11-2018, 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.

KARLA BATISTA IKEDA - 54601025 - Protocolo 
SPG/2063146/18; Em atenção ao pedido de reconsideração 
do despacho publicado no Diário Oficial 01-12-2018, ref. à 
Guia de Perícia Médica 952752809, expedida em 25-11-2018, 
defiro a pretensão, concedendo 14 dias de licença para trata-
mento de saúde a contar de 24-11-2018, nos termos dos arts. 
191/193-I EFP.

KELLY CRISTINA OLIVEIRA SOUZA - 33954079 - Protocolo 
SGP/58015/2019 - Torna sem efeito o despacho publicado no 
D.O. de 13-12-2018.

LEANDRO TADEU COSTA FONSECA - 8030446 - Protocolo 
SPG/32391/2019; 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, reconside-
rando o despacho publicado no D.O. de 05-12-2018, ref. à Guia 
de Perícia Médica 952750510, expedida em 22-11-2018.

LEONARDO JONAS PAIVA - 27154642 - Protocolo 
SPG/0000/0000; De acordo com o parecer do médico perito, 
concedo 15 dias de licença para tratamento de saúde a contar 
de 28-11-2018, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, reconside-
rando o despacho publicado no D.O. de 13-12-2018, ref. à Guia 
de Perícia Médica 952755398, expedida em 28-11-2018.

LUCIA DE FATIMA ANTONIO GOMES - 17074757 - Protocolo 
SPG/2058350/18, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 27 dias a contar de 08-11-2018, des-
pacho publicado no D.O. de 04-12-2018, Guia de Perícia Médica 
952747394, 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.

MAIRA APARECIDA ROCHA DA SILVA - 18355078 - Protoco-
lo SPG/55123/2019 - Em atenção ao pedido de reconsideração 
do despacho publicado no D.O. de 03-01-2019, indefiro a preten-
são, por não haver comprovação da justificativa pelo não com-
parecimento à perícia médica agendada para o dia 18-12-2019.

MARCIA TRAVASSOS BERNARDI - 5735488 - Protocolo 
SPG/2060114/18, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 18 dias a contar de 26-11-2018, des-
pacho publicado no D.O. de 13-12-2018, Guia de Perícia Médica 
952755905, expedida em 28-11-2018, 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.

MARCO ANTONIO RAMOS FACCIOLI - 19918023 - Protocolo 
SPG/51025/2019 - Em atenção ao pedido de reconsideração do 
despacho publicado no D.O. de 13-12-2018, indefiro a pretensão, 
por não haver comprovação da justificativa pelo não compareci-
mento à perícia médica agendada para o dia 30-11-2019.

MARCOS JOSE - 22075435 - Protocolo SPG/66949/2019; 
De acordo com o parecer do médico perito, concedo 15 dias 
de licença para tratamento de saúde a contar de 05-12-2018, 
nos termos dos arts. 191/193-I EFP, reconsiderando o despacho 
publicado no D.O. de 20-12-2018, ref. à Guia de Perícia Médica 
952761596, expedida em 06-12-2018.

MARIA APARECIDA G CAMPOS - 18869324 - Protocolo 
SGP/76060/2019 - De acordo com o parecer do médico perito, 
concedo 14 dias de licença para tratamento de saúde a contar 
de 28-12-2018, nos termos dos arts. 191 / 193-I EFP, reconsi-
derando parcialmente o despacho publicado no D.O. de 10-01-
2019, ref. à Guia de Perícia Médica 952769880, expedida em 
28-12-2018. Com relação ao período de 11-01-2019 a 13-01-
2019, caberia ao interessado ao tomar ciência da publicação ter 
reassumido suas funções ou caso fosse necessário, solicitar nova 
licença com expedição de GPM e agendamento de perícia, nos 
termos dos artigos 24 e 27 do Decreto 29.180/88

MARIA APARECIDA SILVA OLIVEIRA - 9470863 - Protocolo 
SPG/2075436/18, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 20 dias a contar de 26-11-2018, des-
pacho publicado no D.O. de 11-12-2018, Guia de Perícia Médica 
952755149, expedida em 28-11-2018, 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.

