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SEÇÃO 1
Concessão de Licença Prêmio
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ESTADO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, baixou as seguintes
Portarias:
PORTARIA Nº 1918/2012 – Concede 03 (três) meses de Licença
Prêmio a ARTHUR CEZAR AZEVEDO BORBA, C.P.F. nº 598.108.585-15,
Procurador do Estado, da Classe Especial, do Quadro de Membros da
Advocacia-Geral do Estado, do Quadro Permanente de Pessoal
Efetivo do Poder Executivo, lotado(a) na Procuradoria Geral do
Estado, correspondente ao(s) período(s) de 02 de abril de 2007 a 31
de março de 2012.
PORTARIA Nº 1919/2012 – Concede 03 (três) meses de Licença
Prêmio a CRISTIANE TODESCHINI, C.P.F. nº 986.610.945-34,
Procurador do Estado, da Classe Superior, do Quadro de Membros da
Advocacia-Geral do Estado, do Quadro Permanente de Pessoal
Efetivo do Poder Executivo, lotado(a) na Procuradoria Geral do
Estado, correspondente ao(s) período(s) de 06 de fevereiro de 2006 a
05 de fevereiro de 2011.
PORTARIA Nº 1948/2012 – Concede 06 (seis) meses de Licença
Prêmio a JOSE MAURICIO DOS SANTOS, C.P.F. nº 265.779.255-34,
Motorista, Categoria B-4, Padrão IV, Referência 14, do Grupo
Ocupacional Apoio Administrativo, do Quadro Permanente de
Pessoal Efetivo do Poder Executivo, lotado(a) na Secretaria de Estado
da Fazenda, correspondente ao(s) período(s) de 04 de maio de 1997
a 02 de maio de 2002, e de 05 de maio de 2002 a 01 de maio de
2007.
PORTARIA Nº 1950/2012 – Concede 03 (três) meses de Licença
Prêmio a MARISOL BOMFIM TAVARES DE ARAGÃO, C.P.F. nº
275.280.065-72, Oficial Administrativo, Categoria M-1, Padrão V,
Referência 12, do Grupo Ocupacional Apoio Administrativo, do
Quadro Permanente de Pessoal Efetivo do Poder Executivo, lotado(a)
na Secretaria de Estado da Educação, correspondente ao(s)
período(s) de 03 de maio de 2007 a 30 de abril de 2012.
Aracaju, 03 de julho de 2012.
JOSÉ DE OLIVEIRA JÚNIOR.
SECRETARIO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
GESTÃO.

SEÇÃO 2
Enquadramento de servidor
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ESTADO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, baixou a seguinte
Portaria:
PORTARIA Nº 1909/ 2012 - Enquadrar, com base no art. 36 da Lei nº
2.804, de 01 de junho de 1990, com as alterações introduzidas pelas
Leis nºs 2.955, de 01 de fevereiro de 1991 e 3.353, de 01 de junho
de 1993, tendo em vista o que dispõe o Decreto nº 11.769, de 01 de
setembro de 1990.
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Instituto de Promoção e de Assistência à Saúde de Servidores do
Estrado de Sergipe:
Antonio Alberto Machado dos Santos, CPF 365.780.295-91,
mudando para o padrão X, mantendo a mesma referência 10, a
partir da data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a
08/05/2012.
Manuel Nunes Barreto, CPF 138.621.465-53, mudando para o
padrão X, mantendo a mesma referência 15, a partir da data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a 15/05/2012Aracaju, 18 de
junho de 2012.
PORTARIA Nº 1910/ 2012 - Enquadrar, com base no art. 36 da Lei nº
2.804, de 01 de junho de 1990, com as alterações introduzidas pelas
Leis nºs 2.955, de 01 de fevereiro de 1991 e 3.353, de 01 de junho
de 1993, tendo em vista o que dispõe o Decreto nº 11.769, de 01 de
setembro de 1990.
Secretaria de Estado da Saúde:
Elizano Santos de Assis, CPF 149.438.675-53, mudando para o
padrão X, mantendo a mesma referência 12, a partir da data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a 23/03/2012.
Silvia Maria Mendonça Menezes, CPF 171.132.705-06, mudando
para o padrão X, mantendo a mesma referência 15, a partir da data
de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 25/04/2012.
Aracaju, 18 de junho de 2012.
PORTARIA Nº 1911/2012 - Enquadrar, com base no art. 32,
parágrafo único, da Lei nº 2.804, de 01 de junho de 1990, com as
alterações introduzidas pela Lei nº 3.353, de 01 junho de 1993,
tendo em vista o que dispõe o Decreto nº 11.769, de 01 de
setembro de 1990.
Secretaria de Estado da Saúde:
Rosaline Barreto Almeida, CPF 005.522.415-63, mudando para
referência 4, mantendo o mesmo padrão VI, a partir da data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a 16/03/2012.
Aracaju, 18 de junho de 2012.
PORTARIA Nº 1912/2012 - Enquadrar, com base no art. 32,
parágrafo único, da Lei nº 2.804, de 01 de junho de 1990, com as
alterações introduzidas pela Lei nº 3.353, de 01 junho de 1993,
tendo em vista o que dispõe o Decreto nº 11.769, de 01 de
setembro de 1990.
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão:
Jânia de Santana, CPF 312.069.645-53, mudando para referência 2,
mantendo o mesmo padrão V, a partir da data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 11/05/2012.
Aracaju, 18 de junho de 2012.
PORTARIA Nº 1913/ 2012 - Enquadrar, com base no art. 32,
parágrafo único, da Lei nº 2.804, de 01 de junho de 1990, com as
alterações introduzidas pela Lei nº 3.353, de 01 junho de 1993,
tendo em vista o que dispõe o Decreto nº 11.769, de 01 de
setembro de 1990.
Secretaria de Estado da Educação:
Fabiana Delfino dos Santos, CPF 988.931.575-00, mudando para
referência 3, mantendo o mesmo padrão I, a partir da data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a 19/12/2011.
Fernanda Cristina Santos de Matos, CPF 002.364.105-39, mudando
para referência 3, mantendo o mesmo padrão V, a partir da data de
sua publicação, retroagindo seus efeitos a 10/04/2012.
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Isabel dos Santos Moura, CPF 276.453.045-53, mudando para
referência 15, mantendo o mesmo padrão V, a partir da data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a 07/05/2012.
Josélia Santos Moura, CPF 004.304.195-70, mudando para
referência 3, mantendo o mesmo padrão V, a partir da data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a 07/05/2012.
Josely Ramos dos Santos, CPF 016.912.225-50, mudando para
referência 3, mantendo o mesmo padrão V, a partir da data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a 03/05/2012.
Juscelino de Souza da Silva, CPF 025.250.445-33, mudando para
referência 2, mantendo o mesmo padrão II, a partir da data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a 24/04/2012.
Lucas da Silva Nascimento, CPF 029.930.715-80, mudando para
referência 3, mantendo o mesmo padrão I, a partir da data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a 26/04/2012.
Luis Fernando Santos Araujo, CPF 031.828.885-01, mudando para
referência 3, mantendo o mesmo padrão V, a partir da data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a 11/05/2012.
Maria Angélica dos Santos Rodrigues, CPF 455.247.005-10,
mudando para referência 15, mantendo o mesmo padrão III, a partir
da data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 30/03/2012.
Osvanio Lima Moura, CPF 023.910.415-35, mudando para referência
3, mantendo o mesmo padrão V, a partir da data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 14/05/2012.
Ricardo Silva, CPF 011.903.795-54, mudando para referência 3,
mantendo o mesmo padrão V, a partir da data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 07/05/2012.
Ronaldo Silva dos Santos, CPF 983.015.515-34, mudando para
referência 2, mantendo o mesmo padrão V, a partir da data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a 16/05/2012.
Rosane Martins dos Santos, CPF 008.837.965-54, mudando para
referência 3, mantendo o mesmo padrão I, a partir da data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a 12/04/2012.
Rouzana da Cruz Santos, CPF 028.911.555-80, mudando para
referência 3, mantendo o mesmo padrão V, a partir da data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a 16/05/2012.
Sônia Maria Lima Santos, CPF 375.774.415-20, mudando para
referência 15, mantendo o mesmo padrão IV, a partir da data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a 02/05/2012.
Wagner Aldheson Silva Nascimento, CPF 959.802.455-53, mudando
para referência 3, mantendo o mesmo padrão I, a partir da data de
sua publicação, retroagindo seus efeitos a 23/04/2012.
Aracaju, 19 de junho de 2012.
JOSÉ DE OLIVEIRA JÚNIOR.
SECRETARIO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
GESTÃO.

