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CRISTIANO DA SILVA MARQUES - 23752007 - Protocolo 
SPG/183686/2019 - em atenção ao pedido de reconsideração 
do despacho publicado no D.O. de 23-01-2019, ref. à Guia de 
Perícia Médica 952771281, expedida em 07-01-2019, indefiro 
a pretensão, pelo não comparecimento à convocação publicada 
no D.O. de 09-02-2019.

DONIZETE DE PAULA RODRIGUES - 17518215 - Protocolo 
SPG/708936/2019 - indefiro a pretensão por não haver elemen-
tos que justifiquem o pedido.

EVANDRO CARLOS ALVES GUIRADO - 28056981 - Protocolo 
SPG/2114621/2018 - em atenção ao pedido de reconsideração 
do despacho publicado no D.O. de 05-12-2018, ref. à Guia de 
Perícia Médica 952742079, expedida em 07-11-2018, indefiro 
a pretensão, pelo não comparecimento à convocação publicada 
no D.O. de 25-01-2019.

FERNANDO SERGIO DA FONSECA - 14564481 - Protocolo 
SPG/709473/2019 - indefiro a pretensão por não haver elemen-
tos que justifiquem o pedido.

GASPAR DUTRA BARRETO - 22835904 - Protocolo 
SPG/668439/2019; De acordo com o parecer do médico perito, 
concedo 14 dias de licença para tratamento de saúde a contar 
de 01-03-2019, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, reconside-
rando o despacho publicado no D.O. de 14-03-2019, ref. à Guia 
de Perícia Médica 952799333, expedida em 08-03-2019.

ISABEL APARECIDA LOPES DE LIMA - 18976746 - Protocolo 
SPG/656392/2019, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao despacho publicado no D.O. de 13-03-2019, Guia 
de Perícia Médica 952798783, expedida em 07-03-2019, 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.

LUIS FERNANDO MENDONCA AGUIAR - 49072536 - Pro-
tocolo SPG/714642/2019, em atenção ao pedido de reconside-
ração referente ao período de 15 dias a contar de 24-02-2019, 
despacho publicado no D.O. de 01-03-2019, Guia de Perícia 
Médica 952794122, expedida em 25-02-2019, indefiro a preten-
são, tendo em vista que não foram apresentados elementos que 
justifiquem a revisão da decisão diante dos dados constatados 
na perícia médica realizada.

LUIZ ANTONIO FRANCHINI - 21860717 - Protocolo 
SPG/327741/2019; Defiro o enquadramento da licença para 
tratamento de saúde de 90 dias a contar de 13-12-2018, publi-
cada no D.O. de 22-12-2018, como decorrente de nexo causal 
acidentário, nos termos do art. 194 EFP.

MARCIA AP SANTANA CORREA - 15395709 - Protocolo 
SGP/531698/2019; De acordo com o parecer do médico perito, 
concedo 30 dias de licença por motivo de doença em pessoa 
da família a contar de 04-02-2019, nos termos do art. 199 
EFP, reconsiderando o despacho publicado no D.O. de 14-02-
2019, ref. à Guia de Perícia Médica 952781495, expedida em 
05-02-2019.

MAURIN ALVES DOS SANTOS - 26568379 - Protocolo 
SPG/108425/2019; Defiro o enquadramento da licença para 
tratamento de saúde de 45 dias a contar de 06-10-2018, publi-
cada no D.O. de 30-11-2018, como decorrente de nexo causal 
acidentário, nos termos do art. 194 EFP.

MAURIN ALVES DOS SANTOS - 26568379 - Protocolo 
SPG/108425/2019; Defiro o enquadramento da licença para 
tratamento de saúde de 45 dias a contar de 20-02-2019, publi-
cada no D.O. de 12-03-2019, como decorrente de nexo causal 
acidentário, nos termos do art. 194 EFP.

MAURIN ALVES DOS SANTOS - 26568379 - Protocolo 
SPG/108425/2019; Defiro o enquadramento da licença para 
tratamento de saúde de 45 dias a contar de 06-01-2019, publi-
cada no D.O. de 10-01-2019, como decorrente de nexo causal 
acidentário, nos termos do art. 194 EFP.

