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ANDREA ROLIM RAVANELLI - 29348300 - Protocolo 
SPG/734774/2019; Em atenção ao pedido de reconsideração do 
despacho publicado no Diário Oficial 19-03-2019, ref. à Guia de 
Perícia Médica 952798592, expedida em 07-03-2019, defiro a 
pretensão, concedendo 30 dias de licença para tratamento de 
saúde a contar de 01-03-2019, nos termos dos arts. 191/193-I EFP.

ANGELA MARIA ORNELAS S GOMES - 16224599 - Pro-
tocolo SPG/657501/2019 - Indefiro a pretensão, mantendo 
o despacho publicado no D.O. de 26-02-2019, ref. à GPM 
expedida em 20-02-2019, Protocolo 952791637, por não haver 
elementos novos apresentados no pedido de reconsideração 
que justificariam a revisão da decisão, nos termos do artigo 8º 
do Decreto 5614/75.

ANGELA MARIA ORNELAS S GOMES - 16224599 - Pro-
tocolo SPG/657499/2019 - Indefiro a pretensão, mantendo 
o despacho publicado no D.O. de 12-03-2019, ref. à GPM 
expedida em 01-03-2019, Protocolo 952797472, por não haver 
elementos novos apresentados no pedido de reconsideração 
que justificariam a revisão da decisão, nos termos do artigo 8º 
do Decreto 5614/75.

ANTONIO JOSE TANAJURA - 18055426 - Protocolo 
SPG/654288/2019, na publicação de 27-02-2019, ref. à Guia de 
Perícia Médica 952794657, expedida em 26-02-2019, leia-se "... 
11 dias ..." e não como constou.

BARBARA ROBERTA SABINO PINTO - 43266338 - Protocolo 
SPG/652833/2019, na publicação de 23-02-2019, leia-se " ... a 
contar de 18-02-2019 ... " e não como constou

CAMILA ALMEIDA COSTA O SANTO - 21814523 - Protocolo 
SPG/636072/2019 - Vide despacho publicado no D.O. de 22-02-
2019. Cabe ao interessado interpor Recurso ao Secretário no 
prazo de 30 dias a contar da publicação.

CARLOS ALBERTO DE SOUZA MENDES - 20206068 - Pro-
tocolo SPG/636961/2019 - Vide despacho publicado no D.O. de 
02-03-2019. Cabe ao interessado interpor Recurso ao Secretário 
no prazo de 30 dias a contar da publicação.

CAROLINA GOMIDE V MONTEIRO - 32733215 - Protocolo 
SGP/651866/2019; De acordo com o parecer do senhor médico 
perito, concedo 9 dias de licença por motivo de doença em 
pessoa da família a contar de 06-02-2019, nos termos do art. 
199 EFP, reconsiderando o despacho publicado no D.O. de 
15-02-2019, ref. à Guia de Perícia Médica 952786040, expedida 
em 12-02-2019.

CAROLINA GOMIDE V MONTEIRO - 32733215 - Protocolo 
SGP/651866/2019; De acordo com o parecer do senhor médico 
perito, concedo 9 dias de licença por motivo de doença em 
pessoa da família a contar de 06-02-2019, nos termos do art. 
199 EFP, reconsiderando o despacho publicado no D.O. de 
15-02-2019, ref. à Guia de Perícia Médica 952786041, expedida 
em 12-02-2019.

CAROLINA GUSMAO DINIZ - 26594602 - Protocolo 
SPG/470034/19, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 30 dias a contar de 13-02-2019, des-
pacho publicado no D.O. de 20-02-2019, Guia de Perícia Médica 
952787999, 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.

CECILIA GARCIA PEINADO - 14024178 - Protocolo 
SPG/462772/19, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 30 dias a contar de 19-01-2019, des-
pacho publicado no D.O. de 14-02-2019, Guia de Perícia Médica 
952780429, expedida em 24-01-2019, 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.

CRISTINA MOREIRA CONCEICAO - 26671067 - Protocolo 
SPG/639616/2019, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 90 dias a contar de 26-02-2019, indefiro 
a pretensão, mantendo o despacho publicado no D.O. de 08-03-
2019, GPM expedida em 27-02-2019, Protocolo 952795194, 
com base no artigo 182 da Lei 10.261/68 e alterações, tendo em 
vista a ciência do interessado com relação ao período concedido.

