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THIAGO HENRIQUE FELIX SANTOS - 56409966 - Protocolo 
SPG/226359/19; Em atenção ao pedido de reconsideração 
do despacho publicado no Diário Oficial 08-01-2019, ref. 
à Guia de Perícia Médica 952768868, expedida em 23-12-
2018, defiro a pretensão, concedendo 4 dias de licença para 
tratamento de saúde a contar de 19-12-2018, nos termos dos 
arts. 191/193-I EFP.

VAGNER FALCONI CAZAL - 13724972 - Protocolo 
SPG/215653/2019; Processo 357/2018-SAP/CRN/PARAR; Defiro 
o enquadramento da licença para tratamento de saúde de 3 
dias a contar de 14-12-2018, publicada no D.O. de 27-12-2018, 
como decorrente de nexo causal acidentário, nos termos do 
art. 194 EFP.

WAGNER REGIS VIEIRA DOS SANTOS - 18273062 - Protoco-
lo SPG/457112/2019; De acordo com o parecer do médico perito, 
concedo 10 dias de licença para tratamento de saúde a contar 
de 02-02-2019, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, reconside-
rando o despacho publicado no D.O. de 09-02-2019, ref. à Guia 
de Perícia Médica 952780498, expedida em 04-02-2019.

WELLINGTON GARCIA DE OLIVEIRA - 21958693 - Protocolo 
SPG/211386/2019, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 60 dias a contar de 01/01/19, despa-
cho publicado no D.O. de 09-01-2019, Guia de Perícia Médica 
952770110, expedida em 02-01-2019, 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.

Secretaria da Educação
ADAILIO MARROCOS DE SOUZA - 13371106 - Protocolo 

SPG/460290/2019, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 60 dias a contar de 19-02-2019, des-
pacho publicado no D.O. de 19-02-2019, Guia de Perícia Médica 
952787862, expedida em 14-02-2019, 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.

ADAUTA HORACIO DE MELO - 35198384 - Protocolo 
SPG/212196/19; Em atenção ao pedido de reconsideração 
do despacho publicado no Diário Oficial 19-12-2018, ref. à 
Guia de Perícia Médica 952763072, expedida em 10-12-2018, 
defiro a pretensão, concedendo 13 dias de licença para trata-
mento de saúde a contar de 07-12-2018, nos termos dos arts. 
191/193-I EFP.

ADMIR JOAO LINCOLN GOMES - 12214879 - Protocolo 
SPG/210690/2019, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 15 dias a contar de 10/12/18, despa-
cho publicado no D.O. de 20-12-2018, Guia de Perícia Médica 
952764546, expedida em 12-12-2018, 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.

ADOLFO PAZ GONZALEZ JUNIOR - 5063660 - Protocolo 
SPG/255899/2019, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 26 dias a contar de 18/12/18, despa-
cho publicado no D.O. de 12-01-2019, Guia de Perícia Médica 
952767511, expedida em 18-12-2018, indefiro a pretensão, 
tendo em vista que não foram apresentados elementos que 
justifiquem a revisão da decisão anterior.

ADOLFO PAZ GONZALEZ JUNIOR - 5063660 - Protocolo 
SPG/255899/2019, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 26 dias a contar de 18/12/18, despa-
cho publicado no D.O. de 12-01-2019, Guia de Perícia Médica 
952767512, expedida em 18-12-2018, indefiro a pretensão, 
tendo em vista que não foram apresentados elementos que 
justifiquem a revisão da decisão anterior.

ADRIANA CARVALHO S MATHILDE - 23762173 - Protocolo 
SPG/211331/19; Em atenção ao pedido de reconsideração 
do despacho publicado no Diário Oficial 20-12-2018, ref. 
à Guia de Perícia Médica 952763980, expedida em 11-12-
2018, defiro a pretensão, concedendo 15 dias de licença para 
tratamento de saúde a contar de 30-11-2018, nos termos dos 
arts. 191/193-I EFP.

