
Comunicado

PROJETOS,ORÇAMENTO E GESTÃO
COMUNICADO DPME Nº 001, de 04/01/2021
A Diretora Técnica de Saúde III, do Departamento de Perícias Médicas do Estado 
– DPME, no uso das competências que lhe são atribuídas, comunica que: 
A partir do dia 11/01/2021, os pedidos de reconsideração direcionados ao Diretor 
do DPME deverão ser encaminhados pelo sistema informatizado do DPME obser-
vando os seguintes passos:
1) Acesse o endereço do website http://periciasmedicas.gestaopublica.sp.gov.br/;
2) Clique na aba Consulta – Servidor;
3) Preencha as informações: RG ou CPF e data de nascimento;
4) Selecione a opção Histórico e clique no botão Buscar;
5) Clique na lupa que consta à frente do período a ser analisado;
6) Clique em Solicitação Reconsideração;
7) Preencha com as informações necessárias para a criação da senha;
ATENÇÃO: Caso apareça mensagem de erro entrar em contato pelo e-mail: 
periciasreconsideracao@sp.gov.br, com o Assunto: Erro Criação de Senha, no 
corpo da mensagem, informe os seguintes dados: nome completo, RG, CPF e 2 
números de telefones para atualização.
8) Aceite o termo de responsabilidade e cadastre a senha;
9) Confirme os dados pessoais e clique em Confirmar;
10) Preencha as informações do formulário de reconsideração, anexar os docu-
mentos necessários (atestado relatório médico etc) em formato .pdf ou .jpg, com 
o tamanho no máximo de 250kb cada arquivo;
11) Clique em concluir;
12) Imprima ou Salve o comprovante de envio do pedido de reconsideração.

Informes
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EDI DE JESUZ SILVEIRA - 24221417 - Protocolo SEDUC-
-EXP-2020/395655, Em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 90 dias a contar de 11/11/20, despacho 
publicado no D.O.E. de 01/12/2020, Guia de Perícia Médica Nº 
953103453, expedida em 12/11/2020, indefiro a pretensão, 
tendo em vista que não foram apresentados elementos que 
justifiquem a revisão da decisão diante dos dados constatados 
na perícia médica realizada.

EDISON SOARES MARTINEZ - 9796857 - Protocolo SFP-
-EXP-2020/245413; 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 45 dias de licença para tratamento 
de saúde a contar de , 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 953104370, expedida em 16/11/2020.

EDUARDO FRANCISCO PINTO - 9177329 - Protocolo SFP-
-EXP-2020/246076, Em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 30 dias a contar de 02/12/20, despacho 
publicado no D.O.E. de 09/12/2020, Guia de Perícia Médica Nº 
953110384, expedida em 03/12/2020, indefiro a pretensão, 
tendo em vista que não foram apresentados elementos que 
justifiquem a revisão da decisão diante dos dados constatados 
na perícia médica realizada.

EDY ROSANA MENDES - 6045725 - Protocolo SFP-
-EXP-2020/245074, Em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 45 dias a contar de 12/11/20, despacho 
publicado no D.O.E. de 01/12/2020, Guia de Perícia Médica Nº 
953103458, expedida em 12/11/2020, indefiro a pretensão, 
tendo em vista que não foram apresentados elementos que 
justifiquem a revisão da decisão diante dos dados constatados 
na perícia médica realizada.

ELESSANDRA OLIVEIRA A SILVA - 38094736 - Protocolo 
c.e. 24/12/2020. À vista do Decreto 5614/75 - art. 1º, cabe ao 
servidor(a) encaminhar seu pedido de reconsideração, anexando 
cópia da GPM e do atestado médico do período de 28/11/2012.

EUGENIO SCHIAVON - 16643526 - Protocolo SEDUC-
-EXP-2020/378675- Assunto solucionado, vide despacho publi-
cado no D.O.E. 16/12/2020.

IVAIR ANTONIO ZANUTTO - 20950414 - Protocolo 
SEFAZ/1918/2021 ; De acordo com o parecer do senhor médico 
perito, concedo 19 dias de licença para tratamento de saúde a 
contar de 02/12/2020, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, recon-
siderando o despacho publicado no D.O.E. de 08/12/2020, ref. à 
Guia de Perícia Médica Nº 953110079, expedida em 02/12/2020.