MARIA CONCEICAO R ALBUQUERQUE - 10684375 - Proto-
colo SPG/1965831/2018; De acordo com o parecer do médico 
perito, concedo 30 dias de licença para tratamento de saúde a 
contar de 17-10-2018, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, recon-
siderando o despacho publicado no D.O. de 09-11-2018, ref. à 
Guia de Perícia Médica 952733643, expedida em 24-10-2018.

MARIA FATIMA CARVALHO SANCHES - 15215677 - Proto-
colo SPG/2072555/18, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 20 dias a contar de 29-11-2018, despa-
cho publicado no D.O. de 14-12-2018, Guia de Perícia Médica 
952760199, 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.

AMADO ALDERCY V PIMENTA - 9487191 - Protocolo 
SPG/62959/2019; De acordo com o parecer do médico perito, 
concedo 10 dias de licença para tratamento de saúde a contar 
de 11-12-2018, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, reconside-
rando o despacho publicado no D.O. de 21-12-2018, ref. à Guia 
de Perícia Médica 952764092, expedida em 11-12-2018.

ANA LUCIA BARBOSA M PENTEADO - 19533206 - Protocolo 
SPG/940006/2019: Na publicação de 04-12-2018, leia-se " 13 
dias" e não como constou

ANA LUCIA VASCONCELLOS - 12915316 - Protocolo 
SGP/64477/2019 (Of.191/18) - Torna sem efeito o despacho 
publicado no D.O. de 13-12-2018, considerando o agendamento 
indevido em nome da servidora.

ANA MARIA BAPTISTA ALVES - 15912125 - Protocolo 
SPG/91199/2019, na publicação de 13-12-2018, ref. à Guia de 
Perícia Médica 952755554, expedida em 28-11-2018, leia-se "... 
15 dias ..." e não como constou.

ANALIA FERNANDES - 5437052 - Protocolo 
SPG/2027876/2018; TORNA SEM EFEITO despacho publicado 
em D.O. de 15-11-2018 tendo em vista despacho publicado em 
D.O. de 04-10-2019.

CICERA MAGNA DA SILVA - 32016101 - Protocolo 
SGP/82965/2019, em atenção ao pedido de regularização do 
período de 30-10-2018 a 29-11-2018, indefiro a pretensão, 
por não constar expedição de GPM e agendamento de perícia 
médica nos termos dos artigos 24 e 27, do Decreto 29.180/88.

CINTIA CRISTINA F ASSUNCAO - 33249344 - Protocolo 
SPG/2055971/18; Em atenção ao pedido de reconsideração 
do despacho publicado no Diário Oficial 13-11-2018, ref. à 
Guia de Perícia Médica 952736060, expedida em 30-10-2018, 
defiro a pretensão, concedendo 15 dias de licença para trata-
mento de saúde a contar de 29-10-2018, nos termos dos arts. 
191/193-I EFP.

CRISTINA NICOLAU CUSTODIO - 30430137 - Protocolo 
SPG/94958/2018: Na publicação de 20-12-2018, leia-se "a partir 
de 10-12-2018 " e não como constou

DEBORA DE ARAUJO - 13142261 - Protocolo 
SPG/2060122/18, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 15 dias a contar de 23-11-2018, des-
pacho publicado no D.O. de 07-12-2018, Guia de Perícia Médica 
952752308, 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.

ELIANA APARECIDA CORDIOLLI - 14824419 - Protocolo 
SPG/95096/2019: Na publicação de 19-12-2018, leia-se " 15 
dias " e não como constou

ELVIS MARCOS PEREIRA - 18393965 - Protocolo 
SPG/79974/2019, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 14 dias a contar de 28-12-2018, des-
pacho publicado no D.O. de 10-01-2019, Guia de Perícia Médica 
952771025, indefiro a pretensão, tendo em vista que a solicita-
ção foi expedida em 07-01-2019, fora do prazo previsto no 41, 
do Decreto 29.180/88 e não constam elementos do pedido de 
reconsideração que justifiquem maior retroação.

