
 Atos do Governador
 SECRETARIA DE GOVERNO

 Decretos de 13-3-2020
Exonerando, nos termos do art. 58, I, § 1º, do item 2, da LC 

180-78, o servidor abaixo relacionado, do cargo mencionado, da 
EV-C a que se refere a LC 1080-2008, e alterações posteriores, 
do do SQC-I-QSG como segue:

Roberto Alves de Assumpção Junior, RG 26.824.000-0, do 
cargo de Assessor Técnico de Gabinete IV, Ref. 15.

Nomeando, nos termos do art. 20, I, da LC 180-78, a abaixo 
indicada, para exercer em comissão e em Jornada Completa de 
Trabalho, o cargo a seguir mencionado, na referência da EV-C, 
a que se refere a LC 1.080-2008, e alterações posteriores, do 
SQC-I-QSG:

Assessor Técnico de Gabinete IV, Ref. 15: Denise Maria Ayres 
de Abreu, RG 4.938.279-2, vago em decorrência da exoneração 
de Roberto Alves de Assumpção Junior, RG 26.824.000-0.

 SECRETARIA DA SAÚDE
 Decretos de 12-3-2020
Nomeando:
nos termos do art. 20, II, da LC 180-78, a abaixo indicada, 

habilitada em concurso público, para exercerem, em caráter 
efetivo e em Jornada Ampliada de Trabalho, sujeito a estágio 
probatório, o cargo de Médico I, Referência M-I, do SQC-III-QSS, 
a que se refere à LC 1.193-2013:

Coordenadoria de Serviços de Saúde
Hospital "Guilherme Álvaro" em Santos: Clara Regia de 

Sousa Rosa, RG 29212491–4–RJ, vago em decorrência da apo-
sentadoria de Olivia Aguiar Balieiro Fernandes, RG 5264316–5 
(D.O. 11-10-2017).

nos termos do art. 20, II, da LC 180-78, a abaixo indicada, 
habilitada em concurso público, para exercer, em caráter efetivo 
e em Jornada Ampliada de Trabalho, sujeito a estágio probatório, 
o cargo de Médico I, Referência M-I, do SQC-III-QSS a que se 
refere à LC 1.193-2013:

Coordenadoria de Serviços de Saúde
Hospital "Guilherme Álvaro" em Santos: Tatiana Antunes de 

Lara, RG 28804936–6, vago em decorrência da aposentadoria 
de Norton Jose Mastrofrancisco Dias, RG 4254545–6 (D.O. 
11-11-2017);

nos termos do art. 20, II, da LC 180-78, a abaixo indicada, 
habilitada em concurso público, para exercer, em caráter efetivo 
e em Jornada Reduzida de Trabalho, sujeito a estágio probatório, 
o cargo de Médico I, Referência M-I, do SQC-III-QSS, a que se 
refere à LC 1.193-2013:

Coordenadoria de Regiões de Saúde
DRS IX – Marília – Sede: Renata Filpi Martello da Silveira, 

RG 19621046–X, cargo criado pela Lei 13683-2009;
nos termos do art. 20, II, da LC 180-78, as abaixo indicadas, 

habilitadas em concurso público, para exercerem, em caráter 
efetivo e em Jornada Básica de Trabalho, sujeito a estágio pro-
batório, o cargo a seguir mencionado, no Grau A na referência 
da estrutura de vencimentos II da Escala de Vencimentos nível 
universitário a que se refere a LC 1.157-2011, do SQC-III-QSS:

Agente Técnico de Assistência à Saúde (Nutricionista), Ref. 1
Coordenadoria de Serviços de Saúde
Hospital Santa Tereza em Ribeirão Preto: Selma Aparecida 

de Moraes, RG 23770357–9, vago em decorrência da aposen-
tadoria de Rosa Yoshico Nisiyamamoto Takahashi, RG 6890678 
(D.O.5-6-2019);

