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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;

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.

 Comunicado
Tendo em vista que em decorrência dos trabalhos fis-

cais determinados pela OSF 14.0.05383/18-7, o estabeleci-
mento “ABSOLUTO INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA. ME”, IE 
675.146.188.116 - CNPJ: 06.538.051/0001-58, situado na Rua 
Ribeirão Preto, 46 - Bairro Arraial Paulista - Taboão da Serra/SP 
foi diligenciado e ficou constatado a sua não localização. Fica 
o contribuinte notificado a comparecer na Delegacia Regional 
Tributária de Osasco - DRT/14, Núcleo de Fiscalização 2, Equipe 
2.1, dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas para prestar 
esclarecimentos. Informamos que a Inscrição Estadual do esta-
belecimento está Suspensa preventivamente, nos termos do §1º 
do artigo 3º da Portaria CAT 95/2006, sem prejuízo de posterior 
Cassação da referida IE e demais providências legais. O Expe-
diente aguardará prazo no Posto Fiscal de Osasco, situado à Rua 
José Cianciarulo, 200 - 4º andar - Centro - Osasco/SP.

 DELEGACIA REGIONAL TRIBUTÁRIA 
DE ARARAQUARA - DRT-15
 Posto Fiscal de Araraquara
 Comunicado
O(s) contribuinte(s) a seguir identificado(s) fica(m) 

notificado(s) do lançamento de ofício do Imposto sobre a 
Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, pela falta de 
pagamento do imposto devido referente(s) ao(s) veículo(s) 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-Araraquara, sito à Avenida Espanha, 188 - 1º andar, Arara-
quara, SP, conforme disposto no artigo 5º do Decreto 54.714/09, 
nos dias úteis e no horário das 09h às 16h30.

1. no julgamento do Mandado de Segurança impetrado por 
Localiza Rent a Car S/A e Total Fleet S/A - processo no 0003039-
94.2010.8.26.0053 (053.10.003039-7) - o Juízo competente 
expressa o entendimento de que em um caso concreto, obser-
vado o devido processo legal, pode o Fisco, pelos meios legais, 
em decisão devidamente fundamentada proferida em um caso 
específico, desconstituir a presunção criada pelo artigo 127 do 
CTN 2 quanto ao domicílio tributário por eleição.

2. no mesmo julgado, é reconhecida a validade da obrigação 
acessória expressa no artigo 33 da Lei 13.296/2008, que prevê a 
necessidade das empresas locadoras de veículos que operem no 
Estado fornecerem os dados necessários à inscrição no Cadastro 
de Contribuintes do IPVA, em relação a todos os veículos que 
vierem a ser locados ou colocados à disposição para locação 
neste Estado.

3. o fato gerador do IPVA não se prende, em absoluto, 
ao conceito jurídico de propriedade, mas à exteriorização da 
propriedade no mundo das realidades econômicas e sociais, isto 
é, ao conjunto de atos característicos do direito de propriedade, 
como o uso, a fruição e a disposição dos veículos postos à loca-
ção, que no caso considerado se manifesta, inequivocamente, no 
território deste Estado, atraindo a aplicação das regras veicula-
das nas alíneas “b” e “c” do artigo 3º da Lei 13.296/083. É aqui, 
por isso mesmo, que se materializa o exercício de empresa a que 
se refere o artigo 1.142 do Código Civil 4 Brasileiro.

4. é em território paulista que a empresa em questão exerce 
sua atividade, aufere seu lucro e utiliza-se da infraestrutura 
pública posta a disposição de todos os veículos que nele tran-
sitam, de forma que além de todo escopo legal que embasa a 
presente instauração não se deve olvidar que por medida de 
justiça o IPVA deve ser recolhido aos cofres paulistas, e que ao 
ser repassado em parte aos municípios contribuirá para a manu-
tenção das vias e demais aparelhamentos da estrutura viárias 
deles.

Em decorrência do procedimento instaurado, notifique-se 
a empresa em epígrafe dos termos do presente, a qual deverá 
recolher o citado imposto em favor desta Unidade Federada, 
para os exercícios relacionados no Anexo A.

O interessado poderá apresentar os esclarecimentos neces-
sários a esta Secretaria no prazo máximo de 30 dias a contar da 
publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo, nos termos 
da Lei 10.177/98.

