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Objeto: prorrogação da vigência contratual
Prazo: 15 meses
Valor: R$ 32.176,95 sendo R$ 429,03 para o presente 

exercício, ficando o restante por conta dos recursos orçamen-
tários a advir

Classificação Contábil: 4.2.1.1.05.01.0322
Data de assinatura: 12-12-2017

 Agricultura e 
Abastecimento
 AGÊNCIA PAULISTA DE TECNOLOGIA 
DOS AGRONEGÓCIOS

 INSTITUTO DE ECONOMIA AGRÍCOLA

 Portaria IEA - s/nº, de 8-12-2017

Dispõe sobre a designação de membro para o 
Comitê Editorial do Instituto de Economia Agrícola

O Diretor Técnico de Departamento, do Instituto de Econo-
mia Agrícola, da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegó-
cios da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, nos termos do 
artigo 78, do Decreto 46.488, de 08/01/02, resolve:

Artigo 1º - Fica designado a contar de 10-11-2017, para 
compor o Comitê Editorial do Instituto de Economia Agrícola, da 
Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, Carlos Nabil 
Ghobril, RG 16.269.766-1, Pesquisador Científico Nível IV, em 
substituição a Danton Leonel de Camargo Bini, RG 25.148.733, 
Pesquisador Científico IV.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

 Portaria IEA - s/nº, de 8-12-2017

Dispõe sobre designação de membro da Comissão 
Técnica do Site, do Instituto de Economia Agrícola

O Diretor Técnico de Departamento, do Instituto de Eco-
nomia Agrícola - IEA, da Agência Paulista de Tecnologia dos 
Agronegócios, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, nos 
termos do artigo 113, inciso I, alínea “l” do Decreto 46.488, de 
08/01/02, resolve:

Artigo 1º - Fica designado para compor a Comissão Técnica 
do Site – CTS, do Instituto de Economia Agrícola, Rosana de 
Oliveira Pithan e Silva, RG 7.446.536-3, Pesquisador Científico 
Nível VI, em substituição a Danton Leonel de Camargo Bini, RG 
25.148.733, Pesquisador Científico IV.

Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

 DEPARTAMENTO DE DESCENTRALIZAÇÃO DO 
DESENVOLVIMENTO

 Extrato de Contrato
ProcessoSAA: 13.107/2017
Contratante: Fundação de Apoio à Pesquisa Agrícola - 

Fundag
Contratada: Departamento de Descentralização do Desen-

volvimento - DDD
Título do Projeto: Produtividade de raízes e tubérculos.
Valor: R$ 4.000,00 a ser pago ao executor em forma de 

materiais, bens e serviços.
Programa 1301 – Tecnologia sustentáveis para o desenvol-

vimento rural e agroindustrial (PPA 2016-2019)
Unidade Realizadora: Polo Regional da Alta Sorocabana – 

Presidente Prudente.
Coordenador: Amarílis Beraldo Rós.
Vigência: 30-11-2017 a 14-01-2021
Processo Fundag: 20173011.1279.2848

 COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA INTEGRAL

 ESCRITÓRIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE 
SOROCABA

 Extrato de Contrato
PSAA 11.679/2017 – Contratante: Escritório de Desenvolvi-

mento Rural de Sorocaba – Contratada: Marcos Soares da Silva 
Sorocaba ME - R$ 170,00 - classificação de despesa 339039-80 
- 2286 - 130219.

 COORDENADORIA DE DEFESA 
AGROPECUÁRIA

 Despacho do Coordenador, de 12-12-2017
Processo SAA 6.936/2017
Oferta de Compra 130033000012017Oc00089
Convite Bec 130033000012017Oc00089
Ata de Abertura: 28-09-2017
Ata de Encerramento: 03-10-2017
Homologação: 10-10-2017
Transcorrido o prazo recursal e, conforme Resolução SAA 

50, de 20-09-2007, homologo o resultado da classificação de 
acordo com a ata de abertura, julgamento e classificação das 
propostas, bem como adjudico o objeto referente ao convite 
em questão.