Coordenadoria de Regiões de Saúde
DRS IX – Marília – Sede: Karla Honda, RG 42632311–7, 

cargo criado pela Lei 13683-2009;
nos termos do art. 20, II, da LC 180-78, os abaixo indicados, 

habilitados em concurso público, para exercerem, em caráter 
efetivo e em Jornada Reduzida de Trabalho, sujeito a estágio 
probatório, o cargo de Médico I, Referência M-I, do SQC-III-QSS, 
a que se refere à LC 1.193-2013:

Coordenadoria de Serviços de Saúde
Conjunto Hospitalar do Mandaqui: Matheus Schmidt Gomes 

de Oliveira, RG 37942886–6, vago em decorrência da aposen-
tadoria de Margarete Mota Volpato, RG 62536595–1 (D.O.3-
4-2019);

Departamento de Gerenciamento Ambulatorial da Capital 
- DGAC

Núcleo de Gestão Assistencial 63 - Várzea do Carmo: Clara 
Vidaurre Mendes, RG 21342754–5–RJ, cargo criado pela Lei 
13683-2009;

Instituto Clemente Ferreira – ICF: Jequelie Cassia Gomes 
Duarte, RG 14589731–MG, vago em decorrência da exoneração 
de Marcelo Viola Gabaldo, RG 28962444–7 (D.O. 12-12-2018);

Coordenadoria de Controle de Doenças
Centro de Vigilância Epidemiológica "Prof. Alexandre Vran-

jac": Ricardo Antonio Lobo, RG 23612103–0, vago em decorrên-
cia da aposentadoria de Clelia Maria Sarmento de Souza Aranda, 
RG 6727759–7 (D.O. 10-8-2019);

nos termos do art. 20, II, da LC 180-78, o abaixo indicado, 
habilitado em concurso público, para exercer, em caráter efetivo 
e em Jornada Reduzida de Trabalho, sujeito a estágio probatório, 
o cargo de Médico I, Referência M-I, do SQC-III-QSS, a que se 
refere à LC 1.193-2013:

Coordenadoria de Serviços de Saúde
Departamento de Gerenciamento Ambulatorial da Capital – 

DGAC: Loraine Garcia Sanches de Souza Scuro, RG 35193473–X, 
cargo criado pela Lei 13683-2009;

nos termos do art. 20, II, da LC 180-78, a abaixo indicada, 
habilitada em concurso público, para exercer, em caráter efetivo 
e em Jornada Reduzida de Trabalho, sujeito a estágio probatório, 
o cargo de Médico I, Referência M-I, do SQC-III-QSS, a que se 
refere à LC 1.193-2013:

Coordenadoria de Serviços de Saúde
Departamento de Gerenciamento Ambulatorial da Capital 

– DGAC: Thais Yuka Takahashi, RG 43669733–6, cargo criado 
pela Lei 13683-2009;

nos termos do art. 20, II, da LC 180-78, o abaixo indicado, 
habilitado em concurso público, para exercer, em caráter efetivo 
e em Jornada Reduzida de Trabalho, sujeito a estágio probatório, 
o cargo de Médico I, Referência M-I, do SQC-III-QSS, a que se 
refere à LC 1.193-2013:

Coordenadoria de Serviços de Saúde
Departamento de Gerenciamento Ambulatorial da Capital 

– DGAC: Andre Luiz Mendes Martins, RG 5561433–MG, vago 
em decorrência do falecimento de Jose Edmur dos Santos, RG 
1107368 (D.O. 11-9-2007).

 Casa Civil
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Resolução de 13-3-2020
Exonerando, a pedido e a partir de 11-3-2020, nos termos 

do art. 58, I, § 1°, item 1, da LC 180-78, Mariangela Fialek, RG 
3079270322-SJS/RS, do cargo de Assessor Técnico de Gabinete 
IV, Ref. 15, em comissão, do SQC-I-QCC, da EV-C, instituída pela 
LC 1080-2008, e alterações posteriores.

