
Comunicado

PROJETOS, ORÇAMENTO E GESTÃO
COMUNICADO DPME Nº 059, de 11/05/2021
A Diretora Técnica de Saúde III, do Departamento de Perícias Médicas do 
Estado – DPME, no uso das competências que lhe são atribuídas, comunica que:
À vista da manutenção da fase de transição serão retomados os agendamentos 
e realização das perícias médicas.
Quaisquer dúvidas entrar em contato com o DPME pelo e-mail:
periciasatendimento@sp.gov.br
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LAIS GOMES DE LARA - 48900267 - Em atenção ao 
pedido de reconsideração do despacho publicado no D.O.E. 
de 11/02/2021, ref. à Guia de Perícia Médica Nº 953041708, 
expedida em 05/05/2020, indefiro a pretensão, pelo não com-
parecimento à convocação publicada no D.O.E. de 23/04/2021.

MARCOS ALVES DOS SANTOS - 22306773 - SAP-
-EXP-2021/14392; De acordo com o parecer do médico perito; 
Considera-se nexo causal acidentário sem afastamento do 
evento descrito em 23/04/2021.

ORLANDO BARBOSA DE ALMEIDA - 11797447 - Protocolo 
1073432 - vide despachos publicados nos D.O.E. de 08/10/2020 
e 01/05/2021.

PAULO SERGIO PACIFICO - 34979797 - De acordo com o 
parecer do senhor médico perito, indefiro o pedido de recon-
sideração do despacho que indeferiu o pedido de licença para 
tratamento de saúde ref. ao período de 30 dias a contar de 
18/05/2020, publicado no D.O.E. de 02/03/2021, Guia de Perícia 
Médica Nº 953046556, expedida em 19/05/2020, tendo em vista 
que o atestado está em desacordo com os termos da Resolução 
SPG 09, de 12/4/16.

PHILIPE ALMEIDA S VERSANNO - 28097708 - Em atenção 
ao pedido de reconsideração referente ao período de 20 dias 
a contar de 29/04/2021, indefiro a pretensão, mantendo o 
despacho publicado no D.O.E. de 30/04/2021, GPM expedida em 
29/04/2021, Protocolo nº 953158348, 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.

RAFAEL MARALDI MARTINS - 40967768 - 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 60 dias a contar 
de 02/08/2020, publicado no D.O.E. de 02/03/2021, Guia de 
Perícia Médica Nº 953072972, expedida em 05/08/2020, tendo 
em vista que não foram constatados elementos que embasem 
incapacidade laborativa para as atividades da função exercida.

VALDIR TARTARO - 20924193 - 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 25 dias a contar de 18/01/2021, 
publicado no D.O.E. de 11/02/2021, Guia de Perícia Médica 
Nº 953120988, expedida em 19/01/2021, tendo em vista que 
não foram constatados elementos que embasem incapacidade 
laborativa para as atividades da função exercida.

SECRETARIA DA EDUCACAO
ADAILTON SANTOS DE FARIAS - 14046176 - C.E. de 

11/05/2021 (Proc. 0005859-03.2021.8.26.0053) À vista da deci-
são judicial, defiro a concessão de licença para tratamento de 
saúde 34 dias de 19/03/2019 a 21/04/2019, nos termos dos arts. 
191/193 - I EFP, reconsiderando o despacho publicado no D.O.E. 
de 03/04/2019, ref. à Guia de Perícia Médica Nº 952806460, 
expedida em 19/03/2019.

ADAILTON SANTOS DE FARIAS - 14046176 - C.E. de 
11/05/2021 (Proc. 0005859-03.2021.8.26.0053) À vista da deci-
são judicial, defiro a concessão de licença para tratamento de 
saúde 61 dias de 12/06/2019 a 11/08/2019, nos termos dos arts. 
191/193 - I EFP, reconsiderando o despacho publicado no D.O.E. 
de 16/07/2019, ref. à Guia de Perícia Médica Nº 952866185, 
expedida em 13/06/2019.