SEÇÃO 3
Licença para Trato de Interesses Particulares
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ESTADO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, baixou a seguinte
Portaria:
PORTARIA N° 1992/2012 – Concede Licença para o Trato de
Interesses Particulares, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a ADAUTO
ALVES PIRES, CPF n° 452.154.645-53, Professor de Educação Básica
QP/N-II, Nível II, do Grupo Ocupacional Magistério, do Quadro
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Permanente de Pessoal Efetivo do Poder Executivo, lotado(a) na
Secretaria de Estado da Educação.
PORTARIA N° 1993/2012 – Concede Licença para o Trato de
Interesses Particulares, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a NEIREVALDO
SANTOS MENEZES, CPF n° 516.485.475-91, Professor de Educação
Básica QP/N-III, Nível III, do Grupo Ocupacional Magistério, do
Quadro Permanente de Pessoal Efetivo do Poder Executivo,
lotado(a) na Secretaria de Estado da Educação.
PORTARIA N° 1994/2012 – Prorroga Licença para o Trato de
Interesses Particulares, pelo prazo de 05 (cinco) anos, de FERNANDO
DE MENEZES JUNIOR, CPF n° 311.595.165-53, Agente
Administrativo, Categoria B-3, Classe A, Padrão III, Referência 06, do
Grupo Ocupacional Apoio Administrativo, do Quadro Permanente
de Pessoal Efetivo do Poder Executivo, lotado(a) na Secretaria de
Estado da Justiça e de Defesa ao Consumidor, retroagindo seus
efeitos a 02 de abril de 2012.
PORTARIA N° 1995/2012 – Prorroga Licença para o Trato de
Interesses Particulares, pelo prazo de 05 (cinco) anos, de MARIA
RITA FEITOSA DA CRUZ, CPF n° 266.321.365-91, Executor de Serviços
Básicos, Categoria B-1, Classe A, Padrão I, Referência 09, do Grupo
Ocupacional Apoio Administrativo, do Quadro Permanente de
Pessoal Efetivo do Poder Executivo, lotado(a) na Secretaria de
Estado da Educação, retroagindo seus efeitos a 30 de março de
2012.
Aracaju, 02 de julho de 2012.
JOSÉ DE OLIVEIRA JÚNIOR.
SECRETARIO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
GESTÃO.

SEÇÃO 4
Majoração
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ESTADO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, baixou as seguintes
Portarias:
PORTARIA N° 1920/2012 - Torna sem efeito a Portaria n° 3366, de
25 de setembro de 2000, e ficam majorados os períodos
correspondentes aos 1° e 2° quinquênios da Licença Prêmio, cuja
concessão ficou sem efeito de acordo com o art. 1° desta Portaria,
que concedeu 06 (seis) meses de Licença Prêmio a JOSÉ ROZENDO
DE SOUZA FILHO, C.P.F. nº 267.026.655-04, Agente Administrativo,
Categoria B-3, Classe A, Padrão III, Referência 13, do Grupo
Ocupacional Apoio Administrativo, do Quadro Permanente de
Pessoal Efetivo do Poder Executivo, lotado(a) na Secretaria de
Estado da Educação, correspondente ao(s) período(s) de 11 de julho
de 1986 a 09 de julho de 1991, e de 10 de julho de 1991 a 07 de
julho de 1996, cabendo assim, a sua averbação em dobro, desde que
não gozados, na forma legal, para efeitos de percepção do Adicional
do Terço e de Aposentadoria, retroagindo seus efeitos a 28 de
setembro de 2011, desde que completados os requisitos para tal
concessão.
PORTARIA N° 1921/2012 - Torna sem efeito as Portarias n°s 077, de
23 de janeiro de 1996, e 2212, de 11 de março de 1999,
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respectivamente, e ficam majorados os períodos correspondentes
aos 1° e 2° quinquênios das Licenças Prêmio, cuja concessão ficou
sem efeito de acordo com o art. 1° desta Portaria, que concederam
06 (seis) meses de Licenças Prêmio a IRENE DOS SANTOS
CARVALHO, C.P.F. nº 189.946.285-68, Agente Administrativo,
Categoria B-3, Classe A, Padrão III, Referência 12, do Grupo
Ocupacional Apoio Administrativo, do Quadro Permanente de
Pessoal Efetivo do Poder Executivo, lotado(a) na Secretaria de
Estado da Educação, correspondente ao(s) período(s) de 11 de julho
de 1988 a 10 de julho de 1993, e de 11 de julho de 1993 a 10 de
julho de 1998, cabendo assim, a sua averbação em dobro, desde
que não gozados, na forma legal, para efeitos de percepção do
Adicional do Terço e de Aposentadoria, retroagindo seus efeitos a
13 de março de 2012, desde que completados os requisitos para tal
concessão.

que não gozados, na forma legal, para efeitos de percepção do
Adicional do Terço e de Aposentadoria, retroagindo seus efeitos a
27 de outubro de 2011, desde que completados os requisitos para
tal concessão.
PORTARIA N° 1925/2012 – Majora o período de Licença Prêmio de
MARIA DO CARMO SANTOS XISTO, C.P.F. nº 266.214.285-53,
Executor de Serviços Básicos, Categoria B-1, Classe A, Padrão I,
Referência 14, do Grupo Ocupacional Apoio Administrativo, do
Quadro Permanente de Pessoal Efetivo do Poder Executivo,
lotado(a) na Secretaria de Estado da Educação, correspondente
ao(s) período(s) de 09 de maio de 1992 a 07 de maio de 1997,
cabendo assim, a sua averbação em dobro, desde que não gozado,
na forma legal, para efeitos de percepção do Adicional do Terço e de
Aposentadoria, retroagindo seus efeitos a 05 de outubro de 2011,
desde que completados os requisitos para tal concessão.

PORTARIA N° 1922/2012 - Torna sem efeito a Portaria n° 5467, de
01 de agosto de 1997, e ficam majorados os períodos
correspondentes aos 1° e 2° quinquênios da Licença Prêmio, cuja
concessão ficou sem efeito de acordo com o art. 1° desta Portaria,
que concedeu 06 (seis) meses de Licença Prêmio a LEDA MARIA
SILVA DIAS, C.P.F. nº 311.883.705-53, Executor de Serviços Básicos,
Categoria B-1, Classe A, Padrão I, Referência 14, do Grupo
Ocupacional Apoio Administrativo, do Quadro Permanente de
Pessoal Efetivo do Poder Executivo, lotado(a) na Secretaria de
Estado da Educação, correspondente ao(s) período(s) de 18 de
outubro de 1984 a 17 de outubro de 1989, e de 18 de outubro de
1989 a 17 de outubro de 1994, cabendo assim, a sua averbação em
dobro, desde que não gozados, na forma legal, para efeitos de
percepção do Adicional do Terço e de Aposentadoria, retroagindo
seus efeitos a 26 de abril de 2012, desde que completados os
requisitos para tal concessão.

PORTARIA N° 1926/2012 - Torna sem efeito a Portaria n° 3327, de
22 de maio de 2006, e fica majorado o período correspondente ao
3° quinquênio da Licença Prêmio, cuja concessão ficou sem efeito de
acordo com o art. 1° desta Portaria, que concedeu 03 (três) meses
de Licença Prêmio a MARIA VIEIRA DOS SANTOS DANTAS, C.P.F. nº
336.075.085-34, Executor de Serviços Básicos, Categoria B-1, Classe
A, Padrão I, Referência 12, do Grupo Ocupacional Apoio
Administrativo, do Quadro Permanente de Pessoal Efetivo do Poder
Executivo, lotado(a) na Secretaria de Estado da Educação,
correspondente ao(s) período(s) de 03 de maio de 1998 a 01 de
maio de 2003, cabendo assim, a sua averbação em dobro, desde que
não gozado, na forma legal, para efeitos de percepção do Adicional
do Terço, retroagindo seus efeitos a 09 de janeiro de 2012, desde
que completados os requisitos para tal concessão.

PORTARIA N° 1923/2012 - Torna sem efeito a Portaria n° 4417, de
13 de maio de 2008, e fica majorado o período correspondente ao
3° quinquênio da Licença Prêmio, cuja concessão ficou sem efeito
de acordo com o art. 1° desta Portaria, que concedeu 03 (três)
meses de Licença Prêmio a JOSELICE ESPIRITO SANTO SANTANA,
C.P.F. nº 533.766.685-15, Executor de Serviços Básicos, Categoria B1, Classe A, Padrão I, Referência 13, do Grupo Ocupacional Apoio
Administrativo, do Quadro Permanente de Pessoal Efetivo do Poder
Executivo, lotado(a) na Secretaria de Estado da Educação,
correspondente ao(s) período(s) de 16 de julho de 1998 a 14 de
julho de 2003, cabendo assim, a sua averbação em dobro, desde
que não gozado, na forma legal, para efeitos de percepção do
Adicional do Terço, retroagindo seus efeitos a 14 de outubro de
2011, desde que completados os requisitos para tal concessão.