ANEXO A
1 Art. 120. Todo veículo automotor, elétrico, articulado, rebo-

que ou semi-reboque, deve ser registrado perante o órgão exe-
cutivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no Município 
de domicílio ou residência de seu proprietário, na forma da lei.

2 Art. 127. Na falta de eleição, pelo contribuinte ou respon-
sável, de domicílio tributário, na forma da legislação aplicável, 
considera-se como tal:

I - quanto às pessoas naturais, a sua residência habitual, 
ou, sendo esta incerta ou desconhecida, o centro habitual de 
sua atividade;

II - quanto às pessoas jurídicas de direito privado ou às fir-
mas individuais, o lugar da sua sede, ou, em relação aos atos ou 
fatos que derem origem à obrigação, o de cada estabelecimento;

III - quanto às pessoas jurídicas de direito público, qualquer 
de suas repartições no território da entidade tributante.

§ 1º Quando não couber a aplicação das regras fixadas 
em qualquer dos incisos deste artigo, considerar-se-á como 
domicílio tributário do contribuinte ou responsável o lugar da 
situação dos bens ou da ocorrência dos atos ou fatos que deram 
origem à obrigação.

§ 2º A autoridade administrativa pode recusar o domicílio 
eleito, quando impossibilite ou dificulte a arrecadação ou a 
fiscalização do tributo, aplicando-se então a regra do parágrafo 
anterior.

3 Artigo 3º - Considera-se ocorrido o fato gerador do 
imposto:

[...]
X - relativamente a veículo de propriedade de empresa 

locadora:
a) no dia 1º de janeiro de cada ano, em se tratando de 

veículo usado já inscrito no Cadastro de Contribuintes do IPVA 
deste Estado;

b) na data em que vier a ser locado ou colocado à disposi-
ção para locação no território deste Estado, em se tratando de 
veículo usado registrado anteriormente em outro Estado;

c) na data de sua aquisição para integrar a frota destinada à 
locação neste Estado, em se tratando de veículo novo.

Parágrafo único - O disposto no inciso X deste artigo aplica-
-se às empresas locadoras de veículos qualquer que seja o seu 
domicílio, sem prejuízo da aplicação das disposições dos incisos 
II a IX, no que couber.

Artigo 4º - O imposto será devido no local do domicílio ou 
da residência do proprietário do veículo neste Estado.

§ 1º - Para os efeitos desta lei, considerar-se-á domicílio:
[...]
2 - se o proprietário for pessoa jurídica de direito privado:
[...]
b) o estabelecimento onde o veículo estiver disponível para 

entrega ao locatário na data da ocorrência do fato gerador, na 
hipótese de contrato de locação avulsa;

c) o local do domicílio do locatário ao qual estiver vinculado 
o veículo na data da ocorrência do fato gerador, na hipótese de 
locação de veículo para integrar sua frota;

§ 7º - Para os efeitos da alínea “b” do item 2 do § 1º deste 
artigo, equipara-se a estabelecimento da empresa locadora 
neste Estado, o lugar de situação dos veículos mantidos ou 
colocados à disposição para locação.

4 Art. 1.142. Considera-se estabelecimento todo complexo 
de bens organizado, para exercício da empresa, por empresário, 
ou por sociedade empresária.

 Comunicado
Os contribuintes, abaixo identificados, ficam notificados da 

decisão do Chefe do PF-10-Osasco - Osasco que negou provi-
mento ao pedido formulado através da contestação, relativa-
mente ao lançamento do IPVA, exigido conforme comunicação 
expedida nos termos do artigo 13-A da Lei 6.606/89 ou do artigo 
18 da Lei 13.296/08.

Dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da data desta 
publicação, deverá ser efetuado o pagamento do débito com 
os acréscimos legais, sob pena de inscrição na dívida ativa nos 
termos do artigo 13-A da Lei 6.606/89 ou do artigo 48 da Lei 
13.296/08.

Da decisão cabe recurso ao Delegado Regional Tributário da 
Delegacia Regional Tributária de Osasco, uma única vez, dentro 
do prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação desta noti-
ficação, conforme disposto no artigo 8º do Decreto 54.714/09.

Os autos aguardarão o decurso do prazo no Posto Fiscal 
identificado na Comunicação de Lançamento.

