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EDNALVA FRANCA SILVA LIMA - 32247730 - Protocolo SES-
-EXP-2020/33666; De acordo com o parecer do senhor médico 
perito, concedo 14 dias de licença para tratamento de saúde a 
contar de 30/06/2020, 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 953062919, expedida em 07/07/2020.

EDSON JOSE DA S DE SANT ANA - 7322799 - Protocolo 
SFP-EXP-2020/146576, Em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 40 dias a contar de 05/05/20, despacho 
publicado no D.O.E. de 30/07/2020, Guia de Perícia Médica Nº 
953041760, expedida em 05/05/2020, 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.

ELIANA SOARES MORAES BARBOSA - 27942188 - Protocolo 
SFP-EXP-2020/159634, Em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 90 dias a contar de 18/03/2020, despa-
cho publicado no D.O.E. de 20/08/2020, Guia de Perícia Médica 
Nº 953029062, indefiro a pretensão, tendo em vista que a solici-
tação foi expedida em 30/03/2020, fora do prazo previsto no 41, 
do Decreto nº 29.180/88 e não constam elementos do pedido de 
reconsideração que justifiquem maior retroação.

ELIANE FATIMA FIGUEIRO QUADROS - 36606587 - Protoco-
lo SES-CAP-2020/524803- De acordo com o parecer do senhor 
médico perito, concedo 12 dias de licença para tratamento 
de saúde a contar de 14/08/2020, nos termos dos arts. 191 / 
193-I EFP, reconsiderando parcialmente o despacho publicado 
no D.O.E. de 25/08/2020, ref. à Guia de Perícia Médica Nº 
953078381, expedida em 24/08/2020. Com relação ao período 
de 26/08/2020 a 27/08/2020, 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 nº 29.180/88

ELIANE FATIMA FIGUEIRO QUADROS - 36606587 - Protoco-
lo SES-CAP-2020/524803- De acordo com o parecer do senhor 
médico perito, concedo 12 dias de licença para tratamento 
de saúde a contar de 14/08/2020, nos termos dos arts. 191 / 
193-I EFP, reconsiderando parcialmente o despacho publicado 
no D.O.E. de 25/08/2020, ref. à Guia de Perícia Médica Nº 
953078382, expedida em 24/08/2020. Com relação ao período 
de 26/08/2020 a 27/08/2020, 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 nº 29.180/88

GILBERTO ROSA DA FONSECA FILHO - 15191214 - Pro-
tocolo SFP-EXP-2020/167600; De acordo com o parecer do 
senhor médico perito, concedo 9 dias de licença para trata-
mento de saúde a contar de 23/04/2020, nos termos dos arts. 
191/193-I EFP, reconsiderando o despacho publicado no D.O.E. 
de 01/08/2020, ref. à Guia de Perícia Médica Nº 953038300, 
expedida em 27/04/2020.

GILVANIA PONTES DA SILVA - 21422713 - Requerimento de 
14/08/2020; De acordo com o parecer do senhor médico perito, 
concedo 57 dias de licença para tratamento de saúde a contar 
de 22/05/2020, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, reconsideran-
do o despacho publicado no D.O.E. de 21/07/2020, ref. à Guia de 
Perícia Médica Nº 953048784, expedida em 27/05/2020.

IARA RODRIGUES ARANTES - 9635258 - Protocolo SFP-
-EXP-2020/150373; De acordo com o parecer do senhor médico 
perito, concedo 30 dias de licença para tratamento de saúde a 
contar de , nos termos dos arts. 191/193-I EFP, reconsiderando 
o despacho publicado no D.O.E. de 01/08/2020, ref. à Guia de 
Perícia Médica Nº 953032131, expedida em 06/04/2020.

IRACI SANTOS SOUZA SILVA - 20560136 - Protocolo SES-
-EXP-2020/38675, Em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 60 dias a contar de 14/07/20, despacho 
publicado no D.O.E. de 25/07/2020, Guia de Perícia Médica Nº 
953065714, expedida em 15/07/2020, 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.

IVANI APARECIDA DE LIMA - 18882497 - Requerimento de 
03/08/2020; De acordo com o parecer do senhor médico perito, 
concedo 60 dias de licença para tratamento de saúde a contar 
de 01/05/2020, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, reconsideran-
do o despacho publicado no D.O.E. de 17/07/2020, ref. à Guia de 
Perícia Médica Nº 953040816, expedida em 04/05/2020.