LILIA MARIA SASSO CAMPOS - 17294142 - Protocolo 
SEDUC-EXP-2020/397140; De acordo com o parecer do senhor 
médico perito, concedo 5 dias de licença para tratamento de 
saúde a contar de 05/11/2020, nos termos dos arts. 191/193-
I EFP, reconsiderando o despacho publicado no D.O.E. de 
28/11/2020, ref. à Guia de Perícia Médica Nº 953101476, expe-
dida em 06/11/2020.

MARCOS SOUSA DE CARVALHO - 18956278 - Protocolo 
SES-EXP-2020/60076, Em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 30 dias a contar de 24/11/2020, despa-
cho publicado no D.O.E. de 05/12/2020, Guia de Perícia Médica 
Nº 953109428, indefiro a pretensão, tendo em vista que a solici-
tação foi expedida em 01/12/2020, fora do prazo previsto no 41, 
do Decreto nº 29.180/88 e não constam elementos do pedido de 
reconsideração que justifiquem maior retroação.

MARLI SILVA VIEIRA - 33168352 - Protoco-
lo SEFAZ/0000/0000 - vide despacho publicado no D.O.E. 
22/12/2020.

MARLI SIMONI - 13889885 - Protocolo SFP-
-EXP-2020/245369, Em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 30 dias a contar de 24/11/20, despacho 
publicado no D.O.E. de 04/12/2020, Guia de Perícia Médica Nº 
953107837, expedida em 25/11/2020, indefiro a pretensão, 
tendo em vista que não foram apresentados elementos que 
justifiquem a revisão da decisão diante dos dados constatados 
na perícia médica realizada.

NIRINEI CLARO - 16815133 - Protocolo SEDUC-
-EXP-2020/386858, Em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 40 dias a contar de 21/11/2020, 
indefiro a pretensão, mantendo o despacho publicado no D.O.E. 
de 12/11/2020, GPM expedida em 04/11/2020, Protocolo nº 
953100636, com base no artigo 182 da Lei nº 10.261/68 e 
alterações, tendo em vista a ciência do interessado com relação 
ao período concedido. Com relação ao período de 21/11/2020 a 
30/12/2020, caberia ao interessado ao tomar ciência da publi-
cação ter reassumido suas funções ou caso fosse necessário, 
solicitar nova licença com expedição de GPM e agendamento de 
perícia, nos termos dos artigos 24 e 27 do Decreto nº 29.180/88

ROSANE DA SILVA CEZARIO - 9337280 - Protocolo SEDUC-
-EXP-2020/397438, Em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 60 dias a contar de 26/11/20, despacho 
publicado no D.O.E. de 04/12/2020, Guia de Perícia Médica Nº 
953108002, expedida em 26/11/2020, indefiro a pretensão, 
tendo em vista que não foram apresentados elementos que 
justifiquem a revisão da decisão diante dos dados constatados 
na perícia médica realizada.

ROSEMEIRE APARECIDA PEREIRA - 20434131 - Protocolo 
SEDUC-EXP-2020/303076; De acordo com o parecer do senhor 
médico perito, concedo 9 dias de licença para tratamento de 
saúde a contar de 03/03/2020, nos termos dos arts. 191/193-
I EFP, reconsiderando o despacho publicado no D.O.E. de 
21/08/2020, ref. à Guia de Perícia Médica Nº 953019276, expe-
dida em 11/03/2020.

ROSEMEIRE APARECIDA PEREIRA - 20434131 - Protocolo 
SEDUC-EXP-2020/303076; De acordo com o parecer do senhor 
médico perito, concedo 9 dias de licença para tratamento de 
saúde a contar de 03/03/2020, nos termos dos arts. 191/193-
I EFP, reconsiderando o despacho publicado no D.O.E. de 
21/08/2020, ref. à Guia de Perícia Médica Nº 953019277, expe-
dida em 11/03/2020.

SANDRA MACEDO BERCOT YONAMINE - 30760586 - Proto-
colo SFP-EXP-2021/00086 - vide despacho publicado no D.O.E. 
17/12/2020.

