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MARCELO MACHADO DA SILVA - 24957818 - De acordo 
com o parecer do senhor médico perito, concedo 30 dias de 
licença para tratamento de saúde a contar de 14/02/2022, nos 
termos dos arts. 191/193-I EFP, reconsiderando o despacho 
publicado no D.O.E. de 09/03/2022, ref. à Guia de Perícia Médica 
Nº 953306948, expedida em 14/02/2022.

MARCIO JOSE SANTANA OLIVEIRA - 26541020 - SAP-
-EXP-2020/12276; Defiro o enquadramento da licença para tra-
tamento de saúde de 20 dias a contar de 18/04/2020 , concedida 
nos termos do § 3º, do artigo 193 EFP, publicada no D.O.E. de 
23/09/2020, como decorrente de nexo causal acidentário, nos 
termos do art. 194 EFP.

MAURO ANTONIO DA SILVA - 21282573 - SAP-
-EXP-2020/12293; Defiro o enquadramento da licença para tra-
tamento de saúde de 17 dias a contar de 26/04/2020 , concedida 
nos termos do § 3º, do artigo 193 EFP, publicada no D.O.E. de 
23/09/2020, como decorrente de nexo causal acidentário, nos 
termos do art. 194 EFP.

MOACIR MILANI - 24305051 - SAP-PRC-2020/37439. Inde-
firo o pedido de reenquadramento da licença para tratamento 
de saúde publicada no D. O. E. de 26/09/2020, concedida nos 
termos do § 3º, do artigo 193 EFP, tendo em vista que não foi 
constatado nexo causal acidentário.

NELSON JOSE DA COSTA - 30142771 - De acordo com o 
parecer do senhor médico perito, concedo 30 dias de licença 
para tratamento de saúde a contar de 31/01/2022, nos termos 
dos arts. 191/193-I EFP, reconsiderando o despacho publicado 
no D.O.E. de 09/02/2022, ref. à Guia de Perícia Médica Nº 
953301356, expedida em 04/02/2022.

PAULA NASCIMENTO CHAMORRO - 28642179 - De acordo 
com o parecer do senhor médico perito, concedo 60 dias de 
licença para tratamento de saúde a contar de 17/02/2022, nos 
termos dos arts. 191/193-I EFP, reconsiderando o despacho 
publicado no D.O.E. de 04/03/2022, ref. à Guia de Perícia Médica 
Nº 953309978, expedida em 17/02/2022.

PAULO ROBERTO CATELLAN - 19998593 - SAP-
-PRC-2021/13153. Em nível de Reconsideração. Indefiro o pedi-
do de reenquadramento da licença para tratamento de saúde 
publicada no D. O. E. de 18/11/2020, concedida nos termos do 
§ 3º, do artigo 193 EFP, tendo em vista que não foi constatado 
nexo causal acidentário.

RHODRIGO ALEXANDRE C AMARAL - 26877558 - De 
acordo com o parecer do senhor médico perito, e à vista do 
disposto no artigo 20, inciso I, alínea g, do Decreto 30.559/89, 
concedo 1 dias de licença para tratamento de saúde a contar de 
11/02/2022, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, reconsiderando 
o despacho publicado no D.O.E. de 09/03/2022, ref. à Guia de 
Perícia Médica Nº 953315528, expedida em 25/02/2022.

RICARDO TOMAZINI DE MORAES - 33400605 - De acordo 
com o parecer do senhor médico perito, concedo 7 dias de 
licença para tratamento de saúde a contar de 14/02/2022, nos 
termos dos arts. 191/193-I EFP, reconsiderando o despacho 
publicado no D.O.E. de 04/03/2022, ref. à Guia de Perícia Médica 
Nº 953307868, expedida em 15/02/2022.

WALTENCYR BARBOSA TARTARI - 32330129 - SAP-
-EXP-2020/12294; Em nível de Reconsideração. Defiro o enqua-
dramento da licença para tratamento de saúde de 14 dias a 
contar de 30/04/2020 , concedida nos termos do § 3º, do artigo 
193 EFP, publicada no D.O.E. de 23/09/2020, como decorrente de 
nexo causal acidentário, nos termos do art. 194 EFP.

