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ROSEMEIRE HELENA GAMA PINTO - 5903136 - Protocolo 
SGP/37720/2016 - De acordo com o parecer do senhor médico 
perito, concedo 26 dias de licença para tratamento de saúde 
a contar de 28-02-2016, nos termos dos arts. 191 / 193-I EFP, 
reconsiderando parcialmente o despacho publicado no D.O. de 
24-03-2016, ref. à Guia de Perícia Médica 952083400, expedida 
em 03-03-2016. Com relação ao período de 25-03-2016 a 27-04-
2016, 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 29.180/88

ROSI APARECIDA SANTOS TEIXEIRA - 15822511 - Protocolo 
SGP/36097/2016 - Em atenção ao pedido de reconsideração do 
despacho publicado no D.O. de 19-03-2016, ref. à Guia de Perícia 
Médica 951970292. Indefiro a pretensão, tendo em vista que a 
solicitação foi expedida em 10-09-2015, fora do prazo previsto 
no 41, do Decreto 29.180/88 e não constam elementos do pedi-
do de reconsideração que justifiquem maior retroação.

RUBENS ROBERTO RIGONATI - 12379511 - Protocolo 
SGP/40107/2016 - indefiro a pretensão, mantendo o despacho 
publicado no D.O. de 05-11-2015, ref. à Guia de Perícia Médica 
951915371, expedida em 23-06-2015, tendo em vista que o 
pedido foi interposto fora do prazo previsto no artigo 44, do 
Decreto 29.180/88 e alterações

RUBENS ROBERTO RIGONATI - 12379511 - Protocolo 
SGP/40109/2016 - indefiro a pretensão, mantendo o despacho 
publicado no D.O. de 17-02-2016, ref. à Guia de Perícia Médica 
952033558, expedida em 24-11-2015, tendo em vista que o 
pedido foi interposto fora do prazo previsto no artigo 44, do 
Decreto 29.180/88 e alterações

SAAD TANNOUS - 7644345 - Protocolo SGP/37382/2016; De 
acordo com o parecer do senhor médico perito, concedo 30 dias 
de licença para tratamento de saúde a contar de 14-03-2016, 
nos termos dos arts. 191 / 193-I EFP, reconsiderando o despacho 
publicado no D.O. de 30-03-2016, ref. à Guia de Perícia Médica 
952092830, expedida em 15-03-2016.

SANDRA APARECIDA PANISA - 16206795 - Protocolo 
SGP/71739/2010; Processo 4082.0062/2010; Defiro o enquadra-
mento da licença para tratamento de saúde de 2 dias a contar de 
03-09-2015, publicada no D.O. de 11-09-2015, como decorrente 
de nexo causal acidentário, nos termos do art. 194 EFP.

SANDRA APARECIDA PANISA - 16206795 - Protocolo 
SGP/71739/2010; Processo 4082.0062/2010; Defiro o enquadra-
mento da licença para tratamento de saúde de 15 dias a contar 
de 08-09-2015, publicada no D.O. de 17-09-2015, como decor-
rente de nexo causal acidentário, nos termos do art. 194 EFP.

SANDRA LAURENTINO S TOMANIN - 27012514 - Protocolo 
SGP/31189/2016; De acordo com o parecer do senhor médico 
perito, concedo 10 dias de licença para tratamento de saúde 
a contar de 15-02-2016, nos termos dos arts. 191 / 193-I EFP, 
reconsiderando o despacho publicado no D.O. de 27-02-2016, 
ref. à Guia de Perícia Médica 952073968, expedida em 18-02-
2016.

SANDRA REGINA DA SILVA MOTA - 15342196 - Protocolo 
SGP/37733/2016; De acordo com o parecer do senhor médico 
perito, concedo 30 dias de licença para tratamento de saúde 
a contar de 01-02-2016, nos termos dos arts. 191 / 193-I EFP, 
reconsiderando o despacho publicado no D.O. de 16-03-2016, 
ref. à Guia de Perícia Médica 952065363, expedida em 04-02-
2016.