PORTARIA N° 1927/2012 - Torna sem efeito a Portaria n° 4864, de
09 de agosto de 1996, e ficam majorados os períodos
correspondentes aos 1° e 2° quinquênios da Licença Prêmio, cuja
concessão ficou sem efeito de acordo com o art. 1° desta Portaria,
que concedeu 06 (seis) meses de Licença Prêmio a LUIZ CARLOS DOS
SANTOS, C.P.F. nº 287.059.805-00, Executor de Serviços Básicos,
Categoria B-1, Classe A, Padrão I, Referência 14, do Grupo
Ocupacional Apoio Administrativo, do Quadro Permanente de
Pessoal Efetivo do Poder Executivo, lotado(a) na Secretaria de
Estado da Educação, correspondente ao(s) período(s) de 12 de julho
de 1985 a 11 de julho de 1990. e de 12 de julho de 1990 a 11 de
julho de 1995, cabendo assim, a sua averbação em dobro, desde que
não gozados, na forma legal, para efeitos de percepção do Adicional
do Terço e de Aposentadoria, retroagindo seus efeitos a 04 de
outubro de 2011, desde que completados os requisitos para tal
concessão.

PORTARIA N° 1924/2012 - Torna sem efeito a Portaria n° 6414, de
18 de setembro de 1997, e ficam majorados os períodos
correspondentes aos 1° e 2° quinquênios da Licença Prêmio, cuja
concessão ficou sem efeito de acordo com o art. 1° desta Portaria,
que concedeu 06 (seis) meses de Licença Prêmio a MARIA
AUXILIADORA SOUSA, C.P.F. nº 463.626.495-91, Executor de
Serviços Básicos, Categoria B-1, Classe A, Padrão I, Referência 13, do
Grupo Ocupacional Apoio Administrativo, do Quadro Permanente
de Pessoal Efetivo do Poder Executivo, lotado(a) na Secretaria de
Estado da Educação, correspondente ao(s) período(s) de 02 de julho
de 1986 a 01 de julho de 1991, e de 02 de julho de 1991 a 01 de
julho de 1996, cabendo assim, a sua averbação em dobro, desde