SECRETARIA DA EDUCACAO
ADEMIR SALES SOARES - 12261378 - Em atenção ao pedido 

de reconsideração referente ao período de 45 dias a contar de 
24/01/2022, despacho publicado no D.O.E. de 03/03/2022, Guia 
de Perícia Médica Nº 953292476, indefiro a pretensão, por 
inobservância ao disposto no artigo 3º da Res. SPG 09 de 2016.

ADERSON OLIVEIRA DO CARMO - 56240459 - De acordo 
com o parecer do senhor médico perito, concedo 5 dias de 
licença para tratamento de saúde a contar de 17/02/2022, nos 
termos dos arts. 191/193-I EFP, reconsiderando o despacho 
publicado no D.O.E. de 22/02/2022, ref. à Guia de Perícia Médica 
Nº 953309786, expedida em 17/02/2022.

ADRIANA SIDNEA RODRIGUES - 16887566 - Protocolo 
SEDUC-EXP-2020/380827 - em atenção ao pedido de reconsi-
deração do despacho publicado no D.O.E. de 29/10/2020, ref. à 
Guia de Perícia Médica Nº 953064937, expedida em 13/07/2020, 
indefiro a pretensão, pelo não comparecimento à convocação 
publicada no D.O.E. de 11/05/2021.

ALBANIRA ALVES FERNANDES - 17973496 - C.E. de 
10/03/2022 - Processo 0031485-24.2021.8.26.0053 (1043480-
56.2017.8.26.0053). À vista da decisão judicial, defiro a con-
cessão de licença para tratamento de saúde por 12 dias de 
21/02/2014 a 04/03/2014, nos termos do art. 191/193 I EFP CC 
art. 25-II e 26 LEI 500/74.

ALBANIRA ALVES FERNANDES - 17973496 - C.E. de 
10/03/2022 - Processo 0031485-24.2021.8.26.0053 (1043480-
56.2017.8.26.0053). À vista da decisão judicial, defiro a con-
cessão de licença para tratamento de saúde por 70 dias de 
26/07/2013 a 03/10/2013, nos termos do art. 191/193 I EFP CC 
art. 25-II e 26 LEI 500/74, reconsiderando o despacho publica-
do no D.O.E. de 03/12/2013, ref. à Guia de Perícia Médica Nº 
952599980, expedida em 29/07/2013.

ALDINEZ LOURDES SANTOS MATIAS - 29924725 - Enca-
minhar relatório médico completo referente ao período a ser 
analisado, no prazo de 15 (quinze) dias a contar desta publi-
cação, conforme previsto no artigo 3º do Decreto nº 5.614/75. 
O envio deve ser realizado pelo website http://periciasmedicas.
gestaopublica.sp.gov.br . Ao concluir o processo o servidor deve 
clicar em "gravar" para a emissão do protocolo.

ALDINEZ LOURDES SANTOS MATIAS - 29924725 - Enca-
minhar relatório médico completo referente ao período a ser 
analisado, no prazo de 15 (quinze) dias a contar desta publi-
cação, conforme previsto no artigo 3º do Decreto nº 5.614/75. 
O envio deve ser realizado pelo website http://periciasmedicas.
gestaopublica.sp.gov.br . Ao concluir o processo o servidor deve 
clicar em "gravar" para a emissão do protocolo.

ALEXANDRE V A L CONCEICAO - 30706897 - De acordo com 
o parecer do senhor médico perito, concedo 8 dias de licença 
para tratamento de saúde a contar de 17/02/2022, nos termos 
dos arts. 191/193-I EFP, reconsiderando o despacho publicado 
no D.O.E. de 23/02/2022, ref. à Guia de Perícia Médica Nº 
953311233, expedida em 21/02/2022.

AMANDA PAES DE CAMARGO - 29098072 - De acordo com 
o parecer do senhor médico perito, concedo 5 dias de licença 
para tratamento de saúde a contar de 14/02/2022, nos termos 
dos arts. 191/193-I EFP, reconsiderando o despacho publicado 
no D.O.E. de 04/03/2022, ref. à Guia de Perícia Médica Nº 
953310147, expedida em 18/02/2022.

ANA CAROLINA SILVA COCCI - 42037303 - De acordo com 
o parecer do senhor médico perito, concedo 5 dias de licença 
para tratamento de saúde a contar de 28/01/2022, nos termos 
dos arts. 191/193-I EFP, reconsiderando o despacho publicado 
no D.O.E. de 04/02/2022, ref. à Guia de Perícia Médica Nº 
953299347, expedida em 02/02/2022.

