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Germano Alves Biondi, por morte de Irailde Paulucci Alves. 
Motivo: Requerido na qualidade de neto universitário (depen-
dente judicial), em cumprimento a Ordem de Serviço 2 de 
15-03-2012, por absoluta falta de amparo legal, uma vez que 
tal condição de beneficiário é vedada pelo art. 5º da Lei Federal 
9717/98 (Lei Geral do RPPS), o qual, amparado pelo art. 24, § 4º 
da Constituição Federal, proíbe a concessão de benefício previ-
denciário no Regime Próprio de Previdência Social distinto dos 
estipulados para o Regime Geral de Previdência Social e, portan-
to, suspende a eficácia do art. 153 da LC 180/78. Esta decisão 
administrativa não se sobrepõe a eventual decisão judicial.

Lara Gabriela da Cunha Re, por morte de Fernando Re. Moti-
vo: Requerido na qualidade de filha universitária do ex-servidor, 
falecido em 11-01-2008, eis que tal qualidade de dependente 
não está prevista no art. 147, da LC 180/78, alterada pela LC 
1.012/07, e regulamentada pelo Decreto 52.859/08, e o limite 
de idade para recebimento do benefício é 21 anos, tendo em 
vista o disposto no art. 5º, da Lei 9717/98 (Lei Geral do RPPS), o 
qual proíbe a existência de benefício previdenciário no Regime 
Próprio de Previdência Social distinto dos estipulados para o 
Regime Geral de Previdência Social.

Débora Navarro Perucchi, por morte de Pedro Navarro 
Alonso. Motivo: INDEFERE o pedido de reinclusão (mudança 
de código para invalidez/ incapacidade) da requerente (neta/
beneficiária instituída por Declaração de Vontade), na qualidade 
de beneficiária instituída por Declaração de Vontade - neta do 
ex-servidor, considerando que, administrativamente, a requerente 
não teria direito a recebimento do benefício, vez que tal condição 
de beneficiário (neto ou beneficiário instituído por Declaração 
de Vontade) é vedada pelo art. 5º da Lei Federal 9.717/98 (Lei 
Geral do Regime Próprio de Previdência Social), o qual, amparado 
pelo art. 24, § 4º da Constituição Federal, proíbe a concessão de 
benefício previdenciário no Regime Próprio de Previdência Social 
distinto dos estipulados para o Regime Geral de Previdência Social 
e, portanto, suspende a eficácia dos arts.152 e 153 da LC 180/78.

Lucas Gabriel Fiorelli Silva, por morte de Edilson Soares 
da Silva. Motivo: INDEFERE pedido de reinclusão ao benefício 
da Pensão por Morte, do requerente, para a condição de filho 
universitário, por absoluta falta de amparo legal, uma vez que, 
embora tenha sido juntada declaração de que o requerente 
é universitário, com a edição da LC 1.012/07, foi alterada a 
redação do art. 147 que amparava esse beneficiário (§ 2°). 
Após 05-07-2007, apenas filhos "de idade igual à prevista na 
Legislação do Regime Geral de Previdência Social e não eman-
cipados, bem como os inválidos e os incapazes sob dependência 
econômica" são dependentes. E, conforme o disposto na Súmula 
340 do STJ, "a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária 
por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado, no 
caso, com a data do óbito em 03-05-2016, aplica-se a LC 1.012 
e, portanto, a previsão de beneficiários na qualidade de filhos 
(não inválidos ou incapazes) apenas até os 21 anos.