Item: 01
Fornecedor: Silleban Confeccoes e Comercio de Materiais de 

Escritorio Eireli - EPP
CNPJ 22.210.862/0001-81
Objeto: Caixa para Arquivo em Polipropileno Corrugado, 

(360X250x135) Com Gramatura de 380Gm2, na Cor Branca
Qtd. Ofertada: 3400 - U.F: Unid.
Item de material: Código: 104990-9/Classe: 7505
Modalidade: Convite BEC, nos termos do artigo 22, inciso II 

e § da lei federal 8.666 de 21-06-19993, artigo 22, inciso III, da 
lei estadual 6.544, de 22-11-1989.

Programa de Trabalho: 2012213143880000
Natureza de Despesa: 33903041
Classificação Econômica: 03001045
PTRES: 131402
Vigência: 8 dias a partir da emissão da Nota de Empenho.
Procedência: Produzido no Brasil
Marca/Modelo: Silleban
Valor Unitário Proposta: R$ 1,87
Valor Total Proposta: R$ 6.358,00
Nota de Empenho 2017NE00471
Publicado nesta data por não ter sido publicado no momen-

to oportuno.

 Direitos da Pessoa com 
Deficiência
 GABINETE DA SECRETÁRIA

 Extrato de Contrato
Processo SEDPcD 798919/2017
Contrato SEDPcD 018/2017
Contratante: Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa 

com Deficiência
Contratada: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – 

FIPE, CNPJ 43.942.358/0001- 46

22/12/88, alterado pelo artigo 47 da Lei 8.541 de 23/12/92, com a 
redação dada pelo artigo 1º da Lei Federal 11.052 de 29-12-2004.

Deferido
IRIS MOLINARI BONDIOLI, pensionista desta carteira, a vista 

do laudo médico 512/2017 de 05-12-2017, por ser portador (a) 
de patologia diagnosticada em 30-08-2017. O presente laudo 
tem validade DEFINITIVA a contar da data do diagnóstico 
(30/08/2017)

WALDEMAR VETTORE, aposentado desta carteira, a vista 
do laudo médico 511/2017 de 05-12-2017, por ser portador 
(a) de patologia diagnosticada em 08-11-2017. O presente 
laudo tem validade DEFINITIVA a contar da data do diagnóstico 
(08/11/2017)

Indeferido
O pedido de Isenção de Imposto de Renda, dos interessados 

a seguir, por não encontrar amparo, vez que não restou compro-
vado que o (a) interessado (a) é portador (a) de moléstia prevista 
no inciso XIV do artigo 6º da Lei n. 7.713 de 22/12/88, alterado 
pelo artigo 47 da Lei 8.541 de 23/12/92, com a redação dada 
pelo artigo 1º da Lei Federal 11.052 de 29-12-2004.

GEOVANE DO NASCIMENTO FLORIANO, aposentado desta 
carteira, a vista do laudo médico 513/2017 de 05-12-2017, por 
ser portador (a) de patologia diagnosticada em 15-08-2006. E 
tratada, sem apresentar sinais de recidiva ou metástase, estando 
sob controle oncológico atual.

LICENÇA SAÚDE
À vista do Laudo Pericial 515/2017 de 06-12-2017, DEFIRO 

O PEDIDO DE REVALIDAÇÃO DE LICENÇA SAÚDE, formulado por 
LUCINEIA BERTOLINI ANDRADE na função de PREPOSTO ESCRE-
VENTE, OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E 
TABELIÃO DE NOTAS DO MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO 
TURVO DA COMARCA DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO, sede de 
Município de 2ª Entrância (082 B 03), deste Instituto, a necessi-
dade de afastamento para tratamento de saúde no período de 
90 dias de 03-10-2017 a 31-12-2017 de acordo com o estabe-
lecido no Artigo 5º item XI “Artigo 20, inciso V - §§ 1º e 2º”da 
Lei 14016/2010, ficando sob responsabilidade deste Instituto, o 
pagamento do benefício a partir de 02-12-2017 a 31-12-2017, 
de acordo com o § 4º - Para recebimento do benefício da licença 
médica prevista no inciso IV do artigo 20, a perícia médica 
deverá ser renovada a cada 30 (trinta) dias, se a sua concessão 
for superior a este prazo.”