SILVANA DOS REIS - 43024535 - Protocolo SEDUC-
-EXP-2020/396344, Em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 30 dias a contar de 30/11/20, despacho 
publicado no D.O.E. de 05/12/2020, Guia de Perícia Médica Nº 
953109154, expedida em 30/11/2020, indefiro a pretensão, 
tendo em vista que não foram apresentados elementos que 
justifiquem a revisão da decisão diante dos dados constatados 
na perícia médica realizada.

TEREZINHA MARIA DE OLIVEIRA - 7701399 - C.E. de 
04/01/2021(Proc. 0031301-05.2020.8.26.0053) À vista da deci-
são judicial, defiro a concessão de licença para tratamento de 
saúde de 30 dias de 01/02/2019 a 02/03/2019, nos termos dos 
arts. 191/193 - I EFP CC 25-II/26 LEI 500, reconsiderando o des-
pacho publicado no D.O.E. de 27/03/2019, ref. à Guia de Perícia 
Médica Nº 952779079, expedida em 01/02/2019.

TEREZINHA MARIA DE OLIVEIRA - 7701399 - C.E. de 
04/01/2021(Proc. 0031301-05.2020.8.26.0053) À vista da deci-
são judicial, defiro a concessão de licença para tratamento de 
saúde de 31 dias de 06/03/2019 a 05/04/2019, nos termos dos 
arts. 191/193 - I EFP CC 25-II/26 LEI 500, reconsiderando o des-
pacho publicado no D.O.E. de 24/04/2019, ref. à Guia de Perícia 
Médica Nº 952798285, expedida em 06/03/2019.

TEREZINHA MARIA DE OLIVEIRA - 7701399 - C.E. de 
04/01/2021(Proc. 0031301-05.2020.8.26.0053) À vista da deci-
são judicial, defiro a concessão de licença para tratamento de 
saúde de 31 dias de 26/11/2018 a 26/12/2018, nos termos dos 
arts. 191/193 - I EFP CC 25-II/26 LEI 500, reconsiderando o des-
pacho publicado no D.O.E. de 14/02/2019, ref. à Guia de Perícia 
Médica Nº 952755060, expedida em 27/11/2018.

VANILDA APARECIDA CORREA - 14440454 - Protocolo SFP-
-EXP-2020/232830; Indefiro a pretensão, mantendo o despacho 
publicado no D.O.E. de 02/12/2020, ref. à GPM expedida em 
17/11/2020, Protocolo nº 953105062, tendo em vista a diver-
gência entre a data de expedição da GPM e a data de início 
da licença.

VIVIANE PEREIRA SOUZA SANTANA - 18386882 - Protocolo 
SEDUC-CAP-2020/1000216, Em atenção ao pedido de reconsi-
deração referente ao período de 30 dias a contar de 26/11/20, 
despacho publicado no D.O.E. de 08/12/2020, Guia de Perícia 
Médica Nº 953108702, expedida em 29/11/2020, indefiro a pre-
tensão, tendo em vista que não foram apresentados elementos 
que justifiquem a revisão da decisão diante dos dados constata-
dos na perícia médica realizada.

ZELIA ARANTES FEITOZA - 13186322 - Protocolo SFP-
-EXP-2020/247080, Em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 08 dias a contar de 21/10/20, despacho 
publicado no D.O.E. de 28/10/2020, Guia de Perícia Médica Nº 
953096854, expedida em 22/10/2020, indefiro a pretensão, 
tendo em vista que não foram apresentados elementos que 
justifiquem a revisão da decisão diante dos dados constatados 
na perícia médica realizada.

SECRETARIA DA SAUDE
ANTONIO VIEIRA GONDIM - 38694991 - Protocolo SES-

-EXP-2020/58133; De acordo com o parecer do senhor médico 
perito, concedo 7 dias de licença para tratamento de saúde a 
contar de 29/10/2020, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, recon-
siderando o despacho publicado no D.O.E. de 28/11/2020, ref. à 
Guia de Perícia Médica Nº 953100500, expedida em 04/11/2020.