ADAILTON SANTOS DE FARIAS - 14046176 - C.E. de 
11/05/2021 (Proc. 0005859-03.2021.8.26.0053) À vista da deci-
são judicial, defiro a concessão de licença para tratamento de 
saúde 61 dias de 11/09/2019 a 10/11/2019 , nos termos dos arts. 
191/193 - I EFP, reconsiderando o despacho publicado no D.O.E. 
de 25/09/2019, ref. à Guia de Perícia Médica Nº 952916295, 
expedida em 11/09/2019.

ANTONIO CUSTODIO LOPES - 15148334 - De acordo com 
o parecer do senhor médico perito, indefiro o pedido de recon-
sideração do despacho que indeferiu o pedido de licença para 
tratamento de saúde ref. ao período de 60 dias a contar de 
01/02/2021, publicado no D.O.E. de 03/03/2021, Guia de Perícia 
Médica Nº 953126263, expedida em 02/02/2021, tendo em vista 
que o atestado está em desacordo com os termos da Resolução 
SPG 09, de 12/4/16.

CAMILA CLEMENTE DO AMARAL - 46938494 - 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 
17/03/2021, nos termos do art. 199 EFP, reconsiderando o des-
pacho publicado no D.O.E. de 08/05/2021, ref. à Guia de Perícia 
Médica Nº 953145510, expedida em 18/03/2021.

ELIANE CORDEIRO FARIAS MENEZES - 32107248 - Em 
atenção ao pedido de reconsideração do despacho publicado 
no D.O.E. de 03/03/2021, ref. à Guia de Perícia Médica Nº 
953022115, expedida em 16/03/2020, indefiro a pretensão, 
pelo não comparecimento à convocação publicada no D.O.E. 
de 23/04/2021.

FELIPE PAIVA DE LIMA - 39876255 - De acordo com o pare-
cer do senhor médico perito, concedo 7 dias de licença para tra-
tamento de saúde a contar de 23/02/2021, nos termos dos arts. 
191/193-I EFP, reconsiderando o despacho publicado no D.O.E. 
de 09/03/2021, ref. à Guia de Perícia Médica Nº 953135840, 
expedida em 24/02/2021.

FERNANDA BEZERRA CARLONE - 44669391 - 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 10 dias a contar de 
17/02/2021, publicado no D.O.E. de 02/03/2021, Guia de Perícia 
Médica Nº 953132827, expedida em 17/02/2021, tendo em vista 
que o atestado está em desacordo com os termos da Resolução 
SPG 09, de 12/4/16.

FLAVIA CAIAFA RIBEIRO - 20198767 - Em atenção ao 
pedido de reconsideração do despacho publicado no D.O.E. 
de 05/03/2021, ref. à Guia de Perícia Médica Nº 953130131, 
expedida em 10/02/2021, indefiro a pretensão, pelo não com-
parecimento à convocação publicada no D.O.E. de 23/04/2021.

FRANCA ROMANA DAL BIANCO NEVES - 5230944 - Em 
atenção ao pedido de reconsideração do despacho publicado 
no D.O.E. de 13/02/2021, ref. à Guia de Perícia Médica Nº 
953046717, expedida em 19/05/2020, indefiro a pretensão, 
pelo não comparecimento à convocação publicada no D.O.E. 
de 23/04/2021.

FRANSERGIO NORONHA DE OLIVEIRA - 28910240 - De 
acordo com o parecer do senhor médico perito, concedo 5 dias 
de licença para tratamento de saúde a contar de 08/02/2021, 
nos termos dos arts. 191/193-I EFP, reconsiderando o despacho 
publicado no D.O.E. de 03/03/2021, ref. à Guia de Perícia Médica 
Nº 953128918, expedida em 08/02/2021.

GINA OLIVEIRA DE ANDRADE - 20192717 - Em atenção 
ao pedido de reconsideração do despacho publicado no D.O.E. 
de 02/03/2021, ref. à Guia de Perícia Médica Nº 953125991, 
expedida em 02/02/2021, indefiro a pretensão, pelo não com-
parecimento à convocação publicada no D.O.E. de 23/04/2021.