À vista do Laudo Médico 510/2017 de 04-12-2017, DEFIRO 
O PEDIDO DE REVALIDAÇÃO DE LICENÇA SAÚDE, formulado 
por REGINALDO ALVES PINHEIRO, na função de PREPOSTO 
AUXILIAR, 1° OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E 
CIVIL PJ - MOGI DAS CRUZES, sede de Comarca de 3° Entrância 
(081 A 04), visto comprovada por perícia médica deste Instituto, 
a necessidade de afastamento para tratamento de saúde no 
período de 60 dias de 02-11-2017 a 31-12-2017 de acordo com 
o estabelecido no Artigo 5º item XI “Artigo 20, inciso V - §§ 1º 
e 2º”da Lei 14016/2010, ficando sob responsabilidade deste 
Instituto, o pagamento do benefício a partir de 02-12-2017 
a 31-12-2017, de acordo com o § 4º - Para recebimento do 
benefício da licença médica prevista no inciso IV do artigo 20, a 
perícia médica deverá ser renovada a cada 30 (trinta) dias, se a 
sua concessão for superior a este prazo.”

À vista do Laudo Médico 514/2017 de 06-12-2017, DEFIRO 
O PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE LICENÇA SAÚDE, formulado 
por ROSÁRIA DA SILVA, na função de PREPOSTO ESCREVENTE, 
OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABE-
LIÃO DE NOTAS DO 30º SUBDISTRITO - IBIRAPUERA - CAPITAL, 
sede de COMARCA de Entrância Especial (080 A 03), visto 
comprovada por perícia médica deste Instituto, a necessidade 
de afastamento para tratamento de saúde no período de 60 
dias de 05-11-2017 a 03-01-2018 de acordo com o estabelecido 
no Artigo 5º item XI “Artigo 20, inciso V - §§ 1º e 2º ” da Lei 
14016/2010, ficando sob responsabilidade deste Instituto, o 
pagamento do benefício a partir de 05-11-2017 a 06-12-2017.

À vista do Laudo Pericial 509/2017 - 04-12-2017, DEFIRO O 
PEDIDO DE REVALIDAÇÃO DE LICENÇA SAÚDE, formulado por 
VIRLEI OLIVEIRA na função de PREPOSTO ESCREVENTE, OFICIAL 
DE REGISTRO DE IMÓVEIS TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL 
PESSOA JURÍDICA - ITAPECERICA DA SERRA, sede de Comarca 
de 3° Entrância (081 A 03), deste Instituto, a necessidade de 
afastamento para tratamento de saúde no período de 90 dias 
de 07-10-2017 a 04-01-2018 de acordo com o estabelecido 
no Artigo 5º item XI “Artigo 20, inciso V - §§ 1º e 2º”da Lei 
14016/2010, ficando sob responsabilidade deste Instituto, o 
pagamento do benefício a partir de 25-11-2017 a 25/12//2017, 
de acordo com o § 4º - Para recebimento do benefício da licença 
médica prevista no inciso IV do artigo 20, a perícia médica 
deverá ser renovada a cada 30 (trinta) dias, se a sua concessão 
for superior a este prazo.”

Retificação do D.O. 211 de 11-11-2017
LICENÇA SAÚDE
DEFERIDO
ONDE SE LEU:
O pedido de LICENÇA SAÚDE formulado por CLERISMAR 

SILVA JARDIM, na função de PREPOSTO ESCREVENTE, OFICIAL 
DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS - 17º SUBDISTRI-
TO, sede de Comarca Entrância Especial, visto comprovada por 
perícia médica deste Instituto, a necessidade de afastamento 
para tratamento de saúde no período de 45 dias, a vigorar a 
partir de 29-10-2012 a 11-12-2012, de acordo com o estabe-
lecido no Artigo 5º item XI “Artigo 20, inciso V - §§ 1º e 2º”da 
Lei 14016/2010, ficando sob responsabilidade deste Instituto, o 
pagamento do benefício a partir de 04-12-2012 a 11-12-2012, 
de acordo com o Comunicado 01/2010 do C. Conselho da Car-
teira publicado no D.O. 151 de 11-08-2010.

LEIA-SE:
À vista do Laudo Médico 007/2013 e 162/2017, DEFIRO o 

pedido de LICENÇA SAÚDE, formulado por CLERISMAR SILVA 
JARDIM, na função de PREPOSTO ESCREVENTE, OFICIAL REGIS-
TRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS 17º SUBDISTRITO, sede de 
Comarca de Entrância Especial (080 A 03), visto comprovada por 
perícia médica deste Instituto, a necessidade de afastamento 
para tratamento de saúde no período de 45 dias de 29-10-2012 
a 07-01-2013, de acordo com o estabelecido no Artigo 5º item 
XI “Artigo 20, inciso V - §§ 1º e 2º”da Lei 14016/2010, ficando 
sob responsabilidade deste Instituto, o pagamento do beneficio 
a partir de 13-11-2012 a 07-01-2013.