DANIELA APARECIDA M GONCALVES - 27778776 - Protoco-
lo SPG/460678/2019, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 11 dias a contar de 04/02/19, despacho 
publicado no D.O. de 14-02-2019, Guia de Perícia Médica 
952782060, expedida em 05-02-2019, 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.

DEBORA FERREIRA MAXIMINO - 28999149 - Protocolo 
SPG/661765/2019; Em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao despacho publicado no D.O. de 12-03-2019, Guia 
de Perícia Médica 952797447, expedida em 01-03-2019, indefiro 
a pretensão, tendo em vista que não foram apresentados ele-
mentos que justifiquem a revisão da decisão diante dos dados 
constatados na perícia médica realizada.

DEBORA FERREIRA MAXIMINO - 28999149 - Protocolo 
SPG/661754/2019; Em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao despacho publicado no D.O. de 01-03-2019, Guia 
de Perícia Médica 952795081, expedida em 26-02-2019, indefiro 
a pretensão, tendo em vista que não foram apresentados ele-
mentos que justifiquem a revisão da decisão diante dos dados 
constatados na perícia médica realizada.

DEBORAH CARDOSO - 19706787 - Protocolo 
SPG/463770/2019; De acordo com análise do Sr. Médico Perito 
indefere-se a pretensão, por não apresentar novos elementos 
que justifiquem alterar a decisão que apresenta embasamento 
médico-legal satisfatório. Mantém-se o despacho/parecer publi-
cado em D.O. de 29-11-2018.

DINAH FERRARI SILVA - 20162797 - Protocolo 
SPG/659396/2019 - De acordo com o parecer do senhor médico 
perito, concedo 25 dias de licença para tratamento de saúde 
a contar de 28-01-2019, nos termos dos arts. 191 / 193-I 
EFP e Lei 500/74, reconsiderando parcialmente o despacho 
publicado no D.O. de 21-02-2019, ref. à Guia de Perícia Médica 
952786551, expedida em 29-01-2019. Com relação ao período 
de 22-02-2019 a 28-03-2019, 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.

DORACI APARECIDA PASCHOAL - 14920554 - Protocolo 
SPG/656956/2018; Em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao despacho publicado no D.O. de 19-02-2019, Guia 
de Perícia Médica 952786891, expedida em 13-02-2019, indefiro 
a pretensão, tendo em vista que não foram apresentados ele-
mentos que justifiquem a revisão da decisão diante dos dados 
constatados na perícia médica realizada.

DULCIMARA SILVA ALONSO - 19393257 - Protocolo 
SPG/656946/2019; Em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao despacho publicado no D.O. de 14-02-2019, Guia 
de Perícia Médica 952782869, expedida em 06-02-2019, indefiro 
a pretensão, tendo em vista que não foram apresentados ele-
mentos que justifiquem a revisão da decisão diante dos dados 
constatados na perícia médica realizada.

EDUARDO DUL - 20114132 - Protocolo SPG/460153/2019, 
em atenção ao pedido de reconsideração referente ao período 
de 45 dias a contar de 06/02/19, despacho publicado no D.O. de 
14-02-2019, Guia de Perícia Médica 952782511, expedida em 
06-02-2019, 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.

EDUARDO SAUL - 28424157 - Protocolo SGP/657534/2019 - 
Encaminhar no prazo de 15 dias a contar desta publicação, GPM 
com data expedição de 20-02-2019, preenchida e assinada por 
autoridade competente, corrigindo o campo: pessoa a ser pericia-
da - nome: tendo em vista tratar-se de licença pessoa da família.

Poder Judiciario
ADRIANA RODRIGUES LUCAS - 24569924 - Protocolo 

SPG/658899/2019 - Vide despacho publicado no D.O. de 22-03-
2019. Cabe ao interessado interpor Recurso ao Secretário no 
prazo de 30 dias a contar da publicação.

Secretaria de Desenvolvimento Economico, Ciencia, 
Tecnologia e Inovacao

LUCIENE RIBEIRO DA SILVA GOMES - 25176149 - Protocolo 
SPG/650938/2019; De acordo com o parecer do senhor médico 
perito, concedo 8 dias de licença para tratamento de saúde a 
contar de 08-02-2019, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, recon-
siderando o despacho publicado no D.O. de 15-02-2019, ref. à 
Guia de Perícia Médica 952784438, expedida em 08-02-2019.

