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os governos estaduais (Art. 30 Inciso VI da Constituição Federal, 
modificado pela Emenda 53/2006).

* A emenda 59 à Constituição reescreve o objetivo do PNE 
como instrumento para articular o sistema nacional de educação 
em regime de colaboração.

Linhas de ação
* Construir o Plano Estadual de Educação em colaboração 

com o trabalho dos municípios na construção de seus respecti-
vos Planos de Educação, no sentido de que sejam estabelecidas 
metas exequíveis, com otimização dos recursos públicos dispo-
níveis e observadas as condições orçamentárias de cada ente.

* Estabelecer junto com os municípios, princípios e regras 
para um regime de colaboração entre as esferas estadual e 
municipais, que atenda com equidade as diferenças locais e 
regionais.

6. COERÊNCIA, CONSISTÊNCIA E ESTABILIDADE NA COMU-
NICAÇÃO.

Premissas
* Estruturas complexas como a Secretaria dependem de 

canais internos de comunicação para manter sua identidade e 
integridade institucional e política. Mas um bom plano de comu-
nicação, embora necessário, não é suficiente. É preciso haver 
transparência, coerência, consistência dos conteúdos a serem 
comunicados. Em resumo, é indispensável uma visão comparti-
lhada pelas lideranças sobre o que é escola, educação escolar, 
qual o papel de professores e outros profissionais.

* Quase meio-milhão de profissionais somam-se a 4 
milhões de alunos e cerca de 8 milhões de pais e familiares para 
formar um contingente total de pessoas diretamente ligadas à 
Rede que corresponde a aproximadamente um quarto de toda 
a população do estado de São Paulo. Engajar a rede e a socie-
dade na jornada da melhoria da educação é, ao mesmo tempo, 
condição fundamental e desafio a ser enfrentado e superado.

Linhas de ação
* Pactuar um vocabulário básico para a equipe dirigente da 

Secretaria. Esta linha de ação é particularmente importante no 
caso do currículo;

* Comunicar para a rede e engajá-la em torno da missão 
da Secretaria, criando um ambiente de abertura, transparência 
e proximidade através da criação de canais institucionais de 
comunicação;

* Conscientizar e mobilizar a sociedade, famílias e alunos, 
de forma que todos estejam engajados e comprometidos com 
o processo de ensino-aprendizagem através da criação de 
programas:

o de mobilização e engajamento dos pais, familiares e 
sociedade em geral;

o de distribuição de materiais de orientação e incentivo ao 
acompanhamento escolar;

o de incentivo ao protagonismo juvenil.

 CHEFIA DE GABINETE

 Despacho do Chefe de Gabinete, de 4-3-2015
Processo: 2272/0005/2014 (09 Volumes)
Interessada: Diretoria de Ensino - Região Leste 1
Assunto: Prestação de serviços de manipulação de alimen-

tos e preparo de refeições
À vista de toda a instrução processual, e considerando a 

manifestação de fls. 1.715/1.716, do Departamento de Supri-
mentos e Licitações (DESUP) da Coordenadoria de Infraestrutura 
e Serviços Escolares (CISE), Indefiro o recurso interposto à fl. 
1.713 pela empresa P.R.M. Serviços e Mão de Obra Especiali-
zada Eireli, CNPJ 03.706.826/0001-69, uma vez que, embora 
referida empresa tenha manifestado intenção em recorrer, não 
apresentou as razões do recurso, e, na sequência, Adjudico a 
favor da empresa Soluções Serviços Terceirizados Eireli, CNPJ 
09.445.502/0001-09, o item 1 no valor total de R$ 2.969.277,00 
e, finalmente, Homologo o procedimento licitatório adotado no 
Pregão Eletrônico 06/2014, relativo à Oferta de Compra - OC: 
080264000012014OC00168.