ENI LOPES MENDES PEREIRA - 22024858 - Protocolo 
SPG/2053617/18, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 30 dias a contar de 24-11-2018, des-
pacho publicado no D.O. de 06-12-2018, Guia de Perícia Médica 
952756004, 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.

ENI LOPES MENDES PEREIRA - 22024858 - Protocolo 
SPG/2053038/18, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 21 dias a contar de 03-11-2018, des-
pacho publicado no D.O. de 15-11-2018, Guia de Perícia Médica 
952742001, expedida em 07-11-2018, 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.

ERLI RIBEIRO DE OLIVEIRA - 35987820 - Protocolo 
SPG/28714/2019; De acordo com o parecer do médico perito, 
concedo 40 dias de licença para tratamento de saúde a contar 
de 12-11-2018, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, reconside-
rando o despacho publicado no D.O. de 22-11-2018, ref. à Guia 
de Perícia Médica 952746303, expedida em 13-11-2018.

EUNICE ELIAS DE OLIVEIRA - 5511098 - Protocolo 
SPG/79930/2019. Ref. 952741943 de 07-11-2018 - Vide des-
pacho publicado no D.O. de 18-01-2019. Cabe ao interessado 
interpor Recurso ao Secretário no prazo de 30 dias a contar da 
publicação.

FABIO HENRIQUE PERONNE ALMEIDA - 23018159 - Proto-
colo SPG/1865783/2018 - Assunto solucionado, vide despacho 
publicado no D.O. 23-01-2019.

GERCINO PEDRO FARIAS JUNIOR - 17105052 - Protocolo 
SPG/2053373/18, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 60 dias a contar de 25-10-2018, des-
pacho publicado no D.O. de 30-10-2018, Guia de Perícia Médica 
952730468, expedida em 23-10-2018, 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 FREIRE DE SOUZA - 17139168 - Protocolo 
SPG/55450/2019; Em atenção ao pedido de reconsideração 
do despacho publicado no Diário Oficial 22-11-2018, ref. à 
Guia de Perícia Médica 952737524, expedida em 01-11-2018, 
defiro a pretensão, concedendo 2 dias de licença para trata-
mento de saúde a contar de 29-10-2018, nos termos dos arts. 
191/193-I EFP.

GILBERTO FREIRE DE SOUZA - 17139168 - Protocolo 
SPG/55450/2019; Em atenção ao pedido de reconsideração 
do despacho publicado no Diário Oficial 22-11-2018, ref. à 
Guia de Perícia Médica 952739224, expedida em 05-11-2018, 
defiro a pretensão, concedendo 11 dias de licença para trata-
mento de saúde a contar de 01-11-2018, nos termos dos arts. 
191/193-I EFP.

GISELE FELIX FERREIRA CORREIA - 19800570 - Protocolo 
SPG/2075996/18, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 90 dias a contar de 11-12-2018, des-
pacho publicado no D.O. de 14-12-2018, Guia de Perícia Médica 
952764253, expedida em 11-12-2018, 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.

IARA MARA BENEVIDES - 11235888 - Protocolo 
SPG/2074184/18, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 16 dias a contar de 06-12-2018, des-
pacho publicado no D.O. de 06-12-2018, Guia de Perícia Médica 
952754650, 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.

IVANCI VIEIRA DOS SANTOS - 22792994 - Protocolo 
SPG/0956014/2019; Em atenção ao pedido de reconsideração 
do despacho publicado no Diário Oficial 13-12-2018, ref. à 
Guia de Perícia Médica 952760086, expedida em 05-12-2018, 
defiro a pretensão, concedendo 3 dias de licença para trata-
mento de saúde a contar de 28-11-2018, nos termos dos arts. 
191/193-I EFP.

JAQUELINE DE CARVALHO - 18403832 - Protocolo 
SPG/2075224/18, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 30 dias a contar de 26-11-2018, des-
pacho publicado no D.O. de 11-12-2018, Guia de Perícia Médica 
952755896, expedida em 28-11-2018, 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.

