
Comunicado

PROJETOS,ORÇAMENTO E GESTÃO
COMUNICADO DPME Nº 093, DE 14/09/2020

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

Quando o servidor necessitar afastar-se por apresentar sintomas reconhecidos do 
Novo Coronavirus, ou confirmada a contaminação, e a solicitação estiver de acordo 
com os itens V e VI da Deliberação 1, de 17-3-2020, do Comitê Administrativo 
Extraordinário Covid-19, caberá à Unidade do servidor providenciar a devida 
publicação destes afastamentos nos seguintes termos:

À vista do atestado médico apresentado e com base no item ( V ou VI) da 
Deliberação 1, de 17-3-2020, do Comitê Administrativo Extraordinário COVID 19, 
fica o servidor abaixo relacionado afastado:

NOME – RG – PERÍODO

No caso de servidor que necessitar afastar-se por apresentar sintomas 
reconhecidos do Novo Coronavirus, ou confirmada a contaminação, e a solicitação 
estiver de acordo com o item VII da Deliberação 1, de 17-3-2020, do Comitê 
Administrativo Extraordinário Covid-19, caberá à Unidade do servidor solicitar 
perícia médica pelo sistema informatizado do DPME, conforme Comunicado 
DPME 067, de 23/06/2020, republicado em 26/06/2020.

Informes
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EMERSON ADRIANO PIAI - 20073751 - Protocolo SEDUC-
-EXP-2020/273099 - De acordo com o parecer do senhor médico 
perito, concedo 79 dias de licença para tratamento de saúde 
a contar de 30/04/2020, nos termos dos arts. 191 / 193-I EFP, 
reconsiderando parcialmente o despacho publicado no D.O.E. de 
17/07/2020, ref. à Guia de Perícia Médica Nº 953040122, expe-
dida em 30/04/2020. Com relação ao período de 18/07/2020 a 
27/07/2020, caberia ao interessado ao tomar ciência da publi-
cação 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 nº 29.180/88

EMERSON ADRIANO PIAI - 20073751 - Protocolo SEDUC-
-EXP-2020/273099, na publicação de 17/03/2020, leia-se " ... 56 
dias de licença ... " e não como constou

EMERSON ADRIANO PIAI - 20073751 - Protocolo SEDUC-
-EXP-2020/273099, na publicação de 17/03/2020, leia-se " ... 56 
dias de licença ... " e não como constou

GENYKELLEY CARVALHO REZENDE - 38804594 - Protocolo 
SFP-EXP-2020/163011, Em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 90 dias a contar de 29/07/20, despacho 
publicado no D.O.E. de 18/08/2020, Guia de Perícia Médica Nº 
953070658, expedida em 30/07/2020, 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.

GILENILDA COSTA DE SOUZA - 54481348 - Protocolo 
SEFAZ/0000/0000; De acordo com o parecer do senhor médico 
perito, concedo 15 dias de licença para tratamento de saúde a 
contar de 22/04/2020, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, recon-
siderando o despacho publicado no D.O.E. de 30/07/2020, ref. à 
Guia de Perícia Médica Nº 953039017, expedida em 28/04/2020.

IOLANDA SOARES VALENTE - 17582557 - Protocolo SEDUC-
-EXP-2020/266517; De acordo com o parecer do senhor médico 
perito, concedo 60 dias de licença para tratamento de saúde a 
contar de 07/04/2020, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, recon-
siderando o despacho publicado no D.O.E. de 06/08/2020, ref. à 
Guia de Perícia Médica Nº 953032787, expedida em 08/04/2020.

ISRAEL MENDONCA - 17412488 - Protocolo SFP-
-EXP-2020/164959, Em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 60 dias a contar de 07/08/20, despacho 
publicado no D.O.E. de 25/08/2020, Guia de Perícia Médica Nº 
953073968, expedida em 10/08/2020, 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.