ADRIANA DE LIMA PINTO - 19907937 - Protocolo 
SPG/227863/19; Em atenção ao pedido de reconsideração 
do despacho publicado no Diário Oficial 27-12-2018, ref. 
à Guia de Perícia Médica 952768040, expedida em 20-12-
2018, defiro a pretensão, concedendo 2 dias de licença para 
tratamento de saúde a contar de 19-12-2018, nos termos dos 
arts. 191/193-I EFP.

ALESSANDRA APARECIDA DOS REIS - 25218223 - Protocolo 
SPG/223037/19, em atenção ao pedido de reconsideração refe-
rente ao período de 14 dias a contar de 07-12-2018, despacho 
publicado no D.O. de 22-12-2018, Guia de Perícia Médica 
952764451, expedida em 12-12-2018, 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.

ALICE CORDEIRO LEITE - 18689950 - Protocolo 
SPG/521477/2019, na publicação de 21-02-2019, ref. à Guia de 
Perícia Médica 952789046, expedida em 15-02-2019, leia-se 8 
dias e não como constou.

ALINE PIRES DA SILVA - 40283314 - Protocolo 
SPG/470565/2019, na publicação de 27-03-2018, leia-se " ... 13 
dias de lciença ... " e não como constou

ANA PAULA RIBEIRO - 25301034 - Protocolo 
SPG/371180/2019, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 40 dias a contar de 03/01/19, despa-
cho publicado no D.O. de 16-01-2019, Guia de Perícia Médica 
952771295, expedida em 07-01-2019, indefiro a pretensão, 
tendo em vista que não foram apresentados elementos que 
justifiquem a revisão da decisão anterior.

ANDERSON SILVEIRA - 42698418 - Protocolo 
SEE/1320848/2018; Defiro o enquadramento da licença para 
tratamento de saúde de 30 dias a contar de 07-01-2019, publi-
cada no D.O. de 15-01-2019, como decorrente de nexo causal 
acidentário, nos termos do art. 194 EFP.

ANDERSON SILVEIRA - 42698418 - Protocolo 
SEE/1320848/2018; Defiro o enquadramento da licença para 
tratamento de saúde de 15 dias a contar de 21-12-2018, publi-
cada no D.O. de 08-01-2019, como decorrente de nexo causal 
acidentário, nos termos do art. 194 EFP.

ANDREIA CRISTINA C GOMES - 28058454 - Protocolo 
SPG/212846/2019, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 8 dias a contar de 13/12/18, despacho 
publicado no D.O. de 11-01-2019, Guia de Perícia Médica 
952765461, expedida em 13-12-2018, indefiro a pretensão, 
tendo em vista que não foram apresentados elementos que 
justifiquem a revisão da decisão anterior.

ANGELA MARIA ORNELAS S GOMES - 16224599 - Protoco-
lo SPG/369287/2019, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 9 dias a contar de 14/01/19, despacho 
publicado no D.O. de 22-01-2019, Guia de Perícia Médica 
952773557, expedida em 16-01-2019, 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 ROMINHO ANDRADE - 13781452 - Proto-
colo SPG/2025209/2018; De acordo com o parecer do médico 
perito, concedo 18 dias de licença para tratamento de saúde 
a contar de 06-11-2019, nos termos dos arts. 191/193-I EFP e 
Lei 500/74, reconsiderando o despacho publicado no D.O. de 
24-11-2018, ref. à Guia de Perícia Médica 952740160, expedida 
em 06-11-2018.

952785718, indefiro a pretensão, tendo em vista que a solicita-
ção foi expedida em 11-02-2019, fora do prazo previsto no 41, 
do Decreto 29.180/88 e não constam elementos do pedido de 
reconsideração que justifiquem maior retroação.