SARA PADILHA FABBRO - 12815640 - Protocolo 
SGP/37083/2016 - Indefiro a pretensão, mantendo o despacho 
publicado no D.O. de 09-03-2016, ref. à GPM expedida em 
29-02-2016, Protocolo 952080878, com base no artigo 182 da 
Lei 10.261/68 e alterações, tendo em vista a ciência do interes-
sado com relação ao período concedido

SELMA LUCIA DA SILVA - 14982470 - Protocolo 
SGP/256/2016; De acordo com o parecer do senhor médico peri-
to, concedo 86 dias de licença para tratamento de saúde a contar 
de 19-08-2015, nos termos dos arts. 191 / 193-I EFP, reconside-
rando o despacho publicado no D.O. de 25-11-2015, ref. à Guia 
de Perícia Médica 951950330, expedida em 19-08-2015.

SHEILA MARIA DE OLIVEIRA SILVA - 32622656 - Protocolo 
SGP/35914/2016; De acordo com o parecer do senhor médico 
perito, concedo 11 dias de licença para tratamento de saúde 
a contar de 21-03-2016, nos termos dos arts. 191 / 193-I EFP, 
reconsiderando o despacho publicado no D.O. de 31-03-2016, 
ref. à Guia de Perícia Médica 952097015, expedida em 21-03-
2016.

SHEILA MARIA DE OLIVEIRA SILVA - 32622656 - Protocolo 
SGP/35914/2016; De acordo com o parecer do senhor médico 
perito, concedo 11 dias de licença para tratamento de saúde 
a contar de 21-03-2016, nos termos dos arts. 191 / 193-I EFP, 
reconsiderando o despacho publicado no D.O. de 31-03-2016, 
ref. à Guia de Perícia Médica 952097016, expedida em 21-03-
2016.

SIDNEI APARECIDO DA COSTA - 34946394 - Protocolo 
SGP/36308/2016; De acordo com o parecer do senhor médico 
perito, concedo 72 dias de licença para tratamento de saúde 
a contar de 03-10-2015, nos termos dos arts. 191 / 193-I EFP, 
reconsiderando o despacho publicado no D.O. de 16-03-2016, 
ref. à Guia de Perícia Médica 952036771, expedida em 27-11-
2015.

SILVANA BERGAMO - 8354794 - Protocolo SGP/37005/2016; 
De acordo com o parecer do senhor médico perito, concedo 60 
dias de licença para tratamento de saúde a contar de 06-10-
2015, nos termos dos arts. 191 / 193-I EFP, reconsiderando o 
despacho publicado no D.O. de 18-03-2016, ref. à Guia de Perícia 
Médica 951994772, expedida em 07-10-2015.

SILVANI DE FATIMA MACHADO - 16395241 - Protocolo 
SGP/35716/2016; De acordo com o parecer do senhor médico 
perito, concedo 40 dias de licença para tratamento de saúde 
a contar de 16-03-2016, nos termos dos arts. 191 / 193-I EFP, 

OLDEMINA FATIMA M REZENDE - 11179933 - Protocolo 
SGP/38162/2016 - vide despacho publicado no D.O. de 07-04-
2016.

OSMAR ALVES PAES - 18088069 - Protocolo SGP/40551/2016 
- indefiro a pretensão, mantendo o despacho publicado no D.O. 
de 26-02-2016, ref. à Guia de Perícia Médica 952070931, expe-
dida em 15-02-2016, tendo em vista que o pedido foi interposto 
fora do prazo previsto no artigo 44, do Decreto 29.180/88 e 
alterações

PATRICIA FRANCISCA SANTOS CRUZ - 20235856 - Pro-
tocolo SGP/37749/2016 - Indefiro a pretensão, mantendo o 
despacho publicado no D.O. de 19-03-2016, ref. à GPM expedida 
em 11-03-2016, Protocolo 952090386, por não haver elementos 
novos apresentados no pedido de reconsideração que justifica-
riam a revisão da decisão, nos termos do artigo 8º do Decreto 
5614/75.

PRISCILLA FERNANDES FORMAGGI - 33941903 - Protocolo 
SGP/23618/2016; De acordo com o parecer do senhor médico 
perito, concedo 90 dias de licença para tratamento de saúde 
a contar de 16-11-2015, nos termos dos arts. 191 / 193-I EFP, 
reconsiderando o despacho publicado no D.O. de 17-02-2016, 
ref. à Guia de Perícia Médica 952027288, expedida em 16-11-
2015.

