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ELIANA ARRUA VILLALBA, matrícula nº 809049-0 e ID. Funcional nº
30578833, referente ao pagamento de Reposicionamento de Classe,
no valor de R$ 112,96 (cento e doze reais e noventa e seis centa-
vos).

FERNANDO PUPERI, matrícula nº 923689-4 e ID. Funcional nº
4250077-0, referente ao pagamento de Reposicionamento de Classe,
no valor de R$ 52,16 (cinquenta e dois reais e dezesseis centavos).

GILBERTO MENEZES SALLES, matrícula nº 809213-2 e ID. Funcio-
nal nº 40736857, referente ao pagamento de Reposicionamento de
Classe, no valor de R$ 375,68 (trezentos e setenta e cinco reais e
sessenta e oito centavos).

HERACLITO DA COSTA VAL, matrícula nº 263421-0 e ID. Funcional
nº 3233844-9, referente ao pagamento de Reposicionamento de Clas-
se, no valor de R$ 179,52 (cento e setenta e nove reais e cinquenta
e dois centavos).

ISA SOUZA MACIEL, matrícula nº 813326-6 e ID. Funcional nº
32421664, referente ao pagamento de Reposicionamento de Classe,
no valor de R$ 187,84 (cento e oitenta e sete reais e oitenta e quatro
centavos).

JOSE SALVANY DE SOUZA JUNIOR, matrícula nº 812754-0 e ID.
Funcional nº 3234566-6, referente ao pagamento de Reposicionamen-
to de Classe, no valor de R$ 308,96 (trezentos e oito reais e noventa
e seis centavos).

KARLA IZA MARINS DO NASCIMENTO, matrícula nº 922697-8 e ID.
Funcional nº 42155630, referente ao pagamento de Reposicionamento
de Classe, no valor de R$ 41,92 (quarenta e um reais e noventa e
dois centavos).

LUCIA DIAS JUNQUEIRA, matrícula nº 866071-4 e ID. Funcional
nº3149103-0, referente ao pagamento de Reposicionamento de Clas-
se, no valor de R$ 75,52 (setenta e cinco reais e cinquenta e dois
centavos).

MARCIA MOREIRA DOS SANTOS, matrícula nº 286480-9 e ID. Fun-
cional nº 30121140, referente ao pagamento de Reposicionamento de
Classe, no valor de R$ 250,88 (duzentos e cinquenta reais e oitenta e
oito centavos).

NEUSIMAR CARVALHO, matrícula nº 264948-1 e ID. Funcional nº
3126495-6, referente ao pagamento de Reposicionamento de Classe,
no valor de R$ 545,44 (quinhentos e quarenta e cinco reais e qua-
renta e quatro centavos).

OLYMPIO JOSE DOS SANTOS PECANHA, matrícula nº 165249-4 e
ID. Funcional nº 3181722-0, referente ao pagamento de Reposiciona-
mento de Classe, no valor de R$ 175,36 (cento e setenta e cinco
reais e trinta e seis centavos).

PEDRO CEZAR FAGUNDES, matrícula nº 183909-1 e ID. Funcional
nº 32340362, referente ao pagamento de Reposicionamento de Clas-
se, no valor de R$ 162,88 (cento e sessenta e dois reais e oitenta e
oito centavos).

TEREZA CRISTINA FELIPPE GUIMARAES, matrícula nº 865076-4 e
ID. Funcional nº 30047650, referente ao pagamento de Reposiciona-
mento de Classe, no valor de R$ 75,52 (setenta e cinco reais e cin-
quenta e dois centavos).

VERONICA MORAES DE V. RIBEIRO, matrícula nº 850295-7 e ID.
Funcional nº 31422330, referente ao pagamento de Reposicionamento
de Classe, no valor de R$ 88,00 (oitenta e oito reais).

Id: 2031748

SUBSECRETARIA EXECUTIVA

SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS

ATO DA SUPERINTENDENTE

DE 16/05/2017

APOSENTA a servidora ANGELICA SZIROVICZA CHAGAS LOPES,
Médico, Classe “A”, matrícula nº 288.501-0, ID nº 3245994-7, nos ter-
mos do art. 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003. Processo n° E-
08/008/508/2017.

Id: 2031823

SUBSECRETARIA EXECUTIVA

SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS

APOSTILAS DA SUPERINTENDENTE

DE 10.05.2017

ATO DE 02.02.1988 - Fica modificado o nome da servidora para MA-
RIA CRISTINA SILVA, Auxiliar Administrativo de Serviços de Saúde,
“A”, matr. nº 230.367-5, por haver obtido divórcio; conforme consta no
Proc. nº E-08/008/4509/2016.