ELIAS DOS SANTOS BITENCOURT - 23997138 - Protocolo 
SPG/164055/2019; Em atenção ao pedido de reconsideração 
do despacho publicado no Diário Oficial 20-12-2018, ref. à 
Guia de Perícia Médica 952762391, expedida em 07-12-2018, 
defiro a pretensão, concedendo 13 dias de licença para trata-
mento de saúde a contar de 07-12-2019, nos termos dos arts. 
191/193-I EFP.

ELTON JOSE RAMOS RODRIGUES - 40840760 - Protocolo 
SPG/120836/2019 - Indefiro a pretensão, mantendo o despa-
cho publicado no D.O. de 29-12-2018, ref. à GPM expedida em 
18-12-2018, Protocolo 952767000, por não haver elementos 
novos apresentados no pedido de reconsideração que jus-
tificariam a revisão da decisão, nos termos do artigo 8º do 
Decreto 5614/75.

FABIO AUGUSTO ALVARES - 23984182 - Protocolo 
SPG/215511/2019; Processo 009/2019-PMAR; Defiro o enqua-
dramento da licença para tratamento de saúde de 10 dias 
a contar de 12-01-2019, publicada no D.O. de 17-01-2019, 
como decorrente de nexo causal acidentário, nos termos do 
art. 194 EFP.

FABIO LEANDRO CAMACHO MENEZES - 27986344 - Pro-
tocolo SPG/365999/2019; De acordo com o parecer do médico 
perito, concedo 4 dias de licença para tratamento de saúde a 
contar de 28-01-2019, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, recon-
siderando o despacho publicado no D.O. de 05-02-2019, ref. à 
Guia de Perícia Médica 952776746, expedida em 29-01-2019.

FERNANDO RODRIGO CARDOSO - 26523195 - Protocolo 
SPG/217316/2019, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 06 dias a contar de 15/01/19, despa-
cho publicado no D.O. de 18-01-2019, Guia de Perícia Médica 
952773167, expedida em 15-01-2019, indefiro a pretensão, 
tendo em vista que não foram apresentados elementos que 
justifiquem a revisão da decisão anterior.

JAIR ALVES DE SOUZA - 20733471 - Protocolo 
SPG/365178/2019, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 30 dias a contar de 18/12/18, despa-
cho publicado no D.O. de 12-01-2019, Guia de Perícia Médica 
952768758, expedida em 21-12-2018, indefiro a pretensão, 
tendo em vista que não foram apresentados elementos que 
justifiquem a revisão da decisão anterior.

JOSE ANTONIO SQUINCAGLIA - 17487141 - Protocolo 
SPG/365296/2019, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 60 dias a contar de 08/01/19, despa-
cho publicado no D.O. de 30-01-2019, Guia de Perícia Médica 
952772266, expedida em 10-01-2019, 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 EDUARDO DE SOUZA SILVA - 28541057 - Protocolo 
SPG/164062/2019; De acordo com o parecer do médico perito, 
concedo 25 dias de licença para tratamento de saúde a contar 
de 10-12-2018, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, reconside-
rando o despacho publicado no D.O. de 16-01-2019, ref. à Guia 
de Perícia Médica 952764792, expedida em 12-12-2018.

JOSE IRINEU MACHADO - 6397924 - Protocolo 
SPG/215598/2019; Processo 206/2018; Defiro o enquadramento 
da licença para tratamento de saúde de 11 dias a contar de 
13-11-2018, publicada no D.O. de 27-11-2018, como decorrente 
de nexo causal acidentário, nos termos do art. 194 EFP.

JOSE IRINEU MACHADO - 6397924 - Protocolo 
SPG/215598/2019; Processo 206/2018; Defiro o enquadramento 
da licença para tratamento de saúde de 4 dias a contar de 
09-11-2018, publicada no D.O. de 12-01-2019, como decorrente 
de nexo causal acidentário, nos termos do art. 194 EFP.