MAURIN ALVES DOS SANTOS - 26568379 - Protocolo 
SPG/108425/2019; Defiro o enquadramento da licença para 
tratamento de saúde de 45 dias a contar de 22-11-2018, publi-
cada no D.O. de 04-12-2018, como decorrente de nexo causal 
acidentário, nos termos do art. 194 EFP.

PAULO SERGIO PACIFICO - 34979797 - Protocolo 
SPG/1978221/2018 - De acordo com o parecer do médico perito, 
indefiro o pedido de reconsideração do despacho que indeferiu 
o pedido de reenquadramento da licença para tratamento 
de saúde ref. ao período de 90 dias a contar de 28-09-2018, 
publicado no D.O. de 22-11-2018, Guia de Perícia Médica 
952714011, expedida em 01-10-2018, por não considerar nexo 
causal acidentário.

ROBERSON DE JESUS VIEIRA - 21876306 - Protocolo 
SGP/64248/2015 - De acordo com o parecer do médico perito, 
indefiro o pedido de reconsideração do despacho que indeferiu 
o pedido de reenquadramento da licença para tratamento 
de saúde ref. ao período de 30 dias a contar de 05-06-2015, 
publicado no D.O. de 02-02-2017, Guia de Perícia Médica 
951900743, expedida em 08-06-2015, por não considerar nexo 
causal acidentário.

SILMARA JUCILENE S GANDOLFI - 40117532 - Protocolo 
SPG/737368/2019 (Of.1395/19); De acordo com o parecer do 
médico perito, concedo 23 dias de licença para tratamento de 
saúde a contar de 04-02-2019, nos termos dos arts. 191/193-I 
EFP, reconsiderando o despacho publicado no D.O. de 12-02-
2019, ref. à Guia de Perícia Médica 952781579, expedida em 
05-02-2019.

Secretaria da Educacao
AGUINALDO RIBEIRO JUSTINO - 13808713 - Protocolo 

SPG/1307969/2017 - em atenção ao pedido de reconsideração 
do despacho publicado no D.O. de 29-11-2017, ref. à Guia de 
Perícia Médica 952519505, expedida em 21-11-2017, indefiro 
a pretensão, pelo não comparecimento à convocação publicada 
no D.O. de 09-01-2018.

ALESSANDRO TEIXEIRA DA SILVA - 35714169 - Protocolo 
SPG/670778/2019; De acordo com o parecer do médico perito, 
concedo 16 dias de licença para tratamento de saúde a contar 
de 17-02-2019, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, reconside-
rando o despacho publicado no D.O. de 08-03-2019, ref. à Guia 
de Perícia Médica 952795868, expedida em 27-02-2019.

ANDREA SANTANA CARDOSO - 25467080 - Protocolo 
SPG/656263/2019 - Indefiro a pretensão, mantendo o despacho 
publicado no D.O. de 26-02-2019, ref. à GPM expedida em 19-02-
2019, Protocolo 952790717, 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.

ANDREA SANTANA CARDOSO - 25467080 - Protocolo 
SPG/656267/2019 - Indefiro a pretensão, mantendo o despacho 
publicado no D.O. de 16-02-2019, ref. à GPM expedida em 04-02-
2019, Protocolo 952780352, 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.

ANDREA SANTANA CARDOSO - 25467080 - Protocolo 
SPG/656267/2019 - Indefiro a pretensão, mantendo o despacho 
publicado no D.O. de 16-02-2019, ref. à GPM expedida em 04-02-
2019, Protocolo 952780351, por não haver elementos novos 
apresentados no pedido de reconsideração que justificariam a 
revisão da decisão, os termos do artigo 8º do Decreto 5614/75.

ANGELA MARIA CLAUDINO SANTOS - 12775253 - Protocolo 
SPG/670815/2019- Indefiro a pretensão, mantendo o despacho 
publicado no D.O. de 28-02-2019, ref. à GPM expedida em 22-02-
2019, Protocolo 952793372, 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

ANNA RITA DE ALMEIDA - 10368727 - Protocolo 
SPG/668572/2019 - Indefiro a pretensão, mantendo o despacho 
publicado no D.O. de 27-02-2019, ref. à GPM expedida em 21-02-
2019, Protocolo 952792176, 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

ANTONIETA CRISTINA S TONETTI - 23614421 - Protocolo 
SPG/760521/2018 - vide despacho publicado no D.O. 01-08-2018.