GLAUCI YARA SIMONETTI M COELHO - 25203700 - De acor-
do com o parecer do senhor médico perito, concedo 3 dias de 
licença por motivo de doença em pessoa da família a contar de 
17/02/2021, nos termos do art. 199 EFP, reconsiderando o des-
pacho publicado no D.O.E. de 27/02/2021, ref. à Guia de Perícia 
Médica Nº 953133344, expedida em 18/02/2021.

GLEIQUITON CRUZ SENA - 55433958 - Em atenção ao 
pedido de reconsideração do despacho publicado no D.O.E. 
de 02/03/2021, ref. à Guia de Perícia Médica Nº 953126341, 
expedida em 02/02/2021, indefiro a pretensão, pelo não com-
parecimento à convocação publicada no D.O.E. de 23/04/2021.

GLEIQUITON CRUZ SENA - 55433958 - Em atenção ao 
pedido de reconsideração do despacho publicado no D.O.E. 
de 02/03/2021, ref. à Guia de Perícia Médica Nº 953126341, 
expedida em 02/02/2021, indefiro a pretensão, pelo não com-
parecimento à convocação publicada no D.O.E. de 23/04/2021.

JOELMA ALMEIDA DOS SANTOS - 23634386 - Em atenção 
ao pedido de reconsideração do despacho publicado no D.O.E. 
de 03/03/2021, ref. à Guia de Perícia Médica Nº 953129833, 
expedida em 10/02/2021, indefiro a pretensão, pelo não com-
parecimento à convocação publicada no D.O.E. de 23/04/2021.

JOSE GIMENES MADRID - 14120198 - Em atenção ao 
pedido de reconsideração do despacho publicado no D.O.E. 
de 02/03/2021, ref. à Guia de Perícia Médica Nº 953021575, 
expedida em 16/03/2020, indefiro a pretensão, pelo não com-
parecimento à convocação publicada no D.O.E. de 23/04/2021.

MARIA DA SILVA PINTO ROCHA - 24364283 - De acordo 
com o parecer do senhor médico perito, concedo 10 dias de 
licença por motivo de doença em pessoa da família a contar de 
02/02/2021, nos termos do art. 199 EFP, reconsiderando o des-
pacho publicado no D.O.E. de 02/03/2021, ref. à Guia de Perícia 
Médica Nº 953127523, expedida em 04/02/2021.

MARIA JOSENITA VIANA - 16727396 - De acordo com o 
parecer do senhor médico perito, concedo 3 dias de licença 
para tratamento de saúde a contar de 02/02/2021, nos termos 
dos arts. 191/193-I EFP, reconsiderando o despacho publicado 
no D.O.E. de 09/03/2021, ref. à Guia de Perícia Médica Nº 
953126478, expedida em 02/02/2021.

MARIA PEREIRA SOBRINHO - 18363608 - De acordo com 
o parecer do senhor médico perito, concedo 4 dias de licença 
para tratamento de saúde a contar de 10/03/2020, nos termos 
dos arts. 191/193-I EFP, reconsiderando o despacho publicado 
no D.O.E. de 05/03/2021, ref. à Guia de Perícia Médica Nº 
953018280, expedida em 10/03/2020.

PAOLA CORDEIRO F S BARROS - 29007978 - De acordo com 
o parecer do senhor médico perito, concedo 20 dias de licença 
para tratamento de saúde a contar de 23/05/2020, nos termos 
dos arts. 191/193-I EFP, reconsiderando o despacho publicado 
no D.O.E. de 11/02/2021, ref. à Guia de Perícia Médica Nº 
953047914, expedida em 26/05/2020.

PATRICIA PANEGUTTI C OLIVEIRA - 30009328 - De acordo 
com o parecer do senhor médico perito, concedo 30 dias de 
licença para tratamento de saúde a contar de 26/02/2021, nos 
termos dos arts. 191/193-I EFP, reconsiderando o despacho 
publicado no D.O.E. de 08/05/2021, ref. à Guia de Perícia Médica 
Nº 953140259, expedida em 04/03/2021.