ANA CLAUDIA FERREIRA A MARQUES - 24741046 - De 
acordo com o parecer do senhor médico perito, concedo 3 dias 
de licença para tratamento de saúde a contar de 02/03/2022, 
nos termos dos arts. 191/193-I EFP, reconsiderando o despacho 
publicado no D.O.E. de 04/03/2022, ref. à Guia de Perícia Médica 
Nº 953316376, expedida em 02/03/2022.

ANA GRACIELIA COSTA OLIVEIRA - 42137052 - De acordo 
com o parecer do senhor médico perito, concedo 7 dias de 
licença para tratamento de saúde a contar de 17/02/2022, nos 
termos dos arts. 191/193-I EFP, reconsiderando o despacho 
publicado no D.O.E. de 22/02/2022, ref. à Guia de Perícia Médica 
Nº 953310253, expedida em 18/02/2022.

ANA MARIA MUNHOZ - 22051377 - Em atenção ao pedido 
de reconsideração referente ao período de 30 dias a contar de 
21/02/2022, despacho publicado no D.O.E. de 04/03/2022, Guia 
de Perícia Médica Nº 953312748, expedida em 22/02/2022, 

indefiro a pretensão, tendo em vista que não foram apresenta-
dos elementos que justifiquem a revisão da decisão diante dos 
dados constatados na perícia médica realizada.

ANA PAULA MARQUES MOREIRA GOES - 29378493 - De 
acordo com o parecer do senhor médico perito, e à vista do 
disposto no artigo 20, inciso I, alínea g, do Decreto 30.559/89, 
concedo 30 dias de licença para tratamento de saúde a contar 
de 24/02/2022, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, reconsideran-
do o despacho publicado no D.O.E. de 09/03/2022, ref. à Guia de 
Perícia Médica Nº 953315840, expedida em 02/03/2022.

ANDREA CUNHA CARDOSO HURTADO - 17598442 - Em 
atenção ao pedido de reconsideração referente ao período de 90 
dias a contar de 02/02/2022, despacho publicado no D.O.E. de 
12/02/2022, Guia de Perícia Médica Nº 953303031, expedida em 
08/02/2022, 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.

ANDREA DE OLIVEIRA CRISPIM - 26170068 - De acordo 
com o parecer do senhor médico perito, concedo 14 dias de 
licença para tratamento de saúde a contar de 04/03/2022, nos 
termos dos arts. 191/193-I EFP, reconsiderando o despacho 
publicado no D.O.E. de 11/03/2022, ref. à Guia de Perícia Médica 
Nº 953318150, expedida em 04/03/2022.

ANDREA FERNANDEZ GRIFFO DUARTE - 20867859 - De 
acordo com o parecer do senhor médico perito, concedo 7 dias 
de licença para tratamento de saúde a contar de 01/02/2022, 
nos termos dos arts. 191/193-I EFP, reconsiderando o despacho 
publicado no D.O.E. de 05/02/2022, ref. à Guia de Perícia Médica 
Nº 953298282, expedida em 01/02/2022.

ANDREIA APARECIDA MELCHIOR - 41289598 - De acordo 
com o parecer do senhor médico perito, concedo 9 dias de 
licença por motivo de doença em pessoa da família a contar 
de 13/02/2022, nos termos do art. 199 EFP /25 - III/26 LEI 500, 
reconsiderando o despacho publicado no D.O.E. de 05/03/2022, 
ref. à Guia de Perícia Médica Nº 953311505, expedida em 
21/02/2022.

ANGELA MARCIA DOS REIS SILVA - 32888938 - De acordo 
com o parecer do senhor médico perito, concedo 2 dias de 
licença por motivo de doença em pessoa da família a contar de 
11/02/2022, nos termos do art. 199 EFP, reconsiderando o des-
pacho publicado no D.O.E. de 22/02/2022, ref. à Guia de Perícia 
Médica Nº 953306113, expedida em 11/02/2022.

ANGELA MARIA RODRIGUES - 57347657 - De acordo com 
o parecer do senhor médico perito, concedo 12 dias de licença 
para tratamento de saúde a contar de 25/02/2022, nos termos 
dos arts. 191/193-I EFP, reconsiderando o despacho publicado 
no D.O.E. de 08/03/2022, ref. à Guia de Perícia Médica Nº 
953315094, expedida em 25/02/2022.