NOME CPF/CNPJ Nº CONTROLE PLACA
Rodrigo Magalhães Nunes 34376052833 67.158.191-0 

GIP-0076
 Comunicado
Os contribuintes, abaixo identificados, ficam notificados da 

decisão do Chefe do PF-10-Osasco - Osasco que deu provimento 
ao pedido formulado através da contestação, relativamente ao 
lançamento do IPVA, exigido conforme comunicação expedida 
nos termos do artigo 13-A da Lei 6.606/89 ou do artigo 18 da 
Lei 13.296/08. Em razão disso, extingue-se o crédito tributário 
conforme disposto no artigo 156, inciso IX do Código Tributário 
Nacional - CTN.

Os autos serão encaminhados ao arquivo da Secretaria da 
Fazenda do Estado de São Paulo.

NOME CPF/CNPJ Nº CONTROLE PLACA
Rodrigo Magalhães Nunes 34376052833 68.356.078-5 

GIP-0786

 Núcleo de Serviços Especializados 
- II - ITCMD/IPVA
 Comunicados
Fica o interessado Notificado da decisão de Indeferimento 

referente ao Pedido do IPVA Objeto do Processo abaixo refe-
renciado:

NOME SIVEI CPF PLACA

Leandro Alves de Souza 120032-20180922-120150576-11 218.166.798-52 EWL2629
Maria da Conceição Oliveira 120032-20180920-143635134-33 080.101.758-03 GKA9819
Roseli Aparecida Capucci 120032-20180923-215927651-16 008.924.358-79 GBS0845

Da decisão de indeferimento cabe recurso, um única vez, 
dirigido ao Senhor Delegado Regional Tributário da DRT-12, no 
prazo de 30 dias.

Ficam os Interessados NOTIFICADOS que os processos 
abaixo mencionados encontram-se com pendências e caso não 
tenham conhecimento destas, compareçam a este NSE-II em 
Santo André para tomar ciência, sob pena de indeferimento em 
30 (trinta) dias do não atendimento:

NOME CPF SIVEI PLACA

Susete Favaro 149.343.318-08 120032-20180920-145729153-11 GBJ3046
Rejane Lamounier 477.012.347-72 120032-20180921-185207668-19 FOP8967 
Zambelli Ingarano
Pedro Filgueira 805.060.039-49 120032-20180920-171312914-84 GCI8767
Hélio Oliveira Vilela 052.029.228-68 120032-20180920-172716870-11 FDC9423
Gustavo Ramos de Souza 335.718.268-84 120032-20180921-090221024-23 FVE1063

Fica o Interessado Notificado da decisão referente ao Pedi-
do de Restituição e Dispensa de Pagamento do IPVA Objeto dos 
Processos abaixo Referenciados:

INTERESSADO CPF SIVEI/GDOC VEICULO DECISÃO 
   PLACA

Trans Pitanga  01.007.832/0001-00 51175-362861/2018 FDB7870 Indeferido
Transportes Ltda EPP
Campestre Veículos e  04.754.429/0001-00 1000857-1031603/2017 EFY9994 Indeferido
Serviços Ltda
AJC Veículos e Serviços 01.220.601/0001-72 1000857-1031651/2017 Diversos Indeferido

Da decisão de indeferimento cabe recurso, um única vez, 
dirigido ao Senhor Delegado Regional Tributário da DRT-12, no 
prazo de 30 dias.

Declaro, nos termos da Lei Estadual 13.296/2008, do 
Decreto 59.953/2013 e da Portaria CAT 27/2015, que os veículos 
relacionados nos processos abaixo identificados encontram-se 
ISENTOS/IMUNES para o período mencionado:

SIVEI INTERESSADO CNPJ

120032-20180716-140110620-81 Trans12 Locação de Veículos Ltda 12.331.557/0001-94
120032-20180717-155038916-18 Viação Piracicabana S/A 54.360.623/0001-02
120032-20180720-140819088-16 Ultra Tur Locação e Transportes Ltda ME 03.228.373/0001-02

Ficam os Interessados NOTIFICADOS que os processos 
abaixo mencionados encontram-se com pendências e caso não 
tenham conhecimento destas, compareçam a este NSE-II em 
Santo André para tomar ciência, sob pena de indeferimento em 
30 (trinta) dias do não atendimento:

SIVEI INTERESSADO CNPJ

120032-20180628-111654173-75 Milenari Locadora Ltda 05.511.707/0001-86
120032-20180920-153419837-24 Milenari Locadora Ltda 05.511.707/0001-86

 DELEGACIA REGIONAL TRIBUTÁRIA 
DE OSASCO - DRT-14
 Posto Fiscal de Osasco
 NÚCLEO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS III
Comunicado
Servimo-nos da presente para NOTIFICAR o(s) interessado(s) 

a seguir mencionado(s), do INDEFERIMENTO de seu(s) pedido(s) 
referentes ao IPVA, tendo em vista não atender ao(s) requisito(s) 
disposto(s) na legislação vigente. Da decisão cabe recurso, com 
efeito suspensivo, dirigido ao Delegado Regional Tributário de 
Osasco, uma única vez, dentro do prazo de 30 (trinta) dias 
contados desta publicação.

SIVEI/ GDOC INTERESSADO CPF/CNPJ PLACA

140032-20181221-170122723-93 Joseehuiny Manente 636.390.508-78 EYV2857
140032-20181221-161142422-78 Eduardo Julio da Silva 304.770.518-63 LPG2432

 Comunicado
Os contribuintes, abaixo identificados, ficam notificados da 

decisão do Chefe do PF-10-Osasco - Osasco que negou provi-
mento ao pedido formulado através da contestação, relativa-
mente ao lançamento do IPVA, exigido conforme comunicação 
expedida nos termos do artigo 13-A da Lei 6.606/89 ou do artigo 
18 da Lei 13.296/08.

Dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da data desta 
publicação, deverá ser efetuado o pagamento do débito com 
os acréscimos legais, sob pena de inscrição na dívida ativa nos 
termos do artigo 13-A da Lei 6.606/89 ou do artigo 48 da Lei 
13.296/08.

Da decisão cabe recurso ao Delegado Regional Tributário da 
Delegacia Regional Tributária de Osasco, uma única vez, dentro 
do prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação desta noti-
ficação, conforme disposto no artigo 8º do Decreto 54.714/09.

Os autos aguardarão o decurso do prazo no Posto Fiscal 
identificado na Comunicação de Lançamento.

NOME CPF/CNPJ Nº CONTROLE PLACA
Antonio Ferreira da Silva 7112532850 68.249.793-9 ERL-8205
 Comunicado
O Contribuinte abaixo identificado fica notificado da deci-

são do Chefe do Núcleo de Serviços Especializados III - IPVA de 
Osasco que instaurou o procedimento de desconstituição do 
domicílio eleito para fins de pagamento do IPVA nos termos do 
despacho abaixo:

Interessado: LOCALIZA RENT A CAR S/A
CNPJ: 16.670.085/0075-91
Endereço: Alameda Araguaia, 920 - Alphaville - CEP 06455-

000 - Barueri/SP
Assunto: Desconsideração de Domicílio Tributário Eleito
GDOC: 1000265-968464/2017
Interessado: LOCALIZA RENT A CAR S/A
CNPJ: 16.670.085/0140-24
Endereço: Avenida dos Autonomistas, 2455 - Centro - CEP 

06090-010 - Osasco/SP
Assunto: Desconsideração de Domicílio Tributário Eleito
GDOC: 1000265-968464/2017
Tendo em vista que em decorrência da Ordem de Serviço 

Fiscal - OSF 07.0.01216/17-3, contatou-se que o interessado em 
epígrafe mantém estabelecimento situado na Rua Engenheiro 
Saint Martin, 5-45 - Bauru/SP, onde comercializam veículos de 
sua propriedade, entre eles os relacionados no Anexo A.

Referidos veículos estiveram destinados à locação no Esta-
do de São Paulo sem estar devidamente inscritos no Cadastro 
Estadual do IPVA deste Estado e consequentemente deixando 
de recolher o imposto para a Fazenda Paulista, o que infringe ao 
disposto na Lei Estadual 13.296/2008 que instituiu a cobrança 
o IPVA. Tal conduta também ofende o disposto no artigo 120 
Código Brasileiro de Trânsito 1 já que por ocasião da realização 
das diligências verificou-se que o domicílio tributário eleito foi o 
do Município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.