Dacilei Felipe Anderson Souza, por morte de Dacilei Adriano 
de Souza. Motivo: INDEFERE a solicitação de reinclusão, na folha 
de pagamento do benefício de pensão por morte, do beneficiário 
suspenso por falta de recadastramento, desde 01-02-2017, na 
condição de filho universitário do ex-servidor, sem prejuízo, no 
futuro, de o interessado promover novo pedido, uma vez que, 
nesta data, não cumpre a apresentação dos documentos pre-
vistos na Portaria SPPREV 395, de 23-11-2016, que estabelece, 
entre outras providências, conforme o art. 7º, que "os pensio-
nistas universitários, deverão apresentar, nos meses de janeiro e 
julho, todos os documentos necessários para a realização do seu 
recadastramento semestral", assim, aplica-se o art. 14, ou seja, 
"a não efetivação do recadastramento com observância das 
normas estabelecidas nesta Portaria e o não cumprimento das 
disposições legais vigentes ensejarão a suspensão do pagamen-
to do benefício até que seja regularizada a situação".

Laís Saoncella Vasconcellos, por morte de Oscarlina Fonta-
nini. Motivo: INDEFERE o pedido de reinclusão, na qualidade de 
Neta universitária da ex-servidora, considerando que, adminis-
trativamente, a requerente não teria direito ao recebimento do 
benefício, uma vez que tal condição de beneficiário é vedada 
pelo art. 5º da Lei Federal 9.717/98 (Lei Geral do Regime Próprio 
de Previdência Social), o qual, amparado pelo art. 24, § 4º da 
Constituição Federal, proíbe a concessão de benefício previden-
ciário no Regime Próprio de Previdência Social distinto dos esti-
pulados para o Regime Geral de Previdência Social e, portanto, 
suspende a eficácia dos arts 152 e 153 da LC 180/78. Esta deci-
são administrativa não se sobrepõe a eventual decisão judicial.

Luisa Fernanda G Rivera, por morte de Antonio Gomes 
Rivera. Motivo: INDEFERE o pedido de reinclusão (mudança de 
código) ao benefício de Pensão por Morte, requerido na qualida-
de de Filha incapaz do ex-servidor, tendo em vista que o Laudo 
Médico Pericial 1990/18, emitido pelo Depto Médico desta 
Autarquia, concluiu que o diagnóstico da patologia da reque-
rente ocorreu somente posteriormente ao óbito do ex-servidor, 
o que não confere à requerente a condição de beneficiária da 
pensão, nos termos do art. 147, inc. II, c/c art. 158, todos da LC 
180/78 (Semas alterações da LC 1.012/07).

Maria Celeste Cardoso, por morte de Valtair Afonso de 
Oliveira. Motivo: INDEFERE o pedido de habilitação ao paga-
mento de Pensão por Morte da requerente conforme Protocolo 
60627921, de 25-05-2017, na qualidade de Companheira, por 
falta de amparo legal, uma vez que, na documentação apresen-
tada, não se evidencia o cumprimento do previsto no art. 147, 
inc. I e § 6º, da LC 180/78, com a redação dada pela LC 1.012/07, 
c/c o art. 20, do Decreto 52.859/08, ou seja, a requerente não 
comprova a união estável com o ex-servidor, à época do óbito, 
não tendo apresentado nenhum, do mínimo de três, documentos 
comprobatórios de união estável.

Giovanna Rolim Ribeiro de Mello, por morte de Yolanda 
Trindade Ribeiro. Motivo: INDEFERE o pedido de reinclusão ao 
benefício da Pensão por Morte requerido, na qualidade de Neta 
universitária, em cumprimento a Ordem de Serviço 2 de 15-03-
2012, por absoluta falta de amparo legal, uma vez que tal con-
dição de beneficiário é vedada pelo art5º da Lei Federal 9717/98 
(Lei Geral do RPPS), o qual, amparado pelo art. 24, § 4º da Cons-
tituição Federal, proíbe a concessão de benefício previdenciário 
no Regime Próprio de Previdência Social distinto dos estipulados 
para o Regime Geral de Previdência Social e, portanto, suspende 
a eficácia do art. 153 da LC 180/78. Esta decisão administrativa 
não se sobrepõe a eventual decisão judicial.