PORTARIA N° 1928/2012 - Majora os períodos de Licenças Prêmio
de GENI LIMA DOS SANTOS, C.P.F. nº 235.453.565-15, Oficial
Administrativo, Categoria M-1, Classe A, Padrão V, Referência 15, do
Grupo Ocupacional Apoio Administrativo, do Quadro Permanente
de Pessoal Efetivo do Poder Executivo, lotado(a) na Secretaria de
Estado da Educação, correspondente ao(s) período(s) de 11 de
agosto de 1982 a 09 de agosto de 1987, e de 10 de agosto de 1987 a
07 de agosto de 1992, e de 08 de agosto de 1992 a 06 de agosto de
1997, cabendo assim, a sua averbação em dobro, desde que não
gozados, na forma legal, para efeitos de percepção do Adicional do
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Terço e de Aposentadoria, retroagindo seus efeitos a 05 de outubro
de 2011, desde que completados os requisitos para tal concessão.
PORTARIA N° 1929/2012 - Torna sem efeito a Portaria n° 2765, de
29 de junho de 2000, e ficam majorados os períodos
correspondentes aos 1° e 2° quinquênios da Licença Prêmio, cuja
concessão ficou sem efeito de acordo com o art. 1° desta Portaria,
que concedeu 06 (seis) meses de Licença Prêmio a JOSE ERONILDES
FERREIRA, C.P.F. nº 403.308.855-53, Vigilante, Categoria B-2, Classe
A, Padrão II, Referência 12, do Grupo Ocupacional Apoio
Administrativo, do Quadro Permanente de Pessoal Efetivo do Poder
Executivo, lotado(a) na Secretaria de Estado da Educação,
correspondente ao(s) período(s) de 09 de junho de 1988 a 07 de
junho de 1993, e de 08 de junho de 1993 a 06 de junho de 1998,
cabendo assim, a sua averbação em dobro, desde que não gozados,
na forma legal, para efeitos de percepção do Adicional do Terço e
de Aposentadoria, retroagindo seus efeitos a 04 de outubro de
2011, desde que completados os requisitos para tal concessão.
PORTARIA N° 1930/2012 - Majora os períodos de Licenças Prêmio
de ERIVALDO SANTANA SANTOS, C.P.F. nº 116.907.205-49,
Vigilante, Categoria B-2, Classe A, Padrão II, Referência 13, do Grupo
Ocupacional Apoio Administrativo, do Quadro Permanente de
Pessoal Efetivo do Poder Executivo, lotado(a) na Secretaria de
Estado da Educação, correspondente ao(s) período(s) de 29 de julho
de 1986 a 27 de julho de 1991, e de 28 de julho de 1991 a 25 de
julho de 1996, cabendo assim, a sua averbação em dobro, desde
que não gozados, na forma legal, para efeitos de percepção do
Adicional do Terço e de Aposentadoria, retroagindo seus efeitos a
23 de dezembro de 2011, desde que completados os requisitos para
tal concessão.
Aracaju, 03 de julho de 2012.
PORTARIA N° 1931/2012 - Torna sem efeito as Portarias n°s 4485,
de 20 de maio de 1997, e 4862, de 26 de agosto de 1998,
respectivamente, e ficam majorados os períodos correspondentes
aos 1° e 2° quinquênios das Licenças Prêmio, cuja concessão ficou
sem efeito de acordo com o art. 1° desta Portaria, que concederam
06 (seis) meses de Licenças Prêmio a JORGE LUIS ALMEIDA FRAGA,
C.P.F. nº 120.084.195-68, Defensor Público, 1ª Categoria, do Quadro
de Membros da Defensoria Pública do Estado, do Quadro
Permanente de Pessoal Efetivo do Poder Executivo, lotado(a) na
Defensoria Pública de Sergipe, correspondente ao(s) período(s) de
27 de maio de 1988 a 26 de maio de 1993, e de 26 de maio de 1993
a 24 de maio de 1998, cabendo assim, a sua averbação em dobro,
desde que não gozados, na forma legal, para efeitos de percepção
do Adicional do Terço e de Aposentadoria, retroagindo seus efeitos
a 17 de abril de 2012, desde que completados os requisitos para tal
concessão.
PORTARIA N° 1932/2012 - Torna sem efeito em parte a Portaria n°
2573, de 04 de abril de 2007, e ficam majorados 02 (dois) meses
correspondentes ao 2° quinquênio da Licença Prêmio, cuja
concessão ficou sem efeito de acordo com o art. 1° desta Portaria,
que concedeu 06 (seis) meses de Licença Prêmio a ADRIANA
CLAUDIA CAMPOS SANTANA, C.P.F. nº 575.587.015-20, Agente
Comunitário, Categoria M-1, Classe A, Padrão V, Referência 12, do
Grupo Ocupacional Apoio Técnico Operacional, do Quadro
Permanente de Pessoal Efetivo do Poder Executivo, lotado(a) na
Secretaria de Estado da Inclusão, Assistência e do Desenvolvimento
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Social, correspondente ao(s) período(s) de 08 de fevereiro de 1990 a
06 de fevereiro de 1995, e de 26 de junho de 1999 a 23 de junho de
2004, cabendo assim, a sua averbação em dobro, desde que não
gozados, na forma legal, para efeitos de percepção do Adicional do
Terço, retroagindo seus efeitos a 10 de maio de 2012, desde que
completados os requisitos para tal concessão.
PORTARIA N° 1933/2012 - Torna sem efeito a Portaria n° 4586, de
19 de setembro de 2005, e fica majorado o período correspondente
ao 2° quinquênio da Licença Prêmio, cuja concessão ficou sem efeito
de acordo com o art. 1° desta Portaria, que concedeu 03 (três)
meses de Licença Prêmio a SEBASTIÃO CORDEIRO LOPES NETO,
C.P.F. nº 336.073.385-15, Agente Comunitário, Categoria M-1,
Classe A, Padrão V, Referência 12, do Grupo Ocupacional Apoio
Técnico Operacional, do Quadro Permanente de Pessoal Efetivo do
Poder Executivo, lotado(a) na Secretaria de Estado do Planejamento,
Orçamento e Gestão, correspondente ao(s) período(s) de 11 de
maio de 1998 a 09 de maio de 2003, cabendo assim, a sua
averbação em dobro, desde que não gozado, na forma legal, para
efeitos de percepção do Adicional do Terço, retroagindo seus efeitos
a 09 de fevereiro de 2012, desde que completados os requisitos
para tal concessão.
PORTARIA N° 1934/2012 - Torna sem efeito em parte a Portaria n°
2647, de 23 de maio de 1996, e totalmente as Portarias nºs 3605, de
23 de julho de 2001, e 1455, de 23 de fevereiro de 2007, e ficam
majorados 05 (cinco) meses correspondentes aos 1° e 2°
quinquênios das Licenças Prêmio, cuja concessão ficou sem efeito
de acordo com o art. 1° desta Portaria, que concederam 09 (nove)
meses de Licenças Prêmio a TANIA CRISTINA DOS SANTOS, C.P.F. nº
585.201.475-34, Executor de Serviços Básicos, Categoria B-1, Classe
A, Padrão I, Referência 12, do Grupo Ocupacional Apoio
Administrativo, do Quadro Permanente de Pessoal Efetivo do Poder
Executivo, lotado(a) na Secretaria de Estado da Casa Civil,
correspondente ao(s) período(s) de 27 de maio de 1988 a 26 de
maio de 1993, de 27 de maio de 1993 a 25 de maio de 1998, e de 26
de maio de 1998 a 24 de maio de 2003, cabendo assim, a sua
averbação em dobro, desde que não gozados, na forma legal, para
efeitos de percepção do Adicional do Terço e de Aposentadoria,
ficando o 3° quinquênio, majorado apenas para efeitos de
percepção do Adicional do Terço, retroagindo seus efeitos a 13 de
março de 2012, desde que completados os requisitos para tal
concessão.
PORTARIA N° 1935/2012 - Torna sem efeito em parte as Portarias
n°s 1553, de 24 de janeiro de 2000, e 813, de 19 de março de 2012
respectivamente, e ficam majorados 04 (quatro) meses
correspondentes aos 1° e 2° quinquênios das Licenças Prêmio, cuja
concessão ficou sem efeito de acordo com o art. 1° desta Portaria,
que concederam 12 (doze) meses de Licenças Prêmio a GIVALDA
ALVES CORREA, C.P.F. nº 199.375.555-15, Auxiliar de Enfermagem,
Categoria B-4, Classe A, Padrão IV, Referência 12, do Grupo
Ocupacional Saúde, do Quadro Permanente de Pessoal Efetivo do
Poder Executivo, lotado(a) na Secretaria de Estado da Saúde,
correspondente ao(s) período(s) de 29 de dezembro de 1988 a 27 de
dezembro de 1993, de 28 de dezembro de 1993 a 26 de dezembro
de 1998, de 27 de dezembro de 1998 a 25 de dezembro de 2003, e
de 26 de dezembro de 2003 a 23 de dezembro de 2008, cabendo
assim, a sua averbação em dobro, desde que não gozados, na forma
legal, para efeitos de percepção do Adicional do Terço e de
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Aposentadoria, ficando 03 (três) meses correspondentes ao 3°
quinquênio, majorados apenas para efeitos de percepção do
Adicional do Terço, retroagindo seus efeitos a 26 de outubro de
2011, desde que completados os requisitos para tal concessão.
PORTARIA N° 1936/2012 - Torna sem efeito a Portaria n° 474, de 21
de janeiro de 1998, e ficam majorados os períodos correspondentes
aos 1° e 2° quinquênios da Licença Prêmio, cuja concessão ficou sem
efeito de acordo com o art. 1° desta Portaria, que concedeu 06
(seis) meses de Licença Prêmio a ACACIA VIRGINIA LIMA DA ROCHA
SEIXAS, C.P.F. nº 285.885.095-04, Médico, Categoria S-2, Classe A,
Padrão X, Referência 15, do Grupo Ocupacional Saúde, do Quadro
Permanente de Pessoal Efetivo do Poder Executivo, lotado(a) na
Secretaria de Estado da Saúde, correspondente ao(s) período(s) de
07 de dezembro de 1981 a 05 de dezembro de 1986, e de 06 de
dezembro de 1986 a 04 de dezembro de 1991, cabendo assim, a sua
averbação em dobro, desde que não gozados, na forma legal, para
efeitos de percepção do Adicional do Terço e de Aposentadoria,
retroagindo seus efeitos a 13 de janeiro de 2012, desde que
completados os requisitos para tal concessão.
PORTARIA N° 1937/2012 - Torna sem efeito a Portaria n° 3414, de
13 de junho de 2005, e fica majorado o período correspondente ao
2° quinquênio da Licença Prêmio, cuja concessão ficou sem efeito
de acordo com o art. 1° desta Portaria, que concedeu 06 (seis)
meses de Licença Prêmio a ROSANGELA SANTANA SILVA, C.P.F. nº
200.304.955-04, Oficial Administrativo, Categoria M-1, Classe A,
Padrão V, Referência 13, do Grupo Ocupacional Apoio
Administrativo, do Quadro Permanente de Pessoal Efetivo do Poder
Executivo, lotado(a) na Secretaria de Estado da Saúde,
correspondente ao(s) período(s) de 26 de abril de 1993 a 24 de abril
de 1998, e de 25 de abril de 1998 a 23 de abril de 2003, cabendo
assim, a sua averbação em dobro, desde que não gozado, na forma
legal, para efeitos de percepção do Adicional do Terço e de
Aposentadoria, ficando o 3° quinquênio, majorado apenas para
efeitos de percepção do Adicional do Terço, retroagindo seus
efeitos a 15 de fevereiro de 2012, desde que completados os
requisitos para tal concessão.
PORTARIA N° 1938/2012 - Torna sem efeito as Portarias n°s 4216,
de 15 de julho de 1996, e 2725, de 22 de maio de 2003,
respectivamente, e fica majorado o período correspondente ao 1°
quinquênio das Licenças Prêmio, cuja concessão ficou sem efeito de
acordo com o art. 1° desta Portaria, que concederam 06 (seis)
meses de Licenças Prêmio a LUCIMEIRE SANTOS SOUZA, C.P.F. nº
516.988.545-87, Oficial Administrativo, Categoria M-1, Classe A,
Padrão V, Referência 12, do Grupo Ocupacional Apoio
Administrativo, do Quadro Permanente de Pessoal Efetivo do Poder
Executivo, lotado(a) na Secretaria de Estado da Saúde,
correspondente ao(s) período(s) de 04 de janeiro de 1991 a 03 de
janeiro de 1996, e de 02 de dezembro de 1996 a 30 de novembro de
2001, cabendo assim, a sua averbação em dobro, desde que não
gozado, na forma legal, para efeitos de percepção do Adicional do
Terço e de Aposentadoria, ficando o 2° quinquênio, majorado
apenas para efeitos de percepção do Adicional do Terço,
retroagindo seus efeitos a 30 de junho de 2011, desde que
completados os requisitos para tal concessão.
PORTARIA N° 1939/2012 - Torna sem efeito a Portaria n° 3708, de
05 de julho de 2006, e ficam majorados 45 (quarenta e cinco) dias
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correspondentes ao 3° quinquênio da Licença Prêmio, cuja
concessão ficou sem efeito de acordo com o art. 1° desta Portaria,
que concedeu 03 (três) meses de Licença Prêmio a JOSE LUIS
MENEZES DA CORRENTE, C.P.F. nº 201.548.365-91, Agente de Polícia
Judiciária, 1ª Classe, do Grupo Ocupacional Segurança Pública, do
Quadro Permanente de Pessoal Efetivo do Poder Executivo,
lotado(a) na Secretaria de Estado da Segurança Pública,
correspondente ao(s) período(s) de 07 de março de 2001 a 05 de
março de 2006, cabendo assim, a sua averbação em dobro, desde
que não gozados, na forma legal, para efeitos de percepção do
Adicional do Terço, retroagindo seus efeitos a 07 de dezembro de
2011, desde que completados os requisitos para tal concessão.
PORTARIA N° 1940/2012 - Torna sem efeito as Portarias n°s 1707,
de 22 de fevereiro de 2000, e 4015, de 04 de junho de 2004,
respectivamente, e ficam majorados 45 (quarenta e cinco) dias
correspondentes ao 2° quinquênio das Licenças Prêmio, cuja
concessão ficou sem efeito de acordo com o art. 1° desta Portaria,
que concederam 06 (seis) meses de Licenças Prêmio a FRANCISCO
DE ASSIS FERREIRA DE LIMA, CPF nº 204.187.872-04, Agente de
Polícia Judiciária, 1ª Classe, do Grupo Ocupacional Segurança
Pública, do Quadro Permanente de Pessoal Efetivo do Poder
Executivo, lotado(a) na Secretaria de Estado da Segurança Pública,
correspondente ao(s) período(s) de 26 de dezembro de 1993 a 24 de
dezembro de 1998, e de 25 de dezembro de 1998 a 23 de dezembro
de 2003, cabendo assim, a sua averbação em dobro, desde que não
gozados, na forma legal, para efeitos de percepção do Adicional do
Terço e de Aposentadoria, ficando 45 (quarenta e cinco) dias
correspondentes ao 3° quinquênio, majorados apenas para efeitos
de percepção do Adicional do Terço, retroagindo seus efeitos a 30
de janeiro de 2012, desde que completados os requisitos para tal
concessão.
PORTARIA N° 1941/2012 - Torna sem efeito as Portarias n°s 4742,
de 20 de agosto de 1998, e 2682, de 30 de março de 2004,
respectivamente, e ficam majorados 45 (quarenta e cinco) dias
correspondentes ao 2° quinquênio das Licenças Prêmio, cuja
concessão ficou sem efeito de acordo com o art. 1° desta Portaria,
que concederam 06 (seis) meses de Licenças Prêmio a JOEMIL
MAXIMINO SOBRINHO, CPF nº 171.145.605-59, Agente de Polícia
Judiciária, 1ª Classe, do Grupo Ocupacional Segurança Pública, do
Quadro Permanente de Pessoal Efetivo do Poder Executivo,
lotado(a) na Secretaria de Estado da Segurança Pública,
correspondente ao(s) período(s) de 16 de junho de 1993 a 14 de
junho de 1998, e de 15 de junho de 1998 a 13 de junho de 2003,
cabendo assim, a sua averbação em dobro, desde que não gozados,
na forma legal, para efeitos de percepção do Adicional do Terço e de
Aposentadoria, ficando 45 (quarenta e cinco) dias correspondentes
ao 3° quinquênio, majorados apenas para efeitos de percepção do
Adicional do Terço, retroagindo seus efeitos a 29 de fevereiro de
2012, desde que completados os requisitos para tal concessão.
PORTARIA N° 1942/2012 - Torna sem efeito a Portaria n° 129, de 11
de janeiro de 1996, e ficam majorados 03 (três) meses
correspondentes aos 1° e 2° quinquênios da Licença Prêmio, cuja
concessão ficou sem efeito de acordo com o art. 1° desta Portaria,
que concedeu 06 (seis) meses de Licença Prêmio a MIRALDETE
MENESES DA SILVA, CPF nº 311.257.005-72, Agente Auxiliar de
Polícia Judiciária, 2ª Classe, do Grupo Ocupacional Segurança
Pública, do Quadro Permanente de Pessoal Efetivo do Poder
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Executivo, lotado(a) na Secretaria de Estado da Segurança Pública,
correspondente ao(s) período(s) de 12 de julho de 1985 a 10 de
julho de 1990, e de 11 de julho de 1990 a 09 de julho de 1995,
cabendo assim, a sua averbação em dobro, desde que não gozados,
na forma legal, para efeitos de percepção do Adicional do Terço e
de Aposentadoria, retroagindo seus efeitos a 22 de dezembro de
2011, desde que completados os requisitos para tal concessão.
PORTARIA N° 1943/2012 - Torna sem efeito as Portarias n°s 1976,
de 24 de março de 2000, e 5733, de 19 de outubro de 2007,
respectivamente, e ficam majorados os períodos correspondentes
aos 2° e 3° quinquênios das Licenças Prêmio, cuja concessão ficou
sem efeito de acordo com o art. 1° desta Portaria, que concederam
06 (seis) meses de Licenças Prêmio a MAURILIO GOIS DE OLIVEIRA,
CPF nº 423.210.695-20, Auditor Técnico de Tributos/ATT-I, Nível I,
do Quadro Permanente de Pessoal Efetivo do Poder Executivo,
lotado(a) na Secretaria de Estado da Fazenda, correspondente ao(s)
período(s) de 11 de setembro de 1994 a 09 de setembro de 1999, e
de 10 de setembro de 1999 a 07 de setembro de 2004, cabendo
assim, a sua averbação em dobro, desde que não gozados, na forma
legal, para efeitos de percepção do Adicional do Terço, retroagindo
seus efeitos a 02 de fevereiro de 2012, desde que completados os
requisitos para tal concessão.
PORTARIA N° 1944/2012 - Torna sem efeito em parte as Portarias
n°s 1975, de 03 de março de 1997, e 159, de 18 de janeiro de 2012,
e totalmente a Portaria n° 2165, de 18 de abril de 2000,
respectivamente, e fica majorado 01 (um) mês correspondente ao
1° quinquênio das Licenças Prêmio, cuja concessão ficou sem efeito
de acordo com o art. 1° desta Portaria, que concederam 12 (doze)
meses de Licenças Prêmio a ANTONIO CESAR DE JESUS COSTA, CPF
nº 481.489.975-00, Auditor Técnico de Tributos/ATT-I, Nível I, do
Quadro Permanente de Pessoal Efetivo do Poder Executivo,
lotado(a) na Secretaria de Estado da Fazenda, correspondente ao(s)
período(s) de 12 de setembro de 1989 a 11 de setembro de 1994,
de 12 de setembro de 1994 a 10 de setembro de 1999, de 11 de
setembro de 1999 a 08 de setembro de 2004, e de 09 de setembro
de 2004 a 07 de setembro de 2009, cabendo assim, a sua averbação
em dobro, desde que não gozado, na forma legal, para efeitos de
percepção do Adicional do Terço e de Aposentadoria, ficando 06
(seis) meses correspondentes aos 2° e 3° quinquênios, majorados
apenas para efeitos de percepção do Adicional do Terço,
retroagindo seus efeitos a 13 de março de 2012, desde que
completados os requisitos para tal concessão.
PORTARIA N° 1945/2012 - Torna sem efeito as Portarias n°s 2156,
de 09 de maio de 1996, e 1885, de 26 de janeiro de 2001,
respectivamente, e ficam majorados 03 (três) meses
correspondentes ao 1° quinquênio das Licenças Prêmio, cuja
concessão ficou sem efeito de acordo com o art. 1° desta Portaria,
que concederam 06 (seis) meses de Licenças Prêmio a LEONI
GOMES DE ANDRADE, CPF nº 451.812.685-87, Auditor Técnico de
Tributos/ ATT-I, Nível I, do Quadro Permanente de Pessoal Efetivo
do Poder Executivo, lotado(a) na Secretaria de Estado da Fazenda,
correspondente ao(s) período(s) de 07 de novembro de 1989 a 05
de novembro de 1994, e de 06 de novembro de 1994 a 04 de
novembro de 1999, cabendo assim, a sua averbação em dobro,
desde que não gozados, na forma legal, para efeitos de percepção
do Adicional do Terço e de Aposentadoria, ficando 03 (três) meses
correspondentes ao 2° quinquênio, e o 3° quinquênio, majorados
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apenas para efeitos de percepção do Adicional do Terço,
retroagindo seus efeitos a 30 de agosto de 2011, desde que
completados os requisitos para tal concessão.
PORTARIA N° 1946/2012 - Torna sem efeito a Portaria n° 4167, de
29 de julho de 2005, e fica majorado o período correspondente ao
3° quinquênio da Licença Prêmio, cuja concessão ficou sem efeito de
acordo com o art. 1° desta Portaria, que concedeu 03 (três) meses
de Licença Prêmio a TEREZA CRISTINA LOURENÇO DE AZEVEDO, CPF
nº 455.241.655-34, Auditor Técnico de Tributos/ATT-I, Nível I, do
Quadro Permanente de Pessoal Efetivo do Poder Executivo,
lotado(a) na Secretaria de Estado da Fazenda, correspondente ao(s)
período(s) de 16 de agosto de 1998 a 14 de agosto de 2003,
cabendo assim, a sua averbação em dobro, desde que não gozado,
na forma legal, para efeitos de percepção do Adicional do Terço,
retroagindo seus efeitos a 10 de fevereiro de 2012, desde que
completados os requisitos para tal concessão.
PORTARIA N° 1947/2012 - Torna sem efeito a Portaria n° 187, de 19
de janeiro de 2012, e ficam majorados os períodos correspondentes
aos 1° e 2° quinquênios da Licença Prêmio, cuja concessão ficou sem
efeito de acordo com o art. 1° desta Portaria, que concedeu 06 (seis)
meses de Licença Prêmio a JOSE VIANA FILHO, CPF nº 419.223.36572, Executor de Serviços Básicos, Categoria B-1, Classe A, Padrão I,
Referência 13, do Grupo Ocupacional Apoio Administrativo, do
Quadro Permanente de Pessoal Efetivo do Poder Executivo,
lotado(a) na Secretaria de Estado da Fazenda, correspondente ao(s)
período(s) de 03 de julho de 1985 a 01 de julho de 1990, e de 02 de
julho de 1990 a 30 de junho de 1995, cabendo assim, a sua
averbação em dobro, desde que não gozados, na forma legal, para
efeitos de percepção do Adicional do Terço e de Aposentadoria,
retroagindo seus efeitos a 09 de março de 2012, desde que
completados os requisitos para tal concessão.
PORTARIA N° 1949/2012 - Majora o período de Licença Prêmio de
JOSE MAURICIO DOS SANTOS, C.P.F. nº 265.779.255-34, Motorista,
Categoria B-4, Classe A, Padrão IV, Referência 14, do Grupo
Ocupacional Apoio Administrativo, do Quadro Permanente de
Pessoal Efetivo do Poder Executivo, lotado(a) na Secretaria de
Estado da Fazenda, correspondente ao(s) período(s) de 05 de maio
de 1992 a 03 de maio de 1997, cabendo assim, a sua averbação em
dobro, desde que não gozado, na forma legal, para efeitos de
percepção do Adicional do Terço e de Aposentadoria, retroagindo
seus efeitos a 20 de janeiro de 2012, desde que completados os
requisitos para tal concessão.
Aracaju, 03 de julho de 2012.
PORTARIA N° 1951/2012 - Torna sem efeito as Portarias n°s 3479,
de 04 de junho de 1996, e 4743, de 20 de agosto de 1998,
respectivamente, e ficam majorados 03 (três) meses
correspondentes aos 1° e 2° quinquênios das Licenças Prêmio, cuja
concessão ficou sem efeito de acordo com o art. 1° desta Portaria,
que concederam 06 (seis) meses de Licenças Prêmio a EDVANIA
ANDRADE MATOS, C.P.F. nº 275.290.295-68, Agente de Polícia
Judiciária, 1ª Classe, do Grupo Ocupacional Segurança Pública, do
Quadro Permanente de Pessoal Efetivo do Poder Executivo,
lotado(a) na Secretaria de Estado da Segurança Pública,
correspondente ao(s) período(s) de 17 de junho de 1988 a 15 de
junho de 1993, e de 16 de junho de 1993 a 14 de junho de 1998,
cabendo assim, a sua averbação em dobro, desde que não gozados,
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na forma legal, para efeitos de percepção do Adicional do Terço e
de Aposentadoria, retroagindo seus efeitos a 17 de abril de 2012,
desde que completados os requisitos para tal concessão.
PORTARIA N° 1952/2012 - Torna sem efeito a Portaria n° 4813, de
03 de setembro de 2003, e ficam majorados 45 (quarenta e cinco)
dias correspondentes ao 3° quinquênio da Licença Prêmio, cuja
concessão ficou sem efeito de acordo com o art. 1° desta Portaria,
que concedeu 03 (três) meses de Licença Prêmio a ROSEMEIRE REIS
RODRIGUES, C.P.F. nº 268.299.245-53, Agente de Polícia Judiciária,
1ª Classe, do Grupo Ocupacional Segurança Pública, do Quadro
Permanente de Pessoal Efetivo do Poder Executivo, lotado(a) na
Secretaria de Estado da Segurança Pública, correspondente ao(s)
período(s) de 17 de junho de 1998 a 15 de junho de 2003, cabendo
assim, a sua averbação em dobro, desde que não gozados, na forma
legal, para efeitos de percepção do Adicional do Terço, retroagindo
seus efeitos a 08 de maio de 2012, desde que completados os
requisitos para tal concessão.
PORTARIA N° 1953/2012 - Torna sem efeito as Portarias n°s 3799,
de 27 de julho de 1995, 5391, de 20 de outubro de 1998, e 4813, de
21 de setembro de 2004, respectivamente, e ficam majorados 03
(três) meses correspondentes aos 1° e 2° quinquênios das Licenças
Prêmio, cuja concessão ficou sem efeito de acordo com o art. 1°
desta Portaria, que concederam 09 (nove) meses de Licenças
Prêmio a ALBERTO JORGE MESQUITA DA COSTA, C.P.F. nº
199.149.115-87, Agente de Polícia Judiciária, 1ª Classe, do Grupo
Ocupacional Segurança Pública, do Quadro Permanente de Pessoal
Efetivo do Poder Executivo, lotado(a) na Secretaria de Estado da
Segurança Pública, correspondente ao(s) período(s) de 17 de junho
de 1988 a 15 de junho de 1993, de 16 de junho de 1993 a 14 de
junho de 1998, e de 15 de junho de 1998 a 13 de junho de 2003,
cabendo assim, a sua averbação em dobro, desde que não gozados,
na forma legal, para efeitos de percepção do Adicional do Terço e
de Aposentadoria, ficando 45 (quarenta e cinco) dias
correspondentes ao 3° quinquênio, majorados apenas para efeitos
de percepção do Adicional do Terço, retroagindo seus efeitos a 17
de abril de 2012, desde que completados os requisitos para tal
concessão.