BRUNA NOGUEIRA LACERDA - 34476629 - Protocolo SES-
-EXP-2020/55269; De acordo com o parecer do senhor médico 
perito, concedo 12 dias de licença para tratamento de saúde a 
contar de 20/07/2020, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, recon-
siderando o despacho publicado no D.O.E. de 06/11/2020, ref. à 
Guia de Perícia Médica Nº 953067684, expedida em 21/07/2020.

CARLOS ALBERTO C CALEGARI - 12237755 - Protocolo SES-
-EXP-2020/60168; 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 trata-
mento de saúde a contar de 10/10/2020, nos termos dos arts. 
191/193-I EFP, reconsiderando o despacho publicado no D.O.E. 
de 01/12/2020, ref. à Guia de Perícia Médica Nº 953103167, 
expedida em 11/11/2020.

CARLOS GUILHERME GIAZZI NASSRI - 20159567 - Proto-
colo SES-EXP-2020/56355; De acordo com o parecer do senhor 
médico perito, concedo 5 dias de licença para tratamento de 
saúde a contar de 02/10/2020, nos termos dos arts. 191/193-
I EFP, reconsiderando o despacho publicado no D.O.E. de 
24/10/2020, ref. à Guia de Perícia Médica Nº 953092113, expe-
dida em 06/10/2020.

CATIA DE SOUZA SANTOS DELEFFE - 33861258 - Protocolo 
SES-EXP-2020/60327; De acordo com o parecer do senhor médi-
co perito, concedo 10 dias de licença para tratamento de saúde a 
contar de 17/01/2020, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, recon-
siderando o despacho publicado no D.O.E. de 08/12/2020, ref. à 
Guia de Perícia Médica Nº 953109188, expedida em 30/11/2020.

CONSUELO HONORATO S BATISTA - 15192228 - Protocolo 
SES-EXP-2020/60767; De acordo com o parecer do senhor médi-
co perito, concedo 7 dias de licença para tratamento de saúde a 
contar de 17/11/2020, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, recon-
siderando o despacho publicado no D.O.E. de 03/12/2020, ref. à 
Guia de Perícia Médica Nº 953106228, expedida em 20/11/2020.

CRISTINA APARECIDA PEREIRA - 21117656 - Protocolo 
SES-EXP-2020/58251, Em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 15 dias a contar de 30/10/2020, despa-
cho publicado no D.O.E. de 01/12/2020, Guia de Perícia Médica 
Nº 953102846, indefiro a pretensão, tendo em vista que a solici-
tação foi expedida em 10/11/2020, fora do prazo previsto no 41, 
do Decreto nº 29.180/88 e não constam elementos do pedido de 
reconsideração que justifiquem maior retroação.

DALILA FILOMENA MOHALLEM - 1625246 - Protocolo 
SES-EXP-2020/60061, Em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 04 dias a contar de 24/11/2020, despa-
cho publicado no D.O.E. de 08/12/2020, Guia de Perícia Médica 
Nº 953110093, indefiro a pretensão, tendo em vista que a solici-
tação foi expedida em 02/12/2020, fora do prazo previsto no 41, 
do Decreto nº 29.180/88 e não constam elementos do pedido de 
reconsideração que justifiquem maior retroação.

DONIZETI TADEU VIEIRA - 11185417 - Protocolo SES-
-EXP-2020/52808 - vide despacho publicado no D.O.E. 
29/12/2020.

ELIZABETH WICKAUS DOS SANTOS - 15958293 - Protocolo 
SES-EXP-2020/60270, Em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 30 dias a contar de 16/10/2020, despa-
cho publicado no D.O.E. de 23/10/2020, Guia de Perícia Médica 
Nº 953095354, expedida em 19/10/2020, ARQUIVE-SE, tendo 
em vista que o pedido foi interposto fora do prazo previsto no 
artigo 44, do Decreto nº 29.180/88 e alterações.