 DIRETORIAS DE ENSINO

 DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO CENTRO

 Portaria DRE-20, de 4-3-2015
O Dirigente Regional de Ensino, conforme o Decreto 

57.141/2011 e Resolução SE 29/2012, com fundamento na Deli-
beração CEE 01/1999, alterada pela Deliberação CEE 10/2000 e 
demais normas vigentes, à vista do Processo 1778 de 7/11/2014, 
expede a presente Portaria:

Artigo 1º - Ficam encerrados os cursos de Ensino Fundamen-
tal: 6º ao 9º ano, autorizado pela Portaria da Diretora Regional 
da DRECAP - 1, de 3/2/1994, publicado no D.O. de 4/2/1994, e 
de Ensino Médio, autorizado pela Portaria do Dirigente Regional 
de Ensino - Região Centro de 22-11-2002, publicada no D.O. 
de 23-11-2002, no Estabelecimento de Ensino Colégio Novo 
Alicerce (Código CIE: 135461), situado na Alameda Afonso Sch-
midt, 580/592, Santa Terezinha, CEP. 02450-001, São Paulo/SP, 
mantido por Centro Cultural e Pedagógico Mide S/C Ltda, CNPJ. 
48.911.267/0001-67.

Artigo 2º - Caberá ao Estabelecimento de Ensino zelar pelo 
acervo dos cursos sob sua responsabilidade.

Artigo 3º - A Diretoria de Ensino da Região Centro, respon-
sável pela supervisão do Estabelecimento de Ensino, zelará pelo 
fiel cumprimento das obrigações assumidas em decorrência 
desta Portaria.

Artigo 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Portarias do Dirigente Regional de Ensino, 
de 4-3-2015
Declarando:
com fundamento na Deliberação CEE 21/01, Indicação CEE 

15/01, e à vista do contido no Protocolado 1413/2015, que os 
estudos realizados no exterior por Roxana Delia Tintaya Apaza, 
RNE. V752473-R, são equivalentes aos cumpridos no sistema 
brasileiro de ensino, em nível de conclusão do Ensino Médio;

com fundamento na Deliberação CEE 21/01, Indicação 
CEE 15/01, e à vista do contido no Protocolado 1692/2015, 
que os estudos realizados no exterior por Qingyuan Sun, RNE. 
G091785-A, são equivalentes aos cumpridos no sistema brasi-
leiro de ensino, em nível de conclusão do Ensino Fundamental.

 DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO CENTRO-OESTE

 Despacho da Dirigente Regional de Ensino, 
de 4-3-2015
Homologando os itens 01 e 02 do Pregão Eletrônico 

001/2015, referente à prestação de serviços contínuos de apoio 
aos alunos com deficiência, que apresentem limitações motoras 
e outras que acarretem dificuldades de caráter permanente ou 
temporário no autocuidado, a favor da empresa: Nemo - Núcleo 
Especializado em Medicina Ocupacional Ltda. EPP - CNPJ 
07.386.421/0001-41, no valor dia para lote 1 R$ 388,50 e 
valor dia para lote 2 R$ 243,00, sendo valor da contratação 
para período de 200 dias letivos de R$ 126.300,00, nos termos 
do inc. VI, art. 6º do Decreto 47.297/2002, conforme Processo 
2125/0003/2014 - DECTO.

 DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO CENTRO-SUL

 Portarias do Dirigente Regional de Ensino, 
de 4-3-2015
Homologando:
nos termos do Decreto 57.141/2011, com fundamento na 

Lei Federal 9.394/96, na Deliberação CEE 10/97, Indicação CEE 
13/97 e à vista do parecer conclusivo do Supervisor de Ensino 
responsável pela análise do Plano de Gestão extemporâneo, 

* Fortalecer a atuação de supervisores e professores coor-
denadores para, sob a liderança da Diretoria Regional, apoiar, 
orientar e acompanhar as escolas, identificar problemas, agilizar 
e mediar o fluxo de informações entre as escolas e a Secretaria.

* Construir critérios para avaliar a implementação das 
políticas e diretrizes da Secretaria, verificando se as entregas 
necessárias ao bom funcionamento das escolas e do processo 
ensino-aprendizagem acontecem em tempo hábil e com a 
qualidade desejada.

* Apoiar as Diretorias e seus profissionais para diagnosticar 
problemas, encaminhar soluções adequadas, disseminar boas 
práticas, trocar experiências e aperfeiçoar processos de gestão.