 PENITENCIÁRIA JOÃO AUGUSTINHO PANUCCI - 
MARABÁ PAULISTA

 DIRETORIA TÉCNICA III
Despacho do Diretor
De 24-1-2019
Concedendo Horário de Estudante para o 1º Semestre 

de 2019, nos termos do artigo 121 da Lei 10.261/68 (EFP), 
regulamentada pelo Decreto 52.810/71 e alterada pelo decreto 
10.135/77, devendo o interessado cumprir o disposto no artigo 
17 do Decreto 52.054/07, o servidor REGINALDO PEREIRA 
GUERRA, RG: 34.024.603-0, Agente de Segurança Penitenciária 
de Classe IV do SQC-III-QSAP.

De 28-1-2019
Concedendo Horário de Estudante para o 1º Semestre 

de 2019, nos termos do artigo 121 da Lei 10.261/68 (EFP), 
regulamentada pelo Decreto 52.810/71 e alterada pelo decreto 
10.135/77, devendo o interessado cumprir o disposto no artigo 
17 do Decreto 52.054/07, o servidor RODRIGO VIEIRA KEREZSI, 
RG: 44.556.392-8, Agente de Segurança Penitenciária de Classe 
II do SQC-III-QSAP.

 CENTRO ADMINISTRATIVO
 Núcleo de Pessoal
 Portaria da Diretora, de 28-1-2019
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 EDGAR ALVES GOMES, RG. 
27.913.927-5, AGENTE DE SEGURANCA PENITENCIÁRIA DE 
CLASSE IV, do SQC-III-QSAP, classificado na PENITENCIÁRIA 
JOÃO AUGUSTINHO PANUCCI DE MARABÁ PAULISTA, referente 
ao período aquisitivo de 26-04-2010 a 24-04-2015 - Certidão 
009/15 - PULP 011/2010-PMAPA.

 Fazenda e 
Planejamento
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 (GS-SOROCABA)

 Portaria do Chefe de Gabinete, 10-1-2019
Concedendo, ao servidor JOSE ROBERTO SILVEIRA MOLI-

NA, RG 10.996.225-4, Especialista Contábil, Ref. 1D da EV-NU, 
pelo exercício em substituição, no cargo de DIRETOR TÉCNICO 
DE DIVISÃO DA FAZENDA ESTADUAL, ref. 15 da EV-C do SQC-I, 
do Centro Regional de Controle e Avaliação – CRCA-III - UA 
22.254, a GRATIFICAÇÃO mensal, a título de REPRESENTAÇÃO, 
no período de 17/12 a 31-12-2018, fazendo jus ao coeficiente de 
5,00 (cinco inteiros), aplicado sobre o valor da Unidade Básica 
de Valor – UBV, instituída pelo artigo 33 da Lei Complementar 
1.080, de 17-12-2008. (Port. GS/CH 01/2019) CRA/3

 SUBSECRETARIA DE GESTÃO

 UNIDADE CENTRAL DE RECURSOS HUMANOS

 DEPARTAMENTO DE PERÍCIAS MÉDICAS 
DO ESTADO
 Despacho do Diretor do DPME, de 28-1-2019
As decisões proferidas nos pedidos de reconsideração estão 

amparadas pelos artigos 43 e 45 do Decreto 29.180/88.
Secretaria da Administração Penitenciária
ADEMIR SOARES DE ARRUDA - 8398556 - Protocolo 

SPG/1854859/2018; Vide despacho publicado em D.O. de 09-01-
2019.

ALBERTINA PAULA OLIVEIRA SILVA - 26820740 - Protocolo 
SPG/57677/2019, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 21 dias a contar de 14-12-2018, des-
pacho publicado no D.O. de 20-12-2018, Guia de Perícia Médica 
952766476, expedida em 17-12-2018, indefiro a pretensão, 
tendo em vista que não foram apresentados elementos que 
justifiquem o pedido.