 Decisão do Diretor das Carteiras Autônomas, de 
12-12-2017

Interessada: CLERISMAR SILVA JARDIM
Assunto: Procedimento Administrativo de Invalidação de 

Ato de Concessão de Licença Saúde
Por meio do procedimento administrativo de nulidade de 

ato de concessão de licença saúde em favor da Sra. CLERISMAR 
SILVA JARDIM, instaurado em face do equivocado período decla-
rado (29/10/2012 a 11-12-2012, nos termos do artigo 20 § 1º da 
Lei Estadual 10.393/1970 com as alterações perpetradas pela Lei 
Estadual 14.016/2010. O novo período a ser considerado é de 72 
dias de 29-10-2012 a 07-01-2013, sendo de responsabilidade de 
pagamento, o período de 13-11-2012 a 07-01-2013.

Consubstanciado nos pareceres CJ/SPPREV 525/2017, 
827/2017 e 1.022/2017 aprovados em sua totalidade, determino:

1. A invalidação do ato que deferiu o benefício de licença 
saúde em período equivocado;

2. Oficiar o interessado, com Aviso de Recebimento, comuni-
cando acerca da conclusão do presente procedimento adminis-
trativo, e após;

 FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO 
PAULO

 Extrato de Contrato
Aditivo - Contratante: FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COM-

PLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - SP-PREVCOM
Contratada: RA TELECOM LTDA - EPP
Processo: 226/2015
Parecer s/nº da Consultoria Jurídica BOCATER, CAMARGO, 

COSTA E SILVA RODRIGUES SOCIEDADE DE ADVOGADOS, 
datado de 21-12-2015

§3º - Os estudantes que cursam nível superior através de 
sistema interativo deverão comprovar as exigências previstas 
no caput deste artigo.

§4º - O pensionista universitário que esteja graduando-se 
em outro país deverá encaminhar à SPPREV toda documentação 
acompanhada de tradução reconhecida e autenticada pela 
Embaixada ou Consulado do Brasil nos respectivos países.

§5º - Passado um semestre sem a realização do recadastra-
mento, é obrigatório que o pensionista universitário faça tam-
bém, além do recadastramento, o Procedimento de Liberação de 
Pagamento Retido constante do site da SPPREV.

Art. 8º - Os inativos e pensionistas civis e militares, residen-
tes fora do País deverão enviar à SPPREV, anualmente, no mês 
do seu aniversário, Declaração de Vida e Estado Civil original, 
feita no mês do recadastramento contendo os dados pessoais 
e estado civil, expedida pela Embaixada ou Consulado do Brasil 
nos respectivos países.

§ 1º Caso o beneficiário resida em país estrangeiro sig-
natário da Convenção de Haia, a Declaração de Vida e Estado 
Civil poderá também ser feita e assinada por Tabelião de Notas, 
devendo neste caso o documento ser devidamente apostilado 
por autoridade competente do Estado estrangeiro no qual o 
documento foi originado.

§ 2º No caso de Declaração de Vida e Estado Civil expedida 
por Tabelionato de Notas estrangeiro em idioma diverso da lín-
gua portuguesa, esta deverá ser enviada acompanhada da res-
pectiva tradução juramentada, também devidamente apostilada.

Art. 9º - No ato do recadastramento, os tutores, guardiões 
e curadores dos inativos e pensionistas civis e militares deverão 
apresentar, além dos documentos do “caput” do artigo 3º, os 
seguintes documentos:

a) original da tutela, termo de guarda ou curatela, expedida 
pelo Juízo que a deferiu;

b) documento de identificação com foto original do benefi-
ciário e de seu representante legal.

§1º - Sendo a tutela, o termo de guarda ou a curatela 
expedida há mais de 2 (dois) anos esta deverá ser atualizada por 
meio da apresentação de certidão de objeto e pé do processo 
expedida pelo cartório judicial em que o mesmo tramita para 
confirmação do representante legal do beneficiário.