JUAREZ ALVES CARDOSO - 21526940 - Protocolo 
SPG/906961/2018; Processo 144/2018; Em atenção a solicita-
ção, a vista da Licença Saúde e dispensa a realização de pericia 
médica oficial, nos termos dos parágrafos 1º e 3º do artigo 193 
da Lei 10.261/68, regulamentado pelo Decreto 62.969/2017, 
combinado pela instrução UCRH-07/2017, concedendo 03 dias 
licença saúde a contar de 10-07-2018, conforme publicação em 
D.O. de 11-07-2018, como decorrente de nexo causal acidentá-
rio, nos termos do art. 194 EFP.

MARCIO JOSE SANTOS RODRIGUES - 32926133 - Protocolo 
SPG/518189/2019, Encaminhar no prazo de 15 (quinze) dias a 
contar da data desta publicação, GPM com data de expedição de 
31-01-2019, preenchida e assinada por autoridade competente, 
corrigindo o campo: pessoa a ser periciada - nome: tendo em 
vista tratar-se de licença pessoa da família.

MARCO ANTONIO SILVA GUERREIRO - 22891379 - Protoco-
lo SPG/364778/2019, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 60 dias a contar de 31/01/19, despacho 
publicado no D.O. de 07-02-2019, Guia de Perícia Médica 
952778838, expedida em 01-02-2019, 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 APARECIDA MANCIM - 17790559 - Protocolo 
SPG/211960/2019; Processo 749/2018-PCERQ; Defiro o enqua-
dramento da licença para tratamento de saúde de 10 dias 
a contar de 23-11-2018, publicada no D.O. de 31-01-2019, 
como decorrente de nexo causal acidentário, nos termos do 
art. 194 EFP.

MARIA APARECIDA MANCIM - 17790559 - Protocolo 
SPG/211960/2019; Processo 748/2018-PCERQ; Defiro o enqua-
dramento da licença para tratamento de saúde de 15 dias 
a contar de 03-12-2018, publicada no D.O. de 31-01-2019, 
como decorrente de nexo causal acidentário, nos termos do 
art. 194 EFP.

MARIA APARECIDA MANCIM - 17790559 - Protocolo 
SPG/211960/2019; Processo 248/2018PCERQ; Defiro o enqua-
dramento da licença para tratamento de saúde de 5 dias 
a contar de 18-12-2018, publicada no D.O. de 31-01-2019, 
como decorrente de nexo causal acidentário, nos termos do 
art. 194 EFP.

MARIA CRISTINA RIBEIRO BRIOCHI - 18822210 - Protocolo 
SPG/40666/2019; Processo 400/2018; De acordo com o parecer 
do médico perito; Considera-se nexo causal acidentário sem 
afastamento do evento descrito em 05-12-2018.

MAURICIO TIRELLI - 20338438 - Protocolo SPG/217838/2019, 
em atenção ao pedido de reconsideração referente ao período 
de 18 dias a contar de 20/12/18, despacho publicado no D.O. 
de 29-12-2018, Guia de Perícia Médica 952768474, expedida 
em 21-12-2018, indefiro a pretensão, tendo em vista que não 
foram apresentados elementos que justifiquem a revisão da 
decisão anterior.

MIRIAM EVARISTO DE MELO - 41896470 - Protocolo 
SPG/215452/2019; Processo 282/2018-PCERQ; Defiro o enqua-
dramento da licença para tratamento de saúde de 5 dias 
a contar de 21-12-2018, publicada no D.O. de 11-01-2019, 
como decorrente de nexo causal acidentário, nos termos do 
art. 194 EFP.

PAULO CESAR RODRIGUES - 15509929 - Protocolo 
SPG/29392/2019; Processo 220/2018-PMALS; De acordo com o 
parecer do médico perito; Considera-se nexo causal acidentário 
sem afastamento do evento descrito em 24-12-2018.

RODRIGO BENEDITO G GUIMARAES - 17097068 - Protocolo 
SPG/227900/19; Em atenção ao pedido de reconsideração do 
despacho publicado no Diário Oficial 28-12-2018, ref. à Guia de 
Perícia Médica 952765467, expedida em 13-12-2018, defiro a 
pretensão, concedendo 20 dias de licença para tratamento de 
saúde a contar de 12-12-2018, nos termos dos arts. 191/193-I EFP.