Bárbara Cristina Tunussi da Silva, por morte de Zélia Ferreira 
Tunussi. Motivo: INDEFERE o pedido de reinclusão (mudança de 
código para universitário) da requerente (dependente de pensão 
judicial), na qualidade de neta universitária, considerando que, 
administrativamente, a requerente não teria direito ao recebi-
mento do benefício, uma vez que tal condição de beneficiário 
(neta ou neta universitária) é vedada pelo art. 5º da Lei Federal 
9.717/98 (Lei Geral do Regi me Próprio de Previdência Social), o 
qual, amparado pelo art. 24, § 4º da Constituição Federal, proíbe 
a concessão de benefício previdenciário no Regime Próprio de 
Previdência Social distinto dos estipulados para o Regime Geral 
de Previdência Social e, portanto, suspende a eficácia dos arts 
152 e 153 da LC 180/78. Ressaltamos que esta decisão adminis-
trativa não se sobrepõe a eventual deci ão judicial.

Guilherme Correa de Souza, por morte de Maria Alves de 
Souza. Motivo: INDEFERE o pedido de reinclusão ao benefício de 
Pensão por Morte, requerido na qualidade de Filho universitário, 
por falta de amparo legal, uma vez que, com a edição da LC 
1.012/07, regulamentada pelo Decreto 52.859/08, restou REVO-
GADA previsão contida no § 2º do art. 147 da LC 180/78. Com 
isso, deixou a figura do filho (a) universitário (a) de fazer parte do 
rol dos beneficiários da Pensão por Morte previstos na LC 180/78, 
diploma normativo que rege o benefício previdenciário no âmbito 
do Regime Próprio de Previdência do Estado de São Paulo. Por 
sua vez, o art. 147, inc. III, da LC 180/78, com redação dada pela 
LC 1.012/07, vincula o limite de idade dos filhos beneficiários do 
ex-servidor à idade limite prevista no RGPS, que atualmente é de 

com trânsito em julgado em 11-10-1999. Assim, a manutenção 
do indeferimento é medida que se impõe.

Fernanda do Amaral Sampaio P. Navarro, por morte de 
Hélio do Amaral Sampaio. Motivo: Requerido na qualidade de 
Neta universitária do ex-servidor, em cumprimento a Ordem de 
Serviço 2 de 16-03-2012, por absoluta falta de amparo legal, 
uma vez que tal condição de beneficiário é vedada pelo art. 5º, 
da Lei Federal 9717/98 (Lei Geral do RPPS), o qual, amparado 
pelo art. 24, § 4º da Constituição Federal, proíbe a concessão 
de benefício previdenciário no Regime Próprio de Previdência 
Social distinto dos estipulados para Regime Geral de Previdência 
Social e, portanto, suspende a eficácia do art. 153 da LC 180/78. 
Esta decisão administrativa não se sobrepõe a eventual decisão 
judicial que venha a ser proferida.

Maria Geni, por morte de Sebastião Souza Santos. Motivo: 
Requerido na qualidade de Filha solteira do ex-servidor, por absoluta 
falta de amparo legal, uma vez que não foi cumprida, na documenta-
ção apresentada, a exigência de documentos para o prosseguimento 
do processo, conforme estabelece a Portaria SPPREV 61/2011, publi-
cada no D.O. em 24-02-2011, ainda que a requerente tenha comuni-
cada, conforme o Ofício 238916/2018 de 08-06-2018.

Maria Lima Zeri, por morte de Salvador Zeri. Motivo: Requeri-
do na qualidade de beneficiária instituída do ex-servidor, por meio 
de Declaração de Vontade, por absoluta falta de amparo legal, 
uma vez que a requerente atingiu o limite de idade previsto no inc. 
II, do art. 152, da LC 180/78 (Sem as alterações da LC 1012/07), 
qual seja, 21 anos. Cumpre-nos esclarecer que o diploma legal em 
comento somente amparou ao recebimento de Pensão por Morte, 
na qualidade de universitários e com idade limite de 25 anos, os 
filhos e parentes até 2º grau, respeitadas as limitações do art. 5º 
da Lei Federal 9717/98 (Lei Geral do RPPS). Esta decisão adminis-
trativa não se sobrepõe a eventual decisão judicial.