IZABEL NASCIMENTO T SILVA - 11338967 - Protocolo SFP-
-EXP-2020/157226, Em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 30 dias a contar de 24/03/20, despacho 
publicado no D.O.E. de 20/08/2020, Guia de Perícia Médica Nº 
953027594, expedida em 25/03/2020, 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.

JAIR AUGUSTO BONFIM - 13928125 - Requerimento datado 
de 17/08/2020; De acordo com o parecer do senhor médico 
perito, concedo 60 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 06/08/2020, ref. à 
Guia de Perícia Médica Nº 953029169, expedida em 30/03/2020.

JAQUELINE CARVALHO A SANTOS - 27161783 - Protocolo 
SES-EXP-2020/38914; De acordo com o parecer do senhor médi-
co perito, concedo 14 dias de licença para tratamento de saúde a 
contar de 11/04/2020, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, recon-
siderando o despacho publicado no D.O.E. de 22/08/2020, ref. à 
Guia de Perícia Médica Nº 953035435, expedida em 17/04/2020.

JOAO CARLOS NASTRI - 9109242 - Protocolo SES-
-EXP-2020/38672; De acordo com o parecer do senhor médico 
perito, concedo 14 dias de licença para tratamento de saúde a 
contar de 02/04/2020, 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 953031978, expedida em 06/04/2020.

JOAO DE OLIVEIRA LEMOS - 7964893 - Requerimento de 
12/08/2020; 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, reconsideran-
do o despacho publicado no D.O.E. de 12/08/2020, ref. à Guia de 
Perícia Médica Nº 953030872, expedida em 02/04/2020.

JOAO TARCISIO SCHROEDER LESSA - 5992071 - Requeri-
mento de 13/08/2020, na publicação de 13/08/2020, leia-se " a 
partir de 23/03/2020 " e não como constou

JORGE DOS SANTOS MIRANDA - 15344024 - Requerimento 
de 20/08/2020; De acordo com o parecer do senhor médico 
perito, concedo 28 dias de licença para tratamento de saúde a 
contar de 20/05/2020, 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 953047136, expedida em 21/05/2020.

ANA MARIA PAULA DIONISIO DURU - 17503571 - Protocolo 
SES-EXP-2020/33937; De acordo com o parecer do senhor médi-
co perito, concedo 14 dias de licença para tratamento de saúde a 
contar de 17/06/2020, 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 953056429, expedida em 19/06/2020.

ANA MARIA PAULA DIONISIO DURU - 17503571 - Protocolo 
SES-EXP-2020/33937; De acordo com o parecer do senhor médi-
co perito, concedo 2 dias de licença para tratamento de saúde a 
contar de 26/05/2020, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, recon-
siderando o despacho publicado no D.O.E. de 17/06/2020, ref. à 
Guia de Perícia Médica Nº 953049918, expedida em 29/05/2020.

ANDREA BATISTA DA SILVA - 26737296 - Protocolo SFP-
-EXP-2020/142816; De acordo com o parecer do senhor médico 
perito, concedo 14 dias de licença para tratamento de saúde a 
contar de 13/04/2020, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, recon-
siderando o despacho publicado no D.O.E. de 05/08/2020, ref. à 
Guia de Perícia Médica Nº 953033894, expedida em 13/04/2020.

APARECIDA HELENA SOUZA GOMES - 8479618 - Requeri-
mento de 27/08/2020; De acordo com o parecer do senhor médi-
co perito, concedo 14 dias de licença para tratamento de saúde a 
contar de 06/05/2020, 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 953045203, expedida em 15/05/2020.

BRUNO CARLOS BENTO - 29288381 - Requerimento de 
18/05/2020, Em atenção ao pedido de reconsideração referente 
ao período de 71 dias a contar de 05/03/2020, indefiro a preten-
são, mantendo o despacho publicado no D.O.E. de 19/02/2020, 
GPM expedida em 17/02/2020, Protocolo nº 953004454, 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 05/03/2020 a 14/05/2020, 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 nº 29.180/88

CARLOS ROBERTO A DA SILVA - 19255102 - Requerimento 
de 18/08/2020, na publicação de 01/08/2020, leia-se " a partir 
de 02/04/2020 " e não como constou

CELIA VIEIRA DA SILVA - 19845014 - SES-PRC-2020/35885; 
Defiro o enquadramento da licença para tratamento de saúde 
de 45 dias a contar de 10/08/2020, publicada no D.O.E. de 
18/08/2020, como decorrente de nexo causal acidentário, nos 
termos do art. 194 EFP.