 Fazenda e 
Planejamento
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Resoluções do Secretário, de 1º-3-2019
Designando CÍCERA SOUZA VELOSO, RG 25.745.863-3, 

Assessor Técnico da Fazenda Estadual III, Ref. 15 da EVC do SQC-
I, para exercer a função de Assistente Técnico junto ao Gabinete 
do Secretário, concedendo-lhe, com fundamento no inciso III, 
do artigo 135, da Lei 10.261, de 28-10-1968, combinado com 
o inciso II, artigo 3º e 4º do Decreto 53.966, de 22-1-2009, a 
Gratificação Mensal, a Título de Representação, fazendo jus ao 
coeficiente de 6,45, aplicado sobre o valor da Unidade Básica de 
Valor – UBV, instituída pelo artigo 33 da LC 1080/08, de 17-12-
2008 e alterações. (S-58/2019) – CVF

Exonerando FÁBIO DAVID DE BRITO, RG 41.580.941-1, a 
pedido e a partir de 18-2-2019, do cargo de Assessor de Apoio 
Fazendário II, Ref. 2 da EVC do SQC-I, com fundamento no item 
1, § 1º, inciso I, artigo 58 da LC 180/78. (S-59/2019) – CVF

 Resoluções de 18-2-2019
Cessando:
a partir de 30-11-2018, os efeitos da Resolução S 007, de 

21, publicada no D.O. de 25-06-2016, que designou o servidor 
VALDEMAR TADEU FIGUEIRA CONFORT, RG 56716491-3, AFR, 
Nível II, do SQC-III, para exercer a função “Pró-labore” de 
Diretor Técnico de Serviço da Fazenda Estadual, Ref. 13 da 
EVC, no Núcleo de Sustentação de Sistemas - UA 97857, e 
concedeu-lhe a Gratificação Mensal, a Título de Representação. 
(S-005/2018) - CRA-2

a partir de 30-11-2018, os efeitos da Resolução S 004, de 
05, publicada no D.O. de 09-11-2018, que designou o servidor 
VALDEMAR TADEU FIGUEIRA CONFORT, RG 56716491-3, AFR, 
Nível II, do SQC-III, para exercer a função de Assessor Fiscal 
Setorial I, no Gabinete do Secretário - UA 12069, fixando como 
sede de exercício o Núcleo de Sustentação de Sistemas do 
Departamento de tecnologia da Informação-DTI - UA 97857, 
em razão de assumir outra função fiscal. (S-006/2018) - CRA-2

 Portarias do Chefe de Gabinete, de 1º-3-2019
Classificando, a partir de 12-2-2019, CÁSSIO HENRIQUE 

YAI, RG 21.326.437-7, Assessor Técnico da Fazenda Estadual III, 
Ref. 15 da EVC do SQC-I e Técnico da Fazenda Estadual-TEFE, 
Ref. 1, Grau B, EVNI do SQC-III, na Corregedoria da Fiscalização 
Tributária-CORFISP - UA 8.022, atualmente classificado no Gabi-
nete do Secretário - UA 12.069. (GS-Ch-23/2019) - CVF

Concedendo a Gratificação Mensal, a Título de Represen-
tação, 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, ao servidor JOSÉ ANTONIO XAVIER, RG 8.503.413-
7, Executivo Público, Ref. 1, Grau B, EVNU do SQC-III, no período 
de 2 a 16-1-2019, pelo exercício em substituição no cargo de 
Diretor Técnico de Divisão da Fazenda Estadual, Ref. 17 da EVC 
do SQC-I, do Departamento de Controle e Avaliação - UA 46.212. 
(GS-Ch-24/2019) - CVF