de abril de 2006, respectivamente, e ficam majorados 45 (quarenta
e cinco) dias correspondentes ao 1° quinquênio das Licenças Prêmio,
cuja concessão ficou sem efeito de acordo com o art. 1° desta
Portaria, que concederam 09 (nove) meses de Licenças Prêmio a
LEONY ALVES SANTOS, C.P.F. nº 264.984.055-20, Agente de Polícia
Judiciária, 1ª Classe, do Grupo Ocupacional Segurança Pública, do
Quadro Permanente de Pessoal Efetivo do Poder Executivo,
lotado(a) na Secretaria de Estado da Segurança Pública,
correspondente ao(s) período(s) de 08 de março de 1991 a 07 de
março de 1996, de 08 de março de 1996 a 06 de março de 2001, e
de 07 de março de 2001 a 05 de março de 2006, cabendo assim, a
sua averbação em dobro, desde que não gozados, na forma legal,
para efeitos de percepção do Adicional do Terço e de
Aposentadoria, ficando 03 (três) meses correspondentes aos 2° e 3°
quinquênios, majorados apenas para efeitos de percepção do
Adicional do Terço, retroagindo seus efeitos a 10 de março de 2011,
desde que completados os requisitos para tal concessão.
PORTARIA N° 1956/2012 - Torna sem efeito as Portarias n°s 2806,
de 29 de abril de 1999, e 2680, de 30 de março de 2004,
respectivamente, e ficam majorados 45 (quarenta e cinco) dias
correspondentes ao 2° quinquênio das Licenças Prêmio, cuja
concessão ficou sem efeito de acordo com o art. 1° desta Portaria,
que concederam 06 (seis) meses de Licenças Prêmio a MARIA
SALETE NOGUEIRA DOS SANTOS, C.P.F. nº 265.746.165-49, Agente
de Polícia Judiciária, 1ª Classe, do Grupo Ocupacional Segurança
Pública, do Quadro Permanente de Pessoal Efetivo do Poder
Executivo, lotado(a) na Secretaria de Estado da Segurança Pública,
correspondente ao(s) período(s) de 26 de dezembro de 1993 a 24 de
dezembro de 1998, e de 25 de dezembro de 1998 a 23 de dezembro
de 2003, cabendo assim, a sua averbação em dobro, desde que não
gozados, na forma legal, para efeitos de percepção do Adicional do
Terço e de Aposentadoria, ficando 45 (quarenta e cinco) dias
correspondentes ao 3° quinquênio, majorados apenas para efeitos
de percepção do Adicional do Terço, retroagindo seus efeitos a 09
de abril de 2012, desde que completados os requisitos para tal
concessão.