CICERO JOSE LEANDRO - 10798192 - Requerimento de 
14/08/2020; De acordo com o parecer do senhor médico perito, 
concedo 30 dias de licença para tratamento de saúde a contar 
de 20/03/2020, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, reconsideran-
do o despacho publicado no D.O.E. de 08/08/2020, ref. à Guia de 
Perícia Médica Nº 953025257, expedida em 20/03/2020.

CICERO MARTINS DA ROCHA - 38922697 - Protocolo SES-
-EXP-2020/37205; De acordo com o parecer do senhor médico 
perito, concedo 14 dias de licença para tratamento de saúde a 
contar de 11/04/2020, 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 953042405, expedida em 07/05/2020.

CILEIA APARECIDA DE OLIVEIRA - 21753950 - Requerimen-
to de 13/08/2020; De acordo com o parecer do senhor médico 
perito, concedo 14 dias de licença para tratamento de saúde a 
contar de 05/05/2020, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, recon-
siderando o despacho publicado no D.O.E. de 12/08/2020, ref. à 
Guia de Perícia Médica Nº 953042540, expedida em 07/05/2020.

CINTHYA MAYUMI OZAWA - 29521304 - SES-
-PRC-2020/38590; Defiro o enquadramento da licença para tra-
tamento de saúde de 10 dias a contar de 29/08/2020, concedida 
nos termos do § 3º, do artigo 193 EFP, publicada no D.O.E. de 
01/09/2020, como decorrente de nexo causal acidentário, nos 
termos do art. 194 EFP.

CLEONICE GOMES - 17686445 - Protocolo SES-
-PRC-2020/26624; De acordo com o parecer do senhor médico 
perito, concedo 7 dias de licença para tratamento de saúde a 
contar de 03/06/2020, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, recon-
siderando o despacho publicado no D.O.E. de 19/06/2020, ref. à 
Guia de Perícia Médica Nº 953052206, expedida em 05/06/2020.

CLEONICE GOMES - 17686445 - Protocolo SES-
-PRC-2020/26626; De acordo com o parecer do senhor médico 
perito, concedo 7 dias de licença para tratamento de saúde a 
contar de 27/05/2020, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, recon-
siderando o despacho publicado no D.O.E. de 11/06/2020, ref. à 
Guia de Perícia Médica Nº 953049590, expedida em 29/05/2020.

CLEUTON RODRIGUES LUZ - 53783926 - Protocolo SFP-
-EXP-2020/146795, Em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 05 dias a contar de 26/06/20, despacho 
publicado no D.O.E. de 15/07/2020, Guia de Perícia Médica Nº 
953059704, expedida em 29/06/2020, indefiro a pretensão, 
tendo em vista que não foram apresentados elementos que 
justifiquem a revisão da decisão anterior.

CLEUZA APARECIDA VINHAS - 9291187 - Protocolo SFP-
-EXP-2020/160029 - Assunto solucionado, vide despacho publi-
cado no D.O.E. 18/09/2020.

CRISTINA GOMES DA SILVA - 23545377 - Protocolo SFP-
-EXP-2020/140516; De acordo com o parecer do senhor médico 
perito, concedo 7 dias de licença para tratamento de saúde a 
contar de 08/06/2020, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, recon-
siderando o despacho publicado no D.O.E. de 04/07/2020, ref. à 
Guia de Perícia Médica Nº 953053578, expedida em 10/06/2020.

DALVA MATARAGI MATERAGIA - 8739237 - Protocolo SFP-
-EXP-2020/146684, Em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 30 dias a contar de 01/04/20, despacho 
publicado no D.O.E. de 05/08/2020, Guia de Perícia Médica Nº 
953030816, expedida em 02/04/2020, indefiro a pretensão, 
tendo em vista que não foram apresentados elementos que 
justifiquem a revisão da decisão anterior.

DEISE MARIA VIEIRA - 16255655 - Requerimento de 
10/08/2020; De acordo com o parecer do senhor médico perito, 
concedo 11 dias de licença para tratamento de saúde a contar 
de 22/06/2020, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, reconsideran-
do o despacho publicado no D.O.E. de 04/08/2020, ref. à Guia de 
Perícia Médica Nº 953061034, expedida em 01/07/2020.