 Despacho do Secretário, de 28-02-2019
Interessado: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Assunto Processo Administrativo Disciplinar
DO: Processo SF. 23750-71682/1998 (10 volumes)
“Diante dos elementos de instrução constantes dos pre-

sentes autos, notadamente o Parecer 361/2018, da douta Con-
sultoria Jurídica desta Pasta (fls. 2114/2116), pela competência 
a mim atribuída no artigo 7º da Lei Complementar 1.281, de 
14-01-2016, ABSOLVO os ex-servidores:

Sr. José Caracante, Agente Fiscal de Rendas aposentado, RG 
3.998.682 SSP/SP;

Sr. Waldemar Tartaglioni, Técnico de Apoio à Arrecadação 
Tributária aposentado, RG 3.529.496 SSP/SP;

Sr. Joana da Silva do Livramento, Técnico de Apoio à Arreca-
dação Tributária aposentada, RG 4.837.052 SSP/SP; e

Sr. João Candido Lopes Silva, Técnico de Apoio à Arrecada-
ção Tributária exonerado a pedido, RG 7.907.810 SSP/SP

do ilícito administrativo descrito na Portaria CAT/COR-
CAT 08/02 (Advogados: Dr. Marcelo Silva Massukado OAB/SP 
186.010-A e Dr. Antônio Augusto Vieira OAB/SP 176.812).”

REPUBLICADO POR CONTER INCORREÇÕES.

 SUBSECRETARIA DE GESTÃO

 UNIDADE CENTRAL DE RECURSOS HUMANOS

 DEPARTAMENTO DE PERÍCIAS MÉDICAS 
DO ESTADO
 Despacho do Diretor do DPME, de 1-3-2019
As decisões proferidas nos pedidos de reconsideração estão 

amparadas pelos artigos 43 e 45 do Decreto 29.180/88.
Secretaria da Educação
CAROLINA MARREY NAUHARDT - 27592984 - Despacho 

DPME/GAB (Proc. 1011696-98.2018.8.26.0482) À vista da 
decisão judicial, defiro a concessão de licença para tratamento 
de saúde a contar de 14-02-2019, nos termos dos arts. 191/193-I 
EFP.

IRES OLIVEIRA GONCALVES - 22527988 - (Proc. 1005812-
07.2018.8.26.0024) À vista da decisão judicial, concede-se 
o afastamento da autora de suas atividades laborativas até 
conclusão da pericia médica a ser realizada neste Departamento.

 Despacho do Diretor do DPME, de 1-3-2019
As decisões proferidas nos pedidos de reconsideração estão 

amparadas pelos artigos 43 e 45 do Decreto 29.180/88.
Ministério Público
FULVIANE SEDENHO - 27876685 - Protocolo 

SPG/543980/2019; Ciente, arquive-se.
Procuradoria Geral do Estado
ALEXANDRE LACERDA - 21628014 - Protocolo 

SPG/221063/19, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 90 dias a contar de 24-12-2018, des-
pacho publicado no D.O. de 08-01-2019, Guia de Perícia Médica 
952769068, expedida em 26-12-2018, 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.

Secretaria da Administração Penitenciária
ALEX DOS SANTOS - 454696590 - Protocolo 

SPG/215419/2019; Processo 285/2018-PFP; De acordo com o 
parecer do médico perito; Considera-se nexo causal acidentário 
sem afastamento do evento descrito em 13-12-2018.

CARLOS ALBERTO DIAS MOREIRA - 19479710 - Protocolo 
SPG/394966/2019(Of. 431/19) -Assunto solucionado, vide des-
pacho publicado no D.O. 27-02-2019.

CESAR MENDES RODRIGUES - 11311296 - Protocolo 
SPG/217834/2019, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 90 dias a contar de 07/12/18, despa-
cho publicado no D.O. de 03-01-2019, Guia de Perícia Médica 
952761744, expedida em 07-12-2018, 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.