ANTONIO ESTEVAM FELIX SANTOS - 11722813 - Em 
atenção ao pedido de reconsideração referente ao período de 2 
dias a contar de 24/02/2022, despacho publicado no D.O.E. de 
05/03/2022, Guia de Perícia Médica Nº 953314672, expedida em 
24/02/2022, 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.

ANTONIO ESTEVAM FELIX SANTOS - 11722813 - Em 
atenção ao pedido de reconsideração referente ao período de 2 
dias a contar de 24/02/2022, despacho publicado no D.O.E. de 
05/03/2022, Guia de Perícia Médica Nº 953314672, expedida em 
24/02/2022, 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.

ANTONIO LEONARDO DA SILVA NETO - 21259544 - De 
acordo com o parecer do senhor médico perito, concedo 25 dias 
de licença para tratamento de saúde a contar de 02/03/2022, 
nos termos dos arts. 191/193-I EFP, reconsiderando o despacho 
publicado no D.O.E. de 10/03/2022, ref. à Guia de Perícia Médica 
Nº 953316888, expedida em 03/03/2022.

ANTONIO LEONARDO DA SILVA NETO - 21259544 - De 
acordo com o parecer do senhor médico perito, concedo 25 dias 
de licença para tratamento de saúde a contar de 02/03/2022, 
nos termos dos arts. 191/193-I EFP, reconsiderando o despacho 
publicado no D.O.E. de 10/03/2022, ref. à Guia de Perícia Médica 
Nº 953316888, expedida em 03/03/2022.

APARECIDA BERESCA DE ALMEIDA - 24013978 - De acordo 
com o parecer do senhor médico perito, concedo 3 dias de 
licença para tratamento de saúde a contar de 14/02/2022, nos 
termos dos arts. 191/193-I EFP, reconsiderando o despacho 
publicado no D.O.E. de 04/03/2022, ref. à Guia de Perícia Médica 
Nº 953306928, expedida em 14/02/2022.

APARECIDA MARIA DA SILVA - 16257518 - Em atenção ao 
pedido de reconsideração referente ao período de 30 dias a con-
tar de 02/03/2022, despacho publicado no D.O.E. de 05/03/2022, 
Guia de Perícia Médica Nº 953315905, expedida em 02/03/2022, 
indefiro a pretensão, tendo em vista que não foram apresenta-
dos elementos que justifiquem a revisão da decisão diante dos 
dados constatados na perícia médica realizada.

APARECIDA MARIA DA SILVA - 16257518 - Em atenção ao 
pedido de reconsideração referente ao período de 30 dias a con-
tar de 02/03/2022, despacho publicado no D.O.E. de 05/03/2022, 
Guia de Perícia Médica Nº 953315905, expedida em 02/03/2022, 
indefiro a pretensão, tendo em vista que não foram apresenta-
dos elementos que justifiquem a revisão da decisão diante dos 
dados constatados na perícia médica realizada.

ATAIR ALBANO - 15415296 - De acordo com o parecer do 
senhor médico perito, concedo 30 dias de licença para trata-
mento de saúde a contar de 25/02/2022, nos termos dos arts. 
191/193-I EFP, reconsiderando o despacho publicado no D.O.E. 
de 09/03/2022, ref. à Guia de Perícia Médica Nº 953314841, 
expedida em 25/02/2022.

AUDREI CHARLES FRANCA DA SILVA - 21730896 - Enca-
minhar relatório de internação e alta hospitalar, no prazo de 
15 (quinze) dias a contar desta publicação, conforme previsto 
no artigo 3º do Decreto nº 5.614/75. O envio deve ser realizado 
pelo website http://periciasmedicas.gestaopublica.sp.gov.br . Ao 
concluir o processo o servidor deve clicar em "gravar" para a 
emissão do protocolo.

AUDREI CHARLES FRANCA DA SILVA - 21730896 - Enca-
minhar relatório de internação e alta hospitalar, no prazo de 
15 (quinze) dias a contar desta publicação, conforme previsto 
no artigo 3º do Decreto nº 5.614/75. O envio deve ser realizado 
pelo website http://periciasmedicas.gestaopublica.sp.gov.br . Ao 
concluir o processo o servidor deve clicar em "gravar" para a 
emissão do protocolo.