IZABEL CRISTINA SERRA - 33791526 - Protocolo SFP-
-EXP-2020/163320, Em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 30 dias a contar de 10/04/20, despacho 
publicado no D.O.E. de 05/08/2020, Guia de Perícia Médica Nº 
953034124, expedida em 13/04/2020, indefiro a pretensão, 
tendo em vista que não foram apresentados elementos que 
justifiquem a revisão da decisão anterior.

JOANA APARECIDA FERREIRA - 35780848 - Protocolo 
SEDUC-CAP-2020/686214, Em atenção ao pedido de reconsi-
deração referente ao período de 90 dias a contar de 03/08/20, 
despacho publicado no D.O.E. de 21/08/2020, Guia de Perícia 
Médica Nº 953072202, expedida em 04/08/2020, indefiro a pre-
tensão, tendo em vista que não foram apresentados elementos 
que justifiquem a revisão da decisão anterior.

JOSE ANTONIO BARBOSA - 17841289 - Protocolo SFP-
-EXP-2020/153566; De acordo com o parecer do senhor médico 
perito, concedo 21 dias de licença para tratamento de saúde a 
contar de 01/07/2020, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, recon-
siderando o despacho publicado no D.O.E. de 25/07/2020, ref. à 
Guia de Perícia Médica Nº 953065024, expedida em 14/07/2020.

MARIA JOSE OLIVEIRA A P STELLA - 17122189 - Protocolo 
SFP-EXP-2020/162497; De acordo com o parecer do senhor 
médico perito, concedo 8 dias de licença para tratamento de 
saúde a contar de 01/07/2020, nos termos dos arts. 191/193-
I EFP, reconsiderando o despacho publicado no D.O.E. de 
11/07/2020, ref. à Guia de Perícia Médica Nº 953062029, expe-
dida em 05/07/2020.

MARINA TOLEDO M G FERREIRA - 12879552 - Protocolo 
SFP-EXP-2020/139888; De acordo com o parecer do senhor 
médico perito, concedo 30 dias de licença para tratamento de 
saúde a contar de 23/06/2020, nos termos dos arts. 191/193-
I EFP, reconsiderando o despacho publicado no D.O.E. de 
22/07/2020, ref. à Guia de Perícia Médica Nº 953063454, expe-
dida em 08/07/2020.

MERCIA DA SILVA ROCHA - 19870611 - Protocolo SFP-
-EXP-2020/163335, Em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 45 dias a contar de 12/08/20, despacho 
publicado no D.O.E. de 27/08/2020, Guia de Perícia Médica Nº 
953075426, expedida em 13/08/2020, 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.

NILSA FERNANDES NASCIMENTO - 34367073 - Protocolo 
SEDUC-EXP-2020/264719 - vide despacho publicado no D.O.E. 
de 25/08/2020.

PATRICIA DESTRE DE VASCONCELOS - 23146551 - Proto-
colo SFP-EXP-2020/148166 - vide despacho publicado no D.O.E. 
de 26/08/2020.

REGINA DIONIZIA DE JESUS - 13176581 - Protocolo SFP-
-EXP-2020/150399; De acordo com o parecer do senhor médico 
perito, concedo 40 dias de licença para tratamento de saúde a 
contar de 12/05/2020, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, recon-
siderando o despacho publicado no D.O.E. de 17/07/2020, ref. à 
Guia de Perícia Médica Nº 953046488, expedida em 19/05/2020.

RENATA RIBEIRO DA SILVA - 14668098 - Protocolo SFP-
-EXP-2020/153984, na publicação de 12/12/2015, leia-se " ... a 
contar de 18/09/2015 ... " e não como constou

RITA DE CASSIA ASCOLI MORGADO - 13516553 - Protocolo 
SFP-EXP-2020/163878, Em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 05 dias a contar de 12/03/20, despacho 
publicado no D.O.E. de 08/08/2020, Guia de Perícia Médica Nº 
953020841, expedida em 13/03/2020, indefiro a pretensão, 
tendo em vista que não foram apresentados elementos que 
justifiquem a revisão da decisão anterior.

