
Comunicado

PROJETOS, ORÇAMENTO E GESTÃO
COMUNICADO DPME Nº 015, de 22/01/2021

A Diretora Técnica de Saúde III, do Departamento de Perícias Médicas do Estado 
– DPME, no uso das competências que lhe são atribuídas, comunica que:
Ficam suspensas a partir de 25/01/2021 as perícias médicas para os municípios 
pertencentes à região de Marília, Barretos, Bauru, Franca, Sorocaba, Taubaté e 
Presidente Prudente, enquanto fizerem parte da Fase 1 da Retomada Consciente, 
do Plano São Paulo.
A suspensão das perícias médicas não prejudica nem supre a expedição de guia 
de perícia médica, pelo sistema eletrônico do DPME, dentro dos prazos legais e 
de acordo com a legislação vigente.
Quaisquer dúvidas entrar em contato com o DPME pelo e-mail:
periciasatendimento@sp.gov.br
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Bruna Sheila de Sousa, RG 32.433.321-3, 1/10 do coefi-
ciente de 10,58 a partir de 11-10-2019; Daniele Moraes Correa 
Godoy dos Passos, RG 29.560.272-7, 3/10 do coeficiente 10,58, 
sendo 1/10 a partir de 6-5-2017, 1/10 a partir 6-5-2018 e 1/10 a 
partir de 7-5-2019; Fabio Tadeu Eugenio, RG 25.199.313-9, 1/10 
do coeficiente 10,58 a partir de 11-2-2019; Fernanda Cannavan, 
RG 30.650.235-5, 2/10 do coeficiente 10,58, sendo 1/10 a partir 
de 26-10-2018 e 1/10 a partir de 26-10-2019; Francisco Tadeu 
Buitrago, RG 11.012.965-9, 1/10 do coeficiente 10,58 a partir de 
16-12-2018; Jane Maria Ameku Neves, RG 15.296.439, 1/10 do 
coeficiente 10,58 a partir de 6-7-2019; Josiana Nunes Ferreira, 
RG 33.227.019-1, 2/10 do coeficiente 10,58, sendo 1/10 a 
partir de 16-8-2018 e 1/10 a partir de 20-08-2019; Maria Lea 
Ribeiro Mileti, RG 2.799.283 SSP/MG, 1/10 do coeficiente 10,58 
a partir de 30-10-2019; Marina Cardoso Gonçalves Dias, RG 
34.500.709-8, 1/10 do coeficiente 9,20 a partir de 27-7-2013 e 
4/10 do coeficiente 10,58, sendo 1/10 a partir de 9-1-2016, 1/10 
a partir de 8-1-2017, 1/10 a partir de 8-1-2018 e 1/10 a partir 
de 9-1-2019; Mariana Scherpinski Lourenço, RG 42.548.881-0, 
2/10 do coeficiente 10,58, sendo 1/10 a partir de 23-7-2015 
e 1/10 a partir de 25-9-2016; Patricia Miyamoto de Souza, RG 
24.230.305-5, 1/10 do coeficiente 10,58, a partir de 13-12-2018; 
Reinaldo Romano, RG 19.820.907-1, 5/10 do coeficiente 10,58, 
sendo 1/10 a partir de 31-10-2015, 1/10 a partir de 30-10-2016, 
1/10 a partir de 30-10-2017, 1/10 a partir de 30-10-2018 e 1/10 
a partir de 30-10-2019; Ricardo Aires Abdala, RG 19.847.444-1, 
2/10 do coeficiente 10,58, sendo 1/10 a partir de 25-9-2018 e 
1/10 a partir de 27-9-2019; Rosana Aparecida Mendonça de 
Oliveira, RG 22.113.560-1, 2/10 do coeficiente 10,58, sendo 1/10 
a partir de 22-2-2018 e 1/10 a partir de 23-2-2019; Paulo Jose 
Cardoso da Silva, RG 22.991.490-1, 3/10 do coeficiente 8,96, 
sendo 1/10 a partir de 3-11-2017, 1/10 a partir de 3-11-2018 e 
1/10 a partir 5-11-2019;

nos termos do art. 18, da LC.847-98, inc. I e II, do art. 1º 
do Dec. 45.527-2000, que o servidor abaixo identificado, faz 
jus à incorporação da gratificação GDAP, correspondente ao 
coeficiente abaixo, calculado sobre o valor da UBV, na seguinte 
conformidade:

Joice Carla Costa, RG 40.353.216-4, 2/10 do coeficiente 
de 8,96, sendo 1/10 a partir de 28-8-2015 e 1/10 a partir de 
28-8-2016 e 3/10 do coeficiente de 10,58, sendo 1/10 a partir de 
7-9-2017, 1/10 a partir de 8-9-2018 e 8-9-2019.

 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 
TRÂNSITO

 Portarias da Diretora Vice-Presidente, de 22-01-2021.
CESSANDO,
a partir de 08-01-2020,
a portaria publicada no dia 05-12-2020, que designou 

ALEXANDRE DOS SANTOS, RG. 33.271.467-6, Diretor Técnico I, 
para responder pelo expediente da Superintendência Regional 
de Trânsito da Capital, prevista no decreto 59.579/13, fazendo 
jus à diferença entre o valor padrão do seu emprego público em 
confiança de Diretor Técnico I e o valor de referência do emprego 
público em confiança de Superintendente Regional, acrescido do 
valor das vantagens que lhe são inerentes, proporcionalmente 
aos dias substituídos. (Portaria 09)

a portaria publicada no dia 16-02-2019, que designou 
ALINE PIRES DA SILVA, R.G. 46.280.443-4, Diretor Técnico I da 
Superintendência Regional de Trânsito de Presidente Prudente 
para responder pelo expediente da SUPERINTENDÊNCIA DE 
PRESIDENTE PRUDENTE previsto no decreto 59.579/2013, fazen-
do jus à diferença entre o valor padrão do seu emprego público 
e o valor da referência do emprego público em confiança de 
Superintendente Regional, acrescido das vantagens que lhe são 
inerentes, proporcionalmente aos dias substituídos. (Portaria 17)

a portaria publicada no dia 08-02-2020, que designou 
CINTIA GUIDO, RG 21.575.373-2, Diretor Técnico I da Superin-
tendência Regional de Trânsito de Sorocaba II, para responder 
pelo expediente da Superintendência Regional de Trânsito de 
Sorocaba II, fazendo jus à diferença entre o valor padrão do seu 
emprego público em confiança de Diretor Técnico I e o valor de 
referência do emprego público em confiança de Superintendente 
Regional, acrescido do valor das vantagens que lhe são inerentes 
proporcionalmente aos dias substituídos. (Portaria 10)

a portaria publicada no dia 06-11-2020, que designou 
EDISON ARCAS JUNIOR, RG. 41.842.905-4, Diretor Técnico I, 
para responder pelo expediente da Superintendência Regional 
de Trânsito de Bauru, prevista no decreto 59.055/13, fazendo 
jus à diferença entre o valor padrão do seu emprego público em 
confiança de Diretor Técnico I e o valor de referência do emprego 
público em confiança de Superintendente Regional, acrescido do 
valor das vantagens que lhe são inerentes, proporcionalmente 
aos dias substituídos. (Portaria 16)

a portaria publicada no dia 13-03-2020, que designou 
FELIPE FAVERO DA SILVA, RG 41.252.456-9, Agente Estadual de 
Trânsito, para responder pelo expediente da Superintendência 
Regional de Trânsito de Campinas II, fazendo jus à diferença 
entre o valor padrão do seu emprego público de Agente Esta-
dual de Trânsito e o valor de referência do emprego público em 
confiança de Superintendente Regional, acrescido do valor das 
vantagens que lhe são inerentes proporcionalmente aos dias 
substituídos. (Portaria 15)