CESAR LUIZ VESENTINE GARCIA - 22018383 - Protocolo 
SPG/382890/2018 - De acordo com o parecer do médico perito, 
indefiro o pedido de reconsideração do despacho que indeferiu 
o pedido de reenquadramento da licença para tratamento de 
saúde ref. ao período de 45 dias a contar de 11-01-2013, publi-
cado no D.O. de 06-10-2018, Guia de Perícia Médica 134563, 
expedida em 11-01-2013, por não considerar nexo causal 
acidentário como Doença do Trabalho.

CESAR LUIZ VESENTINE GARCIA - 22018383 - Protocolo 
SPG/382890/2018 - De acordo com o parecer do médico perito, 
indefiro o pedido de reconsideração do despacho que indeferiu 
o pedido de reenquadramento da licença para tratamento de 
saúde ref. ao período de 60 dias a contar de 25-02-2013, publi-
cado no D.O. de 06-10-2018, Guia de Perícia Médica 951292700, 
expedida em 25-02-2013, por não considerar nexo causal 
acidentário como Doença do Trabalho.

CESAR LUIZ VESENTINE GARCIA - 22018383 - Protocolo 
SPG/382890/2018 - De acordo com o parecer do médico perito, 
indefiro o pedido de reconsideração do despacho que indeferiu 
o pedido de reenquadramento da licença para tratamento de 
saúde ref. ao período de 30 dias a contar de 09-01-2017, publi-
cado no D.O. de 06-10-2018, Guia de Perícia Médica 952302366, 
expedida em 09-01-2017, por não considerar nexo causal 
acidentário como Doença do Trabalho.

CESAR LUIZ VESENTINE GARCIA - 22018383 - Protocolo 
SPG/382890/2018- De acordo com o parecer do médico perito, 
indefiro o pedido de reconsideração do despacho que indeferiu 
o pedido de reenquadramento da licença para tratamento de 
saúde ref. ao período de 40 dias a contar de 18-01-2005, publi-
cado no D.O. de 06-10-2018, Guia de Perícia Médica 64207050, 
expedida em 19-01-2005, por não considerar nexo causal 
acidentário como Doença do Trabalho.

CESAR LUIZ VESENTINE GARCIA - 22018383 - Protocolo 
SPG/382890/2018 - De acordo com o parecer do médico perito, 
indefiro o pedido de reconsideração do despacho que indeferiu 
o pedido de reenquadramento da licença para tratamento de 
saúde ref. ao período de 60 dias a contar de 05-05-2005, publi-
cado no D.O. de 06-10-2018, Guia de Perícia Médica 118852055, 
expedida em 06-05-2005, por não considerar nexo causal 
acidentário como Doença do Trabalho.

CESAR LUIZ VESENTINE GARCIA - 22018383 - Protocolo 
SPG/382890/2018 - De acordo com o parecer do médico perito, 
indefiro o pedido de reconsideração do despacho que indeferiu 
o pedido de reenquadramento da licença para tratamento de 
saúde ref. ao período de 60 dias a contar de 03-09-2009, publi-
cado no D.O. de 06-10-2018, Guia de Perícia Médica 134542, 
expedida em 04-09-2009, por não considerar nexo causal 
acidentário como Doença do Trabalho.

CESAR LUIZ VESENTINE GARCIA - 22018383 - Protocolo 
SPG/382890/2018 - De acordo com o parecer do médico perito, 
indefiro o pedido de reconsideração do despacho que indeferiu 
o pedido de reenquadramento da licença para tratamento de 
saúde ref. ao período de 28 dias a contar de 22-12-2011, publi-
cado no D.O. de 06-10-2018, Guia de Perícia Médica 951010994, 
expedida em 27-12-2011, por não considerar nexo causal 
acidentário como Doença do Trabalho.

CESAR LUIZ VESENTINE GARCIA - 22018383 - Protocolo 
SPG/382890/2018 - De acordo com o parecer do médico perito, 
indefiro o pedido de reconsideração do despacho que indeferiu 
o pedido de reenquadramento da licença para tratamento de 
saúde ref. ao período de 30 dias a contar de 27-02-2012, publi-
cado no D.O. de 06-10-2018, Guia de Perícia Médica 951058982, 
expedida em 28-02-2012, por não considerar nexo causal 
acidentário como Doença do Trabalho.