Paulo Renato Gonçalves, por morte de Therezinha Simas 
Braga Gonçalves. Motivo: Requerido na qualidade de neto uni-
versitário (dependente judicial), por absoluta falta de amparo 
legal, vez que, com a edição da LC 1.012/07, regulamentada pelo 
Decreto 52.859/08, o neto deixou de fazer parte do rol dos benefi-
ciários da Pensão por Morte disposto na LC 180/78, lei que rege os 
benefícios previdenciários no Estado de São Paulo. Tal qualidade 
de beneficiário é vedada pelo art. 5º, da Lei 9717/98 (Lei Geral do 
RPPS), uma vez que esta lei proíbe a existência de benefício pre-
videnciário no Regime Próprio de Previdência Social distinto dos 
estipulados para o Regime Geral de Previdência Social. Esta deci-
são administrativa não se sobrepõe a eventual decisão judicial.

Annie Caroline Osório da Fonseca, por morte de Hermes 
Siqueira Osório da Fonseca. Motivo: Requerido na qualidade 
de filha universitária do ex-servidor, por absoluta falta de 
amparo legal, porque conforme o disposto na Súmula 340 do 
STJ, "a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por 
morte é aquela vigente na data do óbito do segurado, no caso, 
13-02-2002, portanto, a requerente não possui a condição de 
dependente prevista nos termos do art. 147, da LC 180/78, com 
a redação dada pela LC 1.012/07, regulamentada pelo Decreto 
52.859/08, em conformidade com o disposto no item 07 da 
Ordem de Serviço GS 34/07, que se reporta ao art. 24, § 4°, da 
Constituição Federal, encontra-se suspensa a eficácia dos arts 
152 e 153 da LC 180/78 em virtude do disposto no art. 5°, da Lei 
9.717/98 o qual proíbe a existência de benefício previdenciário 
no Regime Próprio de Previdência Social distinto dos estipulados 
para o Regime Geral de Previdência Social.

Tássia Caires Ferreira, por morte de Zwinglio Ferreira. Moti-
vo: Requerido na qualidade de neta universitária (dependente 
judicial), em cumprimento a Ordem de Serviço 2 de 15-03-2012, 
por absoluta falta de amparo legal, uma vez que tal condição 
de beneficiário é vedada pelo art. 5º da Lei Federal 9717/98 (Lei 
Geral do RPPS), o qual, amparado pelo art. 24, § 4º da Constitui-
ção Federal, proíbe a concessão de benefício previdenciário no 
Regime Próprio de Previdência Social distinto dos estipulados 
para o Regime Geral de Previdência Social e, portanto, suspende 
a eficácia do art. 153 da LC 180/78. Esta decisão administrativa 
não se sobrepõe a eventual decisão judicial.

Daniela Maria Soares Bragil, por morte de Dorival Bragil. 
Motivo: Requerido na qualidade de neta universitária (depen-
dente judicial), em cumprimento a Ordem de Serviço 2 de 
15-03-2012, por absoluta falta de amparo legal, uma vez que 
tal condição de beneficiário é vedada pelo art. 5º da Lei Federal 
9717/98 (Lei Geral do RPPS), o qual, amparado pelo art. 24, § 4º 
da Constituição Federal, proíbe a concessão de benefício previ-
denciário no Regime Próprio de Previdência Social distinto dos 
estipulados para o Regime Geral de Previdência Social e, portan-
to, suspende a eficácia do art. 153 da LC 180/78. Esta decisão 
administrativa não se sobrepõe a eventual decisão judicial.