a portaria publicada no dia 16-02-2019, que designou ISAU-
RA SIMONE DOS SANTOS, R.G. 23.095.812-6, Diretor Técnico I 
da Superintendência Regional de Trânsito de Sorocaba I para res-
ponder pelo expediente da SUPERINTENDÊNCIA DE SOROCABA 
I previsto no decreto 59.579/2013, fazendo jus à diferença entre 
o valor padrão do seu emprego público e o valor da referência 
do emprego público em confiança de Superintendente Regional, 
acrescido das vantagens que lhe são inerentes, proporcional-
mente aos dias substituídos. (Portaria 18)

a portaria publicada no dia 16-05-2018, que designou JOÃO 
MORAES FAGA NETO, RG 20.676.016-4, SUPERINTENDENTE 
REGIONAL, da Superintendência da Regional de Trânsito de 
Araçatuba para responder pelo expediente da Superinten-
dência Regional de Trânsito de Barretos, previsto no decreto 
59.579/2013. (Portaria 19)

a portaria publicada no dia 16-02-2019, que designou 
MARCELO GUIBERTO HIPPE, R.G. 9.577.796-9, Diretor Técnico 
I da Superintendência Regional de Trânsito da Baixada Santista 
para responder pelo expediente da SUPERINTENDÊNCIA DA 
BAIXADA SANTISTA previsto no decreto 59.579/2013, fazendo 
jus à diferença entre o valor padrão do seu emprego público 
e o valor da referência do emprego público em confiança de 
Superintendente Regional, acrescido das vantagens que lhe são 
inerentes, proporcionalmente aos dias substituídos. (Portaria 13)

a portaria publicada no dia 16-02-2019, que designou 
RICARDO REHDER MENEGHETTI, R.G. 43.431.335-X, Diretor 
Técnico I da Superintendência Regional de Trânsito de Ribeirão 
Preto para responder pelo expediente da SUPERINTENDÊNCIA 
DE RIBEIRÃO PRETO previsto no decreto 59.579/2013, fazendo 
jus à diferença entre o valor padrão do seu emprego público 
e o valor da referência do emprego público em confiança de 
Superintendente Regional, acrescido das vantagens que lhe são 
inerentes, proporcionalmente aos dias substituídos. (Portaria 14)

a portaria publicada no dia 16-02-2019, que designou 
VANESSA BARCO GUIMARAES, R.G. 29.544.550-6, Diretor Técni-
co III da CIRETRAN de São José do Rio Preto para responder pelo 
expediente da SUPERINTENDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
I previsto no decreto 59.579/2013, fazendo jus à diferença entre 
o valor padrão do seu emprego público e o valor da referência 
do emprego público em confiança de Superintendente Regional, 
acrescido das vantagens que lhe são inerentes, proporcional-
mente aos dias substituídos. (Portaria 8)

a portaria publicada no dia 16-02-2019, que designou 
VICTOR HUGO MAGON, R.G. 34.981.171-4, Diretor Técnico I 
da Superintendência Regional de Trânsito de Marilia para res-
ponder pelo expediente da SUPERINTENDÊNCIA DE MARÍLIA 
previsto no decreto 59.579/2013, fazendo jus à diferença entre 
o valor padrão do seu emprego público e o valor da referência 
do emprego público em confiança de Superintendente Regional, 
acrescido das vantagens que lhe são inerentes, proporcional-
mente aos dias substituídos. (Portaria 11)

a portaria publicada no dia 19-09-2020, que designou 
WILLIAN DE SOUZA SANTOS VILELLA, RG. 45.463.662-3, Diretor 
Técnico I, para responder pelo expediente da Superintendência 
Regional de Trânsito da Região Central, fazendo jus à diferença 
entre o valor padrão do seu emprego público em confiança de 
Diretor Técnico I e o valor de referência do emprego público em 
confiança de Superintendente Regional, acrescido do valor das 
vantagens que lhe são inerentes proporcionalmente aos dias 
substituídos. (Portaria 12)

 Portaria do Diretor Vice Presidente, de 22-01-2021.
Autorizando a alteração da classificação do emprego 

público de Agente Estadual de Trânsito, do SQEP-P, previsto na 
Lei Complementar nº 1.195 de 17 de janeiro de 2013, abaixo 
relacionado:

Wagner Silva Vieira, RG 30.010.950-7, da SEDE da Superin-
tendência Regional de Trânsito da Região Metropolitana, para a 
SEDE do Departamento Estadual de Trânsito.