PAULO EZIO TUTAKE - 24117670 - De acordo com o pare-
cer do senhor médico perito, concedo 44 dias de licença para 
tratamento de saúde a contar de 29/03/2021, nos termos dos 
arts. 191 / 193-I EFP, reconsiderando parcialmente o despacho 
publicado no D.O.E. de 11/05/2021, ref. à Guia de Perícia Médi-
ca Nº 953147861, expedida em 29/03/2021. Com relação ao 
período de 12/05/2021 a 27/05/2021, 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

PAULO EZIO TUTAKE - 24117670 - De acordo com o pare-
cer do senhor médico perito, concedo 44 dias de licença para 
tratamento de saúde a contar de 29/03/2021, nos termos dos 
arts. 191 / 193-I EFP, reconsiderando parcialmente o despacho 
publicado no D.O.E. de 11/05/2021, ref. à Guia de Perícia Médi-
ca Nº 953147861, expedida em 29/03/2021. Com relação ao 
período de 12/05/2021 a 27/05/2021, 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

PAULO LAURO MACARIO DA SILVA - 14702624 - De acordo 
com o parecer do senhor médico perito, concedo 27 dias de 
licença para tratamento de saúde a contar de 21/03/2021, nos 
termos dos arts. 191/193-I EFP, reconsiderando o despacho 
publicado no D.O.E. de 08/05/2021, ref. à Guia de Perícia Médica 
Nº 953152572, expedida em 13/04/2021.

PIETRANGELO MASULLO - 25963816 - Indefiro a pretensão, 
mantendo o despacho publicado no D.O.E. de 07/05/2021, ref. à 
GPM expedida em 15/04/2021, Protocolo nº 953153472, tendo 
em vista a divergência entre a data de expedição do relatório 
médico e a data de início da licença

PLINIO ADRIANO MENK - 13849627 - De acordo com o 
parecer do senhor médico perito, concedo 7 dias de licença 
para tratamento de saúde a contar de 04/02/2021, nos termos 
dos arts. 191/193-I EFP, reconsiderando o despacho publicado 
no D.O.E. de 02/03/2021, ref. à Guia de Perícia Médica Nº 
953128133, expedida em 05/02/2021.

RENATA CAVALCANTI O DUARTE - 54496336 - De acordo 
com o parecer do senhor médico perito, concedo 2 dias de 
licença para tratamento de saúde a contar de 17/03/2020, nos 
termos dos arts. 191/193-I EFP, reconsiderando o despacho 
publicado no D.O.E. de 09/03/2021, ref. à Guia de Perícia Médica 
Nº 953024036, expedida em 18/03/2020.

RENATA CAVALCANTI O DUARTE - 54496336 - De acordo 
com o parecer do senhor médico perito, concedo 5 dias de 
licença para tratamento de saúde a contar de 25/02/2021, nos 
termos dos arts. 191/193-I EFP, reconsiderando o despacho 
publicado no D.O.E. de 10/03/2021, ref. à Guia de Perícia Médica 
Nº 953137605, expedida em 26/02/2021.

VANESSA APARECIDA F VIEIRA - 34422745 - 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 3 dias a contar de 
25/02/2021, publicado no D.O.E. de 10/03/2021, Guia de Perícia 
Médica Nº 953137716, expedida em 26/02/2021, tendo em vista 
que o atestado está em desacordo com os termos da Resolução 
SPG 09, de 12/4/16.

VANESSA APARECIDA F VIEIRA - 34422745 - 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 3 dias a contar de 
25/02/2021, publicado no D.O.E. de 10/03/2021, Guia de Perícia 
Médica Nº 953137716, expedida em 26/02/2021, tendo em vista 
que o atestado está em desacordo com os termos da Resolução 
SPG 09, de 12/4/16.

WLADIMIR APARECIDO B SOUZA - 16180745 - Protocolo 
SEDUC-EXP-2020/272137; De acordo com o parecer do senhor 
médico perito, concedo 78 dias de licença para tratamento de 
saúde a contar de 18/05/2020, nos termos dos arts. 191/193-
I EFP, reconsiderando o despacho publicado no D.O.E. de 
17/07/2020, ref. à Guia de Perícia Médica Nº 953046501, expe-
dida em 19/05/2020.