3. AMBIENTE ESCOLAR ORGANIZADO PARA A APRENDIZA-
GEM: TEMPO, ESPAÇO, PESSOAS

Premissas
Mais tempo para aprender
* A pauta da escola é seu Projeto Pedagógico, situado no 

espaço (estrutura física) e no tempo (duração e ritmo). É funda-
mental articular espaço e tempo a serviço do desenvolvimento 
do currículo e, portanto, das aprendizagens dos alunos.

* Otimizar o tempo e espaço escolar para garantir a todos 
o direito de aprender os conteúdos, competências e habilidades 
que o currículo prevê, implica retirar da pauta da escola projetos, 
programas ou atividades que não são articuladas com o currí-
culo. Neste sentido, os tempos e espaços da escola devem ser 
ocupados integralmente com o ensino e a aprendizagem.

* O aumento progressivo do tempo dedicado às aprendi-
zagens curriculares deve ser meta da política educacional, a ser 
realizada, entre outros, pelos programas:

- Tempo adicional para recuperação e reforço.
- Programa Ensino Integral (PEI).
- Escola de Tempo Integral (ETI).
- Programa VENCE de educação profissional.
- Centro de Estudo de Línguas – CELS.
- Salas Descentralizadas de Ensino Técnico – ETEC – em 

parceria com o Centro Paula Souza.
Linhas de ação
* Apoiar as escolas para a oferta de tempos adicionais para 

recuperação e reforço.
* Avaliar a escalabilidade do modelo, das práticas e das 

formas de organização adotadas no âmbito do Programa Ensino 
Integral.

* Fortalecer as práticas bem avaliadas das Escolas em 
Tempo Integral (ETI).

* Viabilizar, no âmbito do Programa VENCE, tempo adicio-
nal para aprendizagem de conteúdos profissionalizantes, como 
opção concomitante disponível a alunos do ensino médio.

Espaço para aprender
Premissas
* Otimizar o espaço para a aprendizagem requer priorizar 

os fatores que determinam o desempenho dos alunos. Requer 
decidir a melhor equação entre tempo, número de alunos e 
recursos docentes para utilizar o espaço disponível.

Ações
* Priorizar as práticas escolares recomendadas pelo, ou 

articuladas com, o currículo oficial da Secretaria.
* Priorizar espaços destinados às ações de recuperação e 

apoiar as escolas para viabilizá-las.
Gestão das competências profissionais a serviço das apren-

dizagens.
Premissas
* A qualidade dos recursos humanos que atuam na escola, 

especialmente a do professor, é o fator mais importante na 
determinação do desempenho dos alunos. A melhoria das 
competências profissionais deve ser objetivo permanente dos 
Supervisores e do Núcleo Pedagógico das Diretorias, constituí-
dos pelos PCNPs.

* É indispensável que as diferentes modalidades de educa-
ção continuada (OTs, oficinas, cursos da EFAP) se articulem de 
modo a evitar sobreposições ou repetições.

Linhas de ação
* Adotar procedimentos de observação, tutoria e avaliação 

de desempenho destinados a promover mais eficiência e eficácia 
na atuação de diretores.

* Adotar procedimentos de observação e tutoria para 
professores e outros profissionais direta ou indiretamente envol-
vidos no ensino e na aprendizagem.

* Fortalecer o Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino no 
desenvolvimento de ações de formação na ação.

* Produzir e disponibilizar protocolos, recursos didáticos, 
para orientar, estruturar e aplicar indicadores de sucesso na 
ação pedagógica em seus vários níveis - supervisão, coordena-
ção pedagógica regional (Diretoria de Ensino) ou local (Escola).

* Implementar critérios e procedimentos de gestão de 
pessoas e de gestão pedagógica que contribuam para a estabi-
lidade da equipe escolar e para a fixação do professor em uma 
única escola.

* Fortalecer a mediação de conflitos na escola, atentando 
para o desenvolvimento das habilidades socioemocionais.

Tempo e espaço para o trabalho coletivo
Premissas
* Processos de melhoria qualitativa incluem a reflexão e 

discussão coletivas sobre a prática, associadas às metodologias 
de acompanhamento ou tutoria.