RAFAEL APARECIDO AGOSTINHO - 35029365 - Protocolo 
SGP/36224/2016 - Encaminhar GPM com data expedição de 
14-03-2016, preenchida e assinada por autoridade competente, 
corrigindo o campo: pessoa a ser periciada - nome: tendo em 
vista tratar-se de licença pessoa da família (filho)

RAKMA MARIA RODRIGUES O GROSSI - 19799560 - Proto-
colo SGP/32002/2016, em atenção ao pedido de reconsideração 
do despacho publicado no D.O. de 19-02-2016, ref. à Guia de 
Perícia Médica 952067174, expedida em 10-02-2016, indefiro 
a pretensão, tendo em vista que não foram apresentados ele-
mentos que justifiquem a revisão da decisão diante dos dados 
constatados na perícia médica realizada.

RITA DE CASSIA SANTOS - 22967699 - Protocolo 
SGP/35686/2016; De acordo com o parecer do senhor médico 
perito, concedo 20 dias de licença para tratamento de saúde 
a contar de 03-03-2016, nos termos dos arts. 191 / 193-I EFP, 
reconsiderando o despacho publicado no D.O. de 23-03-2016, 
ref. à Guia de Perícia Médica 952090511, expedida em 11-03-
2016.

ROBERTA CAUCHICK - 15980697 - Protocolo 
SGP/37224/2016 - Indefiro a pretensão, mantendo o despacho 
publicado no D.O. de 08-03-2016, ref. à GPM expedida em 
02-03-2016, Protocolo 952082430, com base no artigo 182 da 
Lei 10.261/68 e alterações, tendo em vista a ciência do interes-
sado com relação ao período concedido

ROMILDA CATARINA DA SILVA - 18301754 - Protocolo 
SGP/36002/2016 - na publicação de 23-02-2016, leia-se " ... 28 
dias de licença ... " e não como constou

ROMILDA CATARINA DA SILVA - 18301754 - Protocolo 
SGP/36002/2016; De acordo com o parecer do senhor médico 
perito, concedo 16 dias de licença para tratamento de saúde 
a contar de 15-03-2016, nos termos dos arts. 191 / 193-I EFP, 
reconsiderando o despacho publicado no D.O. de 29-03-2016, 
ref. à Guia de Perícia Médica 952092745, expedida em 15-03-
2016.

RONALDO DE SOUZA - 10698461 - Protocolo 
SGP/37229/2016; Em atenção ao pedido manifestado, informa-
se que, compete a Unidade Administrativa do servidor através 
de ofício, solicitar o agendamento de pericia médica (Capaci-
dade Laborativa visando readaptação/ou aposentadoria por 
invalidez) para os fins solicitados, "anexando relatório médico 
que o justifique".

ROSALINE CRISTINA P B VICENTE - 27257402 - Protocolo 
SGP/38160/2016, em atenção ao pedido de reconsideração do 
despacho publicado no D.O. de 03-03-2016, ref. à Guia de Perícia 
Médica 952073410, expedida em 17-02-2016, indefiro a preten-
são, tendo em vista que não foram apresentados elementos que 
justifiquem a revisão da decisão diante dos dados constatados 
na perícia médica realizada.

ROSANA GUAZZELLI - 7710958 - Protocolo SGP/37724/2016 
- Torna sem efeito o despacho publicado no D.O. de 23-03-2016.

ROSANA MENDES - 16487558 - Protocolo SGP/35156/2016; 
De acordo com o parecer do senhor médico perito, concedo 30 
dias de licença para tratamento de saúde a contar de 11-03-
2016, nos termos dos arts. 191 / 193-I EFP, reconsiderando o 
despacho publicado no D.O. de 19-03-2016, ref. à Guia de Perícia 
Médica 952089863, expedida em 11-03-2016.

ROSANA ROCHA MEDEIROS - 30668218 - Protocolo 
SGP/34789/2016, em atenção ao pedido de reconsideração do 
despacho publicado no D.O. de 02-03-2016, ref. à Guia de Perícia 
Médica 952074143, expedida em 18-02-2016, indefiro a preten-
são, tendo em vista que não foram apresentados elementos que 
justifiquem a revisão da decisão diante dos dados constatados 
na perícia médica realizada.