Secretaria da Administracao Penitenciária
ADRIANA SIMOES ALETTO - 24522524 - Protocolo 

SPG/652435/2019, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 03 dias a contar de 23-10-2018, des-
pacho publicado no D.O. de 09-11-2018, Guia de Perícia Médica 
952733351, expedida em 26-10-2018, ARQUIVE-SE, tendo em 
vista que o pedido foi interposto fora do prazo previsto no artigo 
44, do Decreto 29.180/88 e alterações.

ADRIANO DE JESUS VICENTE - 23493555 - Protocolo 
SPG/651009/2019; De acordo com o parecer do senhor médico 
perito, concedo 6 dias de licença para tratamento de saúde a 
contar de 13-02-2019, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, recon-
siderando o despacho publicado no D.O. de 26-02-2019, ref. à 
Guia de Perícia Médica 952791164, expedida em 20-02-2019.

DAVID AGAPE CAMPOS NASCIMENTO - 44683102 - Pro-
tocolo SPG/624738/2019; Em atenção ao pedido de reconside-
ração referente ao período de 60 dias a contar de 24-12-2018, 
indefiro a pretensão, mantendo o despacho publicado no D.O. 
de 17-01-2019, GPM expedida em 27-12-2018, Protocolo 
952769558, com base no artigo 182 da Lei 10.261/68 e alte-
rações, tendo em vista a ciência do interessado com relação 
ao período concedido, e o pedido foi interposto fora do prazo 
previsto no artigo 44, do Decreto 29.180/88 e alterações.

ELISANGELA SILVA DUTRA - 30695666 - Protocolo 
SPG/462158/2019, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 180 dias a contar de 31/01/19, despa-
cho publicado no D.O. de 07-02-2019, Guia de Perícia Médica 
952778003, expedida em 31-01-2019, indefiro a pretensão, 
tendo em vista que não foram apresentados elementos que 
justifiquem a revisão da decisão anterior.

EVANDRO MENEGHETTI MAZZINI - 27179890 - Protocolo 
SPG/468666/19, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 60 dias a contar de 12-01-2019, des-
pacho publicado no D.O. de 30-01-2019, Guia de Perícia Médica 
952772674, expedida em 14-01-2019, 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.

FERNANDO RODRIGO CARDOSO - 26523195 - Protocolo 
SPG/518773/2019 - Vide despacho publicado no D.O. de 02-03-
2019. Cabe ao interessado interpor Recurso ao Secretário no 
prazo de 30 dias a contar da publicação.

FERNANDO RODRIGO CARDOSO - 26523195 - Protocolo 
SPG/518344/2019 - Vide despacho publicado no D.O. de 13-03-
2019. Cabe ao interessado interpor Recurso ao Secretário no 
prazo de 30 dias a contar da publicação.

JOSE MILTON DA ROCHA - 19290595 - Protocolo 
SPG/497921/2019, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 07 dias a contar de 18/02/19, despa-
cho publicado no D.O. de 22-02-2019, Guia de Perícia Médica 
952789566, expedida em 18-02-2019, 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.

LUCIANO SINFRONIO LOPES - 6446672 - Protocolo 
SPG/500846/2019, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 90 dias a contar de 04/02/19, despa-
cho publicado no D.O. de 20-02-2019, Guia de Perícia Médica 
952780266, expedida em 04-02-2019, 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.

PEDRO ALVES DA COSTA FILHO - 16860331 - Protocolo 
SPG/475063/19, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 08 dias a contar de 24-01-2019, des-
pacho publicado no D.O. de 31-01-2019, Guia de Perícia Médica 
952776505, expedida em 28-01-2019, 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.

PEDRO ALVES DA COSTA FILHO - 16860331 - Protocolo 
SPG/475065/19, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 10 dias a contar de 11-02-2019, des-
pacho publicado no D.O. de 20-02-2019, Guia de Perícia Médica 
952788944, expedida em 15-02-2019, 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.

REYCKSON REGIS DA SILVA SANTOS - 32530222 - Protocolo 
SPG/641822/2019; De acordo com o parecer do senhor médico 
perito, concedo 2 dias de licença para tratamento de saúde a 
contar de 01-02-2019, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, recon-
siderando o despacho publicado no D.O. de 12-02-2019, ref. à 
Guia de Perícia Médica 952780994, expedida em 05-02-2019.