Decisão Judicial
RITA DE CASSIA ASCOLI MORGADO - 13516553 - Protocolo 

SFP-EXP-2020/163878, Em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 05 dias a contar de 12/03/20, despacho 
publicado no D.O.E. de 08/08/2020, Guia de Perícia Médica Nº 
953020841, expedida em 13/03/2020, indefiro a pretensão, 
tendo em vista que não foram apresentados elementos que 
justifiquem a revisão da decisão anterior.

ROSALINA MODENEZ ALVES - 18243806 - Protocolo 
SEDUC-EXP-2020/265804, Em atenção ao pedido de reconside-
ração referente ao período de 30 dias a contar de 12/08/2020, 
indefiro a pretensão, mantendo o despacho publicado no D.O.E. 
de 18/07/2020, GPM expedida em 13/07/2020, Protocolo nº 
953064870, com base no artigo 182 da Lei nº 10.261/68 e 
alterações, tendo em vista a ciência do interessado com relação 
ao período concedido. Com relação ao período de 12/08/2020 a 
10/09/2020, caberia ao interessado ao tomar ciência da publi-
cação 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 nº 29.180/88

ROSANA RAFAEL DE CARVALHO - 24208912 - Protocolo 
SFP-EXP-2020/163338, Em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 30 dias a contar de 18/05/20, despacho 
publicado no D.O.E. de 15/08/2020, Guia de Perícia Médica Nº 
953046336, expedida em 19/05/2020, indefiro a pretensão, 
tendo em vista que não foram apresentados elementos que 
justifiquem a revisão da decisão anterior.

ROSIMEIRE APARECIDA ZAMBON - 16399144 - Protocolo 
SFP-EXP-2020/163999, Em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 30 dias a contar de 06/08/20, despacho 
publicado no D.O.E. de 18/08/2020, Guia de Perícia Médica Nº 
953073164, expedida em 06/08/2020, 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.

SANDRA QUEIROZ GONCALVES - 28345530 - Protocolo 
SFP-EXP-2020/154134; Ofício 151/2020; De acordo com o pare-
cer do senhor médico perito, concedo 60 dias de licença para tra-
tamento de saúde a contar de 10/03/2020, nos termos dos arts. 
191/193-I EFP, reconsiderando o despacho publicado no D.O.E. 
de 28/07/2020, ref. à Guia de Perícia Médica Nº 953058541, 
expedida em 19/06/2020.

SIRLANDIA DA SILVA SANTOS - 43874746 - Protocolo SFP-
-EXP-2020/164730, Em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 20 dias a contar de 21/07/20, despacho 
publicado no D.O.E. de 06/08/2020, Guia de Perícia Médica Nº 
953068104, expedida em 22/07/2020, indefiro a pretensão, 
tendo em vista que não foram apresentados elementos que 
justifiquem a revisão da decisão anterior.

TACIARIA MAIA NONATO - 28286995 - Protocolo SFP-
-EXP-2020/145404; De acordo com o parecer do senhor médico 
perito, concedo 90 dias de licença para tratamento de saúde a 
contar de 14/04/2020, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, recon-
siderando o despacho publicado no D.O.E. de 09/07/2020, ref. à 
Guia de Perícia Médica Nº 953035581, expedida em 17/04/2020.

THAYLA FRANCISCO DE SANTE - 33856812 - Protocolo 
SFP-EXP-2020/164875, Em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 30 dias a contar de 27/07/20, despacho 
publicado no D.O.E. de 14/08/2020, Guia de Perícia Médica Nº 
953069915, expedida em 28/07/2020, 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.