DEVANILDA DOS SANTOS - 28660105 - Protocolo SES-
-EXP-2020/39404; De acordo com o parecer do senhor médico 
perito, concedo 30 dias de licença para tratamento de saúde a 
contar de 13/04/2020, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, recon-
siderando o despacho publicado no D.O.E. de 25/08/2020, ref. à 
Guia de Perícia Médica Nº 953035115, expedida em 16/04/2020.

EDNA SILVA FUZARI - 23701828 - Protocolo SFP-
-EXP-2020/160324; De acordo com o parecer do senhor médico 
perito, concedo 3 dias de licença para tratamento de saúde a 
contar de 24/03/2020, 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 953026923, expedida em 24/03/2020.

SIMONE CRISTINA DA SILVA - 21420463 - Protocolo SFP-
-EXP-2020/163374, Em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 90 dias a contar de 30/03/20, despacho 
publicado no D.O.E. de 16/07/2020, Guia de Perícia Médica Nº 
953030427, 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.

SIMONE CRISTINA DA SILVA - 21420463 - Protocolo SFP-
-EXP-2020/163375, Em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 90 dias a contar de 29/06/20, despacho 
publicado no D.O.E. de 10/07/2020, Guia de Perícia Médica Nº 
953060895, expedida em 01/07/2020, 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.

TANIA OLIVIA MORAES FERRUCI - 29201402 - Protocolo 
SFP-EXP-2020/163344, Em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 60 dias a contar de 11/05/20, despacho 
publicado no D.O.E. de 10/07/2020, Guia de Perícia Médica Nº 
953044627, expedida em 13/05/2020, 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.

TANIA OLIVIA MORAES FERRUCI - 29201402 - Protocolo 
SFP-EXP-2020/163341, Em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 60 dias a contar de 10/03/2020, despa-
cho publicado no D.O.E. de 04/07/2020, Guia de Perícia Médica 
Nº 953020013, expedida em 12/03/2020, 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.

TASSIA THAMIRYS FREITAS SOUZA - 42126981 - Protocolo 
SFP-EXP-2020/162603; De acordo com o parecer do senhor 
médico perito, concedo 4 dias de licença para tratamento de 
saúde a contar de 26/05/2020, nos termos dos arts. 191/193-
I EFP, reconsiderando o despacho publicado no D.O.E. de 
01/08/2020, ref. à Guia de Perícia Médica Nº 953048624, expe-
dida em 27/05/2020.

VANESSA FIORENTINO F PAIAO - 30816474 - Requerimento 
de 17/08/2020; De acordo com o parecer do senhor médico 
perito, concedo 30 dias de licença para tratamento de saúde a 
contar de 07/07/2020, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, recon-
siderando o despacho publicado no D.O.E. de 05/08/2020, ref. à 
Guia de Perícia Médica Nº 953062823, expedida em 07/07/2020.

VANESSA OSORIO VENTURA - 41932267 - SEDUC-
-EXP-2020/101472; Defiro o enquadramento da licença para 
tratamento de saúde de 5 dias a contar de 27/02/2020, publi-
cada no D.O.E. de 03/03/2020, como decorrente de nexo causal 
acidentário, nos termos do art. 194 EFP.

VENICIUS PEREIRA - 16576132 - requerimento de 
20/08/2020, na publicação de 04/08/2020, leia-se " ... a contar 
de 27/03/2020 ... " e não como constou

VERA LUCIA FLORENTINO - 13866117 - Protocolo SFP-
-EXP-2020/167009; De acordo com o parecer do senhor médico 
perito, concedo 60 dias de licença para tratamento de saúde a 
contar de 16/06/2020, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, recon-
siderando o despacho publicado no D.O.E. de 23/06/2020, ref. à 
Guia de Perícia Médica Nº 953056252, expedida em 19/06/2020.

VERA LUCIA MENDES - 9985671 - Protocolo SFP-
-EXP-2020/166978 - Vide despacho publicado no D.O.E. de 
18/08/2020. Cabe ao interessado interpor Recurso ao Secretário 
no prazo de 30 dias a contar da publicação.