James Bertolini Stoco, por morte de Leonilda de Luiz Stocco. 
Motivo: Requerido na qualidade de Neto universitário, da ex-
-servidora falecida em 18/02/07, considerando que, adminis-
trativamente, o requerente não teria direito ao recebimento do 
benefício, uma vez que tal condição de beneficiário (neto ou neto 
universitário) é vedada pelo art. 5º da Lei Federal 9.717/98 (Lei 
Geral do Regime Próprio de Previdência Social), o qual, amparado 
pelo art. 24, § 4º da Constituição Federal, proíbe a concessão de 
benefício previdenciário no Regime Próprio de Previdência Social 
distinto dos estipulados para o Regime Geral de Previdência Social 
e, portanto, suspende a eficácia dos arts 152 e 153 da LC 180/78. 
*Note-se que o benefício está extinto pelo motivo: 7 (maioridade- 
21 anos) des de 05-02-2018. Esta decisão administrativa não se 
sobrepõe a eventual decisão judicial em sentido diverso.

Lucas Pereira Gregório, por morte de Natal dos Santos Gre-
gório. Motivo: Requerido na qualidade de filho universitário do 
ex-servidor, por absoluta falta de amparo legal, porque, conforme 
disposto na Súmula 340 do STJ, a lei aplicável à concessão de 
pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do 
óbito do segurado, no caso, 16-08-2006, portanto, o requerente 
não possui a condição de dependente prevista nos termos do 
art. 147, da LC 180/78, com a redação dada pela LC 1.012/07, 
regulamentada pelo Decreto 52.859/08, A, em conformidade com 
disposto no item 07 da Ordem de Serviço GS 34/07, que se reporta 
ao art. 24, § 4°, da Constituição Federal, encontra-se suspensa a 
eficácia dos arts 152 e 153 da LC 180/78, em virtude do disposto 
no art. 5°, da Lei 9.717/98, o qual proíbe a existência de benefício 
previdenciário no Regime Próprio de Previdência Social distinto 
dos estipulados para o Regime Geral de Previdência Social.

Luisa Biella Caetano, por morte de Paulo Henrique Caetano. 
Motivo: Requerido na qualidade de Filha universitária, por falta de 
amparo legal, uma vez que, com a edição da LC 1.012/07, regu-
lamentada pelo Decreto 52.859/08, restou REVOGADA a previsão 
contida no § 2º do art. 147 da LC 180/78. Com isso, deixou a figura 
do filho (a) universitário (a) de fazer parte do rol dos beneficiários da 
Pensão por Morte previstos na LC 180/78, diploma normativo que 
rege o benefício previdenciário no âmbito do regime próprio de pre-
vidência do Estado de São Paulo. Por sua vez, o art. 147, inc. III, da 
LC 180/78, com a redação dada pela LC 1.012/07, vincula o limite 
de idade dos filhos beneficiários do ex-servidor à idade limite pre-
vista no RGPS, que atualmente é de 21 (vinte e um) anos de idade 
(art. 16, inc. I, e art. 77, § 2º, inc. II, ambos da Lei Federal 8.213/91).

Sofia Biella Caetano, por morte de Paulo Henrique Caetano. 
Motivo: Requerido na qualidade de Filha universitária, por falta 
de amparo legal, vez que, com a edição da LC 1.012/07, regula-
mentada pelo Decreto 52.859/08, restou REVOGADA a previsão 
contida no § 2º do art. 147 da LC 180/78. Com isso, deixou a 
figura do filho (a) universitário (a) de fazer parte do rol dos bene-
ficiários da Pensão por Morte previstos na LC 180/78, diploma 
normativo que rege o benefício previdenciário no âmbito do 
regime próprio de previdência do Estado de São Paulo. Por sua 
vez, o art. 147, inc. III, da LC 180/78, com a redação dada pela 
LC 1.012/07, vincula o limite de idade dos filhos beneficiários do 
ex-servidor à idade limite prevista no RGPS, que atualmente é 
de 21 anos de idade (art. 16, inc. I, e art. 77, § 2º, inc. II, ambos 
da Lei Federal 8.213/91).

d) Resolução SF - 81, de 26-11-2015, D.O. 28-11-2015, 
exercício 2016;

e) Resolução SF - 90, de 24-11-2016, D.O. 30-11-2016, 
exercício 2017;

f) Resolução SF - 106, de 29-11-2017, D.O. 30-11-2017, 
exercício 2018.