Face à utilização de domicílio tributário diferente do pre-
conizado pelo CTN e pela Lei 13.296/2008 com o propósito 
de omitir a ocorrência de fato gerador do IPVA ocorrido no 
Estado de São Paulo, deixando de recolher o tributo aqui devido 
instaura-se o presente procedimento de desconstituição do 
domicílio eleito para fins de pagamento do imposto, em relação 
aos veículos relacionados, pois:

NOME CPF/CNPJ RENAVAM PLACA DO VEÍCULO Nº CONTROLE EXERCÍCIO IPVA MULTA JUROS

Arafor Veículos e Peças Ltda 67.423.046/0001-94 00740937197 CYE-6671 30.107.693-5 2014 409,84 81,97 286,13
Arafor Veículos e Peças Ltda 67.423.046/0001-94 00740937197 CYE-6671 30.107.693-5 2015 397,08 79,42 220,04
Arafor Veículos e Peças Ltda 67.423.046/0001-94 00740937197 CYE-6671 30.107.693-5 2016 383,24 76,65 153,05
Arafor Veículos e Peças Ltda 67.423.046/0001-94 00740937197 CYE-6671 30.107.693-5 2017 368,88 73,78 88,75
Arafor Veículos e Peças Ltda 67.423.046/0001-94 00740937197 CYE-6671 30.107.693-5 2018 363,36 72,67 30,52

falecido em 20-10-2018, na qualidade de filha, por não encon-
trar amparo no inciso II do art. 8º da Lei 452/74, com redação 
alterada pela Lei Complementar 1.013/07, uma vez que ostenta 
idade superior àquela prevista na legislação do Regime Geral de 
Previdência Social.

INDEFIRO a habilitação à pensão previdenciária requerida 
pela Sra. ROSELI MARIA SICIERI CIPRIANO, em razão da morte 
do militar 3º Sgt PM RE 887211-2 APARECIDO DONIZETE GRAN-
DE, falecido em 11-06-2018, na qualidade de companheira, por 
não encontrar amparo no inciso I do art. 8º da Lei 452/74, com 
redação alterada pela Lei Complementar 1.013/07, uma vez 
que não apresentou nenhum instrumento probante daqueles 
referidos no art. 14 do Decreto 52.860/08, não comprovando a 
união estável com o militar na data do óbito. Conforme parecer 
PA 34/2015, a decisão homologatória de acordo reconhecendo a 
união estável não dispensa a apresentação dos probantes do art. 
14 do Decreto 52.860/08, sendo tal decisão equivalente a um 
probante (contrato), necessitando, assim, de pelo menos mais 
dois para comprovar a constância da união estável.

 INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS 
DE SÃO PAULO

 CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NOTARIAIS 
E DE REGISTRO

Despacho da Diretora das Carteiras Autônomas, de 
04-01-2019

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
ADEMIR DOS SANTOS, função de PREPOSTO ESCREVENTE, 

2° TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS 
DA COMARCA DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA, sede de Comarca 
de 3º 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
JAIR PEREIRA PASSOS para ADA GAVAZZI PASSOS (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 
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
CELIO AUGUSTO BRAGA, aposentado desta carteira, a vista 

do laudo médico 471/2018 de 17-12-2018, por ser portador (a) 
de patologia diagnosticada em DEZEMBRO/2016. O presente 
laudo tem validade de 05 ANOS a contar da data do diagnóstico 
DEZEMBRO/2016.

 Educação
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 CHEFIA DE GABINETE

 Despacho do Chefe de Gabinete, de 4-1-2019
Processo: 2148190/2018
Interessada: Isabel Cristina Sampaio Rodriguez.
Assunto: Sindicância (Procedimento Irregular).
Absolvo, com fulcro nos elementos de instrução contidos 

nos autos, bem como com fundamento no Relatório Final 
2157/2018, oriundo da Procuradoria de Procedimentos Dis-
ciplinares, fls. 213/219v, Isabel Cristina Sampaio Rodriguez, 
RG 19.974.301, Diretor de Escola, na Escola Estadual “Teofilo 
Siqueira”, circunscrita à Diretoria de Ensino - Região de Ribeirão 
Preto, dos ilícitos administrativos imputados a ela na Portaria 
539/2017, encartada às fls. 93/93v dos autos.

O processo ficará disponível a interessada para vistas e 
extração de cópias independentemente de requerimento. Aos 
advogados, devidamente constituídos, é assegurado o direito de 
retirada dos autos da repartição pelo prazo de 3 dias, mediante 
recibo, para manifestação.