§2º - Os documentos apresentados no recadastramento 
feito no Banco do Brasil não devem ser retidos pelo banco. O 
beneficiário deve encaminhar uma cópia autenticada à SPPREV 
pelo tutor, guardião ou curador, com cópia simples do seu RG, 
bem como do CPF, RG e comprovante de residência dos tutela-
dos, menores sob guarda ou curatelados.

Art. 10 - Os inativos e pensionistas civis e militares que 
cumprem pena de prisão ou detenção, para recadastrar-se 
deverão encaminhar à SPPREV, o original do Atestado de Perma-
nência Carcerária em papel timbrado, expedido pela Instituição 
carcerária.

Art. 11 - O benefício será extinto, se constatada na certidão 
de nascimento ou casamento, que for requisitada pela SPPREV, 
circunstância impeditiva da continuidade de seu recebimento.

Art. 12 - O recadastramento dos inativos e pensionistas civis 
e militares, que fazem aniversário após o mês da concessão do 
benefício, deve ser realizado ainda no ano da concessão, para 
que não tenham o benefício suspenso.

Art. 13 - Os inativos e pensionistas civis e militares poderão, 
ao longo do ano de 2018, ser convocados a realizar o censo pre-
videnciário (recenseamento) em local previamente designado.

Art. 14 - A não efetivação do recadastramento com obser-
vância das normas estabelecidas nesta Portaria e o não cumpri-
mento das disposições legais vigentes ensejarão a suspensão do 
pagamento do benefício até que seja regularizada a situação 
pelo inativo ou pensionista.

Art. 15 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publi-
cação, gerando efeitos a partir do dia 01-01-2018, revogando-se 
as disposições em contrário.

 DIRETORIA DE BENEFÍCIOS MILITARES

 GERÊNCIA DE PENSÕES MILITARES
 Apostila DBM GPM 211/2017, de 12-12-2017
Incluindo nos proventos de pensão das Senhoras:

CÓDIGO DO BENEFÍCIO BENEFICIÁRIA
50103840 Angela Banfi
50212885 Adriana Regina de Souza
50185143 Angela Souza Guimaraes Ambrosi
50178667 Benedita da Silva Oliveira
50228802 Candida Lopes Fernandes Neves
50185143 Cristiane Guimaraes Ambrosini
50291261 Elisa Maria Ribeiro
50278213 Herna Hensler Sant Anna
50181416 Juracy Ribeiro Lopes
50211504 Maria do Carmo do Nascimento
50258108 Maria Aparecida Ribeiro de Brito
50182111 Marcia Aparecida Ferreira
50188418 Maria do Carmo Lima
50278213 Maria Lucia Cardoso Sant Anna
50308000 Marilene Costa dos Santos
50188418 Maura Regina Coelho
50251164 Nair Barbosa da Silva Bonno
50215435 Nair de Oliveira
50229078 Natalina Ramalho Ribeiro
50070186 Rosmari Gegove Sarmento
50243226 Simone de Douza Ribeiro Leite
50141563 Zelia Ribeiro Duval

A rubrica do Adicional de Insalubridade, com efeitos a 
contar de 01-12-2017, em decorrência da sentença judicial, Pro-
cesso 0010385-52.2017.8.26.0053 - 9ª Vara de Fazenda Pública.

tabelião de notas no mesmo mês do recadastramento, contendo 
os dados pessoais, telefone de contato, endereço e estado civil.

§ 1º - Será aceita Declaração de Vida, Estado Civil e 
Residência feita pelo próprio beneficiário, no mesmo mês do 
recadastramento, contendo os dados pessoais, telefone de 
contato, endereço e estado civil. Este documento deverá conter 
a assinatura do beneficiário com reconhecimento de firma por 
autenticidade (ou verdadeira). Não será aceita declaração com 
reconhecimento de firma por semelhança.

Art. 5º - Os inativos e pensionistas civis e militares, residen-
tes no Estado de São Paulo, impossibilitados de locomoção por 
motivo de saúde poderão solicitar a visita domiciliar de reca-
dastramento a ser realizada por servidor da SPPREV ou pessoa 
designada pela autarquia.

§ 1º - A visita domiciliar de recadastramento deve ser solici-
tada pelo beneficiário com antecedência mínima de 1(um) mês 
do seu aniversário, sob pena de suspensão do benefício.