GLAUCENIRA BIANCHINI DE MORAIS - 2588277 - Protocolo 
SES-EXP-2020/49552, Em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 60 dias a contar de 03/11/2020, inde-
firo a pretensão, mantendo o despacho publicado no D.O.E. 
de 14/10/2020, GPM expedida em 09/10/2020, Protocolo nº 
953092947, com base no artigo 182 da Lei nº 10.261/68 e alte-
rações, tendo em vista a ciência do interessado com relação ao 
período concedido. Com relação ao período pleiteado na recon-
sideração, 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

IVANI FRANCISCA DA SILVA - 38586983 - Protocolo SES-
-EXP-2020/60063; 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 10 dias de licença para trata-
mento de saúde a contar de 22/11/2020, nos termos dos arts. 
191/193-I EFP, reconsiderando o despacho publicado no D.O.E. 
de 10/12/2020, ref. à Guia de Perícia Médica Nº 953111265, 
expedida em 07/12/2020.

JUCILEIDE FERREIRA DE SOUZA - 18059297 - Protocolo 
SES-EXP-2020/60415, Em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 60 dias a contar de 29/09/20, despacho 
publicado no D.O.E. de 03/10/2020, Guia de Perícia Médica Nº 
953090546, expedida em 01/10/2020, indefiro a pretensão, 
tendo em vista que não foram apresentados elementos que 
justifiquem a revisão da decisão anterior.

KAROLINY GOMES CINTRA - 52863590 - Protocolo SES-
-EXP-2020/58315, Em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 07 dias a contar de 15/04/2020, despa-
cho publicado no D.O.E. de 07/08/2020, Guia de Perícia Médica 
Nº 953034800, expedida em 15/04/2020, ARQUIVE-SE, tendo 
em vista que o pedido foi interposto fora do prazo previsto no 
artigo 44, do Decreto nº 29.180/88 e alterações.

LILIAN NASCIMENTO DA SILVA - 42666557 - Protocolo SFP-
-EXP-2020/245187, Em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 60 dias a contar de 28/11/20, despacho 
publicado no D.O.E. de 06/11/2020, Guia de Perícia Médica Nº 
953099968, expedida em 03/11/2020, indefiro a pretensão, 
tendo em vista que não foram apresentados elementos que 
justifiquem a revisão da decisão diante dos dados constatados 
na perícia médica realizada.

LUCIANA APARECIDA PINHEIRO - 28170727 - Protocolo 
SFP-EXP-2020/181944 - vide despacho publicado no D.O.E. 
18/12/2020.

MARCOS SOUSA DE CARVALHO - 18956278 - Protocolo 
SES-EXP-2020/60076, Em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 30 dias a contar de 24/11/2020, despa-
cho publicado no D.O.E. de 05/12/2020, Guia de Perícia Médica 
Nº 953109427, indefiro a pretensão, tendo em vista que a solici-
tação foi expedida em 01/12/2020, fora do prazo previsto no 41, 
do Decreto nº 29.180/88 e não constam elementos do pedido de 
reconsideração que justifiquem maior retroação.

SIMONE VIEIRA REBELO - 23105874 - Protocolo SES-
-EXP-2020/50293, Em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 40 dias a contar de 25/10/2020, 
indefiro a pretensão, mantendo o despacho publicado no D.O.E. 
de 08/10/2020, GPM expedida em 06/10/2020, Protocolo nº 
953091747, com base no artigo 182 da Lei nº 10.261/68 e 
alterações, tendo em vista a ciência do interessado com relação 
ao período concedido. Com relação ao período de 25/10/2020 a 
03/12/2020, caberia ao interessado ao tomar ciência da publi-
cação ter reassumido suas funções ou caso fosse necessário, 
solicitar nova licença com expedição de GPM e agendamento de 
perícia, nos termos dos artigos 24 e 27 do Decreto nº 29.180/88

TANIA DE CAMPOS MARTINEZ - 17595075 - Protocolo 
SES-EXP-2020/60143, Em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 90 dias a contar de 09/10/20, despacho 
publicado no D.O.E. de 16/10/2020, Guia de Perícia Médica Nº 
953093652, expedida em 13/10/2020, indefiro a pretensão, 
tendo em vista que não foram apresentados elementos que 
justifiquem a revisão da decisão diante dos dados constatados 
na perícia médica realizada.