VALERIA DA SILVA GONCALVES - 17400614 - Protocolo 
SFP-EXP-2020/163292, Em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 60 dias a contar de 12/03/20, despacho 
publicado no D.O.E. de 08/08/2020, Guia de Perícia Médica Nº 
953021182, expedida em 13/03/2020, 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 FAZENDA E PLANEJAMENTO
EDILEIDE SOARES DE MENESES - 17044140 - Protocolo 

SFP-EXP-2020/164495, Em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 30 dias a contar de 17/04/20, despacho 
publicado no D.O.E. de 13/08/2020, Guia de Perícia Médica Nº 
953036552, expedida em 22/04/2020, indefiro a pretensão, 
tendo em vista que não foram apresentados elementos que 
justifiquem a revisão da decisão anterior.

SECRETARIA DA JUSTICA E DEFESA DA CIDADANIA
MEIRE GOMES DA COSTA FRANCISCO - 19335282 - Pro-

tocolo SFP-EXP-2020/164464; De acordo com o parecer do 
senhor médico perito, concedo 10 dias de licença para trata-
mento de saúde a contar de 06/08/2020, nos termos dos arts. 
191/193-I EFP, reconsiderando o despacho publicado no D.O.E. 
de 29/08/2020, ref. à Guia de Perícia Médica Nº 953073973, 
expedida em 10/08/2020.

SECRETARIA DA SAUDE
ALAYDE DANTAS DA SILVA NETA - 30909673 - Protocolo 

SFP-EXP-2020/172371, na publicação de 01/08/2020, leia-se " 
... a contar de 22/07/2020 ... " e não como constou

ALDENY GONZAGA SILVA - 19527342 - SFP-
-EXP-2020/172319- Torna sem efeito o despacho publicado no 
D.O.E. de 12/08/2020.

ALDENY GONZAGA SILVA - 19527342 - SFP-
-EXP-2020/172319; Defiro o enquadramento da licença para 
tratamento de saúde de 14 dias a contar de 30/03/2020, publi-
cada no D.O.E. de 31/03/2020, como decorrente de nexo causal 
acidentário, nos termos do art. 194 EFP.

ALDENY GONZAGA SILVA - 19527342 - SFP-
-EXP-2020/172319; Defiro o enquadramento da licença para 
tratamento de saúde de 14 dias a contar de 30/03/2020, publi-
cada no D.O.E. de 31/03/2020, como decorrente de nexo causal 
acidentário, nos termos do art. 194 EFP.

ALESSANDRA MARCIA PATRICIO - 44704467 - Protocolo 
SFP-EXP-2020/163685, Em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 14 dias a contar de 10/04/20, despacho 
publicado no D.O.E. de 22/08/2020, Guia de Perícia Médica Nº 
953034107, expedida em 13/04/2020, indefiro a pretensão, 
tendo em vista que não foram apresentados elementos que 
justifiquem a revisão da decisão anterior.

ANDREIA ALVES C LOURENCO - 21187290 - Protocolo 
SES-EXP-2020/40101, Em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 90 dias a contar de 17/03/20, despacho 
publicado no D.O.E. de 27/08/2020, Guia de Perícia Médica Nº 
953024714, expedida em 19/03/2020, 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.

ANNE HANAE MATSUMOTO - 8999351 - Protocolo SFP-
-EXP-2020/162134 - Indefiro a pretensão, mantendo o despacho 
publicado no D.O.E. de 08/08/2020, ref. à GPM expedida em 
01/04/2020, Protocolo nº 953030553, por não haver elementos 
novos apresentados no pedido de reconsideração que justifica-
riam a revisão da decisão, nos termos do artigo 8º do Decreto 
nº 5614/75

ANNE HANAE MATSUMOTO - 8999351 - Protocolo SFP-
-EXP-2020/162134 - Indefiro a pretensão, mantendo o despacho 
publicado no D.O.E. de 08/08/2020, ref. à GPM expedida em 
02/04/2020, Protocolo nº 953030708, por não haver elementos 
novos apresentados no pedido de reconsideração que justifica-
riam a revisão da decisão, nos termos do artigo 8º do Decreto 
nº 5614/75

CARMINDA DE OLIVEIRA PINTO - 12919541 - ProtocoloSFP-
-EXP-2020/150460- Assunto solucionado, vide despacho publi-
cado no D.O.E. 09/09/2020.