§ 2º - O pedido deverá ser formulado, preferencialmente, 
através do teleatendimento 0800 777 7738 ou, excepcional-
mente, na Sede ou nos Escritórios Regionais da SPPREV. Deverá 
ser encaminhado via correio ou entregue pessoalmente na Sede 
ou nos Escritórios Regionais da SPPREV o atestado médico que 
comprove a condição de impossibilidade de locomoção.

§ 3º - Será dispensada a apresentação de laudo médico 
para a solicitação de visita domiciliar de recadastramento dos 
beneficiários com idade igual ou superior a 90 anos.

§ 4º - O servidor da SPPREV ou pessoa designada pela 
autarquia para realização da visita domiciliar deverá, obriga-
toriamente, apresentar ao solicitante da visita a sua cédula de 
identidade e a credencial expedida pela SPPREV.

§ 5º - Os inativos e pensionistas civis e militares residentes 
em casas de repouso ou internados em hospitais, localizados 
no Estado de São Paulo, poderão, em caráter excepcional, apre-
sentar cópia autenticada dos documentos do recadastramento 
(documento oficial de identificação com foto (RG, RNE, Carteira 
Nacional de Habilitação - CNH, Carteira de Trabalho -CTPS, Pas-
saporte, Carteira de Reservista ou CDI, Carteira de Identificação 
Funcional ou Carteira de Identificação de Entidade de Classe), 
comprovante de inscrição no CPF-MF e comprovante de resi-
dência atualizado, com validade máxima de 90 (noventa) dias.

§ 6º - O responsável pelo beneficiário que se encontra inter-
nado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) poderá apresentar 
no momento da visita de recadastramento uma declaração do 
médico atestando a internação do paciente naquela data.

§7º - Os inativos e pensionistas civis e militares residentes 
fora do Estado de São Paulo, impossibilitados de locomoção por 
motivo de saúde, para os fins de realização do recadastramento 
deverão enviar à SPPREV a Declaração de Vida e Estado Civil 
original, nos termos do artigo 4º, desta Portaria.

Art. 6º - A critério exclusivo da SPPREV, poderão ser 
realizadas visitas domiciliares aos beneficiários com vistas a 
complementar o recadastramento, bem como convocação para 
a realização de perícia médica para verificação das condições 
pessoais que ensejam o pagamento do benefício.

§1º - As visitas deverão ser previamente agendadas pelo 
telefone ou outro meio apropriado, a ocorrer preferencialmente 
em dias úteis, podendo, excepcionalmente, ser realizadas aos 
finais de semana.

§2º - O servidor ou pessoa designada pela autarquia para 
a visita domiciliar deverá, obrigatoriamente, apresentar ao 
solicitante da visita a sua cédula de identidade e a credencial 
especialmente expedida pela SPPREV para essa finalidade.

§3º - O servidor ou pessoa designada pela autarquia para a 
visita domiciliar elaborará relatório da visita, em termo próprio, 
o qual deverá ser assinado pelo beneficiário.

§4º - O relatório da visita domiciliar constitui documento 
hábil a comprovar a regularidade ou irregularidade do benefício.

§5º - Os inativos e pensionistas convocados pela SPPREV 
para a realização de perícia médica deverão comparecer para a 
realização da mesma na data, hora e local previamente designa-
dos por meio de agendamento.

§6º - Eventual recusa do beneficiário em receber a visita 
domiciliar, assinar o respectivo formulário de recadastramento 
ou comparecer à perícia médica agendada poderá ensejar a não 
realização do recadastramento e/ou suspensão do pagamento 
do benefício, nos termos do artigo 14, desta norma.

Art. 7º - Os pensionistas universitários, já deferidos nesta 
qualidade por meio de procedimento de reinclusão universitária, 
deverão encaminhar via Correios à SPPREV ou apresentar no 
Escritório Regional mais próximo, nos meses de janeiro e julho, 
todos os documentos necessários para a realização do seu reca-
dastramento semestral.