ATO DE 05.08.2005 - Fica modificado o nome da servidora para
OSANI MAIA DA SILVEIRA, Técnico de Laboratório, “B”, matr. nº
862.556-8, por haver obtido divórcio consensual; conforme consta no
Proc. nº E-08/008/1443/2017.

ATO DE 10.07.2002 - Fica modificado o nome da servidora para VA-
LERIA TEREZA CARVALHO, Auxiliar de Enfermagem, “C”, matr. nº
851.581-9, por haver obtido divórcio; conforme consta no Proc. nº E-
08/008/1105/2017.

ATO DE 10.07.2002 - Fica modificado o nome da servidora para MÔ-
NICA VALENTE DA ROCHA, Enfermeiro, “A”, matr. nº 850.351-8, por
haver obtido Separação Consensual; conforme consta no Proc. nº E-
08/008/1085/2017.

ATO DE 11.07.1997 - Fica modificado o nome da servidora para ELI-
ZABETH MARIA DE FREITAS, Agente Administrativo de Saúde, “A”,
matr. nº 812.846-4, por haver obtido divórcio, conforme consta no
Proc. nº E-08/008/729/2017.

ATO DE 06.12.1994 - Fica modificado o nome da servidora para LI-
LIAN MATTOS PEIXOTO DE SOUZA, Médico - Pediatria/CTI, “C”,
matr. nº 802.766-6, por haver contraído matrimônio; conforme consta
no Proc. nº E-08/008/1038/2017

ATO DE 24.01.2017 - Fica modificado o nome da servidora para
ADRIANA ILA GRANJA DE SOUZA OLIVEIRA, Nutricionista, “B”,
matr. nº 851.947-2, por haver contraído matrimônio, conforme consta
no Proc. nº E-08/008/1029/2017.

SUBSECRETARIA EXECUTIVA
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE PERÍCIA MÉDICA

E SAÚDE OCUPACIONAL

ATOS DO SUPERINTENDENTE

DE 02.05.2017

READAPTA, pelo prazo de 01 ano, os servidores:

DARCY FERNANDES MONTEIRO FILHO, Inspetor de Polícia, matr.
nº 889.396-8, I.D funcional nº 4177439-6, fora de plantão noturno,
cessando todo e qualquer licenciamento na data desta publicação.
Proc. nº E-09/297/4/2017.

WANDERSON VIANA MENEZES, Inspetor de Polícia, matr. nº
872.314-0, I.D funcional nº 4178777-3, fora de diligências policiais,
cessando todo e qualquer licenciamento na data desta publicação.
Proc. nº E-09/421/1/2017.

READAPTA, pelo prazo de 02 anos, o servidor LEONARDO FERREI-
RA DIMAS, Oficial de Cartório Policial, matr. nº 965.966-5, I.D fun-
cional nº 2300304-9, fora de diligências policiais, cessando todo e
qualquer licenciamento na data desta publicação. Proc. nº E-
09/186/83//2016.

READAPTA, pelo prazo de 04 anos, o servidor CARLOS ALEXAN-
DRE DE SOUZA PEREIRA, Inspetor de Polícia, matr. nº 871.324-0,
I.D funcional nº 5651646-, fora de diligências policiais e do regime de
plantão, sem movimentar, individualmente, cargas superiores a 10%
do seu peso corporal, cessando todo e qualquer licenciamento na da-
ta desta publicação. Proc. nº E-09/157/1799/2016.

PRORROGA, pelo prazo de 01 ano, a readaptação dos servidores:

DANIEL DA COSTA GOMES, Inspetor de Polícia, matr. nº 871.405-7,
I.D funcional nº 5652391-, fora de diligências policiais, cessando todo
e qualquer licenciamento na data desta publicação. Proc. nº E-
09/360/2//2017.

GUY LOPES DA CRUZ VAZ, Inspetor de Segurança e Administração
Penitenciária, matr. nº 822.524-5, I.D funcional nº 1998316-6, em ser-
viços leves que não impliquem em movimentar, individualmente, car-
gas superiores a 10% do seu peso corporal, em atividades burocrá-
ticas, cessando todo e qualquer licenciamento na data desta publica-
ção. Proc. nº E-08/221.945/2007.

PRORROGA, pelo prazo de 02 anos, a readaptação dos servidores:

ALEXANDRE GONÇALVES DE CARVALHO, Inspetor de Polícia, ma-
tr. nº 289.841-9, ID Funcional nº 2976382-7, fora de diligências po-
liciais e do regime de plantão, em serviços que não exijam ortosta-
tismo prolongado, cessando todo e qualquer licenciamento na data
desta publicação. Proc. nº E-09/291/33//2017.