VIVIAN LIGIA PIN - 20486570 - Protocolo SFP-
-EXP-2020/152950, Em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 30 dias a contar de 10/07/20, despacho 
publicado no D.O.E. de 22/07/2020, Guia de Perícia Médica Nº 
953064282, expedida em 10/07/2020, 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.

ZAIDA ALMEIDA SOUZA CAVALCANTE - 13492884 - Pro-
tocolo SFP-EXP-2020/29004, Em atenção ao pedido de reconsi-
deração referente ao período de 90 dias a contar de 27/01/20, 
despacho publicado no D.O.E. de 01/02/2020, Guia de Perícia 
Médica Nº 952993217, expedida em 28/01/2020, 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.

SECRETARIA DA SAUDE
ADEMIR LUIZ DOS SANTOS - 26835502 - Requerimento de 

13/08/2020; De acordo com o parecer do senhor médico perito, 
concedo 14 dias de licença para tratamento de saúde a contar 
de 24/03/2020, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, reconsideran-
do o despacho publicado no D.O.E. de 13/08/2020, ref. à Guia de 
Perícia Médica Nº 953030367, expedida em 01/04/2020.

ADRIANA DOS SANTOS DE AMORIM - 24887517 - Requeri-
mento de 18/08/2020, na publicação de 29/07/2020, leia-se "a 
partir de 31/03/2020" e não como constou

ADRIANA FERREIRA DA SILVA - 24716388 - Protocolo SES-
-PRC-2020/31226; De acordo com o parecer do senhor médico 
perito, concedo 14 dias de licença para tratamento de saúde a 
contar de 19/06/2020, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, recon-
siderando o despacho publicado no D.O.E. de 16/07/2020, ref. à 
Guia de Perícia Médica Nº 953056948, expedida em 22/06/2020.

ADRIANA GIORGETI VEIGA - 5719041 - SES-
-PRC-2020/33294; Defiro o enquadramento da licença para 
tratamento de saúde de 14 dias a contar de 09/08/2020, publi-
cada no D.O.E. de 11/08/2020, como decorrente de nexo causal 
acidentário, nos termos do art. 194 EFP.

ADRIANA GIORGETI VEIGA - 5719041 - SES-
-PRC-2020/33294; Defiro o enquadramento da licença para 
tratamento de saúde de 14 dias a contar de 09/08/2020, publi-
cada no D.O.E. de 11/08/2020, como decorrente de nexo causal 
acidentário, nos termos do art. 194 EFP.

ADRIANA GOES BERTOLO LEONARDI - 24127327 - Proto-
colo SES-EXP-2020/37251; De acordo com o parecer do senhor 
médico perito, concedo 4 dias de licença para tratamento de 
saúde a contar de 16/04/2020, nos termos dos arts. 191/193-
I EFP, reconsiderando o despacho publicado no D.O.E. de 
12/08/2020, ref. à Guia de Perícia Médica Nº 953035426, expe-
dida em 17/04/2020.

ALCIDES RIBEIRO BATILANI - 14082795 - Requerimento de 
13/08/2020, Em atenção ao pedido de reconsideração referente 
ao período de 4 dias a contar de 17/07/2020, indefiro a preten-
são, mantendo o despacho publicado no D.O.E. de 14/07/2020, 
GPM expedida em 10/07/2020, Protocolo nº 953064259, 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 17/07/2020 a 20/07/2020, 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 nº 29.180/88

ALDA MARIA PEQUENO COSTA - 64132743 - Requerimento 
de 07/08/2020; De acordo com o parecer do senhor médico 
perito, concedo 15 dias de licença para tratamento de saúde a 
contar de 19/06/2020, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, recon-
siderando o despacho publicado no D.O.E. de 04/08/2020, ref. à 
Guia de Perícia Médica Nº 953059284, expedida em 26/06/2020.

AMELIA LOBO LONCAROVICH - 7164706 - Requerimento de 
24/08/2020; De acordo com o parecer do senhor médico perito, 
concedo 30 dias de licença para tratamento de saúde a contar 
de 23/03/2020, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, reconsideran-
do o despacho publicado no D.O.E. de 28/07/2020, ref. à Guia de 
Perícia Médica Nº 953025685, expedida em 23/03/2020.

ANA LIGIA LIMA P CREMONINI - 43164107 - SES-
-PRC-2020/38787; De acordo com o parecer do médico perito; 
Considera-se nexo causal acidentário sem afastamento do 
evento descrito em 11/09/2020.