SECRETARIA DA SAUDE
ADRIANA AYRES RAMOS - 15951013 - De acordo com o 

parecer do senhor médico perito, concedo 31 dias de licença 
para tratamento de saúde a contar de 16/02/2021, nos termos 
dos arts. 191/193-I EFP, reconsiderando o despacho publicado 
no D.O.E. de 06/03/2021, ref. à Guia de Perícia Médica Nº 
953133490, expedida em 18/02/2021.

ANA PAULA DA SILVA - 27019830 - De acordo com o pare-
cer do senhor médico perito, concedo 14 dias de licença para tra-
tamento de saúde a contar de 27/03/2020, nos termos dos arts. 
191/193-I EFP, reconsiderando o despacho publicado no D.O.E. 
de 02/03/2021, ref. à Guia de Perícia Médica Nº 953028562, 
expedida em 27/03/2020.

ANDREIA ALVES DA CUNHA - 23624007 - De acordo com 
o parecer do senhor médico perito, concedo 10 dias de licença 
para tratamento de saúde a contar de 06/04/2020, nos termos 
dos arts. 191/193-I EFP, reconsiderando o despacho publicado 
no D.O.E. de 11/02/2021, ref. à Guia de Perícia Médica Nº 
953032486, expedida em 07/04/2020.

BOLFREDO RAUL AVILES RIVERA - 34654785 - De acordo 
com o parecer do senhor médico perito, concedo 90 dias de 
licença para tratamento de saúde a contar de 16/03/2020, nos 
termos dos arts. 191/193-I EFP, reconsiderando o despacho 
publicado no D.O.E. de 02/03/2021, ref. à Guia de Perícia Médica 
Nº 953024908, expedida em 19/03/2020.

EVANI ALMEIDA DA SILVA - 37897168 - Em atenção ao 
pedido de reconsideração do despacho publicado no D.O.E. 
de 04/03/2021, ref. à Guia de Perícia Médica Nº 953026200, 
expedida em 23/03/2020, indefiro a pretensão, pelo não com-
parecimento à convocação publicada no D.O.E. de 23/04/2021.

FABIANA LO BELLO - 19671048 - De acordo com o parecer 
do senhor médico perito, concedo 14 dias de licença para tra-
tamento de saúde a contar de 14/04/2020, nos termos dos arts. 
191/193-I EFP, reconsiderando o despacho publicado no D.O.E. 
de 04/03/2021, ref. à Guia de Perícia Médica Nº 953034395, 
expedida em 14/04/2020.

FRANCISCA JANIELE P AMARO - 33930729 - Em atenção 
ao pedido de reconsideração do despacho publicado no D.O.E. 
de 11/02/2021, ref. à Guia de Perícia Médica Nº 953050107, 
expedida em 01/06/2020, indefiro a pretensão, pelo não com-
parecimento à convocação publicada no D.O.E. de 23/04/2021.

GEORGIA TERCIOTTI D VIZENTIM - 25666584 - De acordo 
com o parecer do senhor médico perito, concedo 3 dias de 
licença para tratamento de saúde a contar de 26/01/2021, nos 
termos dos arts. 191/193-I EFP, reconsiderando o despacho 
publicado no D.O.E. de 11/02/2021, ref. à Guia de Perícia Médica 
Nº 953123897, expedida em 27/01/2021.

GISELE CRISTIANI HETESY - 21616108 - Em atenção ao 
pedido de reconsideração do despacho publicado no D.O.E. 
de 04/03/2021, ref. à Guia de Perícia Médica Nº 953023025, 
expedida em 17/03/2020, indefiro a pretensão, pelo não com-
parecimento à convocação publicada no D.O.E. de 23/04/2021.

GISELE CRISTINA F MANOEL - 29701785 - De acordo com 
o parecer do senhor médico perito, concedo 7 dias de licença 
para tratamento de saúde a contar de 30/03/2020, nos termos 
dos arts. 191/193-I EFP, reconsiderando o despacho publicado 
no D.O.E. de 11/02/2021, ref. à Guia de Perícia Médica Nº 
953030117, expedida em 01/04/2020.