CESAR LUIZ VESENTINE GARCIA - 22018383 - Protocolo 
SPG/382890/2018 - De acordo com o parecer do médico perito, 
indefiro o pedido de reconsideração do despacho que indeferiu 
o pedido de reenquadramento da licença para tratamento de 
saúde ref. ao período de 30 dias a contar de11/04/2012, publi-
cado no D.O. de 06-10-2018, Guia de Perícia Médica 951077743, 
expedida em 11-04-2012, por não considerar nexo causal 
acidentário como Doença do Trabalho.

CESAR LUIZ VESENTINE GARCIA - 22018383 - Protocolo 
SPG/382890/2018 - De acordo com o parecer do médico perito, 
indefiro o pedido de reconsideração do despacho que indeferiu 
o pedido de reenquadramento da licença para tratamento de 
saúde ref. ao período de 40 dias a contar de 20-06-2012, publi-
cado no D.O. de 06-10-2018, Guia de Perícia Médica 951136895, 
expedida em 20-06-2012, por não considerar nexo causal 
acidentário como Doença do Trabalho.

CESAR LUIZ VESENTINE GARCIA - 22018383 - Protocolo 
SPG/382890/2018 - De acordo com o parecer do médico perito, 
indefiro o pedido de reconsideração do despacho que indeferiu 
o pedido de reenquadramento da licença para tratamento de 
saúde ref. ao período de 60 dias a contar de 30-07-2012, publi-
cado no D.O. de 06-10-2018, Guia de Perícia Médica 951153968, 
expedida em 30-07-2012, por não considerar nexo causal 
acidentário como Doença do Trabalho.

CESAR LUIZ VESENTINE GARCIA - 22018383 - Protocolo 
SPG/382890/2018 - De acordo com o parecer do médico perito, 
indefiro o pedido de reconsideração do despacho que indeferiu 
o pedido de reenquadramento da licença para tratamento de 
saúde ref. ao período de 60 dias a contar de 05-07-2005, publi-
cado no D.O. de 06-10-2018, Guia de Perícia Médica 159874053, 
expedida em 06-07-2005, por não considerar nexo causal 
acidentário como Doença do Trabalho.

CESAR LUIZ VESENTINE GARCIA - 22018383 - Protocolo 
SPG/382890/2018 - De acordo com o parecer do médico perito, 
indefiro o pedido de reconsideração do despacho que indeferiu 
o pedido de reenquadramento da licença para tratamento de 
saúde ref. ao período de 30 dias a contar de 04-04-2005, publi-
cado no D.O. de 06-10-2018, Guia de Perícia Médica 102304053, 
expedida em 05-04-2005, por não considerar nexo causal 
acidentário como Doença do Trabalho.

CESAR LUIZ VESENTINE GARCIA - 22018383 - Protocolo 
SPG/382890/2018 - De acordo com o parecer do médico perito, 
indefiro o pedido de reconsideração do despacho que indeferiu 
o pedido de reenquadramento da licença para tratamento de 
saúde ref. ao período de 60 dias a contar de 21-12-2015, publi-
cado no D.O. de 06-10-2018, Guia de Perícia Médica 952051895, 
expedida em 22-12-2015, por não considerar nexo causal 
acidentário como Doença do Trabalho.

CESAR LUIZ VESENTINE GARCIA - 22018383 - Protocolo 
SPG/382890/2018 - De acordo com o parecer do médico perito, 
indefiro o pedido de reconsideração do despacho que indeferiu 
o pedido de reenquadramento da licença para tratamento de 
saúde ref. ao período de 12 dias a contar de 18-12-2017, publi-
cado no D.O. de 06-10-2018, Guia de Perícia Médica 952538635, 
expedida em 18-12-2017, por não considerar nexo causal 
acidentário como Doença do Trabalho.

CESAR LUIZ VESENTINE GARCIA - 22018383 - Protocolo 
SPG/382890/2018 - De acordo com o parecer do médico perito, 
indefiro o pedido de reconsideração do despacho que indeferiu 
o pedido de reenquadramento da licença para tratamento de 
saúde ref. ao período de 30 dias a contar de 09-12-2016, publi-
cado no D.O. de 06-10-2018, Guia de Perícia Médica 952292505, 
expedida em 09-12-2016, por não considerar nexo causal 
acidentário como Doença do Trabalho.