AUREA MARCIA PEREIRA - 16923427 - Em atenção ao pedi-
do de reconsideração referente ao período de 2 dias a contar de 
15/02/2022, despacho publicado no D.O.E. de 04/03/2022, Guia 
de Perícia Médica Nº 953308816, expedida em 16/02/2022, 
indefiro a pretensão, tendo em vista que não foram apresenta-
dos elementos que justifiquem a revisão da decisão diante dos 
dados constatados na perícia médica realizada.

AUTA DE MELO MONTEIRO LIMA - 23091277 - De acordo 
com o parecer do senhor médico perito, concedo 30 dias de 
licença para tratamento de saúde a contar de 04/02/2022, nos 
termos dos arts. 191/193-I EFP, reconsiderando o despacho 
publicado no D.O.E. de 04/03/2022, ref. à Guia de Perícia Médica 
Nº 953301449, expedida em 04/02/2022.

BRUNO CORAZZA JUNIOR - 28774148 - De acordo com 
o parecer do senhor médico perito, concedo 3 dias de licença 
para tratamento de saúde a contar de 09/02/2022, nos termos 
dos arts. 191/193-I EFP, reconsiderando o despacho publicado 
no D.O.E. de 22/02/2022, ref. à Guia de Perícia Médica Nº 
953303735, expedida em 09/02/2022.

CARLOS ALBERTO TRUPEL - 13641091 - De acordo com o 
parecer do senhor médico perito, concedo 30 dias de licença 
para tratamento de saúde a contar de 31/01/2022, nos termos 
dos arts. 191/193-I EFP, reconsiderando o despacho publicado 
no D.O.E. de 17/02/2022, ref. à Guia de Perícia Médica Nº 
953297247, expedida em 31/01/2022.

publicado no D.O.E. de 25/02/2022, ref. à Guia de Perícia Médica 
Nº 953309208, expedida em 16/02/2022.

EDIMILSON DEL PIO LUOGO - 17254950 - De acordo com o 
parecer do senhor médico perito, e à vista do disposto no artigo 
20, inciso I, alínea g, do Decreto 30.559/89, concedo 4 dias de 
licença para tratamento de saúde a contar de 14/02/2022, nos 
termos dos arts. 191/193-I EFP, reconsiderando o despacho 
publicado no D.O.E. de 25/02/2022, ref. à Guia de Perícia Médica 
Nº 953311915, expedida em 21/02/2022.

EDLAINE LIMA LOPES - 42871915 - De acordo com o 
parecer do senhor médico perito, concedo 7 dias de licença por 
motivo de doença em pessoa da família a contar de 30/01/2022, 
nos termos do art. 199 EFP, reconsiderando o despacho publi-
cado no D.O.E. de 03/02/2022, ref. à Guia de Perícia Médica Nº 
953297392, expedida em 31/01/2022.

EDUARDO MARTINS ROSA - 20889726 - De acordo com 
o parecer do senhor médico perito, concedo 90 dias de licença 
para tratamento de saúde a contar de 01/03/2022, nos termos 
dos arts. 191/193-I EFP, reconsiderando o despacho publicado 
no D.O.E. de 05/03/2022, ref. à Guia de Perícia Médica Nº 
953313955, expedida em 24/02/2022.

ELIANA CORREIA CHISIOLARI - 18941142 - De acordo com 
o parecer do senhor médico perito, concedo 28 dias de licença 
para tratamento de saúde a contar de 23/02/2022, nos termos 
dos arts. 191/193-I EFP, reconsiderando o despacho publicado 
no D.O.E. de 08/03/2022, ref. à Guia de Perícia Médica Nº 
953313302, expedida em 23/02/2022.

ELIANA DIVA DA SILVA - 24615915 - Em atenção ao pedido 
de reconsideração referente ao período de 60 dias a contar de 
22/02/2022, despacho publicado no D.O.E. de 08/03/2022, Guia 
de Perícia Médica Nº 953315730, expedida em 26/02/2022, 
indefiro a pretensão, tendo em vista que não foram apresenta-
dos elementos que justifiquem a revisão da decisão diante dos 
dados constatados na perícia médica realizada.