Linhas de ação
* Acompanhar como está sendo utilizado o tempo de ATPC.
* Fortalecer o Núcleo Pedagógico das Diretorias na orien-

tação do trabalho coletivo e no estimulo à reflexão sobre a 
prática pedagógica.

4. FORMAÇÃO CONTINUADA COM FOCO NA PRÁTICA
Premissas.
* A formação continuada dos recursos docentes e técnicos 

da Secretaria da Educação deve ter como referência perfis de 
competências dos diferentes profissionais, de acordo com as 
demandas da gestão pedagógica, do currículo e da gestão 
institucional.

* Na literatura pedagógica ensino e aprendizagem são 
sempre associados para não separar o que é controlado pelo 
professor (ensino), com as operações cognitivas e afetivas que 
acontecem com o aluno (aprendizagem). Portanto, o professor 
precisa saber o conteúdo e saber como se ensina esse conteúdo. 
Focar a formação na prática tem como ponto de partida essa 
relação entre saber e saber ensinar bem como a adoção de 
metodologias que facilitem a reflexão e a análise da própria 
prática.

Linhas de ação
* Traçar perfis de competências profissionais para orientar 

as ações de formação continuada de professores, gestores e 
lideranças e para subsidiar concursos, processos seletivos e 
avaliações de desempenho.

* Direcionar as ações de formação continuada para as 
necessidades da gestão pedagógica:

- no fortalecimento e diversificação do currículo;
- no uso dos resultados de avaliação para reorientar a 

prática pedagógica;
- na definição dos processos de recuperação da aprendi-

zagem;
* Direcionar a formação de professores para apoiar a 

implementação de protocolos de orientação da prática, de 
recursos didáticos e outros procedimentos ou insumos da gestão 
pedagógica.

* Organizar bancos ou cadastros de experiências de forma-
ção de professores, gestores e lideranças escolares.

5. COORDENAÇÃO E ARTICULAÇÃO COM OS MUNICÍPIOS 
PAULISTAS.

Premissas
* Cooperar técnica e financeiramente com os municípios 

no cumprimento de suas competências na educação infantil e 
no ensino fundamental é um mandamento constitucional para 

 Agricultura e 
Abastecimento
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Extrato de Termo de Contrato
Processo SAA 3.118/2015. Parecer Jurídico 537/2013. Con-

trato GSA 02/2015. Contratante: Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento. Contratada: Instituto de Educação e Recreação 
Chácara Lorenzo Enrique Ltda - ME - CNPJ/MF 04.778.131/0001-
55. Objeto: Prestação de serviços de educação infantil, com 
fornecimento de alimentação para filhos e dependentes legais 
de funcionários/servidores da Secretaria de Agricultura e Abas-
tecimento do Estado de São Paulo, sediados na Capital. Prazo 
Contratual: 15 meses. Vigência do Contrato: 13-02-2015 a 
12-05-2016. Data de Assinatura: 13-02-2015. Valor: R$ 800,00 
mensais por criança. Classificação dos Recursos: UGE 130101 
– Gabinete do Secretário e Assessorias, Programa de Trabalho 
20.122.1310.4455.0000, Natureza de Despesa 3.3.90.39.

 AGÊNCIA PAULISTA DE TECNOLOGIA 
DOS AGRONEGÓCIOS

 Extrato de Contrato
PSAA. 6.790/2014
Contratante: Fundação de Apoio à Pesquisa Agrícola
Contratada: Agência Paulista de Tecnologia dos Agrone-

gócios
Objeto: Uso de homeopatia para aumento de produtividade 

no cultivo de Tilápias - contrato 3766
Valor: R$3.452,66 a ser pago ao executor em forma de 

materiais, bens e serviços.
Programa 1301 – “inovação tecnológica para a competitivi-

dade dos agronegócios agroinova são paulo”
Unidade Realizadora: APTA – DDD
Vigência: Prorrogado até 31-12-2015