CESAR LUIZ VESENTINE GARCIA - 22018383 - Protocolo 
SPG/382890/2018 - De acordo com o parecer do médico perito, 
indefiro o pedido de reconsideração do despacho que indeferiu 
o pedido de reenquadramento da licença para tratamento de 
saúde ref. ao período de 30 dias a contar de 16-11-2017, publi-
cado no D.O. de 06-10-2018, Guia de Perícia Médica 952517115, 
expedida em 16-11-2017, por não considerar nexo causal 
acidentário como Doença do Trabalho.

CLAUDEMIR GALVAO PINTO - 32176705 - Protocolo 
SPG/717221/2018 - em atenção ao pedido de reconsideração 
do despacho publicado no D.O. de 30-05-2018, ref. à Guia de 
Perícia Médica 952629425, expedida em 24-05-2018, indefiro 
a pretensão, pelo não comparecimento à convocação publicada 
no D.O. de 29-06-2018.

 PENITENCIÁRIA DE IRAPURU

 DIRETORIA TÉCNICA III
Portaria do Diretor, de 25-3-2019
Transferindo, a partir de 25-3-2019, da U.A. 28.091 

(Núcleo de Atendimento de Saúde, do Centro de Reintegração 
e Atendimento à Saúde), para U.A. 28.087 (Penitenciária de Ira-
puru), o servidor ALEXANDRE PERIERA LEITE, RG 27.792.230-6, 
Agente de Segurança Penitenciária de Classe V, do SQC-III-QSAP. 
(Portaria 147/2019-PIRAP.)

 CENTRO ADMINISTRATIVO
 Núcleo de Pessoal
 Apostilas do Diretor, de 25-3-2019
Cessando, a partir de 25-3-2019, à vista do disposto no 

artigo 2º do Decreto 57.741, de 18-01-2012, a GRATIFICAÇÃO 
ESPECIAL DE SUPORTE À SAÚDE – GESS, nos termos do inciso II 
do artigo 18 e artigo 20 da Lei Complementar 1.157, de 02-12-
2011, correspondente ao coeficiente 2,4107, sobre o valor da 
UBV – Unidade Básica de Valor, instituída pelo artigo 33 da Lei 
Complementar 1.080, de 17-12-2008, a partir de 01-07-2011, ao 
servidor ALEXANDRE PERIERA LEITE, RG 27.792.230-6, Agente 
de Segurança Penitenciária de Classe V, do SQC-III-QSAP.

Declarando mantido, à vista da Instrução UCRH 04, 
de 4-2-2016, o Adicional de Insalubridade, de que trata a Lei 
Complementar 432/85, alterada pela Lei Complementar 835/97 
e pela Lei Complementar 1179/2012, no Grau Máximo (40%), a 
partir de 25-3-2019, ao servidor ALEXANDRE PERIERA LEITE, RG 
27.792.230-6, Agente de Segurança Penitenciária de Classe V, do 
SQC-III-QSAP, em virtude de transferência da U.A. 28.091 (Núcleo 
de Atendimento de Saúde, do Centro de Reintegração e Aten-
dimento à Saúde), para U.A. 28.087 (Penitenciária de Irapuru).

 PENITENCIÁRIA JOÃO AUGUSTINHO PANUCCI - 
MARABÁ PAULISTA

 CENTRO ADMINISTRATIVO
 Núcleo de Pessoal
 Portarias da Diretora Substituta, de 25-3-2019
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:

ROGER STEFAN, RG 30.582.383-8, AGENTE DE SEGURANÇA 
PENITENCIÁRIA DE CLASSE III, do SQC-III-QSAP, classificado na 
PENITENCIÁRIA JOÃO AUGUSTINHO PANUCCI DE MARABÁ 
PAULISTA, referente ao período aquisitivo de 02-02-2013 a 
31-01-2018 - Certidão 006/18 - PULP 159/2017.