CELSO MOREIRA LIZARDO - 30443192 - Protocolo 
SPG/2125213/2018 - Encaminhar melhores esclarecimentos 
quanto ao pretendido no prazo de 15 dias (art. 3º do Dec. 
5614/75, visto as divergências apresentadas no requerimento 
de 20-12-2018, quais apresentam-se datas e períodos de pro-
tocolos diferentes.

DAMIAO FERREIRA DA SILVA - 18857737 - Protocolo 
SPG/2022862/18; Em atenção ao pedido de reconsideração 
do despacho publicado no Diário Oficial 29-11-2018, ref. à 
Guia de Perícia Médica 952746229, expedida em 13-11-2018, 
defiro a pretensão, concedendo 3 dias de licença para trata-
mento de saúde a contar de 10-11-2018, nos termos dos arts. 
191/193-I EFP.

GUSTAVO DAMASCENO DE SOUZA - 26108978 - Protocolo 
SPG/65166/2019, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 30 dias a contar de 25-11-2018, indefiro 
a pretensão, mantendo o despacho publicado no D.O. de 11-12-
2018, GPM expedida em 29-11-2018, Protocolo 952755985, 
com base no artigo 182 da Lei 10.261/68 e alterações, tendo em 
vista a ciência do interessado com relação ao período concedido.

MARCUS SPINELLI - 723278 - Protocolo SPG/2012250/18, 
em atenção ao pedido de reconsideração referente ao período 
de 30 dias a contar de 12-11-2018, despacho publicado no D.O. 
de 27-11-2018, Guia de Perícia Médica 952747050, 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.

MARGARETE FERREIRA DE SOUZA - 18959249 - Protocolo 
SPG/52709/2019; Indefiro a pretensão, mantendo o despacho 
publicado no D.O. de 27-11-2018, ref. à GPM expedida em 
21-11-2018, Protocolo 952750082, tendo em vista a divergência 
entre a data de expedição da GPM e a data de início da licença.

PAULO FLORENTINO DA SILVA - 14484275 - Protocolo 
SPG/2134841/2018 - Indefiro a pretensão, por não haver previ-
são legal para a solicitação.

PAULO ROBERTO DA COSTA - 18561721 - Protocolo 
SPG/1861255/2018 - Assunto solucionado, vide despacho publi-
cado no D.O. 12-12-2018.

UNDEMILSON GONCALVES DINIZ - 18909018 - Protocolo 
SPG/2089397/2018 - Oficio 3503/2018 - Em atenção ao soli-
citado, tem-se a informar que o expediente SGP/56482/2015 
trata-se de recurso referente a GPM expedida em 18-02-2015, 
vide despacho publicado no D.O. de 10-10-2015.

Secretaria da Educação
ADRIANA COCCHI SILVESTRE - 27304694 - Protocolo 

SGP/62355/2019, enviar guia expedida em 10-12-2018 devida-
mente preenchida e corrigida (licença para pessoa da família), 
assinada e carimbada por Autoridade competente, através de 
ofício do Órgão de lotação do interessado, no prazo de 15 (quin-
ze) dias a contar desta publicação, conforme previsto no artigo 
3º do Decreto 5.614/75.

ALESSANDRA FARIA CASTRO MAULIN - 27429254 - Proto-
colo SGP/55913/2019 - Torna sem efeito o despacho publicado 
no D.O. de 28-11-2018.

 PENITENCIÁRIA DE VALPARAÍSO

 Portaria do Diretor, de 28-1-2019
Autorizando, nos termos dos artigos 209 e 213 da Lei 

10.261/68, alterada pela Lei Complementar 1048/2008, o 
gozo de 15 dias de Licença-Prêmio ao servidor ROBESIO CRUZ 
VANDERLEI – RG 20.733.448-1, Agente de Segurança Peni-
tenciária de Classe VI, do SQC-III-QSAP, referente ao período 
aquisitivo de 26-11-2009 a 24-11-2014 - Certidão 0134/2014, 
PULP 0151/2011-PValp.