ROSE MARIA GONSALVES BERTHO - 15978927 - Protocolo 
SGP/38191/2016; Em atenção ao pedido de reconsideração do 
despacho publicado no Diário Oficial 17-03-2016, ref. à Guia 
de Perícia Médica 951167539, expedida em 13-08-2012, defiro 
a pretensão, concedendo 90 dias de licença para tratamento 
de saúde a contar de 13-08-2012, nos termos dos arts. 191 / 
193-I EFP. Perícia realizada nos termos do art.1º das Disposições 
Transitórias do Dec. 61.800/2016

ROSELI CAMPIOTTI - 15918369 - Protocolo SGP/27864/2016; 
Em atenção ao pedido de reconsideração do despacho publicado 
no Diário Oficial 03-03-2016, ref. à Guia de Perícia Médica 
951957818, expedida em 27-08-2015, defiro a pretensão, con-
cedendo 90 dias de licença para tratamento de saúde a contar 
de 24-08-2015, nos termos dos arts. 191 / 193-I EFP. Perícia 
realizada nos termos do art.1º das Disposições Transitórias do 
Dec. 61.800/2016

29-02-2016, Protocolo 952080607, com base no artigo 182 da 
Lei 10.261/68 e alterações, tendo em vista a ciência do interes-
sado com relação ao período concedido

MARIA BRASILINA TREVISAN - 6945659 - Protocolo 
SGP/37188/2016 - Indefiro a pretensão, mantendo o despacho 
publicado no D.O. de 12-03-2016, ref. à GPM expedida em 
03-03-2016, Protocolo 952084059, por não haver elementos 
novos apresentados no pedido de reconsideração que justifica-
riam a revisão da decisão, nos termos do artigo 8º do Decreto 
5614/75

MARIA DE FATIMA FREITAS BAGLI - 8814066 - Protocolo 
SGP/38140/2016; Em atenção ao pedido de reconsideração do 
despacho publicado no Diário Oficial 24-03-2016, ref. à Guia 
de Perícia Médica 951983580, expedida em 24-09-2015, defiro 
a pretensão, concedendo 90 dias de licença para tratamento 
de saúde a contar de 24-09-2015, nos termos dos arts. 191 / 
193-I EFP. Perícia realizada nos termos do art.1º das Disposições 
Transitórias do Dec. 61.800/2016

MARIA EMILIA VARONE M DELBOUX - 15102332 - Protoco-
lo SGP/29467/2016 - Encaminhar Cópia do protocolo do pedido 
de reconsideração do período solicitado, no prazo de 15 (quinze) 
dias a contar desta publicação, conforme previsto no artigo 3º 
do Decreto 5.614/75.

MARIA EMILIA VARONE M DELBOUX - 15102332 - Proto-
colo SGP/29466/2016 - Encaminhar melhores esclarecimentos 
quanto ao pretendido.

MARIA GRACA MALITTE C E SILVA - 6425671 - Protocolo 
SGP/36385/2016; De acordo com o parecer do senhor médico 
perito, concedo 90 dias de licença para tratamento de saúde 
a contar de 09-03-2016, nos termos dos arts. 191 / 193-I EFP, 
reconsiderando o despacho publicado no D.O. de 23-03-2016, 
ref. à Guia de Perícia Médica 952088105, expedida em 09-03-
2016.

MARIA IGNEZ BORTALIERO - 5062332 - Protocolo 
SGP/33888/2016; De acordo com o parecer do senhor médico 
perito, concedo 16 dias de licença para tratamento de saúde 
a contar de 25-02-2016, nos termos dos arts. 191 / 193-I EFP, 
reconsiderando o despacho publicado no D.O. de 16-03-2016, 
ref. à Guia de Perícia Médica 952085347, expedida em 07-03-
2016.

MARIA LUISA CAROLLO BLANCO - 3572837 - Protocolo 
SGP/32864/2016; De acordo com o parecer do senhor médico 
perito, concedo 90 dias de licença para tratamento de saúde 
a contar de 16-02-2016, nos termos dos arts. 191 / 193-I EFP, 
reconsiderando o despacho publicado no D.O. de 27-02-2016, 
ref. à Guia de Perícia Médica 952072319, expedida em 16-02-
2016.

MARIA ROSARIO H BARBOSA - 2634754 - Protocolo 
SGP/34541/2016, na publicação de 13-02-2016, leia-se " ... 39 
dias a contar de 08-06-2015 nos termos do artigo 199/EFP ... " 
e não como constou.

MARIA SOARES FREIRE - 17220529 - Protocolo 
SGP/31272/2016; Indefiro a pretensão, mantendo o despacho 
publicado no D.O. de 10-03-2015, ref. à GPM expedida em 
06-03-2015, Protocolo 951817114, tendo em vista a divergência 
entre a data de expedição da GPM e a data do Atestado apre-
sentado na reconsideração.