PORTARIA N° 1954/2012 - Torna sem efeito a Portaria n° 3270, de
04 de junho de 2001, e ficam majorados 45 (quarenta e cinco) dias
correspondentes ao 1° quinquênio da Licença Prêmio, cuja
concessão ficou sem efeito de acordo com o art. 1° desta Portaria,
que concedeu 06 (seis) meses de Licença Prêmio a JOSE AUGUSTO
DE ANDRADE, C.P.F. nº 102.320.445-20, Agente de Polícia Judiciária,
2ª Classe, do Grupo Ocupacional Segurança Pública, do Quadro
Permanente de Pessoal Efetivo do Poder Executivo, lotado(a) na
Secretaria de Estado da Segurança Pública, correspondente ao(s)
período(s) de 20 de fevereiro de 1989 a 18 de fevereiro de 1994, e
de 19 de fevereiro de 1994 a 17 de fevereiro de 1999, cabendo
assim, a sua averbação em dobro, desde que não gozados, na forma
legal, para efeitos de percepção do Adicional do Terço e de
Aposentadoria, ficando 45 (quarenta e cinco) dias correspondentes
ao 2° quinquênio, majorados apenas para efeitos de percepção do
Adicional do Terço, retroagindo seus efeitos a 22 de março de 2012,
desde que completados os requisitos para tal concessão.