ELIANE DE SOUZA - 8813188 - De acordo com o parecer 
do senhor médico perito, concedo 30 dias de licença para tra-
tamento de saúde a contar de 25/02/2022, nos termos dos arts. 
191/193-I EFP, reconsiderando o despacho publicado no D.O.E. 
de 10/03/2022, ref. à Guia de Perícia Médica Nº 953314872, 
expedida em 25/02/2022.

ELISA RAMOS LUCAS PEREIRA - 43155854 - De acordo com 
o parecer do senhor médico perito, concedo 2 dias de licença 
para tratamento de saúde a contar de 31/01/2022, nos termos 
dos arts. 191/193-I EFP, reconsiderando o despacho publicado 
no D.O.E. de 10/02/2022, ref. à Guia de Perícia Médica Nº 
953298364, expedida em 02/02/2022.

EMERSON SANTOS RODRIGUES - 33413971 - De acordo 
com o parecer do senhor médico perito, concedo 30 dias de 
licença para tratamento de saúde a contar de 22/02/2022, nos 
termos dos arts. 191/193-I EFP, reconsiderando o despacho 
publicado no D.O.E. de 10/03/2022, ref. à Guia de Perícia Médica 
Nº 953316000, expedida em 02/03/2022.

FABIANA ALVES DOS SANTOS - 21496972 - De acordo 
com o parecer do senhor médico perito, indefiro o pedido de 
reconsideração do despacho que indeferiu o pedido de licença 
para tratamento de saúde ref. ao período de 30 dias a contar de 
02/03/2022, publicado no D.O.E. de 10/03/2022, Guia de Perícia 
Médica Nº 953315937, expedida em 02/03/2022, tendo em vista 
que o atestado está em desacordo com os termos da Resolução 
SPG 09, de 12/4/16.

FATIMA DIOGO VIVEIROS - 23034745 - Em atenção ao pedi-
do de reconsideração referente ao período de 30 dias a contar 
de 07/02/2022, despacho publicado no D.O.E. de 12/02/2022, 
Guia de Perícia Médica Nº 953303909, expedida em 09/02/2022, 
indefiro a pretensão, tendo em vista que não foram apresenta-
dos elementos que justifiquem a revisão da decisão diante dos 
dados constatados na perícia médica realizada.

FERNANDO SOUZA MIGUEL FIDENCIO - 43354960 - De 
acordo com o parecer do senhor médico perito, concedo 5 dias 
de licença para tratamento de saúde a contar de 03/02/2022, 
nos termos dos arts. 191/193-I EFP, reconsiderando o despacho 
publicado no D.O.E. de 19/02/2022, ref. à Guia de Perícia Médica 
Nº 953300055, expedida em 03/02/2022.

GABRIELA DOMINGUES CASA - 19160107 - De acordo com 
o parecer do senhor médico perito, concedo 16 dias de licença 
para tratamento de saúde a contar de 26/01/2022, nos termos 
dos arts. 191/193-I EFP, reconsiderando o despacho publicado 
no D.O.E. de 10/02/2022, ref. à Guia de Perícia Médica Nº 
953295081, expedida em 27/01/2022.

GERALDO LUIS DA SILVA - 45265737 - De acordo com o 
parecer do senhor médico perito, concedo 5 dias de licença 
para tratamento de saúde a contar de 17/02/2022, nos termos 
dos arts. 191/193-I EFP, reconsiderando o despacho publicado 
no D.O.E. de 22/02/2022, ref. à Guia de Perícia Médica Nº 
953309519, expedida em 17/02/2022.

GILMEIRE SCHWARTZ - 43886310 - Em atenção ao pedido 
de reconsideração referente ao período de 90 dias a contar de 
14/02/2022, despacho publicado no D.O.E. de 10/03/2022, Guia 
de Perícia Médica Nº 953313339, indefiro a pretensão, tendo 
em vista que a solicitação foi expedida em 23/02/2022, fora do 
prazo previsto no 41, do Decreto nº 29.180/88 e não constam 
elementos do pedido de reconsideração que justifiquem maior 
retroação.

GRACIANA CRISTINA SILVA FRANCO - 41525433 - De 
acordo com o parecer do senhor médico perito, concedo 15 dias 
de licença para tratamento de saúde a contar de 11/02/2022, 
nos termos dos arts. 191/193-I EFP, reconsiderando o despacho 
publicado no D.O.E. de 25/02/2022, ref. à Guia de Perícia Médica 
Nº 953307400, expedida em 14/02/2022.