 CHEFIA DE GABINETE

 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
 Portarias da Diretora, de 12-3-2020
À vista do atestado médico apresentado, fica a servidora 

Aline Silva Herrera, RG 22.999.115-4, Assessor Técnico de 
Gabinete IV, comissão, Ref. 15, da EV-C, do SQC-I-QCC, afastada 
por 4 dias a contar de 2-3-2020, nos termos do art. 181, I, da 
Lei 10.261-68.

De 13-3-2020
Concedendo, nos termos dos arts. 209, 213 e 214 da Lei 

10.261-68 com alterações posteriores, ao abaixo identificado, 
90 dias de licença prêmio que faz jus, referente ao período 
aquisitivo mencionado:

SPDOC 77161-2015 – Guerino Walter Minervino Junior, RG 
9.421.329-X, Executivo Público, Ref. 1, Grau B da EVNU, do SQC-
-III-QCC, de 25-5-2013 a 23-5-2018.

 Governo
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Resoluções
De 12-3-2020
Autorizando, nos termos do art. 69 da Lei 10.261-68, 

observado o disposto nos Decs. 52.322-69, e 52.833-2008, o 
afastamento de Rodrigo Sarmento Barata, RG 46.006.190-2, 
Assessor Técnico de Gabinete IV, da Subsecretaria de Parcerias 
e Inovação da Secretaria de Governo, para, sem prejuízo dos 
vencimentos e das demais vantagens de seu cargo, no dia 13-3-
2020, empreender viagem ao Ceará, a fim de participar do "I 
Congresso Nacional de Gestão Pública para Resultados".

De 13-3-2020
Atribuindo, com fundamento no art. 18, da LC 1080-2008 

e alterações posteriores, a partir de 5-2-2020, aos abaixo iden-
tificados, no exercício da função de Corregedor, prevista nos 
arts. 25 e 26 do Dec. 57.500-2011, gratificação “pro labore” 
calculada mediante a aplicação do coeficiente 30 sobre o valor 
da Unidade Básica de Valor-UBV, instituída pelo art. 33, da LC 
mencionada, correndo as despesas à conta de recursos próprios 
do orçamento vigente:

Renata Helena Passini, RG 27.598.901-X; Ricardo Nogueira 
Damasceno, RG 17.748.707; Paula Julieta Jorge de Oliveira, RG 
22.248.839-6.

Autorizando:
em caráter excepcional, o afastamento de:
Cristiane Marcondes, RG 22.149.840-0, Oficial Adminis-

trativo, da Secretaria da Saúde, para, sem prejuízo dos salários 
e das demais vantagens de sua função, prestar serviços junto 
ao Centro Estadual de Educação Tecnológica - CEETEPS, até 
31-12-2020;

Marco Antonio Ferreira da Costa, RG 15.513.681-1, Enge-
nheiro VI, da Secretaria da Saúde, para, sem prejuízo dos salários 
e das demais vantagens de sua função, prestar serviços junto 
à Secretaria de Agricultura e Abastecimento, até 31-12-2020.

nos termos dos arts. 65 e 66, da Lei 10.261-68, autoriza o 
afastamento de:

Glacy Pereira, RG 29.764.084-7, Oficial Administrativo, da 
Secretaria de Governo, para, sem prejuízo dos vencimentos e 
das demais vantagens de seu cargo, prestar serviços junto ao 
Departamento Estadual de Trânsito - Detran, até 31-12-2020;

João Araújo da Silva, RG 18.631.425-5, Oficial Administrati-
vo, da Secretaria de Governo, para, sem prejuízo dos vencimen-
tos e das demais vantagens de seu cargo, prestar serviço junto à 
Secretaria da Fazenda e Planejamento, até 31-12-2020;

Valeria Rodrigues dos Santos, RG 24.134.665-4, Oficial 
Administrativo, da Secretaria do Desenvolvimento Social, para, 
sem prejuízo dos vencimentos e das demais vantagens de 
seu cargo, prestar serviços junto à Secretaria de Governo, até 
31-12-2020.