 DEPARTAMENTO DE DESCENTRALIZAÇÃO DO 
DESENVOLVIMENTO

 Primeiro Termo Aditivo
Processo: 8.111/2014
Pregão Presencial: Convênio PAC 08/2014
Contrato: Convênio PAC 07/2014
Contratada: Carl Zeiss do Brasil Ltda
CNPJ: 33.131.079/0001-49
Objeto: Aquisição de 01 Microscópio Invertido
Prazo: 38 Dias
Data Assinatura: 22-12-2014
Vigência: Até 02-02-2015

 Educação
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Comunicado SE-1, de 4-3-2015
Educadores da Rede Estadual Paulista, Pais de Alunos, Alu-

nos e Comunidade Escolar.
Neste momento, que marca o início de uma nova gestão no 

Governo do Estado de São Paulo, a Secretaria da Educação rea-
firma seu compromisso com a melhoria da qualidade do ensino, 
informando as diretrizes que nortearão as políticas educacionais 
no período 2015-2018.

DIRETRIZES NORTEADORAS DA POLÍTICA EDUCACIONAL 
DO ESTADO DE SÃO PAULO – 2015 - 2018

PRINCÍPIO: MELHORIA DA QUALIDADE COM IGUALDADE E 
EQUIDADE PARA TODOS.

DIRETRIZES:
1. FOCO NO DESENVOLVIMENTO DAS COMPETÊNCIAS E 

HABILIDADES PREVISTAS NO CURRÍCULO OFICIAL DO ESTADO 
DE SÃO PAULO.

2. ESCOLA COMO FOCO PRIORITÁRIO DA GESTÃO CEN-
TRAL E REGIONAL

3. AMBIENTE ESCOLAR ORGANIZADO PARA A APRENDIZA-
GEM - TEMPO, ESPAÇO, PESSOAS.

4. FORMAÇÃO CONTINUADA COM FOCO NA PRÁTICA.
5. COORDENAÇÃO E ARTICULAÇÃO COM OS MUNICÍPIOS 

PAULISTAS.
6. COERÊNCIA, CONSISTÊNCIA E ESTABILIDADE NA COMU-

NICAÇÃO PARA ENGAJAMENTO DA REDE E DA SOCIEDADE.
PRINCÍPIO: MELHORIA DA QUALIDADE COM IGUALDADE E 

EQUIDADE PARA TODOS
A educação só pode ter qualidade se for para todos, todas 

as escolas e todos os alunos. Igualdade de acesso a todos os 
benefícios que o ensino público estadual tiver capacidade de 
oferecer é condição de qualquer melhoria qualitativa.

* A igualdade é irmã siamesa da equidade, porque só pode 
ser alcançada se, além de oportunidades iguais, os tratamentos 
forem diferenciados, de acordo com as necessidades dos alunos 
e as condições escolares.

DIRETRIZES
1. FOCO NO DESENVOLVIMENTO DAS COMPETÊNCIAS E 

HABILIDADES PREVISTAS NO CURRÍCULO OFICIAL DO ESTADO 
DE SÃO PAULO.

Premissas
* A garantia da igualdade se expressa no currículo que 

estabelece o que todos os alunos têm o direito de aprender em 
seu percurso escolar. Fixando o que é direito de aprendizagem, o 
currículo abriga a diversidade metodológica e didática, garantia 
da diversidade de tratamento exigida pela equidade.

Linhas de ação
* Resgatar a centralidade do currículo como articulador de 

atividades, programas e recursos pedagógicos.
* Reafirmar a importância da progressão continuada para 

garantir que todos os alunos aprendam ao longo do percurso 
escolar.

* Garantir a articulação entre currículo e avaliação, e o uso 
dos resultados na reorientação da prática pedagógica.

* Resgatar a importância dos processos de acompanhamen-
to da aprendizagem dos alunos.

* Garantir as atividades de reforço e a recuperação e mate-
riais e recursos de apoio ao seu desenvolvimento.

* Usar as TIC como recurso pedagógico auxiliar para desen-
volver as competências e habilidades previstas no currículo.