 PENITENCIÁRIA ZWINGLIO FERREIRA - 
PRESIDENTE VENCESLAU I

 CENTRO ADMINISTRATIVO
 Núcleo de Pessoal
 Portarias da Diretora, de 21-1-2019
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 MAURICIO MOREIRA DE SOUZA, 
RG 16.622.020, ASP de Classe VII, do SQC-III-QSAP, referente 
ao período aquisitivo de 28-03-2002 a 26-03-2007, Certidão 
018/2007-P”ZF”PV– PULP 437/2004-P”ZF”PV.

Concedendo, nos termos do artigo 209 e 212, da Lei 
10.261/68, 90 dias de licença-prêmio aos servidores:

ANTONIO TAVARES DE AVELINO, RG 19.523.602, ASP de 
Classe VII, do SQC-III-QSAP, referente ao período aquisitivo de 
09-01-2014 a 07-01-2019, Certidão 005/2019-P”ZF”PV – PULP 
021/2014;

NELSON CARDOSO BARBEDO, RG 23.393.174-0, ASP de 
Classe VII, do SQC-III-QSAP, referente ao período aquisitivo de 
30-12-2013 a 28-12-2018, Certidão 003/2019 – P”ZF”PV – 
PULP 351-2013 – P”ZF”PV.

Retificando a Portaria da Diretora de 09, republicada no 
D.O. de 11-01-2019, em nome do servidor MARCOS ANTONIO 
PORTEL, RG 18.979.414-8, ASP de Classe VII, do SQC-III-QSAP, 
para constar o gozo de 15 dias de licença-prêmio, correspon-
dente ao período aquisitivo de 27-06-2009 a 25-06-2014, 
Certidão 022/2014-P”ZF”PV – PULP 217/2014P”ZF”PV, e não 
como constou.

 Apostila da Diretora, de 28-1-2019
Declarando, nos termos do art. 1º, da LC 813/96 e, à vista 

do Despacho do Coordenador de Unidade Prisionais da Região 
Oeste do Estado, da Secretaria da Administração Penitenciária, 
exarado no Processo 006/2017-P”ZF”PV, que CARLOS DONIZET-
TI DA SILVA, RG 11.204.851, Oficial Operacional, do SQF-II-QSAP, 
faz jus a incorporação de mais 02 décimos da gratificação de 
representação, na seguinte conformidade:

01/10 – Diretor Técnico II, 5,00, a partir de 26-08-2017.
01/10 – Diretor Técnico II, 5,00, a partir de 26-08-2018.

 PENITENCIÁRIA MAURÍCIO HENRIQUE 
GUIMARÃES PEREIRA - PRESIDENTE VENCESLAU II

 CENTRO ADMINISTRATIVO
 Apostila da Diretora Substituta, de 28-1-2019
Declarando, nos termos do artigo 133 da CE/89 e a vista 

do despacho do Coordenador da Coordenadoria de Unidades 
Prisionais da Região Oeste do Estado, da Secretaria da Admi-
nistração Penitenciária, exarados no Processo 120/08-PMHGP 
– ADILSON CÉSAR MARTINS, RG. 23.252.934-6, Oficial Ope-
racional, do SQC-III-QSAP, faz jus à incorporação de 01/10 na 
seguinte conformidade: 01/10 – Diretor I, do Núcleo de Trabalho, 
do Centro de Trabalho e Educação a partir de 04-09-2018.

 PENITENCIÁRIA DE FLÓRIDA PAULISTA

 CENTRO ADMINISTRATIVO
 Núcleo de Pessoal
 Portaria do Diretor Substituto, de 28-1-2019
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:

ANA PAULA ALECIO VIOTTO, RG. 278543261, AGENTE DE 
SEGURANCA PENITENCIÁRIA DE CLASSE III, do SQC-III-QSAP, 
classificada na PENITENCIÁRIA "AEVP CRISTIANO DE OLIVEI-
RA" DE FLORIDA PAULISTA, referente ao período aquisitivo de 
16-04-2013 a 14-04-2018 - Certidão 049/18 - PULP 235/2009.