CARLA REGINA BOTELHO AINBINDER, Oficial de Cartório Policial,
matr. nº 870.888-5, ID Funcional nº 5647657- fora de diligências po-
liciais, em serviços que não exijam movimentos repetitivos com mem-
bro superior direito, durante tempo superior a 50% da jornada de tra-
balho, cessando todo e qualquer licenciamento na data desta publi-
cação. Proc. nº E-09/157/178/2015.

DAYNE FERREIRA PUGA, Inspetor de Polícia, matr. nº 178.791-0, I.D
funcional nº 2981257-7, fora de diligências policiais e do regime de
plantão, cessando todo e qualquer licenciamento na data desta pu-
blicação. Proc. nº E-08/221.637/2010.

ELSON FRANCO FILHO, Inspetor de Polícia, matr. nº 889.107-9, I.D
funcional nº 4138412-1, fora de diligências policiais e do regime de
plantão, mantendo-se próximo à residência, cessando todo e qualquer
licenciamento na data desta publicação. Proc. nº E-09/411/4/2017.

ENRICO LEAL TEIXEIRA, Inspetor de Polícia, matr. nº 889.527-8, I.D
funcional nº 4177531-7, fora de diligências policiais, em serviços que
não impliquem em movimentar, individualmente, cargas superiores a
10% do seu peso corporal, cessando todo e qualquer licenciamento
na data desta publicação. Proc. nº E-09/360/2//2017.

ISABEL LARA VITALE, Inspetor de Polícia, matr. nº 959.254-4, I.D
funcional nº 4372975-4, fora de diligência policial, evitando ortostatis-
mo prolongado, cessando todo e qualquer licenciamento na data des-
ta publicação. Proc. nº E-09/439/21/2017.

JOÃO DE SOUZA BIZZO, Inspetor de Polícia, matr. nº 257.298-0, I.D
funcional nº 2955107-2, fora de diligências policiais, do regime de
plantão e do contato direto com o público, sendo recomendável a re-
tirada do porte de arma, cessando todo e qualquer licenciamento na
data desta publicação. Proc. nº E-09/157/5465/2013.

LUIZ PAULO ALMEIDA DE OLIVEIRA, Perito Legista, matr. nº
870.795-2, ID Funcional nº 5646901-, em serviços internos que não
exijam ortostatismo prolongado, uso de escada e rampas, e movimen-
tação individual de carga superior a 10% do seu peso corporal, man-
tendo-se próximo à residência, cessando todo e qualquer licenciamen-
to na data desta publicação. Proc. nº E-09/146/018/2017.

MARTA LUCIA CARDOSO DE OLIVEIRA, Oficial de Cartório Policial,
matr. nº 269.080-8, I.D funcional nº 2916025-1, em atividades que não
demandem deambulação constante ou ortostatismo prolongado acima
de 1/3 da jornada, mantendo-se próximo à residência, cessando todo
e qualquer licenciamento na data desta publicação. Proc. nº E-
09/328/48//2016.

SUBSECRETARIA EXECUTIVA
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE PERÍCIA MÉDICA

E SAÚDE OCUPACIONAL

DESPACHOS DO SUPERINTENDENTE
DE 02.05.2017

PROC. Nº E-09/157/1649/2016 - ALBERTO SILVA DA COSTA, Perito
Criminal, matr. nº 860.452-2, ID Funcional nº 2966675-9.

PROC. Nº E-08/223.556/2007 - AUGUSTO GUILHERME GEISEL FI-
LHO, Oficial de Cartório Policial, matr. nº 249.237-9, ID Funcional nº
2972385-0.

PROC. Nº E-09/177/242017 - FABIANE SANTOS DE MELLO, Inspe-
tor de Polícia, matr. nº 871.506-2, ID Funcional nº 5653290-.

PROC. Nº E-08/221.748/2010 - LEONARDO DE LIMA MACHADO,
Inspetor de Polícia, matr. nº 889.102-0, ID Funcional nº 5713498-.

PROC. Nº E-21/026/294/2016 - MAURICIO MARTINS DA ROCHA,
Inspetor de Segurança e Administração Penitenciária, matr nº
834.968-0, ID Funcional nº 1993428-9.

INDEFIRO

Id: 2031754

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATO DO DIRETOR-EXECUTIVO
DE 16/05/2017

PORTARIA/FS/DE Nº 67/2017 - NOMEIA, louvado nas informações
contidas em fls. 03 do processo nº E-08/007/878/2017, NAIDELEA
BEATRIZ COUTINHO DA SILVA para exercer, a contar de
08/05/2017, o cargo de livre provimento de ASSESSOR DE COMU-
NICAÇÃO SOCIAL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, símbolo ASS I,
da Diretoria Executiva, da Fundação Saúde do Estado do Rio de Ja-
neiro, ocupado anteriormente por Flávia Antonio Ferreira, Id Funcional
nº 4436855-0.