 DIRETORIA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

 Portaria do Diretor Setorial de Atendimento ao Cidadão de 
22-01-2021.

Autorizando, nos termos dos artigos 213 e 214 da Lei 
10.261/68, alterados pelo artigo 1º da LC 1.048/2008, a servido-
ra Deise Ozawa Gabriel, RG 18.442.602-9, Oficial Administrativo, 
QSG-SQC-III, afastado junto ao Detran, em exercício na Diretoria 
de Atendimento ao Cidadão , a fruição de 15 dias de licença- 
prêmio, referente ao bloco aquisitivo de 26-11-2012 a 24-11-
2016, para início dentro 30 dias a contar da data de publicação.

 SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE TRÂNSITO

 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE 
TRÂNSITO DA CAPITAL
 Portaria do Superintendente Regional, de 22-01-2021
Autorizando, nos termos dos artigos 213 e 214 da Lei 

10.261/68, alterados pelo artigo 1º da LC 1.048/2008, ao 
servidor Maria Helena Pino Luttzolff, RG 3.756.630-1, Oficial 
Administrativo, QSG-SQC-III, Padrão 1-B, EVNI, afastada junto ao 
Detran, em exercício no Posto Central de Atendimento Armênia 
da Ciretran da Capital, a fruição de 30 dias de licença-prêmio, 
referente ao bloco aquisitivo de 06-04-2000 a 04-04-2005, para 
início dentro 30 dias a contar da data de publicação.

 Portaria do Superintendente Regional, de 22-01-2021
Autorizando, nos termos dos artigos 213 e 214 da Lei 

10.261/68, alterados pelo artigo 1º da LC 1.048/2008, ao 
servidor Francisco Tadeu Buitrago, RG 11.012.965-9, Oficial 
Administrativo, QSG-SQC-III, Padrão 1-B, EVNI, afastada junto 
ao Detran, em exercício no Poupatempo Santo Amaro, a fruição 
de 15 dias de licença-prêmio, referente ao bloco aquisitivo de 
1-11-2011 a 29-10-2016, para início dentro 30 dias a contar da 
data de publicação.

 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE 
TRÂNSITO DE CAMPINAS II
 Portaria do Superintendente Regional, de 22-01-2021
Autorizando, nos termos dos artigos 213 e 214 da Lei 

10.261/68, alterados pelo artigo 1º da LC 1.048/2008, ao 
servidor Luciane Claudia Calderaro Garzoni, RG 21.403.137-8, 
Oficial Administrativo, QSG-SQC-III, Padrão 1-B, EVNI, afastada 
junto ao Detran, em exercício na Ciretran de São João da Boa 
Vista, a fruição de 15 dias de licença-prêmio, referente ao bloco 
aquisitivo de 08-10-2012 a 06-10-2017, para início dentro 30 
dias a contar da data de publicação.

 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE 
TRÂNSITO DE SOROCABA I
 Portaria do Superintendente Regional, de 22-01-2021
Autorizando, nos termos dos artigos 213 e 214 da Lei 

10.261/68, alterados pelo artigo 1º da LC 1.048/2008, ao 
servidor Clenilson Vieira da Rocha, RG 25.583.057-9, Oficial 
Administrativo, QSG-SQC-III, Padrão 1-B, EVNI, afastada junto 
ao Detran, em exercício na Ciretran de Sorocaba, a fruição de 
30 dias de licença-prêmio, referente ao bloco aquisitivo de e 
8-10-2012 a 6-10-2017, para início dentro 30 dias a contar da 
data de publicação.