Cessando, a partir de 17-1-2020, os efeitos da resolução 
SG 97 publicada em 19-12-2019, na parte que prorrogou o 
afastamento de Claudio Henrique Carvalho dos Santos Gibelli, 
RG 30.587.372-6, Professor Educação Básica II, da Secretaria da 
Educação, junto à Prefeitura Municipal de Aparecida.

Concedendo e fixando:
nos termos do art. 26, II, alínea “b”, do Dec. 52.833-2008 

c.c. o art. 60, parágrafo único do Dec. 61.036-2015 e com base 
no inc. III, do art. 135, da Lei 10.261-68, aos abaixo identificados, 
gratificação mensal, a título de representação, correspondente 
aos coeficientes relacionados calculados sobre o valor da Unida-
de Básica de Valor-UBV, instituída pelo art. 33 da LC 1080-2008 e 
alterações posteriores, correndo as despesas à conta de recursos 
próprios do orçamento vigente:

Coeficiente 85,00
a partir de 2-12-2019: Roberto Alves de Assumpção Junior, 

RG 26.824.000-0;
a partir de 27-1-2020: Marcos José Teixeira, RG 12.777.485-3;
Coeficiente 27,00
a partir de 28-1-2020: Fernanda Wolski Magalhães, RG 

20.040.557-9;
a partir de 31-1-2020: Leonardo de Serqueira Mauro, RG 

27.838.520-5;
nos termos do art. 26, II, alínea “b”, do Dec. 52.833-2008 

c.c. o art. 60, parágrafo único do Dec. 61.036-2015 e com base 
no inc. III, do art. 135, da Lei 10.261-68, a partir de 22-2-2020, 
a Luiz Chrysostomo de Oliveira, RG 38.842.569-6, da Secretaria 
de Desenvolvimento Regional, gratificação mensal, a título de 
representação, correspondente a 70 calculado sobre o valor da 
Unidade Básica de Valor-UBV, instituída pelo art. 33 da LC 1080-
2008 e alterações posteriores, correndo as despesas à conta de 
recursos próprios do orçamento vigente, da referida Secretaria;

nos termos do art. 26, II, alínea “b”, do Dec. 52.833-2008 
c.c. o art. 60, parágrafo único do Dec. 61.036-2015 e com base 
no inc. III, do art. 135, da Lei 10.261-68, a partir de 28-1-2020, 
a Marcelo Theobaldo Werneck, RG 10.985.677-6, gratificação 
mensal, a título de representação, correspondente a 57 calcu-
lado sobre o valor da Unidade Básica de Valor-UBV, instituída 
pelo art. 33 da LC 1080-2008 e alterações posteriores, correndo 
as despesas à conta de recursos próprios do orçamento vigente;

nos termos do art. 26, II, alínea “b”, do Dec. 52.833-2008 
c.c. o art. 60, parágrafo único do Dec. 61.036-2015 e com base 

no inc. III, do art. 135, da Lei 10.261-68, aos abaixo identificados, 
gratificação mensal, a título de representação, correspondente 
aos coeficientes relacionados calculados sobre o valor da Unida-
de Básica de Valor-UBV, instituída pelo art. 33 da LC 1080-2008 e 
alterações posteriores, correndo as despesas à conta de recursos 
próprios do orçamento vigente:

Coeficiente 50,00
a partir de 12-2-2020: Rodrigo Lourenço da Silva, RG 

1055424046 SSP/RS
Coeficiente 39,00
a partir de 3-3-2020: Milton Ricardo Vedoato Filho, RG 

25.935.716-9;
nos termos do art. 26, II, alínea “b”, do Dec. 52.833-2008 

c.c. o art. 60, parágrafo único do Dec. 61.036-2015 e com base 
no inc. III, do art. 135, da Lei 10.261-68, a Caroline Pereira 
Santos, RG 42.548.413-0, gratificação mensal, a título de repre-
sentação, correspondente a 40,00 calculado sobre o valor da 
Unidade Básica de Valor-UBV, instituída pelo art. 33 da LC 1080-
2008, e alterações posteriores, correndo as despesas à conta 
de recursos próprios do orçamento vigente, ficando cessados 
os efeitos da Resolução anterior que concedeu gratificação de 
representação à interessada;