Secretaria da Educacao
ADRIANA CONCEICAO G GAVIRIA - 23869879 - Protocolo 

SPG/517007/2019, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 15 dias a contar de 04/02/19, despa-
cho publicado no D.O. de 14-02-2019, Guia de Perícia Médica 
952784143, expedida em 07-02-2019, indefiro a pretensão, 
tendo em vista que não foram apresentados elementos que 
justifiquem a revisão da decisão anterior.

AMANDA HOELZEL MENDES - 29628053 - Protocolo 
SPG/474438/19, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 30 dias a contar de 07-02-2019, des-
pacho publicado no D.O. de 15-02-2019, Guia de Perícia Médica 
952785502, expedida em 11-02-2019, 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.

ANA LUCIA LEONCIO - 18261938 - Protocolo 
SPG/628074/2019; Em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 90 dias a contar de 26-02-2019, indefiro 
a pretensão, mantendo o despacho publicado no D.O. de 01-03-
2019, GPM expedida em 26-02-2019, Protocolo 952794406, 
com base no artigo 182 da Lei 10.261/68 e alterações, tendo em 
vista a ciência do interessado com relação ao período concedido.

ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA - 13657464 - Protocolo 
SPG/641954/2019, na publicação de 01-03-2019, leia-se " ... a 
contar de 01-02-2019 ... " e não como constou

ANA PAULA HERBST - 28333569 - Protocolo 
SPG/653177/2019; Em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao despacho publicado no D.O. de 13-03-2019, Guia 
de Perícia Médica 952798234, expedida em 06-03-2019, indefiro 
a pretensão, tendo em vista que não foram apresentados ele-
mentos que justifiquem a revisão da decisão diante dos dados 
constatados na perícia médica realizada.

ANDERSON CORTELAZZI DIAS - 30031553 - Protocolo 
SPG/652562/2019; Em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao despacho publicado no D.O. de 16-02-2019, Guia 
de Perícia Médica 952784555, expedida em 08-02-2019, indefiro 
a pretensão, tendo em vista que não foram apresentados ele-
mentos que justifiquem a revisão da decisão diante dos dados 
constatados na perícia médica realizada.

 PENITENCIÁRIA ZWINGLIO FERREIRA - 
PRESIDENTE VENCESLAU I

 CENTRO ADMINISTRATIVO
 Núcleo de Pessoal
 Apostila da Diretora, de 22-3-2019
Declarando, nos termos dos incisos IV e V, do art. 1º da 

LC 813/96 e, à vista do Despacho do Coordenador de Unidades 
Prisionais da Região Oeste do Estado, da Secretaria da Admi-
nistração Penitenciária, exarado no Processo 282-2006, que o 
servidor GILSON GOMES JARDIM, RG 15.193.018, ASP de Classe 
VII, do SQC-III–QSAP, faz jus à incorporação de mais 02/10 da 
diferença entre o valor da Gratificação de Representação de 
60%, já incorporado, e do valor da Gratificação de Represen-
tação correspondente ao coeficiente de 6,45 sobre o valor da 
UBV, fixada para cálculo de Gratificação de Representação, pelo 
exercício da função de Diretor Técnico III, como segue:

01/10, a partir de 24-11-2017;
01/10, a partir de 24-11-2018.

 PENITENCIÁRIA MAURÍCIO HENRIQUE 
GUIMARÃES PEREIRA - PRESIDENTE VENCESLAU II

 CENTRO ADMINISTRATIVO
 NÚCLEO DE PESSOAL
Portarias do Diretor, de 22-3-2019
Concedendo:
nos termos do artigo 129 da CE/89, o 2º Adicional por 

Tempo de Serviço, à servidora EDNA ROSA FERNANDES, RG 
28256455X, OFICIAL ADMINISTRATIVO, do SQC-III-QSAP, a 
partir de 21-03-2019.

nos termos dos artigos 209 e 212 da Lei 10.261/68, alterada 
pela LC 1.048/08, 90 dias de licença-prêmio à servidora EDNA 
ROSA FERNANDES, RG 28256455X, OFICIAL ADMINISTRATIVO, 
do SQC-III-QSAP, classificada na PENITENCIÁRIA "MAURÍCIO 
HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA" DE PRESIDENTE VENCESLAU, 
referente ao período aquisitivo de 22-03-2014 a 20-03-2019 - 
Certidão 038/19 - PULP 112/14-PMHGP.