VALERIA CASSIA PEREIRA SOUZA - 32632384 - Protocolo 
SES-EXP-2020/56351; De acordo com o parecer do senhor médi-
co perito, concedo 3 dias de licença para tratamento de saúde a 
contar de 09/09/2020, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, recon-
siderando o despacho publicado no D.O.E. de 23/10/2020, ref. à 
Guia de Perícia Médica Nº 953083835, expedida em 10/09/2020.

ZORAIDE MARIA DA SILVA - 18188935 - Protocolo SES-
-EXP-2020/60288, Em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 30 dias a contar de 02/12/20, despacho 
publicado no D.O.E. de 08/12/2020, Guia de Perícia Médica Nº 
953109795, expedida em 02/12/2020, indefiro a pretensão, 
tendo em vista que não foram apresentados elementos que 
justifiquem a revisão da decisão anterior.

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
ALEXANDRE TABACCHI DE ALICE - 25023433 - Protocolo 

PCSP-EXP-2020/10750; De acordo com o parecer do senhor 
médico perito, concedo 6 dias de licença para tratamento de 
saúde a contar de 13/10/2020, nos termos dos arts. 191/193-
I EFP, reconsiderando o despacho publicado no D.O.E. de 
29/10/2020, ref. à Guia de Perícia Médica Nº 953094372, expe-
dida em 15/10/2020.

SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
VALERIA DOMICIANO - 18726246 - Protocolo SFP-

-EXP-2020/245797; De acordo com o parecer do senhor médico 
perito, concedo 8 dias de licença para tratamento de saúde a 
contar de 09/11/2020, 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 953104341, expedida em 16/11/2020.

SECRETARIA DE GOVERNO
KATHIA CHRISTINE MARQUES - 30835027 - Protocolo SFP-

-EXP-2020/247036, Em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 30 dias a contar de 23/11/20, despacho 
publicado no D.O.E. de 04/12/2020, Guia de Perícia Médica Nº 
953106819, expedida em 23/11/2020, indefiro a pretensão, 
tendo em vista que não foram apresentados elementos que 
justifiquem a revisão da decisão diante dos dados constatados 
na perícia médica realizada.

 DECISÕES FINAIS SOBRE ESTUDO DE APOSENTADORIA 
SECRETARIA DA EDUCACAO
SIMONE MENDES KIRCHHOFF - 17404927 - Contrário à 

Aposentadoria por Invalidez. Capacidade laborativa prejudicada, 
sendo indicado estudo de readaptação funcional e em caso de 
nova licença médica deverá proceder com protocolização da 
GPM e agendamento pericial até a conclusão do processo.

SECRETARIA DA SAUDE
ELMA DE SOUZA XAVIER - 17812211 - Favorável à apo-

sentadoria por incapacidade permanente para o trabalho, 
insuscetível de readaptação, para o cargo ou função no qual está 
investido. Doença incluída na Portaria Interministerial MPAS/
MS nº 2.998, de 23 de agosto de 2001, de que trata o artigo 
26, inciso II, Lei Federal nº 8.213, de 24 de julho de 1991. - A 
PARTIR DE 05/01/2021

RITA CASSIA BARBOSA LONGO LAHR - 17376073 - Favo-
rável à aposentadoria por incapacidade permanente para o 
trabalho, insuscetível de readaptação, para o cargo ou função 
no qual está investido. Doença não incluída na Portaria Intermi-
nisterial MPAS/MS nº 2.998, de 23 de agosto de 2001, de que 
trata o artigo 26, inciso II, Lei Federal nº 8.213, de 24 de julho 
de 1991. - A PARTIR DE 05/01/2021

MARIA DO CEU LOPES - 13710845 - Protocolo SES-
-EXP-2020/60720, Em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 30 dias a contar de 04/12/20, despacho 
publicado no D.O.E. de 09/12/2020, Guia de Perícia Médica Nº 
953110647, expedida em 04/12/2020, indefiro a pretensão, 
tendo em vista que não foram apresentados elementos que 
justifiquem a revisão da decisão anterior.