DANIEL FERREIRA BARRENCE - 22790876 - Protocolo 
SPG/492935/2019, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 05 dias a contar de 05-02-2019, des-
pacho publicado no D.O. de 15-02-2019, Guia de Perícia Médica 

CARLOS ROBERTO NUNES, RG. 18.911.071-5, Agente de 
Escolta e Vigilância Penitenciária Nível VI, do SQC-III-QSAP, 
referente ao período aquisitivo de 25-08-2007 a 22-08-2012 - 
Certidão 080/12 - PULP 057/2017.

NELSON GARCIA BARRETO, RG. 47.734.939-0, Agente de 
Segurança Penitenciária de Classe III, do SQC-III-QSAP, referente 
ao período aquisitivo de 25-08-2011 a 22-08-2016 - Certidão 
035/16 - PULP 478/2016.

 Apostila da Diretora, de 1º-3-2019
Declarando, em cumprimento a decisão judicial transitada 

em julgado, constante do Processo 1002976-80.2017.8.26.0417, 
do Juizado Especial Cível e Criminal, do Foro da Comarca de 
Paraguaçu Paulista, que culminou na obrigação de fazer, que o 
servidor ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA, RG. 30.994.204-4, 
Agente de Segurança Penitenciária de Classe III, do SQC-III-
-QSAP, passa a fazer jus a incidência dos adicionais temporais, 
representados pelos quinquênios, de forma que sejam calcula-
dos sobre os vencimentos integrais, neles abrangido o ADICIO-
NAL DE INSALUBRIDADE.

 PENITENCIÁRIA WELLINGTON RODRIGO SEGURA 
- PRESIDENTE PRUDENTE

 CENTRO ADMINISTRATIVO
 Núcleo de Pessoal
 Apostila da Diretora Substituta, de 28-2-2019
Retificando, à vista de revisão de contagem de tempo em, 

elaborada em nome de CHRYSTIAN DE OLIVEIRA GONÇALVES – 
RG 27.913.349-2, Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária, 
do SQC-III-QSAP, que a concessão do Adicional por Tempo de 
Serviço – ATS, passa a vigorar: 3º ATS com vigência de 20-02-
2018 para vigência 21-02-2018, em consequência fica retificada 
a publicação de 27-02-2018.

 Retificação do D.O. de 8-2-2017
Na Portaria da Diretora, de 7-2-2017 averbando 90 dias 

de licença-prêmio, nos termos dos artigos 209 e 212 da Lei 
10.261/68, do servidor Chrystian de Oliveira Gonçalves, RG 
279133492, onde se lê: período aquisitivo de 20-01-2012 a 
17-01-2017, Certidão 084/17, leia-se: período aquisitivo de 
03-03-2012 a 01-03-2017, Certidão 109/19. PULP 0044/17-
PWRS.

 Retificações
Do D.O. de 9-3-2018
Na Portaria da Diretora do Núcleo de Pessoal, de 08-03-

2018, na parte que autorizou o gozo de 15 (quinze) dias de 
licença-prêmio a CHRYSTIAN DE OLIVEIRA GONÇALVES, RG 
279133492, AGENTE DE ESCOLTA E VIGILANCIA PENITENCIÁ-
RIA, leia-se: período aquisitivo de 03-03-2012 a 01-03-2017, e 
não como constou.

Do D.O. de 22-8-2018
Na Portaria da Diretora do Núcleo de Pessoal, de 21-08-

2018, na parte que autorizou o gozo de 15 (quinze) dias de 
licença-prêmio a CHRYSTIAN DE OLIVEIRA GONÇALVES, RG 
279133492, AGENTE DE ESCOLTA E VIGILANCIA PENITENCIÁ-
RIA, leia-se: período aquisitivo de 03-03-2012 a 01-03-2017, e 
não como constou.

 PENITENCIÁRIA DE VALPARAÍSO

 Portaria do Diretor, de 1-3-2019
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 a: JOSÉ ROBERTO TONON - RG. 
18.505.619 - Agente de Escolta e Vigilancia Penitenciária de 
nível VI, do SQC-III-QSAP, referente ao período aquisitivo de 
26-08-2002 a 24-08-2007, Certidão 85/2007 – PULP 482/2007.