 NÚCLEO DE PESSOAL
Apostila da Diretora, de 22-3-2019
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 Adminis-
tração Penitenciária, exarados no Processo 236/2018-PMHGP, 
que MARIA ROSA SILVA STEFAN, RG 29.557.109-3, Oficial 
Administrativo, do SQC-III-QSAP, faz jus à incorporação de 01/10 
na seguinte conformidade:

01/10 – Diretor I do Núcleo de Pessoal, a partir de 28-03-2018.

 PENITENCIÁRIA DE FLÓRIDA PAULISTA

 CENTRO ADMINISTRATIVO
 Núcleo de Pessoal
 Portaria do Diretor, de 22-3-2019
Autorizando, nos termos dos artigos 209 e 213 da Lei 

10.261/68, alterada pela LC 1.048/08, o gozo de 15 dias de 
licença-prêmio aos servidores:

SIDNEY CAVALHIERI, RG 296036493, AGENTE DE SEGU-
RANÇA PENITENCIÁRIA DE CLASSE V, do SQC-III-QSAP, classi-
ficado na PENITENCIÁRIA "AEVP CRISTIANO DE OLIVEIRA" DE 
FLÓRIDA PAULISTA, referente ao período aquisitivo de 24-11-
2007 a 21-11-2012 - Certidão 207/12 - PULP 263/07-PFPTA.

ALEXANDRE LOPES MONTESSORO, RG 290661183, AGENTE 
DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA DE CLASSE IV, do SQC-III-QSAP, 
classificado na PENITENCIÁRIA "AEVP CRISTIANO DE OLIVEI-
RA" DE FLÒRIDA PAULISTA, referente ao período aquisitivo de 
04-07-2010 a 02-07-2015 - Certidão 137/15 - PULP 193/10.

 Fazenda e 
Planejamento
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Resoluções de 22-3-2019
Concedendo a Gratificação “Pró-labore” ao servidor DANI-

LO FREIRE LOPES, RG 40.390.226-5, Analista em Planejamento, 
Orçamento e Finanças Públicas, nos dias 05 e 06-02-2019 e no 
período de 15-02-2019 a 05-03-2019, pela substituição no cargo 
de Diretor Técnico de Divisão da Fazenda Estadual, no Centro 
Regional de Controle e Avaliação de Marília - UA-22.261, fazendo 
jus ao coeficiente de 10%, aplicado sobre o valor correspondente 
ao vencimento da Classe I, Nível 1 da carreira do cargo supra-
citado, por motivo de titular em reunião em São Paulo, férias 
regulamentares e suspensão de expediente. (S-10/2019-CRA/10)

 DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO

 CENTRO REGIONAL DE CONTROLE E 
AVALIAÇÃO - SOROCABA
 Despacho do Diretor, de 21-3-2019
Autorizando 15 dias de licença-prêmio, para gozo den-

tro de 30 dias a contar da data de publicação, ao servidor 
DANIEL AUGUSTO SCARDINI PEREIRA, RG 32605134-X, EXECU-
TIVO PÚBLICO, referente ao período aquisitivo de 20-07-2010 a 
18-07-2015. Saldo restante de 45 dias. CRA-3

 CORREGEDORIA DA FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

 Portaria do Corregedor Geral, de 18-2-2019
Designando, nos termos dos artigos 17 e 18 da LC 1059/08 e 

na forma constante nas Resoluções SF 54 e 55, publicadas no D.O. 
de 25 e 30-10-2008 e suas alterações posteriores, respectivamente, 
o Agente Fiscal de Rendas do SQC-III a seguir, para exercer, em 
substituição, a função mencionada concedendo-lhe a título de “Pró 
Labore” e Prêmio de Produtividade as quotas a seguir mencionadas:

CORREGEDOR GERAL - 2.160 quotas de "Pró-labore" e 
3.570 quotas de "Prêmio de Produtividade"

ANDRE DA SILVA CURCIO, RG 30.990.769-X, na Corregedo-
ria da Fiscalização Tributária - CORFISP, UA. 8022, no período de 
02 a 04-01-2019 (05/01–sáb; 06/01-dom), no impedimento do 
titular, Marcus Vinicius Vannucchi, RG 11.113.973-9, por motivo 
de revezamento conforme Decreto 63.770/2018. (Port. CORFISP 
001/2019-CRA/12-NRH). (CRA/12).