GISELLE APARECIDA S NEMER - 27075044 - Em atenção 
ao pedido de reconsideração do despacho publicado no D.O.E. 
de 04/03/2021, ref. à Guia de Perícia Médica Nº 953028297, 
expedida em 26/03/2020, indefiro a pretensão, pelo não com-
parecimento à convocação publicada no D.O.E. de 23/04/2021.

HENRIETTE SPAULONCI ANTONINO - 43379629 - Em aten-
ção ao pedido de reconsideração do despacho publicado 
no D.O.E. de 02/03/2021, ref. à Guia de Perícia Médica Nº 
953025717, expedida em 23/03/2020, indefiro a pretensão, 
pelo não comparecimento à convocação publicada no D.O.E. 
de 23/04/2021.

INACIA VANDER RIOS - 9725904 - De acordo com o parecer 
do senhor médico perito, concedo 14 dias de licença para tra-
tamento de saúde a contar de 05/05/2020, nos termos dos arts. 
191/193-I EFP, reconsiderando o despacho publicado no D.O.E. 
de 11/02/2021, ref. à Guia de Perícia Médica Nº 953042344, 
expedida em 07/05/2020.

IVONE FERREIRA DE AMORIM - 38810725 - Em atenção 
ao pedido de reconsideração do despacho publicado no D.O.E. 
de 03/03/2021, ref. à Guia de Perícia Médica Nº 953050319, 
expedida em 01/06/2020, indefiro a pretensão, pelo não com-
parecimento à convocação publicada no D.O.E. de 23/04/2021.

IZABEL CRISTINA GRACIANO - 20443957 - Em atenção 
ao pedido de reconsideração do despacho publicado no D.O.E. 
de 11/02/2021, ref. à Guia de Perícia Médica Nº 953124234, 
expedida em 28/01/2021, indefiro a pretensão, pelo não com-
parecimento à convocação publicada no D.O.E. de 23/04/2021.

JOAO BATISTA DA PONTE - 23355011 - De acordo com o 
parecer do senhor médico perito, indefiro o pedido de recon-
sideração do despacho que indeferiu o pedido de licença para 
tratamento de saúde ref. ao período de 24 dias a contar de 
04/05/2020, publicado no D.O.E. de 02/03/2021, Guia de Perícia 
Médica Nº 953043458, expedida em 11/05/2020, tendo em vista 
que o atestado está em desacordo com os termos da Resolução 
SPG 09, de 12/4/16.

JOAO PAULO ANDRADE NASCIMENTO - 27908054 - SES-
-PRC-2020/38600; Defiro o enquadramento da licença para 
tratamento de saúde de 30 dias a contar de 20/10/2020, publi-
cada no D.O.E. de 21/10/2020, como decorrente de nexo causal 
acidentário, nos termos do art. 194 EFP.

JOAO PAULO ANDRADE NASCIMENTO - 27908054 - SES-
-PRC-2020/38600; Defiro o enquadramento da licença para 
tratamento de saúde de 30 dias a contar de 18/12/2020, publi-
cada no D.O.E. de 18/12/2020, como decorrente de nexo causal 
acidentário, nos termos do art. 194 EFP.

JOAO PAULO ANDRADE NASCIMENTO - 27908054 - SES-
-PRC-2020/38600; Defiro o enquadramento da licença para 
tratamento de saúde de 29 dias a contar de 19/11/2020, publi-
cada no D.O.E. de 18/11/2020, como decorrente de nexo causal 
acidentário, nos termos do art. 194 EFP.

JOELMA DE LIMA OLIVEIRA - 21134678 - 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 20 dias a contar 
de 02/02/2021, publicado no D.O.E. de 03/03/2021, Guia de 
Perícia Médica Nº 953018539, expedida em 11/03/2020, tendo 
em vista que não foram constatados elementos que embasem 
incapacidade laborativa para as atividades da função exercida.