REGINA HELENA SEMEDO LEANDRO - 14549089 - Pro-
tocolo SES-EXP-2020/60432; De acordo com o parecer do 
senhor médico perito, concedo 40 dias de licença para trata-
mento de saúde a contar de 31/10/2020, nos termos dos arts. 
191/193-I EFP, reconsiderando o despacho publicado no D.O.E. 
de 17/11/2020, ref. à Guia de Perícia Médica Nº 953100942, 
expedida em 05/11/2020.

RENATA APARECIDA RIBEIRO - 29361655 - Protocolo SFP-
-EXP-2020/245714, Em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 30 dias a contar de 16/11/20, despacho 
publicado no D.O.E. de 03/12/2020, Guia de Perícia Médica Nº 
953105891, expedida em 19/11/2020, indefiro a pretensão, 
tendo em vista que não foram apresentados elementos que 
justifiquem a revisão da decisão anterior.

RENATA CRISTINA GATTI - 20563253 - Protocolo SFP-
-EXP-2020/247114, Em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 60 dias a contar de 30/11/20, despacho 
publicado no D.O.E. de 04/12/2020, Guia de Perícia Médica Nº 
953106801, expedida em 23/11/2020, indefiro a pretensão, 
tendo em vista que não foram apresentados elementos que 
justifiquem a revisão da decisão anterior.

ROSA MARIA DA SILVA - 23110894 - Protocolo SES-
-EXP-2020/60706, Em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 12 dias a contar de 23/11/20, despacho 
publicado no D.O.E. de 04/12/2020, Guia de Perícia Médica Nº 
953107978, expedida em 26/11/2020, indefiro a pretensão, 
tendo em vista que não foram apresentados elementos que 
justifiquem a revisão da decisão anterior.

ROSANIA APARECIDA G BOTELHO - 19804833 - Protocolo 
SFP-EXP-2020/245246, Em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 30 dias a contar de 24/11/20, despacho 
publicado no D.O.E. de 04/12/2020, Guia de Perícia Médica Nº 
953107816, expedida em 25/11/2020, indefiro a pretensão, 
tendo em vista que não foram apresentados elementos que 
justifiquem a revisão da decisão diante dos dados constatados 
na perícia médica realizada.

ROSELENE LIMA DE ASSIS - 24315513 - Protocolo SFP-
-EXP-2020/246265; De acordo com o parecer do senhor médico 
perito, concedo 17 dias de licença para tratamento de saúde a 
contar de 19/11/2020, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, recon-
siderando o despacho publicado no D.O.E. de 03/12/2020, ref. à 
Guia de Perícia Médica Nº 953105868, expedida em 19/11/2020.

ROSEMEIRE APARECIDA SOARES - 21503540 - Protocolo 
SFP-EXP-2020/247113, Em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 07 dias a contar de 04/12/20, despacho 
publicado no D.O.E. de 10/12/2020, Guia de Perícia Médica Nº 
953110846, expedida em 04/12/2020, indefiro a pretensão, 
tendo em vista que não foram apresentados elementos que 
justifiquem a revisão da decisão diante dos dados constatados 
na perícia médica realizada.

SHIRLEY BERNARDO DA SILVA - 33694371 - Protocolo SFP-
-EXP-2020/226784; De acordo com o parecer do senhor médico 
perito, concedo 56 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 17/10/2020, ref. à 
Guia de Perícia Médica Nº 953093906, expedida em 14/10/2020.

SHIRLEY REGINA RIBEIRO - 24744963 - Protocolo SES-
-EXP-2020/39140 - Torna sem efeito o despacho publicado no 
D.O.E. de 23/12/2020, cabendo à Unidade Administrativa obser-
var os itens V e VI da Deliberação 1, de 17-3-2020, do Comitê 
Administrativo Extraordinário COVID 19.

SILVANA RODRIGUES MARCHEZINI - 16464232 - Protocolo 
SFP-EXP-2020/245298, Em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 90 dias a contar de 11/11/20, despacho 
publicado no D.O.E. de 01/12/2020, Guia de Perícia Médica Nº 
953102934, expedida em 11/11/2020, indefiro a pretensão, 
tendo em vista que não foram apresentados elementos que 
justifiquem a revisão da decisão diante dos dados constatados 
na perícia médica realizada.
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