 SUBSECRETARIA DE GESTÃO

 UNIDADE CENTRAL DE RECURSOS HUMANOS

 DEPARTAMENTO DE PERÍCIAS MÉDICAS 
DO ESTADO
 Despacho do Diretor, de 22-3-2019
As decisões proferidas nos pedidos de reconsideração estão 

amparadas pelos artigos 43 e 45 do Decreto 29.180/88.
Ministerio Publico
BRUNO FANELLI DE SOUZA LIMA - 47751963 - Protocolo 

SPG/630114/2019, na publicação de 22-02-2019, ref. à Guia de 
Perícia Médica 952789123, expedida em 18-02-2019, leia-se "... 
20 dias ..." e não como constou.

A partir de 13-03-2019
EDSON ALVES DE SOUZA, RG 20.733.451-1, Agente de 

Segurança Penitenciária de Classe VII, do SQC-III-QSAP;
EDUARDO FERREIRA, RG 22.024.367-0, Agente de Seguran-

ça Penitenciária de Classe VII, do SQC-III-QSAP;
A partir de 14-03-2019
CLAUDEMIR CONTINES, RG 17.771.597-2, Agente de Segu-

rança Penitenciária de Classe VII, do SQC-III-QSAP;
JOSÉ ANGELO ZACARIN, RG 19.567.639-7, Agente de Segu-

rança Penitenciária de Classe VII, do SQC-III-QSAP.

 PENITENCIÁRIA OZIAS LÚCIO DOS SANTOS DE 
PACAEMBU

 CENTRO ADMINISTRATIVO
 Núcleo de Pessoal
 Portaria do Diretor, de 22-3-2019
Autorizando, nos termos dos artigos 209 e 213 da Lei 

10.261/68, alterada pela LC 1.048/08, o gozo de 15 dias de 
licença-prêmio ao servidor ALMIR RODRIGUES ANTUNES, RG 
251906899, AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA DE CLAS-
SE V, do SQC-III-QSAP, classificado na PENITENCIÁRIA "OZIAS 
LUCIO DOS SANTOS" DE PACAEMBU, referente ao período 
aquisitivo de 27-09-2009 a 25-09-2014 - Certidão 022/14 - PULP 
007/2004.

 PENITENCIÁRIA SÍLVIO YOSHIHIKO HINOHARA - 
PRESIDENTE BERNARDES

 CENTRO ADMINISTRATIVO
 Núcleo de Pessoal
 Portaria do Diretor, de 22-3-2019
Concedendo, nos termos do artigo 129 da CE/89, o 4º 

Adicional por Tempo de Serviço ao servidor SAMUEL MARTINS 
GODOY, RG 24.304.366-1, AGENTE DE SEGURANÇA PENITEN-
CIÁRIA DE CLASSE V, do SQC-III-QSAP, a partir de 20-03-2019.

 Portaria do Diretor, de 22-3-2019
Concedendo, nos termos do artigo 129 da CE/89, o 4º 

Adicional por Tempo de Serviço ao servidor MARCOS ROGERIO 
DA SILVA TROMBETA, RG 20.650.440, AGENTE DE SEGURANÇA 
PENITENCIÁRIA DE CLASSE V, do SQC-III-QSAP, a partir de 
20-03-2019.

 Portaria do Diretor, de 22-3-2019
Concedendo, nos termos do artigo 129 da CE/89, a 

Sexta-Parte dos Vencimentos, ao servidor MARCOS ROGERIO 
DA SILVA TROMBETA, RG 20.650.440, AGENTE DE SEGURANÇA 
PENITENCIÁRIA DE CLASSE V, do SQC-III-QSAP, a partir de 
20-03-2019.

 Portaria do Diretor, de 22-3-2019
Concedendo, nos termos do artigo 129 da CE/89, a Sexta-

-Parte dos Vencimentos ao servidor SAMUEL MARTINS GODOY, 
RG 24.304.366-1, AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA DE 
CLASSE V, do SQC-III-QSAP, a partir de 20-03-2019.