ANA MARIA DINIZ SOARES - 19388173 - Requerimento de 
13/08/2020; De acordo com o parecer do senhor médico perito, 
concedo 7 dias de licença para tratamento de saúde a contar de 
27/07/2020, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, reconsiderando 
o despacho publicado no D.O.E. de 12/08/2020, ref. à Guia de 
Perícia Médica Nº 953070153, expedida em 28/07/2020.

MARINA APARECIDA DE ASSIS - 17284674 - Protocolo SFP-
-EXP-2020/166928; De acordo com o parecer do senhor médico 
perito, concedo 3 dias de licença para tratamento de saúde a 
contar de 22/07/2020, 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 953069726, expedida em 28/07/2020.

MARINA TOLEDO M G FERREIRA - 12879552 - Protocolo 
SFP-EXP-2020/157074; De acordo com o parecer do senhor 
médico perito, concedo 60 dias de licença para tratamento 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 
25/07/2020, ref. à Guia de Perícia Médica Nº 953037701, expe-
dida em 24/04/2020.

MARISELMA APARECIDA P SOUZA - 19908402 - Requeri-
mento de 13/08/2020, Em atenção ao pedido de reconsidera-
ção referente ao período de 60 dias a contar de 02/03/2020, 
indefiro a pretensão, mantendo o despacho publicado no D.O.E. 
de 11/03/2020, GPM expedida em 06/03/2020, Protocolo nº 
953015533, 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 17/03/2020 a 
30/04/2020, 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

MARJORIE DE ASCENCAO ANTUNES - 35488013 - Requeri-
mento de 14/08/2020; De acordo com o parecer do senhor médi-
co perito, concedo 60 dias de licença para tratamento de saúde a 
contar de 23/04/2020, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, recon-
siderando o despacho publicado no D.O.E. de 11/08/2020, ref. à 
Guia de Perícia Médica Nº 953037491, expedida em 23/04/2020.

MARLENE APARECIDA DE ARAUJO - 21714774 - Requeri-
mento de 13/08/2020; De acordo com o parecer do senhor médi-
co perito, concedo 60 dias de licença para tratamento de saúde a 
contar de 16/07/2020, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, recon-
siderando o despacho publicado no D.O.E. de 11/08/2020, ref. à 
Guia de Perícia Médica Nº 953068791, expedida em 24/07/2020.

MAURO FERREIRA DA SILVA - 13466578 - Expediente data-
do de 17/08/2020 - De acordo com o parecer do senhor médico 
perito, concedo 90 dias de licença para tratamento de saúde a 
contar de 04/05/2020, 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 953041044, expedida em 04/05/2020.

MICHELLE V S G OLIVEIRA - 33784478 - Requerimento de 
14/08/2020, Em atenção ao pedido de reconsideração referente 
ao período de 60 dias a contar de 24/07/2020, indefiro a preten-
são, mantendo o despacho publicado no D.O.E. de 08/08/2020, 
GPM expedida em 27/07/2020, Protocolo nº 953069465, 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 15/08/2020 a 21/09/2020, 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 nº 29.180/88

NEUSA MARIA RANZANI PEDRO - 16385745 - Protocolo 
SFP-EXP-2020/147315; De acordo com o parecer do senhor 
médico perito, concedo 6 dias de licença para tratamento de 
saúde a contar de 02/07/2020, nos termos dos arts. 191/193-
I EFP, reconsiderando o despacho publicado no D.O.E. de 
12/08/2020, ref. à Guia de Perícia Médica Nº 953061793, expe-
dida em 03/07/2020.

PERIQUES DORES MUNIZ FERREIRA - 16932508 - SEDUC-
-EXP-2020/227810; Defiro o enquadramento da licença para 
tratamento de saúde de 30 dias a contar de 24/08/2020, publi-
cada no D.O.E. de 04/09/2020, como decorrente de nexo causal 
acidentário, nos termos do art. 194 EFP.

RANAN ROMEROS SILVA - 22743447 - Protocolo SEDUC-
-EXP-2020/276172, Em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 90 dias a contar de 02/07/2020, despa-
cho publicado no D.O.E. de 06/08/2020, Guia de Perícia Médica 
Nº 953068152, indefiro a pretensão, tendo em vista que a solici-
tação foi expedida em 22/07/2020, fora do prazo previsto no 41, 
do Decreto nº 29.180/88 e não constam elementos do pedido de 
reconsideração que justifiquem maior retroação.