CESAR IGNACIO RIBEIRO, RG 11.410.69-9, AGENTE DE 
SEGURANÇA PENITENCIÁRIA DE CLASSE V, do SQC-III-QSAP, 
classificado na PENITENCIÁRIA JOÃO AUGUSTINHO PANUCCI 
DE MARABÁ PAULISTA, referente ao período aquisitivo de 
10-06-2009 a 08-06-2014 - Certidão 767/14 - PULP 244/2009 
PMAPA.

 Fazenda e 
Planejamento
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Resolução de 25-3-2019
Concedendo ao servidor Edson Luis Pacanaro, RG. 

17.020.756-0, APOFP, Classe I, Nível 2, no dia 06-02-2019, a 
gratificação “Pro-labore”, instituída pelos § 1º e 4º, ambos do 
artigo 15 da LC. 1034/2008, com nova redação dada pela alínea 
“f”, inciso V do artigo 1º da LC. 1199/2013, em percentual de 
10% sobre o valor correspondente ao vencimento da Classe 
I, Nível 1 da carreira do cargo supracitado, pelo exercício em 
substituição do cargo de Diretor Técnico de Divisão da Fazenda 
Estadual, nas ausências da dirigente, (S-004/2019) CRA-9

 SUBSECRETARIA DE GESTÃO

 UNIDADE CENTRAL DE RECURSOS HUMANOS

 DEPARTAMENTO DE PERÍCIAS MÉDICAS 
DO ESTADO
 Despacho do Diretor, de 25-3-2019
As decisões proferidas nos pedidos de reconsideração estão 

amparadas pelos artigos 43 e 45 do Decreto 29.180/88.
Defensoria Publica do Estado
TIAGO MARIANO FERRAZ - 336137503 - Protocolo 

SPG/224124/2019 - em atenção ao pedido de reconsideração 
do despacho publicado no D.O. de 27-12-2018, ref. à Guia de 
Perícia Médica 952766732, expedida em 17-12-2018, indefiro 
a pretensão, pelo não comparecimento à convocação publicada 
no D.O. de 09-02-2019.

Secretaria da Administracao Penitenciária
CESAR AUGUSTO OLIVEIRA MARQUES - 15426099 - Pro-

tocolo SPG/610679/2018. De acordo com o parecer do médico 
perito, indefiro o pedido de reenquadramento da licença para 
tratamento de saúde publicada no D.O. de 13-07-2018, ref. à 
Guia de Perícia Médica 952654150, expedida em 05-07-2018, 
por não considerar nexo causal acidentário.

CESAR AUGUSTO OLIVEIRA MARQUES - 15426099 - Pro-
tocolo SPG/610679/2018. De acordo com o parecer do médico 
perito, indefiro o pedido de reenquadramento da licença para 
tratamento de saúde publicada no D.O. de 29-06-2018, ref. à 
Guia de Perícia Médica 952644782, expedida em 15-06-2018, 
por não considerar nexo causal acidentário.

CESAR LUIZ VESENTINE GARCIA - 22018383 - Protocolo 
SPG/382890/2018 - De acordo com o parecer do médico perito, 
indefiro o pedido de reconsideração do despacho que indeferiu 
o pedido de reenquadramento da licença para tratamento de 
saúde ref. ao período de 45 dias a contar de 14-07-2008, publi-
cado no D.O. de 06-10-2018, Guia de Perícia Médica 950156750, 
expedida em 15-07-2008, por não considerar nexo causal 
acidentário como Doença do Trabalho.

CESAR LUIZ VESENTINE GARCIA - 22018383 - Protocolo 
SPG/382890/2018 - De acordo com o parecer do médico perito, 
indefiro o pedido de reconsideração do despacho que indeferiu 
o pedido de reenquadramento da licença para tratamento de 
saúde ref. ao período de 40 dias a contar de 11-05-2012, publi-
cado no D.O. de 06-10-2018, Guia de Perícia Médica 951102690, 
expedida em 11-05-2012, por não considerar nexo causal 
acidentário como Doença do Trabalho.

CESAR LUIZ VESENTINE GARCIA - 22018383 - Protocolo 
SPG/382890/2018- De acordo com o parecer do médico perito, 
indefiro o pedido de reconsideração do despacho que indeferiu 
o pedido de reenquadramento da licença para tratamento de 
saúde ref. ao período de 60 dias a contar de 28-09-2012, publi-
cado no D.O. de 06-10-2018, Guia de Perícia Médica 951206566, 
expedida em 28-09-2012, por não considerar nexo causal 
acidentário como Doença do Trabalho.