HERCULANA RAMOS DA SILVA ALVES - 15153254 - Em 
atenção ao pedido de reconsideração referente ao período de 90 
dias a contar de 03/02/2022, despacho publicado no D.O.E. de 
11/02/2022, Guia de Perícia Médica Nº 953299595, expedida em 
03/02/2022, indefiro a pretensão, tendo em vista que não foram 

CARLOS MARTINEZ PEREZ - 8898497 - De acordo com o 
parecer do senhor médico perito, concedo 28 dias de licença 
para tratamento de saúde a contar de 16/02/2022, nos termos 
dos arts. 191/193-I EFP, reconsiderando o despacho publicado 
no D.O.E. de 04/03/2022, ref. à Guia de Perícia Médica Nº 
953310893, expedida em 18/02/2022.

CLAUDIA CRISTINA L CAROTENUTO - 22028853 - De acordo 
com o parecer do senhor médico perito, concedo 30 dias de 
licença para tratamento de saúde a contar de 23/02/2022, nos 
termos dos arts. 191/193-I EFP, reconsiderando o despacho 
publicado no D.O.E. de 03/03/2022, ref. à Guia de Perícia Médica 
Nº 953313838, expedida em 23/02/2022.

CLAUDINEIDE DA ROCHA MALAQUIAS - 21315796 - De 
acordo com o parecer do senhor médico perito, concedo 90 dias 
de licença para tratamento de saúde a contar de 01/02/2022, 
nos termos dos arts. 191/193-I EFP, reconsiderando o despacho 
publicado no D.O.E. de 23/02/2022, ref. à Guia de Perícia Médica 
Nº 953299407, expedida em 02/02/2022.

CLAUDIO MARCOS DE ALMEIDA - 22383154 - De acordo 
com o parecer do senhor médico perito, concedo 15 dias de 
licença para tratamento de saúde a contar de 13/02/2022, nos 
termos dos arts. 191/193-I EFP, reconsiderando o despacho 
publicado no D.O.E. de 04/03/2022, ref. à Guia de Perícia Médica 
Nº 953307164, expedida em 14/02/2022.

CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - 16474253 - De acordo com o 
parecer do senhor médico perito, e à vista do disposto no artigo 
20, inciso I, alínea g, do Decreto 30.559/89, concedo 60 dias 
de licença para tratamento de saúde a contar de 16/02/2022, 
nos termos dos arts. 191/193-I EFP, reconsiderando o despacho 
publicado no D.O.E. de 04/03/2022, ref. à Guia de Perícia Médica 
Nº 953313210, expedida em 23/02/2022.

CLEBER DE MELO - 6407212 - Protocolo SEDUC-
-EXP-2020/412617, na publicação de 29/05/2021, leia-se " ... 
em atenção ao pedido de reconsideração do despacho publi-
cado no D.O.E. de 09/12/2020, ref. à Guia de Perícia Médica 
Nº 953108467, expedida em 27/11/2020, indefiro a pretensão, 
pelo não comparecimento à convocação publicada no D.O.E. de 
20/05/2021... " e não como constou.

CRISTIANE APARECIDA T SILVA - 22964562 - De acordo com 
o parecer do senhor médico perito, e à vista do disposto no arti-
go 20, inciso I, alínea g, do Decreto 30.559/89, concedo 14 dias 
de licença para tratamento de saúde a contar de 15/02/2022, 
nos termos dos arts. 191/193-I EFP- CC 25-II/26 Lei 500, recon-
siderando o despacho publicado no D.O.E. de 08/03/2022, ref. à 
Guia de Perícia Médica Nº 953315372, expedida em 25/02/2022.

CRISTIANE DA SILVA GOMES - 22668935 - De acordo com 
o parecer do senhor médico perito, concedo 3 dias de licença 
para tratamento de saúde a contar de 09/03/2022, nos termos 
dos arts. 191/193-I EFP, reconsiderando o despacho publicado 
no D.O.E. de 11/03/2022, ref. à Guia de Perícia Médica Nº 
953321227, expedida em 09/03/2022.