 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE 
TRÂNSITO DE ARAÇATUBA
 Portaria do Superintendente Regional, de 22-01-2021
Autorizando, nos termos dos artigos 213 e 214 da Lei 

10.261/68, alterados pelo artigo 1º da LC 1.048/2008, ao 
servidor Ana Beatriz de Oliveira Dias, RG 47.468.695-4, Oficial 
Administrativo, QSG-SQC-III, Padrão 1-B, EVNI, afastada junto 
ao Detran, em exercício na Ciretran de Andradina, a fruição de 
30 dias de licença-prêmio, referente ao bloco aquisitivo de e 
09-11-2009 a 07-11-2014, para início dentro 30 dias a contar 
da data de publicação.

Autorizando, nos termos dos artigos 213 e 214 da Lei 
10.261/68, alterados pelo artigo 1º da LC 1.048/2008, ao 
servidor Deise Michele dos Santos, RG 32.261.695-5, Oficial 
Administrativo, QSG-SQC-III, Padrão 1-B, EVNI, afastada junto 
ao Detran, em exercício na Ciretran de Andradina, a fruição de 
15 dias de licença-prêmio, referente ao bloco aquisitivo de e 
03-11-2009 a 01-11-2014, para início dentro 30 dias a contar 
da data de publicação.

 Projetos, Orçamento e 
Gestão
 SUBSECRETARIA DE GESTÃO

 COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS DO 
ESTADO

 Retificação do DOE de 27-10-2020
TORNANDO INSUBSISTENTE, a publicação que tornou sem 

efeito a Portaria CRHE-017/2020, que concedeu a Gratificação 
de Representação no período de 02 a 16-03-2020, à servidora 
TANIA REGINA GERBER MANSINI, RG 12.316.464-3. (CVF)

 DEPARTAMENTO DE PERÍCIAS MÉDICAS 
DO ESTADO
  DESPACHO DO DIRETOR DO DPME 
As decisões proferidas nos pedidos de reconsideração estão 

amparadas pelos artigos 43 e 45 do Decreto nº 29.180/88.
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO
RICHARD ANDREY TOTH RENZ - 10785381371 - Torna sem 

efeito o despacho publicado no D.O.E. de 22/01/2021.
MINISTERIO PUBLICO
SONIA MARIA MORENO - 6514009 - Protocolo SFP-

-EXP-2020/247085; De acordo com o parecer do senhor médico 
perito, concedo 7 dias de licença para tratamento de saúde a 
contar de 20/11/2020, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, recon-
siderando o despacho publicado no D.O.E. de 10/12/2020, ref. à 
Guia de Perícia Médica Nº 953110502, expedida em 03/12/2020.
(republicado nesta data)

KLEBER CLAYTON KLAUS DA SILVA - 23830844 - Protocolo 
SAP-EXP-2020/29889 - Assunto solucionado, vide despacho 
publicado no D.O.E. 21/01/2021.

LARISSA BIANCHI MORENO AMELIO - 49696808 - Protoco-
lo SFP-EXP-2021/13572, na publicação de 06/03/2020, leia-se " 
...13 dias a partir de 25/02/2020... " e não como constou

MARCIA FERNANDES ALEIXO PRADO - 25191585 - SAP-
-PRC-2020/34798; Defiro o enquadramento da licença para 
tratamento de saúde de 30 dias a contar de 20/11/2020, publi-
cada no D.O.E. de 25/11/2020, como decorrente de nexo causal 
acidentário, nos termos do art. 194 EFP.

MARCIA FERNANDES ALEIXO PRADO - 25191585 - SAP-
-PRC-2020/34798; Defiro o enquadramento da licença para 
tratamento de saúde de 30 dias a contar de 22/12/2020, publi-
cada no D.O.E. de 29/12/2020, como decorrente de nexo causal 
acidentário, nos termos do art. 194 EFP.

MARGARIDA MARIA BRAGA - 15992855 - Protocolo 
SEFAZ/2144631/2020 - em atenção ao pedido de reconsideração 
do despacho publicado no D.O.E. de 24/10/2020, ref. à Guia de 
Perícia Médica Nº 953092875, expedida em 09/10/2020, indefiro 
a pretensão, pelo não comparecimento à convocação publicada 
no D.O.E. de 10/12/2020.