MARIELCY TEIXEIRA SIMOES - 9657523 - Protocolo 
SGP/23615/2016; De acordo com o parecer do senhor médico 
perito, concedo 60 dias de licença para tratamento de saúde 
a contar de 09-12-2015, nos termos dos arts. 191 / 193-I EFP, 
reconsiderando o despacho publicado no D.O. de 17-02-2016, 
ref. à Guia de Perícia Médica 952045585, expedida em 09-12-
2015.

MARILANE CINAKI COELHO - 16577153 - Protocolo 
SGP/21316/2016; Em atenção ao pedido de reconsideração do 
despacho publicado no Diário Oficial 17-02-2016, ref. à Guia de 
Perícia Médica 952017921, expedida em 05-11-2015. Defiro a 
pretensão, concedendo 90 dias de licença para tratamento de 
saúde a contar de 02-11-2015, nos termos dos arts. 191 / 193 
inc-I §1º EFP.

MARISETE FELOMENA DE ALMEIDA - 14807109 - Protocolo 
SGP/38171/2016; De acordo com o parecer do senhor médico 
perito, concedo 15 dias de licença para tratamento de saúde 
a contar de 14-03-2016, nos termos dos arts. 191 / 193-I EFP, 
reconsiderando o despacho publicado no D.O. de 29-03-2016, 
ref. à Guia de Perícia Médica 952092523, expedida em 15-03-
2016.

MARISTELA RUCALQUI - 19394630 - Protocolo 
SGP/37985/2016 - Assunto solucionado com publicação no D.O. 
de 01-03-2016.

MARLENE VIEIRA SIMOES EROICO - 6803952 - Protocolo 
SGP/35327/2016 - Indefiro a pretensão, mantendo o despacho 
publicado no D.O. de 22-03-2016, ref. à GPM expedida em 
23-09-2015, Protocolo 951982336, tendo em vista que no ates-
tado médico apresentado inclusive em grau de reconsideração 
não consta a sugestão de dias de afastamento conforme prevê a 
Resolução SGP 27 de 24/05/12.

MERCIA DE MORAIS FREIRE SEGRE - 34181725 - Protocolo 
SGP/37804/2016 - Indefiro a pretensão, mantendo o despacho 
publicado no D.O. de 10-03-2016, ref. à GPM expedida em 
29-02-2016, Protocolo 952080762, com base no artigo 182 da 
Lei 10.261/68 e alterações, tendo em vista a ciência do interes-
sado com relação ao período concedido.

MILTON BUENO DE ALMEIDA - 10932432 - Protocolo 
SGP/21100/2016; De acordo com o parecer do senhor médico 
perito, concedo 90 dias de licença para tratamento de saúde 
a contar de 07-01-2016, nos termos dos arts. 191 / 193-I EFP, 
reconsiderando o despacho publicado no D.O. de 17-02-2016, 
ref. à Guia de Perícia Médica 952056180, expedida em 07-01-
2016.

MIRIAM APARECIDA N P SANTOS - 14212537 - Protocolo 
SGP/38050/2016 - Em atenção ao pedido de reconsideração 
do despacho publicado no D.O. de 03-03-2016, ref. à Guia de 
Perícia Médica 952007241. Indefiro a pretensão, tendo em vista 
que a solicitação foi expedida em 22-10-2015, fora do prazo 
previsto no 41, do Decreto 29.180/88 e não constam elementos 
do pedido de reconsideração que justifiquem maior retroação.

NATALIA MODENA DE TOLEDO - 32159248 - Protocolo 
SGP/38157/2016; De acordo com o parecer do senhor médico 
perito, concedo 3 dias de licença para tratamento de saúde a 
contar de 01-03-2016, nos termos dos arts. 191 / 193-I EFP, 
reconsiderando o despacho publicado no D.O. de 11-03-2016, 
ref. à Guia de Perícia Médica 952085177, expedida em 04-03-
2016.

NEIRE APARECIDA PERES - 9152112 - Protocolo 
SGP/33471/2016, em atenção ao pedido de reconsideração do 
despacho publicado no D.O. de 23-03-2016, ref. à Guia de Perícia 
Médica 951981389, expedida em 23-09-2015, indefiro a preten-
são, tendo em vista que não foram apresentados elementos que 
justifiquem a revisão da decisão diante dos dados constatados 
na perícia médica realizada.