CESAR LUIZ VESENTINE GARCIA - 22018383 - Protocolo 
SPG/382890/2018 - De acordo com o parecer do médico perito, 
indefiro o pedido de reconsideração do despacho que indeferiu 
o pedido de reenquadramento da licença para tratamento de 
saúde ref. ao período de 45 dias a contar de 27-11-2012, publi-
cado no D.O. de 06-10-2018, Guia de Perícia Médica 134561, 
expedida em 27-11-2012, por não considerar nexo causal 
acidentário como Doença do Trabalho.

 PENITENCIÁRIA ASP LINDOLFO TERÇARIOL FILHO 
DE MIRANDÓPOLIS

 CENTRO ADMINISTRATIVO
 Núcleo de Pessoal
 Portaria da Diretora, de 25-3-2019
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 MARCOS ANTONIO SANCHES, RG 
18.360.396-5, AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA DE 
CLASSE VII, do SQC-III-QSAP, classificado na PENITENCIÁRIA 
"ASP LINDOLFO TERCARIOL FILHO" DE MIRANDÓPOLIS, refe-
rente ao período aquisitivo de 08-11-2001 a 06-11-2006 - Certi-
dão 126/06 - PULP 293/1996.

 Despacho da Diretora, de 25-3-2019
Afastando, à vista do atestado médico apresentado, a 

servidora DENIZE MARIA RAMIRES, RG 8.357.452, Assessor I, 
do SQC-I-SAP, por 2 dias a contar de 21-03-2019, nos termos do 
artigo 181, inciso I da Lei 10.261/68.

 PENITENCIÁRIA SÍLVIO YOSHIHIKO HINOHARA - 
PRESIDENTE BERNARDES

 CENTRO ADMINISTRATIVO
 Núcleo de Pessoal
 Apostila do Diretor, de 25-3-2019
Declarando, nos termos do artigo 1º, da LC 813/96 e à 

vista do Despacho do Coordenador das Unidades Prisionais 
da Região Oeste, da Secretaria da Administração Penitenciária, 
exarado aos seu respectivo processo, que o servidor abaixo 
relacionado faz jus à incorporação da Gratificação de Represen-
tação, na seguinte conformidade:

Proc. 086/11 – VALDEIR BRANDI, RG 11.516.000, Enfermei-
ro, do SQC-III-QSAP, 1/10 da Gratificação de Representação de 
Diretor Técnico de Saúde I – 3,54, a partir de 07/10/18.

 PENITENCIÁRIA DE FLORÍNEA

 CENTRO ADMINISTRATIVO
 Núcleo de Pessoal
 Portarias da Diretora, de 25-3-2019
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 EVERTON CORREIA ESTECIO, RG 
34.802.989-5, Agente de Segurança Penitenciária de Classe IV, 
do SQC-III-QSAP, referente ao período aquisitivo de 28-08-2006 
a 26-08-2011 - Certidão 070/11 - PULP 507/2016.

Concedendo, nos termos do artigo 129 da CE/89, o 4º 
Adicional por Tempo de Serviço e a Sexta-Parte dos Vencimentos, 
ao servidor MITCHELL YUTAKA SATO PRADO, RG 28.826.863-5, 
Agente de segurança Penitenciária de Classe V, do SQC-III-QSAP, 
a partir de 24-03-2019.

 PENITENCIÁRIA WELLINGTON RODRIGO SEGURA 
- PRESIDENTE PRUDENTE

 CENTRO ADMINISTRATIVO
 Núcleo de Pessoal
 Apostilas da Diretora, de 25-3-2019
Declarando mantido, à vista da Instrução UCRH 04, de 

04-02-2016, o Adicional de Insalubridade, de que trata a Lei 
Complementar 432/85, alterada pela Lei Complementar 835/97 
e pela lei complementar 1179/2012, em virtude de transferência 
para esta Unidade Prisional, conforme segue:

Grau de Insalubridade de 40% (Máximo):
a partir de 21-03-2019:
LUIS HENRIQUE DE SOUZA LACERDA, RG 29.740.064-2, 

Oficial Operacional, do SQC-III-QSAP.
Concedendo o Adicional de Periculosidade, em confor-

midade com os termos da LC 315/83 e alterações posteriores, 
calculado mediante aplicação do coeficiente 2,50 (dois inteiros 
e cinquenta centésimos) sobre a Unidade Básica de Valor - UBV, 
a que se refere o art. 43, II, da LC 1.080/08, ao servidor LUIS 
HENRIQUE DE SOUZA LACERDA, RG 29.740.064-2, Oficial Ope-
racional, do SQC-III-QSAP, a partir de 21-03-2019.