SECRETARIA DA EDUCACAO
ALBERTO GONZAGA DE MORAES - 10814631 - Protocolo 

SFP-EXP-2020/251902; De acordo com o parecer do senhor 
médico perito, concedo 30 dias de licença para tratamento de 
saúde a contar de 18/11/2020, nos termos dos arts. 191/193-
I EFP, reconsiderando o despacho publicado no D.O.E. de 
04/12/2020, ref. à Guia de Perícia Médica Nº 953107194, expe-
dida em 24/11/2020.

AMANDA HOELZEL MENDES - 29628053 - Protocolo 
SEFAZ/2151289/2020 - em atenção ao pedido de reconsideração 
do despacho publicado no D.O.E. de 30/10/2020, ref. à Guia de 
Perícia Médica Nº 953097026, expedida em 23/10/2020, indefiro 
a pretensão, pelo não comparecimento à convocação publicada 
no D.O.E. de 10/12/2020.

AMANDA HOELZEL MENDES - 29628053 - Protocolo 
SEFAZ/2151328/2020 - em atenção ao pedido de reconsideração 
do despacho publicado no D.O.E. de 24/10/2020, ref. à Guia de 
Perícia Médica Nº 953086299, expedida em 18/09/2020, indefiro 
a pretensão, pelo não comparecimento à convocação publicada 
no D.O.E. de 10/12/2020.

ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA - 9297142 - Protocolo 
SEFAZ/60208/2021, Em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao despacho publicado no D.O.E. de 21/10/2020, Guia 
de Perícia Médica Nº 953095131, expedida em 19/10/2020, 
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.

ANDREIA OLIVEIRA HIRAGA - 23780859 - Protocolo SFP-
-EXP-2020/229554- Assunto solucionado, vide despacho publi-
cado no D.O.E. 16/01/2021.

ANGELA MARIA MACHADO - 19535677 - Protocolo SEDUC-
-EXP-2020/344065 - em atenção ao pedido de reconsideração 
do despacho publicado no D.O.E. de 22/10/2020, ref. à Guia de 
Perícia Médica Nº 953095909, expedida em 20/10/2020, indefiro 
a pretensão, pelo não comparecimento à convocação publicada 
no D.O.E. de 27/11/2020.

CLARICE MARIA PRATA PEREIRA - 10284031 - Protocolo 
SEFAZ-1996439/2020 - em atenção ao pedido de reconsideração 
do despacho publicado no D.O.E. de 18/11/2020, ref. à Guia de 
Perícia Médica Nº 953044331, expedida em 12/05/2020, indefiro 
a pretensão, pelo não comparecimento à convocação publicada 
no D.O.E. de 27/11/2020.

CLAUDIO H L R BITTENCOURT - 24372092 - Protocolo 
SEFAZ-1972910/2020 - em atenção ao pedido de reconsideração 
do despacho publicado no D.O.E. de 19/11/2020, ref. à Guia de 
Perícia Médica Nº 953045353, expedida em 15/05/2020, indefiro 
a pretensão, pelo não comparecimento à convocação publicada 
no D.O.E. de 27/11/2020.

CRISTIANE DE SOUZA OLIVEIRA - 43188943 - Protocolo 
SFP-EXP-2020/223810 - em atenção ao pedido de reconsidera-
ção do despacho publicado no D.O.E. de 22/10/2020, ref. à Guia 
de Perícia Médica Nº 953095169, expedida em 19/10/2020, 
indefiro a pretensão, pelo não comparecimento à convocação 
publicada no D.O.E. de 27/11/2020.

CRISTIANE SOUSA N PIOLI - 33319833 - Protocolo SFP-
-EXP-2020/217631 - em atenção ao pedido de reconsideração 
do despacho publicado no D.O.E. de 24/10/2020, ref. à Guia de 
Perícia Médica Nº 953088574, expedida em 25/09/2020, indefiro 
a pretensão, pelo não comparecimento à convocação publicada 
no D.O.E. de 27/11/2020.