Os Juros de Mora são calculados na forma da Lei 10.175/98 
e aplicados conforme a Lei 13.296/08.

Acréscimos moratórios calculados nos termos do artigo 27 
da Lei 13.296/08.

Nos casos em que houve pagamento parcial, após o prazo 
legal, o valor do imposto devido foi imputado, conforme § 1º do 
artigo 18 da Lei 13.296/08.

O valor do débito fiscal, a seguir discriminado, é valido 
para pagamento até o último dia útil do mês da data desta 
publicação. Após essa data, o valor será atualizado nos termos 
da legislação vigente à época da ocorrência do fato gerador.

A não quitação dos débitos relacionados implicará a 
inscrição do nome do contribuinte ou responsável no CADIN 
ESTADUAL, nos termos da Lei 12.799/2008.

NOME CPF/CNPJ RENAVAM PLACA DO VEÍCULO Nº CON-
TROLE EXERCÍCIO IPVA MULTA JUROS

Emerson Katuji Noya 30837703832 626720818 CAZ0006 
30.108.159-1 2014 285,96 57,19 196,22

e exercício (s) discriminado (s), nos termos do artigo 18 da 
Lei 13.296/08.

No prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data 
desta publicação, o (s) contribuinte (s), sob pena de inscrição 
do débito na Dívida Ativa, deverá (ão) recolher o débito fiscal 
integralmente ou apresentar contestação, por escrito, ao 
Chefe do PF-10-Rio Claro, sito à Avenida Ulisses Guimarães, 
20, Cidade Nova, Rio Claro, SP, conforme disposto no artigo 
5º do Decreto 54.714/09, nos dias úteis e no horário das 09h 
às 16h30.

Os dados foram obtidos nos sistemas de informação da 
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo e/ou em docu-
mentos colhidos pela fiscalização.

Base de cálculo e alíquota nos termos dos artigos 7º, 8º e 9º 
e 1º das Disposições Transitórias da Lei 13.296/08.

As tabelas de valor venal para os veículos usados foram 
publicadas no Diário Oficial do Estado - D.O, conforme:

a) Resolução SF - 82, de 21-11-2012, D.O. 24-11-2012, 
exercício 2013;

b) Resolução SF - 73, de 25-11-2013, D.O. 26-11-2013, 
exercício 2014;

c) Resolução SF - 83, de 19-11-2014, D.O. 20-11-2014, 
exercício 2015;

 SÃO PAULO PREVIDÊNCIA
 Comunicado SPPREV
Taxa de Administração - Exercício 2019
Considerando os termos da Resolução SFP 10, de 19-2-2019, divulgamos os valores a serem repassados até o dia 10 de cada 

mês à SÃO PAULO PREVIDÊNCIA – SPPREV, a título de taxa de administração para o exercício de 2019, correspondente a 0,152% 
do valor da folha de pagamento do pessoal vinculado ao RPPS e ao RPPM, relativamente ao exercício financeiro anterior.

PAGAMENTO MENSAL

UG ÓRGÃO / ENTIDADE Taxa Mensal (Em R$)
LEGISLATIVO

010001 Assembleia Legislativa 57.542,74
020001 Tribunal de Contas do Estado 100.248,22

JUDICIÁRIO
030001 Tribunal de Justiça 1.158.208,37
060001 Tribunal de Justiça Militar 6.465,25

MINISTÉRIO PÚBLICO
270001 Ministério Público 208.948,41

EXECUTIVO
080001 Secretaria da Educação 2.273.205,43
090001 Secretaria da Saúde 363.374,23
100001 Secretaria de Desenvolvimento Econômico 9.019,83
120001 Secretaria da Cultura e Economia Criativa 2.367,60
130001 Secretaria de Agricultura e Abastecimento 112.229,90
160001 Secretaria de Logística e Transportes 2.455,36
170001 Secretaria da Justiça e Cidadania 12.224,42
180001 Secretaria da Segurança Pública 2.452.139,89
200001 Secretaria da Fazenda e Planejamento 409.710,30
260001 Secretaria da Infraestrura e Meio Ambiente 30.167,97
350001 Secretaria de Desenvolvimento Social 5.414,09
380001 Secretaria da Administração Penitenciária 328.615,89
400001 Procuradoria Geral do Estado 88.426,47
410001 Secretaria de Esportes 4.991,83
420001 Defensoria Pública do Estado 35.070,95
510001 Secretaria de Governo 13.937,50