 PENITENCIÁRIA DE VALPARAÍSO

 Portaria do Diretor, de 25-3-2019
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 HUGO LEONARDO SILVA, RG 
30.228.919-7, Agente de Segurança Penitenciária de Classe IV, 
do SQC-III-QSAP, referente ao período aquisitivo de 22-10-2011 
a 19-10-2016, Certidão 78/2016 – PULP 223/2019.

 PENITENCIÁRIA MAURÍCIO HENRIQUE 
GUIMARÃES PEREIRA - PRESIDENTE VENCESLAU II

 CENTRO ADMINISTRATIVO
 NÚCLEO DE PESSOAL
Portarias do Diretor, de 25-3-2019
Autorizando o gozo de licença-prêmio, nos termos dos artigos 

209 e 213 da Lei 10.261/68, alterada pela LC 1.048/08, aos servidores:
ANDRE LUIS FOUYER RIGHETI, RG 170779166, AGENTE DE 

SEGURANÇA PENITENCIÁRIA DE CLASSE V, do SQC-III-QSAP, 15 
dias, classificado na PENITENCIÁRIA "MAURÍCIO HENRIQUE 
GUIMARÃES PEREIRA" DE PRESIDENTE VENCESLAU, referente 
ao período aquisitivo de 24-09-2009 a 22-09-2014 - Certidão 
139/14 - PULP 067/2004.

MARIA APARECIDA DE SOUZA, RG 14674835, AGENTE TÉC-
NICO DE ASSISTÊNCIA À SAUDE (ASSISTENTE SOCIAL), do SQC-
-III-QSAP, 30 dias, classificada na PENITENCIÁRIA "MAURÍCIO 
HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA" DE PRESIDENTE VENCESLAU, 
referente ao período aquisitivo de 02-12-2007 a 29-11-2012 - 
Certidão 085/14 - PULP 022/03.

SILVIO CESAR DE SOUZA, RG 286622257, AGENTE DE 
SEGURANÇA PENITENCIÁRIA DE CLASSE V, do SQC-III-QSAP, 
15 dias, classificado na PENITENCIÁRIA "MAURÍCIO HENRIQUE 
GUIMARÃES PEREIRA" DE PRESIDENTE VENCESLAU, referente 
ao período aquisitivo de 25-09-2004 a 23-09-2009 - Certidão 
129/09 - PULP 170/04.

 PENITENCIÁRIA DE FLÓRIDA PAULISTA

 CENTRO ADMINISTRATIVO
 Núcleo de Pessoal
 Portaria do Diretor, de 25-3-2019
Concedendo, nos termos dos artigos 209 e 212 da Lei 

10.261/68, alterada pela LC 1.048/08, 90 dias de licença-prêmio 
à servidora ROSEMEIRE GUILHEN FRESCHI, RG 342965773, 
OFICIAL ADMINISTRATIVO, do SQC-III-QSAP, classificada na 
PENITENCIÁRIA "AEVP CRISTIANO DE OLIVEIRA" DE FLORIDA 
PAULISTA, referente ao período aquisitivo de 26-03-2014 a 
24-03-2019 - Certidão 044/19 - PULP 108/2014-PFPTA.

 Apostila da Diretora I, de 25-3-2019
Declarando, nos termos 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 Administração Penitenciária, 
exarado no Processo 442/2016-P “AEVP CO” FLORPA, que o 
servidor LUCIANO ANTONIO BRAGA, RG 24.404.284-6, Agente 
de Segurança Penitenciária de Classe VI, do SQC-III–QSAP, faz 
jus a incorporação de 01/10 (um décimo) da gratificação de 
representação, na seguinte conformidade:

Quantidade - Cargo/Função - Coeficiente - Vigência
01/10 - Supervisor Técnico III - 5,00 - a partir de 26-11-2018
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