ELEEN ELIZABETH C C FERREIRA - 29128414 - Protocolo 
SFP-EXP-2020/220830 - em atenção ao pedido de reconsidera-
ção do despacho publicado no D.O.E. de 04/11/2020, ref. à Guia 
de Perícia Médica Nº 953099046, expedida em 29/10/2020, 
indefiro a pretensão, pelo não comparecimento à convocação 
publicada no D.O.E. de 27/11/2020.

EVERSON BATISTA DOS SANTOS - 32716872 - Protocolo 
SFP-EXP-2020/207750 - em atenção ao pedido de reconsidera-
ção do despacho publicado no D.O.E. de 26/11/2020, ref. à Guia 
de Perícia Médica Nº 953061817, expedida em 03/07/2020, 
indefiro a pretensão, pelo não comparecimento à convocação 
publicada no D.O.E. de 27/11/2020.

FRANCISCO ANTONIO MURANO - 9452063 - Protocolo SFP-
-EXP-2020/136942 - em atenção ao pedido de reconsideração 
do despacho publicado no D.O.E. de 09/09/2020, ref. à Guia de 
Perícia Médica Nº 953018197, expedida em 10/03/2020, indefiro 
a pretensão, pelo não comparecimento à convocação publicada 
no D.O.E. de 10/12/2020.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
KATIA BRAIT SOARES - 22620441 - Protocolo SFP-

-EXP-2020/245822; De acordo com o parecer do senhor médico 
perito, e à vista do disposto no artigo 20, inciso I, alínea 147;g-
148;, do Decreto 30.559/89, concedo 7 dias de licença para tra-
tamento de saúde a contar de 06/11/2020, nos termos dos arts. 
191/193-I EFP, reconsiderando o despacho publicado no D.O.E. 
de 02/12/2020, ref. à Guia de Perícia Médica Nº 953104470, 
expedida em 16/11/2020.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, 
CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO

RENATO DA SILVA TANCINI - 7318870 - Protocolo 
SEFAZ/60235/2021, Em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 31 dias a contar de 26/10/2020, despa-
cho publicado no D.O.E. de 25/11/2020, Guia de Perícia Médica 
Nº 953100912, indefiro a pretensão, tendo em vista que a solici-
tação foi expedida em 04/11/2020, fora do prazo previsto no 41, 
do Decreto nº 29.180/88 e não constam elementos do pedido de 
reconsideração que justifiquem maior retroação.

SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
ANDREIA APARECIDA PEREIRA - 26823048 - Protocolo 

SEFAZ/2151591/2020 - em atenção ao pedido de reconsideração 
do despacho publicado no D.O.E. de 09/12/2020, ref. à Guia de 
Perícia Médica Nº 953049278, expedida em 28/05/2020, indefiro 
a pretensão, pelo não comparecimento à convocação publicada 
no D.O.E. de 10/12/2020.

ANDREIA APARECIDA PEREIRA - 26823048 - Protocolo 
SEFAZ/2151591/2020 - em atenção ao pedido de reconsideração 
do despacho publicado no D.O.E. de 29/10/2020, ref. à Guia de 
Perícia Médica Nº 953069683, expedida em 28/07/2020, indefiro 
a pretensão, pelo não comparecimento à convocação publicada 
no D.O.E. de 10/12/2020.

ANISIO DE SOUZA FILHO - 33712437 - Protocolo 
SEFAZ/60331/2021 - Encaminhar relatório de internação e alta 
hospitalar, no prazo de 15 (quinze) dias a contar desta publi-
cação, conforme previsto no artigo 3º do Decreto nº 5.614/75

ANTONIA LUCIANA LOPES P GRAVA - 18522330 - SAP-
-PRC-2021/01008; De acordo com o parecer do médico perito; 
Considera-se nexo causal acidentário sem afastamento do 
evento descrito em 05/11/2020.