 Portaria do Diretor, de 22-3-2019
Autorizando, nos termos dos artigos 209 e 213 da 

Lei 10.261/68, alterada pela LC 1.048/08, o gozo de 15 dias 
de licença-prêmio ao servidor JAIR DOMINGO OLIVO, RG 
82457475, AGENTE DE SEGURANÇA 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 DE FLORÍNEA

 CENTRO ADMINISTRATIVO
 Núcleo de Pessoal
 Apostila da Diretora, de 22-3-2019
Declarando mantido, à vista da Instrução UCRH 04, de 

4-2-2016, o Adicional de Insalubridade, de que trata a Lei Com-
plementar 432/85, alterada pela Lei Complementar 835/97 e 
pela Lei Complementar 1179/2012, no Grau Máximo, ao servidor 
LEANDRO GONÇALVES CARDOSO, RG 32.184.878-0, Agente de 
Segurança Penitenciária de Classe II, em virtude de transferência 
para esta Unidade Prisional a partir de 19-03-2019.

 PENITENCIÁRIA JOÃO BATISTA DE SANTANA - 
RIOLÂNDIA

 DIRETORIA TÉCNICA III
Portaria do Diretor, de 22-3-2018
Autorizando o gozo de 15dias de licença-prêmio, nos 

termos dos artigos 209 e 213 da Lei 10.261/68, ao servidor 
LEIVIMAR MARTINS DOS SANTOS, RG 32.284.246-3, Agente de 
Segurança Penitenciária de Classe IV, do SQC-III-QSAP, referente 
ao período aquisitivo de 21-02-2007 a 19-02-2012, Certidão 
009/2012 e PULP 058/PRIOL/2007.

 PENITENCIÁRIA WELLINGTON RODRIGO SEGURA 
- PRESIDENTE PRUDENTE

 CENTRO ADMINISTRATIVO
 Núcleo de Pessoal
 Portaria da Diretora, de 22-3-2019
Concedendo, nos termos dos artigos 209 e 212 da Lei 

10.261/68, alterada pela LC 1.048/08, 90 dias de licença-prêmio 
aos servidores:

FERNANDA EDERLI CARRION, RG. 12908743, AGENTE 
DE SEGURANCA PENITENCIÁRIA DE CLASSE VII, do SQC-III-
-QSAP, classificada na PENITENCIÁRIA "WELLINGTON RODRIGO 
SEGURA" DE PRESIDENTE PRUDENTE, referente ao período 
aquisitivo de 22-03-2014 a 20-03-2019 - Certidão 125/19 - PULP 
037/2009.

JOSE CARLOS DIAS, RG. 23392016X, AGENTE DE ESCOLTA 
E VIGILANCIA PENITENCIÁRIA - NIVEL VENC III, do SQC-III-
-QSAP, classificado na PENITENCIÁRIA "WELLINGTON RODRIGO 
SEGURA" DE PRESIDENTE PRUDENTE, referente ao período 
aquisitivo de 22-03-2014 a 20-03-2019 - Certidão 126/19 - PULP 
102/2014.

 Apostila da Diretora, de 22-3-2019
Concedendo, nos termos do artigo 129 da CE/89, o 5º 

Adicional por Tempo de Serviço, à servidora IRACI DE SOUSA 
FERREIRA, RG. 188216443, AGENTE DE SEGURANCA PENITEN-
CIÁRIA DE CLASSE VII, do SQC-III-QSAP, a partir de 22-03-2019.

 Apostila da Diretora, de 22-3-2019
Declarando, que Elisabeth Cristina Soto, RG. 8.082.929, 

Oficial Administrativo, Ref. 1, Grau C, EVNI, do SQC-III-QSAP, 
em virtude da Expedição de nova Cédula de Identidade, passa o 
mesmo ter o seguinte n.º de RG. 8.082.929-6.

 PENITENCIÁRIA DE VALPARAÍSO

 CENTRO ADMINISTRATIVO
 Núcleo de Pessoal
 Portaria da Diretora, de 22-3-2019
Tornando pública, com fundamento nos itens 19.2 e 

19.2.1 da Instrução UCRH 01, de 30-01-2019, a totalização 
de pontos obtidos na Avaliação de Desempenho feita pela 
liderança da servidora que estava afastada no período de 16 
a -29-03-2019:

ROSELY ALMEIDA NOGUEIRA - RG 17.644.624 - Oficial 
Administrativo - 115 pontos.
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