Id: 2031781

FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DESPACHO DO DIRETOR-EXECUTIVO

DE 16/05/2017

PROCESSO Nº E-08/007/2179/2016 - HOMOLOGO o Pregão Eletrô-
nico nº 01/2017 para Aquisição de Bolsa Quádrupla de Sangue em
favor da seguinte Empresa: PROCARE COMÉRCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.050.260/0001-
95 para o fornecimento do item 1 no valor de R$ 38.450,00 (trinta e
oito mil quatrocentos e cinquenta reais).

Id: 2031666

FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DESPACHO DO DIRETOR EXECUTIVO

DE 16/05/2017

PROCESSO Nº E-08/007/101/2017 - HOMOLOGO o Pregão Eletrôni-
co nº 15/2017 para Aquisição de Kits de Aférese, com fornecimento
de equipamentos automatizados (processadoras celulares) em como-
dato para coleta de células e componentes do sangue periférico, com
finalidade transfusional e terapêutica em favor da seguinte Empresa:
MED-CARE COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA, inscrita no
CNPJ sob o nº 03.062.090/0001-33 para o fornecimento dos lotes 1 e
2 no valor de R$ 885.530,00 (oitocentos e oitenta e cinco mil qui-
nhentos e trinta reais).

Id: 2031667

ATO DE 01.12.1990 - Fica modificado o nome da servidora para
EDLA BARBOSA ALVES DA COSTA, Auxiliar de Enfermagem, “B”,
matr. nº 802.506-6, por haver contraído matrimônio, conforme consta
no Proc. nº E-08/008/1370/2017.

ATO DE 10.03.1998 - Fica modificado o nome da servidora para TÂ-
NIA MARA CORRÊA, Agente Auxiliar Administrativo de Saúde, “A”,
matr. nº 1005.216-5, por haver obtido divórcio consensual, conforme
consta no Proc. nº E-08/008/3839/2016.

Id: 2031756

MAURO LAUDIER VILAMOR, Inspetor de Segurança e Administração
Penitenciária, matr. nº 953.027-0, I.D funcional nº 4354568-8, em ati-
vidades burocráticas, fora do contato direto com detentos, próximo à
residência, sendo recomendável a retirada do porte de arma, cessan-
do todo e qualquer licenciamento na data desta publicação. Proc. nº
E-21/009/99/2013.

RENATO VERDAN TAVARES, Inspetor de Segurança e Administração
Penitenciária, matrícula nº 939.858-7, I.D funcional nº 4321096-1, em
serviços leves e internos, sem contato com detentos, próximo à re-
sidência, cessando todo e qualquer licenciamento na data desta pu-
blicação. Processo nº E-21/009/146/2016.

RICARDO FONTES COSTA, Inspetor de Polícia, matr. nº 285.193-2,
I.D funcional nº 2988226-5, fora de diligências policiais, próximo à re-
sidência, cessando todo e qualquer licenciamento na data desta pu-
blicação. Proc. nº E-01/600.213/2003

PRORROGA, pelo prazo de 03 anos, a readaptação do servidor RU-
BEM JOSE ESTRELLA ANACLETO, Inspetor de Segurança e Admi-
nistração Penitenciária, matr. nº 816.504-5, I.D funcional nº 1994885-9,
fora do regime de plantão, em atividades burocráticas sem contato di-
reto com detentos, sendo sugerido a retirada do porte de arma, ces-
sando todo e qualquer licenciamento na data desta publicação. Proc.
nº E-21/052.047/2016.

ACRESCENTA o termo “fora de diligências policiais”, na readaptação
anterior do servidor SOLANGE DIAS MAIA, Inspetor de Polícia, matr.
nº 872.205-0, ID Funcional nº 5659701 - concedido através do Ato da-
tado de 20.10.2016, e publicado no Diário Oficial de 07.12.2016. Ces-
sando todo e qualquer licenciamento na data desta publicação. Proc.
nº E-09/295/4/2014.

RETIFICAÇÃO
D.O DE 25.04.2017

PÁG. 08 - 3ª COLUNA

ATOS DO SUPERINTENDENTE
DE 22.03.2017

SIMONE COELHO PEREIRA
Onde se lê: ... 857.897-2,...
Leia-se: ...957.897-2,...

Id: 2031753

www.facebook.com/agetransprj

www.twitter.com/agetransp

ouvidoria@agetransp.rj.gov.br

www.agetransp.rj.gov.br
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