AUTARQUIAS / UNIVERSIDADES
092101 Superintendência de Controle de Endemias - SUCEN 2.573,23
092301 Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 5.483,49
102101 Universidade de São Paulo - USP 311.067,58
102201 Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP 192.373,76
102301 Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” - UNESP 236.958,28
102401 Centro Estadual de Educação Tecnológica “Paula Souza” - CEETEPS 11.933,76
162101 Departamento de Estradas de Rodagem - DER 47.609,77
392101 Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE 5.163,90
512801 Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN 6.656,14

Os valores da taxa de administração do período de janeiro a dezembro de 2019 inferiores a R$ 20.000,00, abaixo discriminados, 
deverão ser repassados à SPPREV em uma única parcela, no dia 10-07-2019 (competência do mês junho/2019).

COTA ÚNICA

UG ÓRGÃO/ENTIDADE Cota Única (Em R$)
EXECUTIVO

250001 Secretaria da Habitação 9.347,36
280001 Secretaria da Casa Civil 11.936,53
370001 Secretaria dos Transportes Metropolitanos 2.949,89
470001 Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência 1.657,55
500001 Secretaria de Turismo 3.244,16

AUTARQUIAS
092201 Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 1.109,56
092501 Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu 57,01
102701 Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto- FAMERP 5.359,79
102801 Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP 1.311,91
162201 Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo - DAESP 9.066,76
172101 Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo - IMESC 14.361,58
512501 Agencia Metropolitana do Vale do Paraíba - AGEMVALE 239,67
512901 Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual - IAMSPE 4.343,51

 DIRETORIA DE BENEFÍCIOS - SERVIDORES 
PÚBLICOS CIVIS

 Despacho do Diretor, de 19-02-2018
Indeferindo os pedidos de Habilitação e Reinclusão reque-

ridos por:
Edson Roberto Pirozzi Perez, por morte de Maria Tereza 

Pirozzi Perez. Motivo: MANTENDO o Indeferimento do benefício 
requerido na qualidade de Filho incapaz, por seus próprios e jurí-
dicos fundamentos, uma vez que na documentação apresentada, 
não foi cumprida a exigência prevista no art. 147, inc. III e § 5º, 
da LC 180/78, com redação dada pela LC 1.012/07, c/c art. 21 
do Decreto 52.859/08, ou seja, não comprovou o requerente sua 
dependência econômica para com a ex-servidora, à época do 
óbito desta, condição indispensável à concessão do benefício, 
nos termos dos dispositivos legais mencionados.

Luiz Fernando de Lima, por morte de Maria Therezinha a 
Lima. Motivo: Requerido na qualidade de filho incapaz, repre-
sentado por Curatela, por falta de amparo legal, uma vez que 
na documentação apresentada não se evidencia o cumprimento 
da exigência prevista no art. 147, inc. III e § 6º, da LC 180/78, 
com redação dada pela LC 1.012/07, c/c art. 21, do Decreto 
52.859/08, ou seja, não comprova o requerente sua dependência 
econômica com a ex-servidora, à época do óbito desta.

Heloísa Helena F Oliveira, por morte de Abelardo de Souza 
Vaz. Motivo: MANTENDO o indeferimento do benefício reque-
rido, por seus próprios e jurídicos fundamentos, vez que, nos 
termos do PA 34/2015, e, considerando que a SPPREV não fez 
parte da ação, os efeitos da coisa julgada apenas recaem sobre 
as partes do processo em que a decisão foi proferida.