nos termos do art. 26, II, alínea “b”, do Dec. 52.833-2008 
c.c. o art. 60, parágrafo único do Dec. 61.036-2015 e com base 
no inc. III, do art. 135, da Lei 10.261-68, a partir de 3-2-2020, 
a Edson Gomes de Souza Junior, RG 25.775.120-8, gratificação 
mensal, a título de representação, correspondente a 40,00 cal-
culado sobre o valor da Unidade Básica de Valor-UBV, instituída 
pelo art. 33 da LC 1080-2008 e alterações posteriores, correndo 
as despesas à conta de recursos próprios do orçamento vigente, 
ficando cessados os efeitos da Resolução, que concedeu Gratifi-
cação de Representação ao interessado;

nos termos do art. 26, II, alínea “b”, do Dec. 52.833-2008, 
c.c o art. 60, parágrafo único do Dec. 61.036-2015 e com base 
no inc. III, do art. 135, da Lei 10.261-68, a partir de 3-2-2020, 
a Rodrigo Fagundes Sardinha Benettão, RG 42.105.451-7, gra-
tificação mensal, a título de representação, correspondente a 

Comunicado

FAZENDA E PLANEJAMENTO
COMUNICADO DPME Nº 039, DE 13/03/2020

A Diretora Técnica de Saúde III, do Departamento de Perícias Médicas do Estado – DPME, no uso 
das competências que lhe são atribuídas, comunica que:

Considerando a existência no Estado de São Paulo de casos suspeitos para o novo coronavírus

Considerando tratar-se de doença contagiosa

As solicitações de perícias médicas para servidores com febre e sintomas respiratórios que possu-
am histórico de viagem à locais de transmissão ou tenham tido contato com caso suspeito devem 
ser solicitadas pelo sistema informatizado do DPME observando os seguintes passos:

1) Mediante solicitação do servidor, o órgão de RH deverá fazer a requisição online de agendamen-
to de perícia médica, no sistema eSisla, disponível por meio da “Área Restrita” do endereço http://
periciasmedicas.gestaopublica.sp.gov.br/eSisla;

2) No menu de tarefas localizado no canto superior esquerdo da tela, o usuário do órgão de RH 
deverá selecionar a opção “Agendamento – Licença” e informar o CPF do servidor que requisitou 
a perícia médica;

3) Digitalizar e anexar ao sistema a documentação médica que indica o afastamento do servidor;

Obs: O nome do arquivo não pode ultrapassar 40 posições. Devendo a extensão ser JPG ou PDF 
com tamanho máximo de 250 kbytes, preferencialmente sem caracteres especiais e acentuação.

4) Para concluir a solicitação o usuário do setor de RH deverá:

a) Atualizar os dados de contato do servidor e clicar em “CONFIRMAR”;

b) Preencher os dados da perícia: TIPO, PESSOA e HOSPITALAR;

c) Informar os dados do atestado, principalmente Nº DE DIAS e DATA DO ATESTADO;

d) Selecionar “ENVIAR”;

e) Selecionar “CONCLUIR”;

f) O sistema emitirá o comprovante de agendamento e deverá acompanhar as publicações em 
Diário Oficial.

No caso de necessidade de afastamento para acompanhamento de familiar com febre e sintomas 
respiratórios que possuam histórico de viagem à locais de transmissão ou tenham tido contato 
com caso suspeito, a Unidade do servidor deverá encaminhar a solicitação da licença por e-mail: 
periciasmedicas@sp.gov.br  anexando ao pedido relatório médico completo que esteja de acordo 
com os termos da Resolução SPG nº 09, de 12 de abril de 2016 e no qual conste, ainda, o nome do 
servidor como familiar responsável (cuidador).

Quaisquer dúvidas entrar em contato com o DPME pelo e-mail: periciasmedicas@sp.gov.br
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