JOSE ALVES DUTRA - 15389242 - Em atenção ao pedido de 
reconsideração do despacho publicado no D.O.E. de 03/03/2021, 
ref. à Guia de Perícia Médica Nº 953032032, expedida em 
06/04/2020, indefiro a pretensão, pelo não comparecimento à 
convocação publicada no D.O.E. de 23/04/2021.

JOSE AUGUSTO GARCIA - 8666042 - Em atenção ao 
pedido de reconsideração do despacho publicado no D.O.E. 
de 06/03/2021, ref. à Guia de Perícia Médica Nº 953026838, 
expedida em 24/03/2020, indefiro a pretensão, pelo não com-
parecimento à convocação publicada no D.O.E. de 29/04/2021.

JOSE PAULO DO BOMFIM - 11171467 - Em atenção ao 
pedido de reconsideração do despacho publicado no D.O.E. 
de 11/02/2021, ref. à Guia de Perícia Médica Nº 953041103, 
expedida em 04/05/2020, indefiro a pretensão, pelo não com-
parecimento à convocação publicada no D.O.E. de 23/04/2021.

BOLFREDO RAUL AVILES RIVERA - 34654785 - De acordo 
com o parecer do senhor médico perito, concedo 90 dias de 
licença para tratamento de saúde a contar de 16/03/2020, nos 
termos dos arts. 191/193-I EFP, reconsiderando o despacho 
publicado no D.O.E. de 02/03/2021, ref. à Guia de Perícia Médica 
Nº 953024908, expedida em 19/03/2020.

CINTIA CRISTINA DOS SANTOS - 24832992 - De acordo com 
o parecer do senhor médico perito, concedo 14 dias de licença 
para tratamento de saúde a contar de 28/04/2020, nos termos 
dos arts. 191/193-I EFP, reconsiderando o despacho publicado 
no D.O.E. de 11/02/2021, ref. à Guia de Perícia Médica Nº 
953039664, expedida em 29/04/2020.

CLAUDIA BORRIELLO - 21153317 - De acordo com o parecer 
do senhor médico perito, concedo 3 dias de licença para trata-
mento de saúde a contar de 28/04/2020, nos termos dos arts. 
191/193-I EFP, reconsiderando o despacho publicado no D.O.E. 
de 02/03/2021, ref. à Guia de Perícia Médica Nº 953039603, 
expedida em 29/04/2020.

DAMARIS REGINA NASCIMENTO - 47400174 - De acordo 
com o parecer do senhor médico perito, concedo 29 dias de 
licença para tratamento de saúde a contar de 30/04/2020, nos 
termos dos arts. 191/193-I EFP, reconsiderando o despacho 
publicado no D.O.E. de 11/02/2021, ref. à Guia de Perícia Médica 
Nº 953040359, expedida em 30/04/2020.

DANIELA DE LIRA EIRAS - 42163045 - De acordo com o 
parecer do senhor médico perito, concedo 5 dias de licença 
para tratamento de saúde a contar de 15/01/2021, nos termos 
dos arts. 191/193-I EFP, reconsiderando o despacho publicado 
no D.O.E. de 21/01/2021, ref. à Guia de Perícia Médica Nº 
953121022, expedida em 19/01/2021.

DANIELA FERREIRA EUSEBIO - 30118499 - De acordo com 
o parecer do senhor médico perito, concedo 5 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 11/02/2021, ref. à Guia de Perícia Médica Nº 
953037097, expedida em 23/04/2020.

DENISE GOMES DE FREITAS - 21572792 - Em atenção ao 
pedido de reconsideração do despacho publicado no D.O.E. 
de 04/03/2021, ref. à Guia de Perícia Médica Nº 953133521, 
expedida em 18/02/2021, indefiro a pretensão, pelo não com-
parecimento à convocação publicada no D.O.E. de 23/04/2021.

DILMA APARECIDA DE AQUINO - 10768748 - SES-
-PRC-2021/19863; De acordo com a analise do senhor médico 
perito, indefere-se nexo causal acidentário, por não considerar 
o evento ocorrido em 30/04/2021 como Acidente de Trabalho.