CASSIANO WALDANSKI DOS SANTOS - 27292520 - Pro-
tocolo SFP-EXP-2020/141313; De acordo com o parecer do 
senhor médico perito, concedo 6 dias de licença para trata-
mento de saúde a contar de 20/07/2020, nos termos dos arts. 
191/193-I EFP, reconsiderando o despacho publicado no D.O.E. 
de 24/07/2020, ref. à Guia de Perícia Médica Nº 953068556, 
expedida em 23/07/2020.

CASSIANO WALDANSKI DOS SANTOS - 27292520 - Pro-
tocolo SFP-EXP-2020/141313; De acordo com o parecer do 
senhor médico perito, concedo 6 dias de licença para trata-
mento de saúde a contar de 20/07/2020, nos termos dos arts. 
191/193-I EFP, reconsiderando o despacho publicado no D.O.E. 
de 24/07/2020, ref. à Guia de Perícia Médica Nº 953068555, 
expedida em 23/07/2020.

DILMA APARECIDA DE AQUINO - 10768748 - Protocolo 
SFP-EXP-2020/165094, Em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 15 dias a contar de 13/03/20, despacho 
publicado no D.O.E. de 15/08/2020, Guia de Perícia Médica Nº 
953036545, expedida em 22/04/2020, indefiro a pretensão, 
tendo em vista que não foram apresentados elementos que 
justifiquem a revisão da decisão anterior.

DORACY HESSEL DA CONCEICAO - 6994731 - Protocolo 
SFP-EXP-2020/130432; Indefiro a pretensão, mantendo o des-
pacho publicado no D.O.E. de 21/08/2020, ref. à GPM expedida 
em 20/05/2020, Protocolo nº 953046777, tendo em vista a 
divergência entre a data de expedição da GPM e a data de 
início da licença

953072621, expedida em 05/08/2020, 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.

MAGDA APARECIDA AGUILAR - 22748904 - Protocolo SES-
-EXP-2020/37834; De acordo com o parecer do senhor médico 
perito, concedo 14 dias de licença para tratamento de saúde a 
contar de 27/03/2020, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, recon-
siderando o despacho publicado no D.O.E. de 08/08/2020, ref. à 
Guia de Perícia Médica Nº 953033086, expedida em 08/04/2020.

MARCIA IOLANDA CASELI ZAMPIERI - 9639889 - Protocolo 
SES-EXP-2020/37760; De acordo com o parecer do senhor médi-
co perito, concedo 7 dias de licença para tratamento de saúde a 
contar de 26/03/2020, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, recon-
siderando o despacho publicado no D.O.E. de 14/08/2020, ref. à 
Guia de Perícia Médica Nº 953032353, expedida em 07/04/2020.

MARIA CARMELITA G RODRIGUES - 19715896 - Protocolo 
SES-EXP-2020/37728; De acordo com o parecer do senhor médi-
co perito, concedo 4 dias de licença para tratamento de saúde a 
contar de 22/04/2020, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, recon-
siderando o despacho publicado no D.O.E. de 14/08/2020, ref. à 
Guia de Perícia Médica Nº 953039555, expedida em 29/04/2020.

MARIA JOSE TRINDADE SPINELLO - 11688081 - Protocolo 
SES-EXP-2020/40008, Em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 30 dias a contar de 23/03/20, despacho 
publicado no D.O.E. de 07/08/2020, Guia de Perícia Médica Nº 
953026543, expedida em 23/03/2020, 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.

MAURICIO ALBERTO BELLEM SOUKUP - 3841679 - Pro-
tocolo SES-EXP-2020/37853; De acordo com o parecer do 
senhor médico perito, concedo 14 dias de licença para trata-
mento de saúde a contar de 24/04/2020, nos termos dos arts. 
191/193-I EFP, reconsiderando o despacho publicado no D.O.E. 
de 06/08/2020, ref. à Guia de Perícia Médica Nº 953041206, 
expedida em 04/05/2020.