Dacilei Felipe Anderson Souza, por morte de Dacilei Adriano de 
Souza. Motivo: MANTENDO o Indeferimento da solicitação de rein-
clusão, na folha de pagamento do benefício de pensão por morte, 
do beneficiário suspenso por falta de recadastramento, desde 
01-02-2017, na condição de filho universitário do ex-servidor, uma 
vez que, nesta data, não cumpre os requisitos da LC 180/78, ou seja, 
não comprova a freqüência em curso de nível superior.

Lívia Aires Lisboa, por morte de José Carlos Lisboa Sobrinho. 
Motivo: Requerido, na qualidade de Filha inválida do ex-servidor, 
por absoluta falta de amparo legal, por ser a requerente divor-
ciada, tendo em vista que o casamento extingue o benefício, 
de acordo com o art. 149, inc. III da LC 180/78, alterada pela 
LC 1.012/07.

José Sérgio Cirino dos Santos, por morte de Jovina Barbosa 
de Oliveira. Motivo: Requerido na qualidade alegada de Compa-
nheiro, por falta de amparo legal, uma vez que, na documentação 

apresentada, não se evidencia o cumprimento do previsto no 
art. 147, inc. I e § 6º, da LC 180/78, com a redação dada pela LC 
1.012/07, c/c o art. 20, do Decreto 52.859/08, ou seja, o requeren-
te não comprova a união estável com a ex-servidora, à época do 
óbito, tendo apresentado apenas um probante de união estável, 
a Certidão de Nascimento de filho em comum, do mínimo de três 
probantes, nos termos da referida legislação, ainda que informado 
da exigência legal, conforme o Ofício 243577/2018, 17-09-2018.

Clóvis Fernando de Lima Augusto, por morte de Roseli Maria 
de Andrade Lima Augusto. Motivo: Requerido na qualidade de 
Filho inválido, tendo em vista que o Laudo Pericial 13812018/
BRU, concluiu que o requerente é portador de patologia que 
acarreta sua incapacidade civil, devendo assim ser representado 
através de Curador. Cumpre ressaltar que a dependência eco-
nômica foi comprovada, nos termos do art. 147, inc. III, da LC 
180/78, alterada da LC 1.012/07; bastando a interdição para que 
o benefício seja concedido.

Leila Veneziano, por morte de Ledes Ruiz Moraes Veneziano. 
Motivo: MANTENDO o Indeferimento do benefício requerido 
na qualidade de filha incapaz, por seus próprios e jurídicos 
fundamentos, vez que, na documentação apresentada, não foi 
cumprida a exigência prevista no art. 147, inc. III e § 5º da LC 
180/78, com redação dada pela LC 1.012/07, c/c art. 21, do 
Decreto 52.859/08, ou seja, não comprovou a sua dependência 
econômica para com a ex-servidora, à época do óbito desta, 
condição indispensável à concessão do benefício, nos termos 
dos dispositivos legais mencionados, sendo o indeferimento 
medida que se impõe ao caso.

Ana Rodrigues Alotta, por morte de Mario Roberto Corne. 
Motivo: MANTENDO o Indeferimento (decisão de 31-08-2018) 
do pedido de habilitação ao pagamento de Pensão por Morte 
da requerente, na qualidade de Companheira do ex-servidor, 
por seus próprios e jurídicos fundamentos, uma vez que, na 
documentação apresentada, não se evidencia o cumprimento do 
previsto no art. 147, inc. I e § 6º, da LC 180/78, com a redação 
dada pela LC 1.012/07, c/c o art. 20, do Decreto 52.859/08, ou 
seja, a requerente, com habilitação em 23/02/18, não comprova 
a união estável com o ex-servidor, à época do óbito deste, ocor-
rido em 27-12-2016. Em que pese ter sido apresentada nova 
documentação pela requerente, nenhum dos documentos apre-
sentados se enquadra no rol do art. 20, do Decreto 52.859/08. 
Na documentação apresentada, que não é da época do óbito do 
ex-servidor, encontra-se o nome de casada da requerente, não se 
adequando, deste modo, à comprovação da união estável com 
o ex-servidor, tendo em vista estarem separados por Sentença 
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