PORTARIA N° 1957/2012 - Torna sem efeito a Portaria n° 2035, de
04 de abril de 2003, e ficam majorados 06 (seis) meses
correspondentes aos 1° e 2° quinquênios da Licença Prêmio, cuja
concessão ficou sem efeito de acordo com o art. 1° desta Portaria,
que concedeu 09 (nove) meses de Licenças Prêmio a MARIA DE
FATIMA SANTOS GOES, C.P.F. nº 122.082.484-49, Auxiliar de
Enfermagem, Categoria B-4, Classe A, Padrão IV, Referência 12, do
Grupo Ocupacional Saúde, do Quadro Permanente de Pessoal
Efetivo do Poder Executivo, lotado(a) na Secretaria de Estado da
Segurança Pública, correspondente ao(s) período(s) de 14 de
outubro de 1987 a 11 de outubro de 1992, de 12 de outubro de
1992 a 10 de outubro de 1997, e de 11 de outubro de 1997 a 09 de
outubro de 2002, cabendo assim, a sua averbação em dobro, desde
que não gozados, na forma legal, para efeitos de percepção do
Adicional do Terço e de Aposentadoria, ficando 03 (três) meses
correspondentes ao 3° quinquênio, majorados apenas para efeitos
de percepção do Adicional do Terço, retroagindo seus efeitos a 11
de abril de 2012, desde que completados os requisitos para tal
concessão.

PORTARIA N° 1955/2012 - Torna sem efeito as Portarias n°s 4628,
de 02 de junho de 1997, 3697, de 30 de julho de 2001, e 2759, de 05

PORTARIA N° 1958/2012 - Torna sem efeito as Portarias n°s 2700,
de 19 de junho de 2000, e 1915, de 24 de março de 2006,
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respectivamente, e ficam majorados 03 (três) meses
correspondentes ao 1° quinquênio das Licenças Prêmio, cuja
concessão ficou sem efeito de acordo com o art. 1° desta Portaria,
que concederam 09 (nove) meses de Licenças Prêmio a JOSÉ VIANA
DE JESUS, C.P.F. nº 327.373.355-15, Técnico em Contabilidade,
Categoria M-2, Classe A, Padrão VI, Referência 12, do Grupo
Ocupacional Apoio Administrativo, do Quadro Permanente de
Pessoal Efetivo do Poder Executivo, lotado(a) na Secretaria de
Estado da Saúde, correspondente ao(s) período(s) de 13 de
dezembro de 1989 a 11 de dezembro de 1994, de 12 de dezembro
de 1994 a 10 de dezembro de 1999, e de 11 de dezembro de 1999 a
08 de dezembro de 2004, cabendo assim, a sua averbação em
dobro, desde que não gozados, na forma legal, para efeitos de
percepção do Adicional do Terço e de Aposentadoria, ficando 06
(seis) meses correspondentes aos 2° e 3° quinquênios, majorados
apenas para efeitos de percepção do Adicional do Terço,
retroagindo seus efeitos a 29 de março de 2012, desde que
completados os requisitos para tal concessão.
PORTARIA N° 1959/2012 - Torna sem efeito a Portaria n° 6452, de
18 de novembro de 2010, e ficam majorados os períodos
correspondentes aos 1° e 2° quinquênios da Licença Prêmio, cuja
concessão ficou sem efeito de acordo com o art. 1° desta Portaria,
que concedeu 06 (seis) meses de Licença Prêmio a FRANCISCA
PEREIRA DE BARROS, C.P.F. nº 359.099.275-15, Executor de Serviços
Básicos, Categoria B-1, Classe A, Padrão I, Referência 13, do Grupo
Ocupacional Apoio Administrativo, do Quadro Permanente de
Pessoal Efetivo do Poder Executivo, lotado(a) na Secretaria de
Estado da Saúde, correspondente ao(s) período(s) de 14 de
dezembro de 1987 a 13 de dezembro de 1992, e de 23 de junho de
1993 a 22 de junho de 1998, cabendo assim, a sua averbação em
dobro, desde que não gozados, na forma legal, para efeitos de
percepção do Adicional do Terço e de Aposentadoria, retroagindo
seus efeitos a 05 de março de 2012, desde que completados os
requisitos para tal concessão.
PORTARIA N° 1960/2012 - Torna sem efeito em parte as Portarias
n°s 4266, de 08 de junho de 2010, e 4267, de 08 de junho de 2010,
respectivamente, e ficam majorados 03 (três) meses
correspondentes ao 2° quinquênio das Licenças Prêmio, cuja
concessão ficou sem efeito de acordo com o art. 1° desta Portaria,
que concederam 12 (doze) meses de Licenças Prêmio a ANA MARIA
FONSECA MENEZES, C.P.F. nº 170.610.915-68, Médico (2° vínculo),
Categoria S-2, Classe A, Padrão VIII, Referência 12, do Grupo
Ocupacional Saúde, do Quadro Permanente de Pessoal Efetivo do
Poder Executivo, lotado(a) na Secretaria de Estado da Saúde,
correspondente ao(s) período(s) de 01 de fevereiro de 1988 a 29 de
janeiro de 1993, de 30 de janeiro de 1993 a 28 de janeiro de 1998,
de 29 de janeiro de 1998 a 27 de janeiro de 2003, e de 28 de janeiro
de 2003 a 26 de janeiro de 2008, cabendo assim, a sua averbação
em dobro, desde que não gozados, na forma legal, para efeitos de
percepção do Adicional do Terço e de Aposentadoria, ficando 03
(três) meses correspondentes ao 3° quinquênio, majorados apenas
para efeitos de percepção do Adicional do Terço, retroagindo seus
efeitos a 10 de fevereiro de 2012, desde que completados os
requisitos para tal concessão.
PORTARIA N° 1961/2012 - Torna sem efeito a Portaria n° 1903, de
26 de janeiro de 2001, e ficam majorados os períodos
correspondentes aos 3° e 4° quinquênios da Licença Prêmio, cuja
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concessão ficou sem efeito de acordo com o art. 1° desta Portaria,
que concedeu 06 (seis) meses de Licença Prêmio a MANOEL ROQUE
ALVES FILHO SEGUNDO, C.P.F. nº 077.225.755-87, Motorista,
Categoria B-4, Classe A, Padrão IV, Referência 15, do Grupo
Ocupacional Apoio Administrativo, do Quadro Permanente de
Pessoal Efetivo do Poder Executivo, lotado(a) na Secretaria de
Estado da Educação, correspondente ao(s) período(s) de 27 de
março de 1988 a 25 de março de 1993, e de 26 de março de 1993 a
24 de março de 1998, cabendo assim, a sua averbação em dobro,
desde que não gozados, na forma legal, para efeitos de percepção
do Adicional do Terço e de Aposentadoria, retroagindo seus efeitos
a 23 de abril de 2012, desde que completados os requisitos para tal
concessão.
PORTARIA N° 1962/2012 - Torna sem efeito a Portaria n° 1973, de
28 de fevereiro de 2008, e ficam majorados os períodos
correspondentes aos 1° e 2° quinquênios da Licença Prêmio, cuja
concessão ficou sem efeito de acordo com o art. 1° desta Portaria,
que concedeu 06 (seis) meses de Licença Prêmio a MARIA SÃO
PEDRO COSTA, C.P.F. nº 198.878.335-68, Executor de Serviços
Básicos, Categoria B-1, Classe A, Padrão I, Referência 13, do Grupo
Ocupacional Apoio Administrativo, do Quadro Permanente de
Pessoal Efetivo do Poder Executivo, lotado(a) na Secretaria de
Estado da Educação, correspondente ao(s) período(s) de 09 de julho
de 1986 a 07 de julho de 1991, e de 08 de julho de 1991 a 05 de
julho de 1996, cabendo assim, a sua averbação em dobro, desde que
não gozados, na forma legal, para efeitos de percepção do Adicional
do Terço e de Aposentadoria, retroagindo seus efeitos a 08 de
fevereiro de 2012, desde que completados os requisitos para tal
concessão.
PORTARIA N° 1963/2012 – Majora o período de Licença Prêmio de
CLEYDE SANTOS FREIRE, C.P.F. nº 692.842.107-04, Executor de
Serviços Básicos, Categoria B-1, Classe A, Padrão I, Referência 11, do
Grupo Ocupacional Apoio Administrativo, do Quadro Permanente
de Pessoal Efetivo do Poder Executivo, lotado(a) na Secretaria de
Estado da Educação, correspondente ao(s) período(s) de 14 de
junho de 1998 a 12 de junho de 2003, cabendo assim, a sua
averbação em dobro, desde que não gozado, na forma legal, para
efeitos de percepção do Adicional do Terço, retroagindo seus efeitos
a 29 de fevereiro de 2012, desde que completados os requisitos
para tal concessão.
PORTARIA N° 1964/2012 - Torna sem efeito a Portaria n° 318, de 03
de maio de 2011, e ficam majorados os períodos correspondentes
aos 1° e 2° quinquênios da Licença Prêmio, cuja concessão ficou sem
efeito de acordo com o art. 1° desta Portaria, que concedeu 06 (seis)
meses de Licença Prêmio a MARIA ROSALIA BEZERRA, C.P.F. nº
467.268.375-34, Executor de Serviços Básicos, Categoria B-1, Classe
A, Padrão I, Referência 13, do Grupo Ocupacional Apoio
Administrativo, do Quadro Permanente de Pessoal Efetivo do Poder
Executivo, lotado(a) na Secretaria de Estado da Educação,
correspondente ao(s) período(s) de 10 de junho de 1986 a 08 de
junho de 1991, e de 09 de junho de 1991 a 06 de junho de 1996,
cabendo assim, a sua averbação em dobro, desde que não gozados,
na forma legal, para efeitos de percepção do Adicional do Terço e de
Aposentadoria, retroagindo seus efeitos a 20 de janeiro de 2012,
desde que completados os requisitos para tal concessão.
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PORTARIA N° 1965/2012 - Torna sem efeito a Portaria n° 6286, de
10 de setembro de 1997, e ficam majorados os períodos
correspondentes aos 1° e 2° quinquênios da Licença Prêmio, cuja
concessão ficou sem efeito de acordo com o art. 1° desta Portaria,
que concedeu 06 (seis) meses de Licença Prêmio a MARIA DE
LOURDES OLIVEIRA SANTOS, C.P.F. nº 155.188.095-49, Executor de
Serviços Básicos, Categoria B-1, Classe A, Padrão I, Referência 14, do
Grupo Ocupacional Apoio Administrativo, do Quadro Permanente
de Pessoal Efetivo do Poder Executivo, lotado(a) na Secretaria de
Estado da Educação, correspondente ao(s) período(s) de 26 de
junho de 1985 a 25 de junho de 1990, e de 26 de junho de 1990 a 25
de junho de 1995, cabendo assim, a sua averbação em dobro, desde
que não gozados, na forma legal, para efeitos de percepção do
Adicional do Terço e de Aposentadoria, retroagindo seus efeitos a
23 de fevereiro de 2012, desde que completados os requisitos para
tal concessão.
PORTARIA N° 1966/2012 - Torna sem efeito a Portaria n° 5427, de
01 de setembro de 2010, e ficam majorados os períodos
correspondentes aos 1° e 2° quinquênios da Licença Prêmio, cuja
concessão ficou sem efeito de acordo com o art. 1° desta Portaria,
que concedeu 06 (seis) meses de Licença Prêmio a ANA MARIA DOS
SANTOS, C.P.F. nº 336.253.285-34, Executor de Serviços Básicos,
Categoria B-1, Classe A, Padrão I, Referência 13, do Grupo
Ocupacional Apoio Administrativo, do Quadro Permanente de
Pessoal Efetivo do Poder Executivo, lotado(a) na Secretaria de
Estado da Educação, correspondente ao(s) período(s) de 16 de
junho de 1986 a 14 de junho de 1991, e de 15 de junho de 1991 a 12
de junho de 1996, cabendo assim, a sua averbação em dobro, desde
que não gozados, na forma legal, para efeitos de percepção do
Adicional do Terço e de Aposentadoria, retroagindo seus efeitos a
16 de janeiro de 2012, desde que completados os requisitos para tal
concessão.
PORTARIA N° 1967/2012 - Majora os períodos de Licenças Prêmio
de ANTONIO BATISTA MATOS, C.P.F. nº 199.651.335-49, Vigilante,
Categoria B-2, Classe A, Padrão II, Referência 15, do Grupo
Ocupacional Apoio Administrativo, do Quadro Permanente de
Pessoal Efetivo do Poder Executivo, lotado(a) na Secretaria de
Estado da Educação, correspondente ao(s) período(s) de 19 de
janeiro de 1982 a 17 de janeiro de 1987, de 18 de janeiro de 1987 a
16 de janeiro de 1992, e de 17 de janeiro de 1992 a 14 de janeiro de
1997, cabendo assim, a sua averbação em dobro, desde que não
gozados, na forma legal, para efeitos de percepção do Adicional do
Terço e de Aposentadoria, retroagindo seus efeitos a 23 de janeiro
de 2012, desde que completados os requisitos para tal concessão.
PORTARIA N° 1968/2012 - Torna sem efeito as Portarias n°s 1600,
de 03 de fevereiro de 2000, e 2992, de 06 de abril de 2009,
respectivamente, e ficam majorados os períodos correspondentes
aos 2° e 3° quinquênios das Licenças Prêmio, cuja concessão ficou
sem efeito de acordo com o art. 1° desta Portaria, que concederam
06 (seis) meses de Licenças Prêmio a LEONALDO CRUZ, C.P.F. nº
585.263.905-20, Auditor Técnico de Tributos/ATT-I, Nível I, do
Quadro Permanente de Pessoal Efetivo do Poder Executivo,
lotado(a) na Secretaria de Estado da Fazenda, correspondente ao(s)
período(s) de 17 de dezembro de 1994 a 15 de dezembro de 1999, e
de 16 de dezembro de 1999 a 13 de dezembro de 2004, cabendo
assim, a sua averbação em dobro, desde que não gozados, na forma
legal, para efeitos de percepção do Adicional do Terço, retroagindo