 PENITENCIÁRIA MAURÍCIO HENRIQUE 
GUIMARÃES PEREIRA - PRESIDENTE VENCESLAU 
II

 Portaria do Diretor, de 1-3-2019
Autorizando o gozo de licença-prêmio, nos termos dos 

artigos 209 e 213 da Lei 10.261/68, alterados pela LC 1048/08, 
ao servidor ALEX HAMILTON BONIFACIO, RG. 17.604.016-X, 
Agente de Segurança Penitenciária - Classe III, do SQC-III-QSAP, 
15 dias referentes ao período aquisitivo de 15/08/09 a 13/08/14, 
Certidão 113/14-PMHGP e PULP n. 187/10-PMHGP.

 CENTRO ADMINISTRATIVO
 Núcleo de Pessoal
 Apostila da Diretora, de 1-3-2019
Declarando, nos termos do artigo 1º da LC 813/96 e a vista 

do despacho do Coordenador da Coordenadoria de Unidades 
Prisionais da Região Oeste do Estado, da Secretaria da Adminis-
tração Penitenciária, exarado nos Processos:

Processo 322/2016-PMHGP, que ROGERIO MARTINS 
MACHINI, RG. 27.914.184-1, Agente de Segurança Penitenciária, 
do SQC-III-QSAP, faz jus à incorporação de 01/10 de Gratificação 
na seguinte conformidade: 01/10 – Diretor de Serviço - do valor 
correspondente ao coeficiente de 3,54 sobre o valor da UBV - a 
partir de 21-11-2018.

Processo 094/2016-PMHGP, que SANTOS ELIAS PINTO 
LIMA, RG. 25.409.610-4, Agente de Segurança Penitenciária, do 
SQC-III-QSAP, faz jus à incorporação de 01/10 de Gratificação 
na seguinte conformidade: 01/10 – Diretor de Serviço - do valor 
correspondente ao coeficiente de 3,54 sobre o valor da UBV - a 
partir de 05-11-2018.

 PENITENCIÁRIA DE TUPI PAULISTA

 CENTRO ADMINISTRATIVO
 Núcleo de Pessoal
 Portaria da Diretora, de 1-3-2019
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: JOSE LINO BOLONHIM, RG. 
9.339.363, Agente de Segurança Penitenciária de Classe VI, do 
SQC-III-QSAP, referente ao período aquisitivo de 28-08-2008 a 
26-08-2013 – Certidão 112/2013 – PULP 152/2006-PTUPI.

 PENITENCIÁRIA FEMININA DE TUPI PAULISTA

 CENTRO ADMINISTRATIVO
 Núcleo de Pessoal
 Apostilas da Diretora, de 1-3-2019
Declarando que fica mantido o Adicional de Insalubri-

dade de que trata a Lei Complementar 432, de 18-12-1985, 
alterada pela Lei Complementar 835, de 04-11-1997, conce-
dido ao servidor RODRIGO DANTAS SILVA, RG 12.435.939-2, 
Agente de Escolta e vigilância Penitenciária de nível II, em 
razão de seu enquadramento a vista da Resolução SAP de 22 
publicada em 23-04-2019 a partir de 24-04-2018, para fins de 
regularização funcional.

Concedendo, nos termos do Artigo 129 da Constituição 
Estadual de 1989, um adicional por tempo de serviço às servidoras:

MANOELA DE CASSIA CRISTOVAO, RG 33.060.270-6, Agen-
te de Segurança Penitenciária, classe III, do SQC-III-QSAP, 2º ATS, 
a partir de 07-02-2019

NAYANE DOS SANTOS GERALDO CHICALE, RG 40.765.600-
5, Agente de Segurança Penitenciária, classe III, do SQC-III-QSAP, 
2º ATS a partir de 26-02-2019.


		certificacao@imprensaoficial.com.br
	2019-03-02T01:43:58-0300
	São Paulo
	ICP-Brasil
	Assinatura digital de documento