(Int. Dra. Luciana Rossato Ricci, OAB/SP 243.727)
(20/2019)

 COORDENADORIA DE SERVIÇOS 
E TECNOLOGIA COMPARTILHADOS

 DEPARTAMENTO DE 
SUPRIMENTOS E INFRAESTRUTURA

 Extrato de Contrato
Processo SF 12091-959115/2016
Edital SF 001/2018
DSI 003/2019
Parecer Jurídico CJ/SEFAZ 260/2018, de 06-07-2018
Modalidade de Licitação: Leilão
Partes:
1. O Estado de São Paulo e as entidades com participações 

acionárias na CESP (METRO, DERSA, SABESP, DAEE e CPP), todos 
representados pelo Secretário da Fazenda.

2. VTRM Energia Participações S.A. e SF Ninety Two Partici-
pações Societárias S.A.

Objeto Resumido do Contrato: Alienação de Ações do Capi-
tal Social da Companhia Energética de São Paulo - CESP

Valor por ação: R$14,60, devidamente corrigido nos termos 
dos itens 2.2.4 e 2.3 do Edital.

Data da Assinatura: 10-12-2018
 Extrato de Convênio
Processo SF 23752-905038/2017
Registro DSI 0004/2019
Parecer Jurídico CJ/SEFAZ 316/2018, DE 21-08-2018
Partícipe: Secretaria da Fazenda
Órgão Conveniado: Companhia Paulista de Parcerias - CPP
Objeto: Consiste na adoção de medidas conjuntas entre o 

ESTADO e a CPP para o apoio técnico e material à Comissão de 
Acompanhamento dos Contratos de Parcerias Público Privadas - 
CAC PPP, de acordo com o Plano de Trabalho.

Vigência: 24 (vinte e quatro) meses a partir da data da 
assinatura.

Data Assinatura: 28-12-2018

 SÃO PAULO PREVIDÊNCIA
 Portaria SPPREV 43, de 04-01-2019
O Diretor Presidente da São Paulo Previdência - SPPREV, nos 

termos do estabelecido no § 4º do artigo 1º da Lei Complemen-
tar 1.105, de 25-03-2010, divulga:

Artigo 1º - O índice de atualização dos benefícios previden-
ciários a que se refere à lei, proporcionalizado de acordo com a 
data de início do benefício, fica estabelecido conforme Anexo I 
desta Portaria.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, produzindo efeitos financeiros a partir de 01-01-2019.

ANEXO I

DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO REAJUSTE (%)

Até janeiro de 2018 3,02
em fevereiro de 2018 2,54
em março de 2018 2,97
em abril de 2018 2,97
em maio de 2018 3,00
em junho de 2018 2,80
em julho de 2018 1,77
em agosto de 2018 1,54
em setembro de 2018 1,12
em outubro de 2018 0,73
em novembro de 2018 0,25
em dezembro de 2018 0,09

 DIRETORIA DE BENEFÍCIOS MILITARES

 GERÊNCIA DE PENSÕES MILITARES
 SUPERVISÃO DE CONCESSÃO E PAGAMENTO DE PENSÃO 

POR MORTE MILITAR
Despachos do Diretor, de 04-01-2019
Decisões de indeferimento por falta de amparo legal às 

habilitações à pensão por morte:
REFERÊNCIA - JANEIRO - 2019
INDEFIRO a habilitação à pensão previdenciária requerida 

pela Sra. MEIRE APARECIDA DE SOUZA, em razão da morte do 
militar 1º Sgt PM RE 17187 LUIZ DE SOUZA, falecido em 17-01-
2011, na qualidade de filha incapaz civilmente do militar, por 
não encontrar amparo no inciso II e § 5° do art. 8º da Lei 452/74, 
com redação alterada pela Lei Complementar 1.013/07, uma vez 
que não apresentou nenhum instrumento probante daqueles 
referidos no art. 15 do Decreto 52.860/08, não comprovando a 
dependência econômica na data do óbito do militar.

INDEFIRO a inclusão na pensão previdenciária requerida 
por BIANCA MARTINS KHARMANDAIAN, em razão da morte 
do militar CEL PM RE 36126-7 TOROS KHARMANDAIAN NETO, 
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