REGIANE JUSTINO BACCIN - 28116958 - Protocolo SEDUC-
-EXP-2020/276238; De acordo com o parecer do senhor médico 
perito, concedo 13 dias de licença para tratamento de saúde a 
contar de 17/04/2020, 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 953037180, expedida em 23/04/2020.

RINALDO HENRIQUE MAGNONI - 20634046 - Protocolo 
SFP-EXP-2020/163351, Em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 26 dias a contar de 03/07/20, despacho 
publicado no D.O.E. de 29/07/2020, Guia de Perícia Médica Nº 
953061713, expedida em 03/07/2020, 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.

ROSANA NASCIMENTO GIROTTO - 18562502 - Requerimen-
to de 21/08/2020; De acordo com o parecer do senhor médico 
perito, concedo 45 dias de licença para tratamento de saúde a 
contar de 09/04/2020, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, recon-
siderando o despacho publicado no D.O.E. de 05/08/2020, ref. à 
Guia de Perícia Médica Nº 953033301, expedida em 09/04/2020.

ROSANE DA SILVA CEZARIO - 9337280 - Protocolo SEDUC-
-EXP-2020/270720, Em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 60 dias a contar de 13/03/20, despacho 
publicado no D.O.E. de 08/08/2020, Guia de Perícia Médica Nº 
953021809, expedida em 16/03/2020, 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.

ROSANGELA ALVES CRUZ FERNANDES - 18402408 - Pro-
tocolo SEDUC-EXP-2020/265309; De acordo com o parecer do 
senhor médico perito, concedo 90 dias de licença para trata-
mento de saúde a contar de 22/04/2020, nos termos dos arts. 
191/193-I EFP, reconsiderando o despacho publicado no D.O.E. 
de 05/08/2020, ref. à Guia de Perícia Médica Nº 953036810, 
expedida em 22/04/2020.

SANDRA REGINA MORAES - 24215699 - Protocolo SFP-
-EXP-2020/155400, Em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 30 dias a contar de 08/06/20, despacho 
publicado no D.O.E. de 07/08/2020, Guia de Perícia Médica Nº 
953052895, expedida em 09/06/2020, indefiro a pretensão, 
tendo em vista que não foram apresentados elementos que 
justifiquem a revisão da decisão anterior.

SANDRA REGINA MORAES - 24215699 - Protocolo SFP-
-EXP-2020/155400, Em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 30 dias a contar de 08/06/20, despacho 
publicado no D.O.E. de 07/08/2020, Guia de Perícia Médica Nº 
953052895, expedida em 09/06/2020, indefiro a pretensão, 
tendo em vista que não foram apresentados elementos que 
justifiquem a revisão da decisão anterior.

SANDRO ROBERTO TIRAPELLE - 17870903 - Requerimento 
de 11/08/2020; De acordo com o parecer do senhor médico 
perito, concedo 15 dias de licença para tratamento de saúde a 
contar de 08/04/2020, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, recon-
siderando o despacho publicado no D.O.E. de 24/07/2020, ref. à 
Guia de Perícia Médica Nº 953033230, expedida em 09/04/2020.

SERGIO DONATO FERRARI OLIVEIRA - 16895235 - Requeri-
mento de 14/08/2020; De acordo com o parecer do senhor médi-
co perito, concedo 30 dias de licença para tratamento de saúde a 
contar de 16/04/2020, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, recon-
siderando o despacho publicado no D.O.E. de 12/08/2020, ref. à 
Guia de Perícia Médica Nº 953036415, expedida em 22/04/2020.

SILVIO QUEIROZ GUARINIELLO - 29707390 - Protocolo SFP-
-EXP-2020/157115, Em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 30 dias a contar de 05/08/20, despacho 
publicado no D.O.E. de 22/08/2020, Guia de Perícia Médica Nº 
953073379, 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.

Comunicado

PROJETOS,ORÇAMENTO E GESTÃO
COMUNICADO DPME Nº 097, DE 21/09/2020

A Diretora Técnica de Saúde III, do Departamento de Perícias Médicas do Estado 
– DPME, no uso das competências que lhe são atribuídas, torna insubsistentes 
os termos do Comunicado DPME 094, de 16/09/2020.
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