ANTONIO FREGONI NETO, RG. 401484609, AGENTE DE 
ESCOLTA E VIGILANCIA PENITENCIÁRIA - NIVEL VENC VI, do 
SQC-III-QSAP, classificado na PENITENCIÁRIA "AEVP CRIS-
TIANO DE OLIVEIRA" DE FLORIDA PAULISTA, referente ao 
período aquisitivo de 23-08-2012 a 21-08-2017 - Certidão 
127/17 - PULP 226/07.

 PENITENCIÁRIA DE IRAPURU

 DIRETORIA TÉCNICA
Portaria do Diretor, de 28-1-2019
Concedendo 180 dias de licença à gestante, nos termos 

do artigo 198, da Lei 10.261/68, com nova redação dada pela 
LC 1.054/2008, com alterações da LC 1.196/13, e em conformi-
dade com a Resolução SGP-36/2013, à vista de apresentação de 
documentação médica, à servidora LILIAN CAZONI PEREIRA, RG 
27.269.243-8-SSP/SP, Oficial Administrativo, do SQC-III-QSAP, a 
partir de 18-01-2019.

 CENTRO ADMINISTRATIVO
 Núcleo de Pessoal
 Portaria da Diretora, de 28-1-2019
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 a:

TANIA MARA MAION, RG. 17.691.990-9, AUXILIAR DE 
ENFERMAGEM, do SQC-III-QSAP, classificada na PENITENCIÁRIA 
DE IRAPURU, referente ao período aquisitivo de 04-11-2009 a 
02-11-2014 - Certidão 162/2014 - PULP 393/2014;

LUCIANO DA SILVA, RG. 27.726.850-3, ASP-V, do SQC-III-
-QSAP, classificado na PENITENCIÁRIA DE IRAPURU, referente 
ao período aquisitivo de 17-04-2006 a 15-04-2011 - Certidão 
61/2011 - PULP 94/2009.

 Apostila da Diretora, de 28-1-2019
Declarando, nos termos do Artigo 1º da Lei Complementar 

813/96, à vista do Despacho do Coordenador de Unidades 
Prisionais da Região Oeste, da Secretaria da Administração Peni-
tenciária, que os funcionários abaixo, fazem jus à incorporação 
de décimos referente à diferença de seus vencimentos:

MARCELO DE AGUIAR ARAÚJO, RG 41.124.584-3, Agente 
de Segurança Penitenciária, SQC-III-QSAP, faz jus à incorporação 
de 1/10 da Gratificação de Representação, que somado aos 
anteriormente incorporados totalizam 8/10, exarados no Proces-
so 428/2011-PIRAP, na seguinte conformidade:

DÉCIMOS – FUNÇÃO – COEFICIENTE – VIGÊNCIA
- 1/10 – Diretor de Serviço- do Núcleo de Portaria, do Centro 

de Segurança e Disciplina- 3,54- a partir de 10-02-2018.
CLÁUDIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, RG 33.883.397-

3, faz jus à incorporação de 1/10 da Gratificação de 
Representação, que somado aos anteriormente incorporados 
totalizam 9/10, exarados no Processo 412/2010-PIRAP, na 
seguinte conformidade:

DÉCIMO – FUNÇÃO – COEFICIENTE - VIGÊNCIA
- 1/10 – Diretor de Serviço, do Núcleo de Portaria, do Centro 

de Segurança e Disciplina –3,54 - a partir de 10-08-2018.
ANDRÉIA FERNANDA SANTOS CRUZ, RG 28.772.334-3, 

Oficial Administrativo, SQC-III-QSAP, faz jus à incorporação de 
1/10 da Gratificação de Representação, que somado aos ante-
riormente incorporados totalizam 2/10, exarados no Processo 
167/2017-PIRAP, na seguinte conformidade:

DÉCIMO – FUNÇÃO – COEFICIENTE - VIGÊNCIA
- 1/10 – Diretor I – 3,54 - a partir de 25-03-2018.
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