MILENE PENARIOL BIZARRO - 12819957 - Protocolo SES-
-EXP-2020/39976, Em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 30 dias a contar de 31/03/20, despacho 
publicado no D.O.E. de 12/08/2020, Guia de Perícia Médica Nº 
953030414, expedida em 01/04/2020, 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.

PATRICIA FLOREZ RAMOS LOPES - 12369765 - Protocolo 
SFP-EXP-2020/149357 - Indefiro a pretensão, por não haver 
previsão legal para a solicitação.

PATRICIA SILVA DE CAMPOS - 26768740 - Protocolo SES-
-EXP-2020/37826; De acordo com o parecer do senhor médico 
perito, concedo 6 dias de licença para tratamento de saúde a 
contar de 29/04/2020, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, recon-
siderando o despacho publicado no D.O.E. de 01/08/2020, ref. à 
Guia de Perícia Médica Nº 953040176, expedida em 30/04/2020.

PATRICIA SILVA DE CAMPOS - 26768740 - Protocolo SES-
-EXP-2020/37830; De acordo com o parecer do senhor médico 
perito, concedo 10 dias de licença para tratamento de saúde a 
contar de 21/05/2020, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, recon-
siderando o despacho publicado no D.O.E. de 01/08/2020, ref. à 
Guia de Perícia Médica Nº 953047129, expedida em 21/05/2020.

REGINA GODOY BUENO - 29115544 - Protocolo SFP-
-EXP-2020/153339, Em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 05 dias a contar de 24/07/2020, 
indefiro a pretensão, mantendo o despacho publicado no D.O.E. 
de 22/07/2020, GPM expedida em 17/07/2020, Protocolo nº 
953066660, com base no artigo 182 da Lei nº 10.261/68 e 
alterações, tendo em vista a ciência do interessado com relação 
ao período concedido. Com relação ao período de 24/07/2020 a 
28/07/2020, caberia ao interessado ao tomar ciência da publi-
cação 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 nº 29.180/88

RENATA MOREIRA STADUTO - 24994043 - Protocolo SFP-
-EXP-2020/164984, Em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 30 dias a contar de 03/08/20, despacho 
publicado no D.O.E. de 22/08/2020, Guia de Perícia Médica Nº 
953072430, expedida em 04/08/2020, 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.

RUTE DOS SANTOS OLIVEIRA - 13122746 - Protocolo SFP-
-EXP-2020/140667; De acordo com o parecer do senhor médico 
perito, concedo 90 dias de licença para tratamento de saúde a 
contar de 21/03/2020, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, recon-
siderando o despacho publicado no D.O.E. de 01/08/2020, ref. à 
Guia de Perícia Médica Nº 953025210, expedida em 20/03/2020.

EDNILSON ROBERTO AYRES ALMEIDA - 125119914 - Pro-
tocolo SES-EXP-2020/40104, Em atenção ao pedido de reconsi-
deração referente ao período de 60 dias a contar de 30/07/20, 
despacho publicado no D.O.E. de 25/08/2020, Guia de Perícia 
Médica Nº 953070954, expedida em 30/07/2020, indefiro a pre-
tensão, tendo em vista que não foram apresentados elementos 
que justifiquem a revisão da decisão diante dos dados constata-
dos na perícia médica realizada.

ELAINE RUFINO DEOLINDO - 23760462 - Protocolo SES-
-EXP-2020/37821; De acordo com o parecer do senhor médico 
perito, concedo 14 dias de licença para tratamento de saúde a 
contar de 21/03/2020, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, recon-
siderando o despacho publicado no D.O.E. de 18/08/2020, ref. à 
Guia de Perícia Médica Nº 953028106, expedida em 26/03/2020.

FABIO BISCEGLI JATENE - 5328496 - Protocolo SFP-
-EXP-2020/150381; De acordo com o parecer do senhor médico 
perito, concedo 14 dias de licença para tratamento de saúde a 
contar de 06/04/2020, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, recon-
siderando o despacho publicado no D.O.E. de 07/08/2020, ref. à 
Guia de Perícia Médica Nº 953037930, expedida em 24/04/2020.