9

seus efeitos a 04 de abril de 2012, desde que completados os
requisitos para tal concessão.
PORTARIA N° 1969/2012 - Torna sem efeito as Portarias n°s 8016,
de 17 de dezembro de 1997, e 4108, de 10 de julho de 1998,
respectivamente, e ficam majorados os períodos correspondentes
aos 1° e 2° quinquênios das Licenças Prêmio, cuja concessão ficou
sem efeito de acordo com o art. 1° desta Portaria, que concederam
06 (seis) meses de Licenças Prêmio a JOÃO SANTOS, C.P.F. nº
517.844.085-49, Executor de Serviços Básicos, Categoria B-1, Classe
A, Padrão I, Referência 12, do Grupo Ocupacional Apoio
Administrativo, do Quadro Permanente de Pessoal Efetivo do Poder
Executivo, lotado(a) na Secretaria de Estado da Fazenda,
correspondente ao(s) período(s) de 26 de maio de 1988 a 24 de
maio de 1993, e de 25 de maio de 1993 a 23 de maio de 1998,
cabendo assim, a sua averbação em dobro, desde que não gozados,
na forma legal, para efeitos de percepção do Adicional do Terço e de
Aposentadoria, retroagindo seus efeitos a 08 de maio de 2012,
desde que completados os requisitos para tal concessão.
PORTARIA N° 1970/2012 - Torna sem efeito as Portarias n° 4967, de
28 de setembro de 1995, 1776, de 29 de fevereiro de 2000, e 3487,
de 15 de junho de 2005, respectivamente, e ficam majorados 03
(três) meses correspondentes ao 1° quinquênio das Licenças Prêmio,
cuja concessão ficou sem efeito de acordo com o art. 1° desta
Portaria, que concederam 09 (nove) meses de Licenças Prêmio a
FERNANDO ANTONIO RODRIGUES DIAS, C.P.F. nº 678.276.754-68,
Auditor Técnico de Tributos/ATT-I, Nível I, do Quadro Permanente
de Pessoal Efetivo do Poder Executivo, lotado(a) na Secretaria de
Estado da Fazenda, correspondente ao(s) período(s) de 11 de
setembro de 1989 a 09 de setembro de 1994, de 10 de setembro de
1994 a 08 de setembro de 1999, e de 09 de setembro de 1999 a 06
de setembro de 2004, cabendo assim, a sua averbação em dobro,
desde que não gozados, na forma legal, para efeitos de percepção
do Adicional do Terço e de Aposentadoria, ficando 06 (seis) meses
correspondentes aos 2° e 3° quinquênios, majorados apenas para
efeitos de percepção do Adicional do Terço, retroagindo seus efeitos
a 17 de abril de 2012, desde que completados os requisitos para tal
concessão.
Aracaju, 04 de julho de 2012.
JOSÉ DE OLIVEIRA JÚNIOR.
SECRETARIO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
GESTÃO

Boletim de Recursos Humanos n° 047
Secretaria de Estado do Planejamento,
Orçamento e Gestão.
Aracaju, 16 de julho de 2012.
Publique-se.
José de Oliveira Júnior
Secretário de Estado do Planejamento,
Orçamento e Gestão
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Superintendência Geral de Recursos Humanos
Departamento Geral de Pessoal
1- O Boletim de Recursos Humanos é publicado nos dias 15 e 30 de cada mês ou no primeiro dia útil
subsequente, quando se tratar de feriados, pontos facultativos ou finais de semana.
2- Somente serão publicadas no Boletim de Recursos Humanos as matérias que forem encaminhadas para
o e-mail brh@seplag.se.gov.br, com antecedência mínima de 3 dias úteis,.
3- O não cumprimento do prazo estabelecido no item anterior implicará publicação da matéria do Boletim
seguinte.
4- Os textos enviados para publicação deverão ser elaborados em font CALIBRI, tamanho 9pt, sem negrito
ou itálico.
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