DANIEL MACHADO - 33880330 - De acordo com o parecer 
do senhor médico perito, concedo 60 dias de licença para tra-
tamento de saúde a contar de 31/01/2022, nos termos dos arts. 
191/193-I EFP, reconsiderando o despacho publicado no D.O.E. 
de 22/02/2022, ref. à Guia de Perícia Médica Nº 953297818, 
expedida em 01/02/2022.

DANIELA MORALES MONTEIRO - 29659982 - De acordo 
com o parecer do senhor médico perito, concedo 3 dias de 
licença para tratamento de saúde a contar de 18/02/2022, nos 
termos dos arts. 191/193-I EFP, reconsiderando o despacho 
publicado no D.O.E. de 25/02/2022, ref. à Guia de Perícia Médica 
Nº 953311973, expedida em 21/02/2022.

DANIELA MORALES MONTEIRO - 29659982 - De acordo 
com o parecer do senhor médico perito, concedo 3 dias de 
licença para tratamento de saúde a contar de 22/02/2022, nos 
termos dos arts. 191/193-I EFP, reconsiderando o despacho 
publicado no D.O.E. de 03/03/2022, ref. à Guia de Perícia Médica 
Nº 953313025, expedida em 22/02/2022.

DANIELA RODRIGUES DE SOUSA - 23441677 - De acordo 
com o parecer do senhor médico perito, concedo 30 dias de 
licença para tratamento de saúde a contar de 22/02/2022, nos 
termos dos arts. 191/193-I EFP, reconsiderando o despacho 
publicado no D.O.E. de 04/03/2022, ref. à Guia de Perícia Médica 
Nº 953312894, expedida em 22/02/2022.

DEBORA ISILDA MAURA - 40622231 - Em atenção ao pedi-
do de reconsideração referente ao período de 2 dias a contar de 
16/02/2022, despacho publicado no D.O.E. de 09/03/2022, Guia 
de Perícia Médica Nº 953313526, indefiro a pretensão, tendo 
em vista que a solicitação foi expedida em 23/02/2022, fora do 
prazo previsto no 41, do Decreto nº 29.180/88 e não constam 
elementos do pedido de reconsideração que justifiquem maior 
retroação.

DENILZA MARIA TRINCA - 15764954 - De acordo com o 
parecer do senhor médico perito, concedo 14 dias de licença 
para tratamento de saúde a contar de 31/01/2022, nos termos 
dos arts. 191/193-I EFP, reconsiderando o despacho publicado 
no D.O.E. de 22/02/2022, ref. à Guia de Perícia Médica Nº 
953300695, expedida em 04/02/2022.

DOUGLAS RODRIGUES TORRESI - 19227611 - De acordo 
com o parecer do senhor médico perito, concedo 2 dias de 
licença para tratamento de saúde a contar de 22/02/2022, nos 
termos dos arts. 191/193-I EFP, reconsiderando o despacho 
publicado no D.O.E. de 03/03/2022, ref. à Guia de Perícia Médica 
Nº 953313031, expedida em 22/02/2022.

DULCE HELENA DOS SANTOS - 15641730 - De acordo com 
o parecer do senhor médico perito, concedo 30 dias de licença 
para tratamento de saúde a contar de 07/02/2022, nos termos 
dos arts. 191/193-I EFP, reconsiderando o despacho publicado 
no D.O.E. de 18/02/2022, ref. à Guia de Perícia Médica Nº 
953303310, expedida em 08/02/2022.

EDILENE MARINHO DE PONTES - 21742761 - De acordo 
com o parecer do senhor médico perito, concedo 2 dias de 
licença para tratamento de saúde a contar de 15/02/2022, nos 
termos dos arts. 191/193-I EFP, reconsiderando o despacho 

Comunicado

ORÇAMENTO E GESTÃO
COMUNICADO CONJUNTO CAAS/DPME Nº 001, DE 11/03/2022
A Presidente da Comissão de Assuntos de Assistência à Saúde e a Diretora Técnica 
de Saúde III do Departamento de Perícias Médicas do Estado – DPME, no uso das 
competências que lhe são atribuídas, comunicam que:

Os pedidos de reconsideração ou recurso que se referem ao enquadramento de 
licença para tratamento de saúde em acidente de trabalho, doença profissional ou 
do trabalho, devem ser enviados via sistema Sem Papel, não se aplicando a estas 
solicitações os Comunicados: DPME 001, de 04/01/2021 e CAAS nº 001, de 
26/01/2022
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