FRANCISCO JONES SOUZA PAIVA - 34101180 - Protocolo 
SFP-EXP-2020/151807; De acordo com o parecer do senhor 
médico perito, concedo 14 dias de licença para tratamento de 
saúde a contar de 31/07/2020, nos termos dos arts. 191/193-
I EFP, reconsiderando o despacho publicado no D.O.E. de 
15/08/2020, ref. à Guia de Perícia Médica Nº 953074773, expe-
dida em 11/08/2020.

FRANCISCO JOSE SANTOS FILHO - 15475087 - Protocolo 
SFP-EXP-2020/164636, Em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 21 dias a contar de 02/04/20, despacho 
publicado no D.O.E. de 08/08/2020, Guia de Perícia Médica Nº 
953031155, expedida em 03/04/2020, 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.

FRANCISCO JOSE SANTOS FILHO - 15475087 - Protocolo 
SFP-EXP-2020/164647, Em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 30 dias a contar de 05/05/20, despacho 
publicado no D.O.E. de 08/08/2020, Guia de Perícia Médica Nº 
953042215, expedida em 06/05/2020, 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.

GABRIELA MARY DA SILVA - 25104697 - Protocolo SES-
-PRC-2020/15666; De acordo com o parecer do senhor médico 
perito, concedo 20 dias de licença para tratamento de saúde a 
contar de 03/03/2020, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, recon-
siderando o despacho publicado no D.O.E. de 20/03/2020, ref. à 
Guia de Perícia Médica Nº 953020347, expedida em 12/03/2020.

IRACI SANTOS SOUZA SILVA - 20560136 - Protocolo SFP-
-EXP-2020/150315; De acordo com o parecer do senhor médico 
perito, concedo 6 dias de licença para tratamento de saúde a 
contar de 20/06/2020, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, recon-
siderando o despacho publicado no D.O.E. de 10/07/2020, ref. à 
Guia de Perícia Médica Nº 953059203, expedida em 26/06/2020.

IVANI ALVES DOS SANTOS - 15100679 - Protocolo SFP-
-EXP-2020/164735, Em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 14 dias a contar de 23/04/20, despacho 
publicado no D.O.E. de 08/08/2020, Guia de Perícia Médica Nº 
953039691, expedida em 29/04/2020, indefiro a pretensão, 
tendo em vista que não foram apresentados elementos que 
justifiquem a revisão da decisão anterior.

JANDIRA REIS FRANCA - 10656127 - Protocolo SES-
-DCI-2020/119720, Em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 90 dias a contar de 03/08/20, despacho 
publicado no D.O.E. de 27/08/2020, Guia de Perícia Médica Nº 
953039547, expedida em 29/04/2020, indefiro a pretensão, 
tendo em vista que não foram apresentados elementos que 
justifiquem a revisão da decisão anterior.

JANE ELENA BELUCO - 18205134 - Protocolo SFP-
-EXP-2020/164459, Em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 03 dias a contar de 18/03/20, despacho 
publicado no D.O.E. de 20/08/2020, Guia de Perícia Médica Nº 
953024901, expedida em 19/03/2020, indefiro a pretensão, 
tendo em vista que não foram apresentados elementos que 
justifiquem a revisão da decisão anterior.

KATIA RELVA AZAR - 10773128 - Protocolo SES-
-EXP-2020/38758, Em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 30 dias a contar de 07/05/20, despacho 
publicado no D.O.E. de 07/08/2020, Guia de Perícia Médica Nº 
953042811, expedida em 08/05/2020, 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.

LIONEIDE ARAUJO BRANDAO - 30939821 - Protocolo SES-
-EXP-2020/39573, Em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 90 dias a contar de 04/08/20, despacho 
publicado no D.O.E. de 25/08/2020, Guia de Perícia Médica Nº 
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