EDUARDO PEDUTO - 10784260 - Em atenção ao pedido de 
reconsideração do despacho publicado no D.O.E. de 02/03/2021, 
ref. à Guia de Perícia Médica Nº 953026400, expedida em 
23/03/2020, indefiro a pretensão, pelo não comparecimento à 
convocação publicada no D.O.E. de 23/04/2021.

EGLES FERNANDES MESSIAS - 27201542 - Em atenção 
ao pedido de reconsideração do despacho publicado no D.O.E. 
de 02/03/2021, ref. à Guia de Perícia Médica Nº 953033628, 
expedida em 13/04/2020, indefiro a pretensão, pelo não com-
parecimento à convocação publicada no D.O.E. de 23/04/2021.

ELIANE DE JESUS OLIVEIRA - 33883849 - Em atenção ao 
pedido de reconsideração do despacho publicado no D.O.E. 
de 06/03/2021, ref. à Guia de Perícia Médica Nº 953135218, 
expedida em 23/02/2021, indefiro a pretensão, pelo não com-
parecimento à convocação publicada no D.O.E. de 23/04/2021.

ELIELSON JOSE DA SILVA - 2453582 - De acordo com o pare-
cer do senhor médico perito, concedo 5 dias de licença para tra-
tamento de saúde a contar de 13/01/2021, nos termos dos arts. 
191/193-I EFP, reconsiderando o despacho publicado no D.O.E. 
de 29/01/2021, ref. à Guia de Perícia Médica Nº 953120272, 
expedida em 15/01/2021.

ELIELSON JOSE DA SILVA - 2453582 - Em atenção ao 
pedido de reconsideração do despacho publicado no D.O.E. 
de 04/03/2021, ref. à Guia de Perícia Médica Nº 953030474, 
expedida em 01/04/2020, indefiro a pretensão, pelo não com-
parecimento à convocação publicada no D.O.E. de 23/04/2021.

ELIENE MARTINS DE OLIVEIRA - 12457484 - Em atenção 
ao pedido de reconsideração do despacho publicado no D.O.E. 
de 04/03/2021, ref. à Guia de Perícia Médica Nº 953026835, 
expedida em 24/03/2020, indefiro a pretensão, pelo não com-
parecimento à convocação publicada no D.O.E. de 23/04/2021.

ELIS REGINA VIEIRA ZANELATO - 27838296 - De acordo 
com o parecer do senhor médico perito, concedo 14 dias de 
licença por motivo de doença em pessoa da família a contar de 
07/04/2020, nos termos do art. 199 EFP, reconsiderando o des-
pacho publicado no D.O.E. de 02/03/2021, ref. à Guia de Perícia 
Médica Nº 953035161, expedida em 16/04/2020.

ENIVALDO JOSE VITOR DE MATTOS - 12456985 - SES-
-PRC-2021/19114; De acordo com o parecer do médico perito; 
Considera-se nexo causal acidentário sem afastamento do 
evento descrito em 16/04/2021.

ERICA DOS SANTOS PINTO - 26733867 - De acordo com o 
parecer do senhor médico perito, indefiro o pedido de reconsi-
deração do despacho que indeferiu o pedido de licença para 
tratamento de saúde ref. ao período de 90 dias a contar de 
18/03/2020, publicado no D.O.E. de 02/03/2021, Guia de Perícia 
Médica Nº 953024961, expedida em 19/03/2020, tendo em vista 
que não foram constatados elementos que embasem incapaci-
dade laborativa para as atividades da função exercida.

ERONISA SOUZA CASTILHO SILVA - 16491080 - Em atenção 
ao pedido de reconsideração do despacho publicado no D.O.E. 
de 09/03/2021, ref. à Guia de Perícia Médica Nº 953135881, 
expedida em 24/02/2021, indefiro a pretensão, pelo não com-
parecimento à convocação publicada no D.O.E. de 23/04/2021.

EUNICE MISTILIDES SILVA - 8668888 - Protocolo SES-
-EXP-2021/31852 - Cabe ao interessado aguardar manifestação 
do DPME em diário Oficial.
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