§1º Além dos documentos do “caput” do Artigo 3º, deverão 
ser apresentados os seguintes documentos:

a) Original da Declaração de Matrícula, contendo, obrigato-
riamente, a indicação do curso e a sua duração, com reconheci-
mento de firma ou autenticação eletrônica válida;

b) Original do Atestado que comprove frequência regular 
do semestre anterior com esta informação devidamente descrita 
e assinado pela Instituição de Ensino, com reconhecimento de 
firma ou autenticação eletrônica válida;

c) Original da Certidão de Nascimento ou Casamento atu-
alizada, incluídas todas as averbações, expedida no máximo há 
60 (sessenta) dias;

d) Original da Declaração de Estado Civil e União Estável, 
devidamente preenchida pelo beneficiário, com o reconhecimen-
to de firma da assinatura, se enviada via postal.

§2º - Os documentos obtidos via Internet para comprovação 
universitária deverão ser assinados pela Instituição de Ensino, 
com reconhecimento de firma ou autenticação eletrônica válida.

 Despacho do Diretor, de 12-12-2017
Exclusão de Habilitação por Falecimento

REF.: dezembro EXERCÍCIO 2017
ORDEM NOME DO MILITAR FALECIDO BENEFICIÁRIO CÓD. DO BENEFÍCIO
1 Miguel Rodrigues da Conceição Maria Aparecida da Conceição 50226240
2 Faustino Alves Anésia de Abreu Alves 50036598
3 Generoso Romualdo Terezinha Dionísia de Paula Ramos 50232097
4 Sebastião Francisco Amorim Maria Apparecida Rodrigues Amorim 50209361
5 João Manoel Jarra Thereza de Jesus Jarra 50040343
6 Darci Flora de Aguiar Dirce de Souza Aguiar 50173845

 INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS 
DE SÃO PAULO

 Portaria Ipesp-DGC 22/2017, de 12-12-2017

Instaura procedimento administrativo de invalida-
ção de ato de concessão de aposentadoria, para 
fins que menciona e dá outras providências

A Diretora de Gestão de Carteiras, amparada nos artigos 6º 
e 8º, ambos do Decreto Estadual 56.007/2010, resolve:

I. Instaurar procedimento administrativo de invalidação 
de ato de concessão de benefício de aposentadoria ao Sr. 
ULPIANO DA CUNHA DEL PICCHIA FILHO por violação do artigo 
20, II da Lei Estadual 10.393/1970 alterado pela Lei Estadual 
14.016/2010, com fundamento nos artigos 58 e seguintes da Lei 
Estadual 10.177/1998. Será suspenso o valor do benefício, nos 
termos do artigo 60, da Lei 10.177/1998.

II. O procedimento administrativo de invalidação de ato de 
concessão de aposentadoria será processado pela Diretoria de 
Gestão de Carteiras do Instituto de Pagamentos Especiais de São 
Paulo - Ipesp.

III. Fica faculta vistas dos autos e acompanhamento 
de todos os atos processuais, pessoalmente ou por intermédio 
de procurador.

IV. Esta portaria entrará em vigor a partir da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

 CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NOTARIAIS 
E DE REGISTRO

Despacho da Diretora das Carteiras Autônomas de 
12-12-2017

APOSENTADORIA
Os pedidos de APOSENTADORIA formulado pelo (a, os 

e as) abaixo listado, nos termos do artigo 5º - item XI, da 
Lei 14.016/2010, que deu nova redação ao artigo 20, da Lei 
10.393/70;

INCISO II - POR TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO E CON-
TRIBUIÇÃO

Deferido
ROSANE LISBOA CORDOBA, função de PREPOSTO ESCRE-

VENTE, OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS E 
DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DO 1° SUBDISTRITO DA SEDE DA 
COMARCA DE SOROCABA, sede de Comarca de 3° Entrância;

PENSÃO POR MORTE
Os pedidos de PENSÃO POR MORTE formulado (s) pelo (a 

os, as) abaixo listado (s), nos termos do artigo 5º item V artigo 
6º, da Lei Estadual 14.016/2010, que deu nova redação ao artigo 
6º da Lei Estadual 10.393/70;

Deferido
BENEDITO NOGUEIRA DE SOUZA para LUIZA HELENA 

BRAGA NOGUEIRA DE SOUZA (viúva)
ELVIO PEDRO FOLLONI para MARIA LYGIA SOTTANO 

FOLLONI (viúva)
ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA
O (s) pedido (s) formulado (s) pelo (a, os, as) abaixo listado 

(s), PREVISTA no do inciso XIV do artigo 6º da Lei n. 7.713 de 
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