BENEDITO WILSON MATEUS - 8661337 - Protocolo SFP-
-EXP-2020/220852 - em atenção ao pedido de reconsideração 
do despacho publicado no D.O.E. de 24/11/2020, ref. à Guia de 
Perícia Médica Nº 953101724, expedida em 06/11/2020, indefiro 
a pretensão, pelo não comparecimento à convocação publicada 
no D.O.E. de 27/11/2020.

CICERO APARECIDO VIEIRA - 40556739 - Torna sem efeito o 
despacho publicado no D.O.E. de 22/1/2021

CRISTIANO APARECIDO PASSOS - 23077016 - Protocolo 
SEFAZ/2149901/2020 - em atenção ao pedido de reconsideração 
do despacho publicado no D.O.E. de 24/10/2020, ref. à Guia de 
Perícia Médica Nº 953087555, expedida em 22/09/2020, indefiro 
a pretensão, pelo não comparecimento à convocação publicada 
no D.O.E. de 10/12/2020.

DANIEL BARBOSA - 33060533 - Protocolo 
SEFAZ/50347/2021; De acordo com o parecer do senhor médico 
perito, concedo 9 dias de licença para tratamento de saúde a 
contar de 24/11/2020, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, recon-
siderando o despacho publicado no D.O.E. de 26/11/2020, ref. à 
Guia de Perícia Médica Nº 953106379, expedida em 23/11/2020.

DANIEL MOREIRA - 22762975 - Protocolo SFP-
-EXP-2020/249597; De acordo com o parecer do senhor médico 
perito, concedo 5 dias de licença para tratamento de saúde a 
contar de 06/10/2020, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, recon-
siderando o despacho publicado no D.O.E. de 02/12/2020, ref. à 
Guia de Perícia Médica Nº 953093650, expedida em 13/10/2020.

EDIVALDO BENEDITO DO AMARAL - 32886473 - Protocolo 
SAP-EXP-2021/02542, na publicação de 23/12/2020, leia-se " 
...29 dias a partir de 17/12/2020... " e não como constou.

ERIKA HERMINDA P LOPES - 41759720 - Protocolo SFP-
-EXP-2020/242452 - vide despacho publicado no D.O.E. de 
13/01/2021.

FELIPE ARTHUR BUGNI - 41572640 - Protocolo SAP-
-EXP-2020/31232, Em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 01 dias a contar de 18/11/2020, despa-
cho publicado no D.O.E. de 15/12/2020, Guia de Perícia Médica 
Nº 953111643, indefiro a pretensão, tendo em vista que a solici-
tação foi expedida em 08/12/2020, fora do prazo previsto no 41, 
do Decreto nº 29.180/88 e não constam elementos do pedido de 
reconsideração que justifiquem maior retroação.

GUSTAVO PEREIRA DE CARVALHO - 23508039 - Protocolo 
SEFAZ-2012163/2020 - em atenção ao pedido de reconsideração 
do despacho publicado no D.O.E. de 23/10/2020, ref. à Guia de 
Perícia Médica Nº 953029334, expedida em 30/03/2020, indefiro 
a pretensão, pelo não comparecimento à convocação publicada 
no D.O.E. de 27/11/2020.

JEAN CARLOS DE FARIA YOKOYAMA - 35081321 - SAP-
-PRC-2021/01443; Defiro o enquadramento da licença para 
tratamento de saúde de 4 dias a contar de 09/09/2019, publi-
cada no D.O.E. de 20/09/2019, como decorrente de nexo causal 
acidentário, nos termos do art. 194 EFP.

KAREN CHRISTINE LONGO YAZLLE - 27036782 - Protocolo 
SFP-EXP-2020/234578 - em atenção ao pedido de reconsidera-
ção do despacho publicado no D.O.E. de 05/11/2020, ref. à Guia 
de Perícia Médica Nº 953059160, expedida em 26/06/2020, 
indefiro a pretensão, pelo não comparecimento à convocação 
publicada no D.O.E. de 10/12/2020.
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