NELCI CRISTINA N B SORTE - 16438771 - Protocolo 
SGP/37786/2016 - Encaminhar melhores esclarecimentos quanto 
ao pretendido.

NELMA FERREIRA PAULA VICENTE - 1412037 - Protocolo 
SGP/38174/2016; De acordo com o parecer do senhor médico 
perito, concedo 30 dias de licença para tratamento de saúde 
a contar de 22-02-2016, nos termos dos arts. 191 / 193-I EFP, 
reconsiderando o despacho publicado no D.O. de 04-03-2016, 
ref. à Guia de Perícia Médica 952077732, expedida em 24-02-
2016.

NILDA LINA DE ASSIS SILVA - 13966512 - Protocolo 
SGP/34387/2016; Em atenção ao pedido de reconsideração do 
despacho publicado no Diário Oficial 24-03-2016, ref. à Guia 
de Perícia Médica 951988393, expedida em 30-09-2015, defiro 
a pretensão, concedendo 60 dias de licença para tratamento 
de saúde a contar de 30-09-2015, nos termos dos arts. 191 / 
193-I EFP. Perícia realizada nos termos do art.1º das Disposições 
Transitórias do Dec. 61.800/2016 .

NUBIA CRISTINA LOBATO - 16181602 - Protocolo 
SGP/34770/2016, em atenção ao pedido de reconsideração do 
despacho publicado no D.O. de 16-03-2016, ref. à Guia de Perícia 
Médica 952085673, expedida em 07-03-2016, indefiro a preten-
são, tendo em vista que não foram apresentados elementos que 
justifiquem a revisão da decisão diante dos dados constatados 
na perícia médica realizada.

reconsiderando o despacho publicado no D.O. de 17-02-2016, 
ref. à Guia de Perícia Médica 952019121, expedida em 06-11-
2015.

LOURDES FERNANDES BATISTA REIS - 19501178 - Protocolo 
SGP/37251/2016 - ref.: ao período de 90 dias de L.S. a contar de 
20-10-2015; vide despacho publicado no D.O. de 07-04-2016.

LUANA KELSEN FERREIRA COSTA - 9177063 - Protocolo 
SGP/22278/2016, em atenção ao pedido de reconsideração do 
despacho publicado no D.O. de 28-01-2016, ref. à Guia de Perícia 
Médica 952047576, expedida em 14-12-2015, indefiro a preten-
são, tendo em vista que não foram apresentados elementos que 
justifiquem a revisão da decisão diante dos dados constatados 
na perícia médica realizada.

LUCELIA RODRIGUES SILVA - 30416291 - Protocolo 
SGP/34165/2016 - Encaminhar Atestado médico original, no 
prazo de 15 (quinze) dias a contar desta publicação, conforme 
previsto no artigo 3º do Decreto 5.614/75.

LUCIANA BRASIL SOARES SANTOS - 18953441 - Protocolo 
SGP/35739/2016 - Encaminhar Atestado médico original do 
período solicitado, no prazo de 15 (quinze) dias a contar desta 
publicação, conforme previsto no artigo 3º do Decreto 5.614/75

LUCIANA CRISTINA D P CABRAL - 20819938 - Protocolo 
SGP/37052/2016, na publicação de 24-03-2016, leia-se " ... a 
contar de 11-03-2016 ... " e não como constou

LUCIANA CRISTINA D P CABRAL - 20819938 - Protocolo 
SGP/37052/2016, na publicação de 24-03-2016, leia-se " ... a 
contar de 11-03-2016 ... " e não como constou

LUCIANA CRISTINA R KURUNCZI - 32306514 - Protocolo 
SGP/38054/2016, em atenção ao pedido de reconsideração do 
despacho publicado no D.O. de 25-03-2016, ref. à Guia de Perícia 
Médica 952092672, expedida em 15-03-2016, indefiro a preten-
são, tendo em vista que não foram apresentados elementos que 
justifiquem a revisão da decisão diante dos dados constatados 
na perícia médica realizada.

LUCIMAR APARECIDA D MONTELLO - 22503424 - Protocolo 
SGP/35025/2016, em atenção ao pedido de reconsideração do 
despacho publicado no D.O. de 18-03-2016, ref. à Guia de Perícia 
Médica 952088278, expedida em 09-03-2016, indefiro a preten-
são, tendo em vista que não foram apresentados elementos que 
justifiquem a revisão da decisão diante dos dados constatados 
na perícia médica realizada.

LUIS RENATO BILIATO - 22771766 - Protocolo 
SGP/40527/2016 - indefiro a pretensão, mantendo o despacho 
publicado no D.O. de 19-02-2016, ref. à Guia de Perícia Médica 
952066663, expedida em 10-02-2016, tendo em vista que o 
pedido foi interposto fora do prazo previsto no artigo 44, do 
Decreto 29.180/88 e alterações

LUZIA DA SILVA PONTES - 14914562 - Protocolo 
SGP/37796/2016 - Indefiro a pretensão, mantendo o despacho 
publicado no D.O. de 25-02-2016, ref. à GPM expedida em 
15-02-2016, Protocolo 952070101, com base no artigo 182 da 
Lei 10.261/68 e alterações, tendo em vista a ciência do interes-
sado com relação ao período concedido.

LUZIA SOLANGE MACHADO - 18348969 - Protocolo 
SGP/38434/2016; De acordo com o parecer do senhor médico 
perito, concedo 11 dias de licença para tratamento de saúde 
a contar de 09-03-2016, nos termos dos arts. 191 / 193-I EFP, 
reconsiderando o despacho publicado no D.O. de 19-03-2016, 
ref. à Guia de Perícia Médica 952089895, expedida em 11-03-
2016.

MARCIA APARECIDA DA SILVA GALDO - 44706361 - Proto-
colo SGP/37062/2016; Indefiro a pretensão, mantendo o despa-
cho publicado no D.O. de 10-03-2016, ref. à GPM expedida em 
01-03-2016, Protocolo 952081466, tendo em vista a divergência 
entre a data de expedição da GPM e a data de início da licença

MARCIA CONTELLI - 20228090 - Protocolo SGP/38176/2016; 
De acordo com o parecer do senhor médico perito, concedo 14 
dias de licença para tratamento de saúde a contar de 04-03-
2016, nos termos dos arts. 191 / 193-I EFP, reconsiderando o 
despacho publicado no D.O. de 18-03-2016, ref. à Guia de Perícia 
Médica 952087397, expedida em 08-03-2016.

MARCIA DA COSTA GUIMARAES - 23911037 - Protocolo 
SGP/31140/2016; Em atenção ao pedido de reconsideração do 
despacho publicado no Diário Oficial 03-03-2016, ref. à Guia 
de Perícia Médica 951967269, expedida em 08-09-2015, defiro 
a pretensão, concedendo 90 dias de licença para tratamento 
de saúde a contar de 31-08-2015, nos termos dos arts. 191 / 
193-I EFP. Perícia realizada nos termos do art.1º das Disposições 
Transitórias do Dec. 61.800/2016 .

MARCIA DA COSTA GUIMARAES - 23911037 - Protocolo 
SGP/31140/2016; Em atenção ao pedido de reconsideração do 
despacho publicado no Diário Oficial 03-03-2016, ref. à Guia 
de Perícia Médica 951967270, expedida em 08-09-2015, defiro 
a pretensão, concedendo 90 dias de licença para tratamento 
de saúde a contar de 31-08-2015, nos termos dos arts. 191 / 
193-I EFP. Perícia realizada nos termos do art.1º das Disposições 
Transitórias do Dec. 61.800/2016 .

MARCIA INOCENCIO F SANTOS - 20262652 - Protocolo 
SGP/35371/2016; De acordo com o parecer do senhor médico 
perito, concedo 60 dias de licença para tratamento de saúde 
a contar de 03-03-2016, nos termos dos arts. 191 / 193-I EFP, 
reconsiderando o despacho publicado no D.O. de 23-03-2016, 
ref. à Guia de Perícia Médica 952087778, expedida em 09-03-
2016.

MARCIA RAMOS SILVA - 13456055 - Protocolo 
SGP/31819/2016; Indefiro a pretensão, mantendo o despacho 
publicado no D.O. de 19-03-2016, ref. à GPM expedida em 
27-08-2015, Protocolo 951957853, tendo em vista a divergência 
entre a data de expedição da GPM e a data de início da licença.

MARCIA RAMOS SILVA - 13456055 - Protocolo 
SGP/31821/2016; De acordo com o parecer do senhor médico 
perito, concedo 21 dias de licença para tratamento de saúde 
a contar de 19-09-2015, nos termos dos arts. 191 / 193-I EFP 
e Lei 500/74, reconsiderando o despacho publicado no D.O. de 
19-03-2016, ref. à Guia de Perícia Médica 951978780, expedida 
em 21-09-2015.

MARCIA TEIXEIRA SANTANA VALDEZ - 4958030 - Protocolo 
SGP/37071/2016, na publicação de 09-04-2016, leia-se " ... 60 
dias de licença a contar de 27-09-2015... " e não como constou

MARCOS PAULO DE SOUZA - 24811170 - Protocolo 
SGP/37736/2016 - Indefiro a pretensão, mantendo o despacho 
publicado no D.O. de 30-03-2016, ref. à GPM expedida em 
15-03-2016, Protocolo 952091937, com base no artigo 182 da 
Lei 10.261/68 e alterações, tendo em vista a ciência do interes-
sado com relação ao período concedido.

MARCOS PAULO DE SOUZA - 24811170 - Protocolo 
SGP/37736/2016 - Indefiro a pretensão, mantendo o despacho 
publicado no D.O. de 30-03-2016, ref. à GPM expedida em 
15-03-2016, Protocolo 952091938, com base no artigo 182 da 
Lei 10.261/68 e alterações, tendo em vista a ciência do interes-
sado com relação ao período concedido.

MARIA ANGELICA F R SILVA - 23095811 - Protocolo 
SGP/19390/2016; De acordo com o parecer do senhor médico 
perito, concedo 90 dias de licença para tratamento de saúde 
a contar de 31-10-2015, nos termos dos arts. 191 / 193-I EFP, 
reconsiderando o despacho publicado no D.O. de 28-01-2016, 
ref. à Guia de Perícia Médica 952013481, expedida em 03-11-
2015.

MARIA APARECIDA G OLIVEIRA - 21622945 - Protocolo 
SGP/39706/2016 - indefiro a pretensão, mantendo o despacho 
publicado no D.O. de 17-02-2016, ref. à Guia de Perícia Médica 
952029660, expedida em 18-11-2015, tendo em vista que o 
pedido foi interposto fora do prazo previsto no artigo 44, do 
Decreto 29.180/88 e alterações

MARIA APARECIDA M MARTINS - 12901000 - Protocolo 
SGP/35689/2016, na publicação de 10-03-2016, leia-se " ... a 
contar de 03-12-2015 ... " e não como constou

MARIA APARECIDA SOUZA OLIVEIRA - 20664158 - Protoco-
lo SGP/37360 e 37365/2016; De acordo com o parecer do senhor 
médico perito, concedo 30 dias de licença para tratamento de 
saúde a contar de 14-03-2016, nos termos dos arts. 191 / 193-I 
EFP, reconsiderando o despacho publicado no D.O. de 29-03-
2016, ref. à Guia de Perícia Médica 952092803, expedida em 
15-03-2016.

MARIA BEATRIZ B CULCHEBACHI - 10748557 - Protocolo 
SGP/36001/2016 - Indefiro a pretensão, mantendo o despacho 
publicado no D.O. de 05-03-2016, ref. à GPM expedida em 

Comunicado

PLANEJAMENTO E GESTÃO
COMUNICADO DPME Nº 263, DE 13/04/2016

Relatório médico para emissão de guia de perícia médica
O Diretor Técnico de Saúde III, do Departamento de Perícias Médicas do Estado –
DPME, no uso das competências que lhe são atribuídas, comunica que:
Tendo em vista a edição da Resolução SPG 09 de 12/04/16, publicada em 
13/04/2016, o atestado médico para fins de solicitação de Licença para 
Tratamento de Saúde e Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família 
deve, obrigatoriamente, conter as seguintes informações:
I - o diagnóstico; 
II – a provável data de início da doença;
 III - manifestações clínicas e laboratoriais; 
IV - a conduta terapêutica e periodicidade de acompanhamento; 
V – a evolução da patologia; 
VI - as consequências à saúde do periciando; 
VII - o provável tempo de repouso estimado necessário para a sua recuperação; 
VIII – o registro dos dados de maneira legível; 
IX – identificação do médico assistente emissor, mediante assinatura e carimbo 
com o número de registro no respectivo Conselho Regional.
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