2. ESCOLA COMO FOCO DA GESTÃO CENTRAL E REGIONAL
Premissas
* Políticas educacionais precisam incidir sobre a atividade 

fim que se realiza na escola. Manter esse foco requer da gestão 
um esforço sistemático para que todos os níveis da organização 
tenham presente e não percam de vista as aprendizagens pre-
vistas no currículo.

* Esse esforço de focalizar a escola deve incluir comuni-
cação permanente e apoio aos responsáveis pela supervisão e 
gestão pedagógica, mecanismos de acompanhamento em todos 
os níveis do sistema por meio de indicadores educacionais.

Linhas de ação
* Coordenar, planejar e acompanhar a implementação des-

centralizada das políticas e diretrizes educacionais, garantindo a 
articulação entre a gestão central e a gestão regional e escolar, e 
a disseminação das informações na estrutura da Secretaria tanto 
vertical quanto transversalmente.

c) Oficiar a parte interessada acerca da decisão proferida no 
presente procedimento administrativo.

Assunto: Invalidação da partilha da pensão por morte
Benefício 50163612
Ref. militar falecido: SD PM RE 28.739 FRANCISCO SEBAS-

TIÃO DE OLIVEIRA, falecido em 02-02-1986
Interessada: Rosimara Cristina de Castro Oliveira (RG 

37.678.726-0 - CPF 071.209.208-04)
Por meio de procedimento administrativo de invalidação da 

partilha da pensão por morte (Processo 11899/2014), foi apu-
rada a irregularidade do ato administrativo ocorrido em 10-12-
2003, que partilhou o benefício em 50% para a cônjuge Gilda e 
25% para cada uma das filhas, Rosimara e Juscimara, quando já 
havia ocorrido partilha anterior a ser respeitada, na proporção 
de 16,66% e 33,33%, em favor das filhas, respectivamente. 
Desta forma, com fundamento no artigo 22 combinado com o 
art. 9º, §5º da Lei Estadual 452/74, em sua redação original, bem 
como na orientação da Consultoria Jurídica emitida no Parecer 
CJ/SPPREV 168/2015, integralmente aprovado por esta Diretoria, 
favorável a invalidação do ato administrativo, determino:

a) A invalidação do ato administrativo ocorrido em 10-12-
2003, que partilhou o benefício em 50% para a cônjuge Gilda e 
25% para cada uma das filhas, Rosimara e Juscimara, quando já 
havia ocorrido partilha anterior a ser respeitada, na proporção 
de 16,66% e 33,33%, em favor das filhas, respectivamente. De 
modo que o benefício ficará partilhado da seguinte forma:

- 41,66% para a Sra. Rosimara Cristina de Castro Oliveira.
b) Publicação da presente decisão em Diário Oficial do 

Estado de São Paulo;
c) Oficiar a parte interessada acerca da decisão proferida no 

presente procedimento administrativo;
d) Encaminhar o aludido Processo Administrativo para que 

a SMP elabore planilhas, observando o prazo prescricional pre-
visto no § 3º, inciso IV, do artigo 206 do Código Civil, conforme 
orientação da emitida nos Pareceres PA 60/2010 e 15/2012 CJ/
SPPREV 824/2013, a fim de subsidiar o encaminhamento deste 
para dispensa do Sr. Governador;

e) Após, providenciar expediente de remessa a Casa Civil 
para eventual dispensa dos valores pelo Sr. Governador do 
Estado.

 Despachos do Diretor, de 04-03-2015
Exclusão de Habilitação por Falecimento

REF.: março EXERCÍCIO 2015
ORDEM NOME DO MILITAR FALECIDO BENEFICIÁRIO COD BENEFÍCIO

1 Wilson Félix Justiniano Maria Elena Justiniano 50200896
2 Itair Severino dos Santos Claudete Toledo dos Santos 60058176
3 José Carcelles de Jesus Josefina Dornelas da Silva 50226630
4 Salvador Francisco de Oliveira Helena Apparecida de Oliveira 50351524
5 Waldir César Maria Bento Barbosa 50266410
6 Nonato Pereira Barbosa Maria Thereza Barbosa 50272762
7 Jairo Scala Maria Joana Osmo Scala 50184391
8 Ricardo Collaço França Odette Toni França 50290930

Exclusão de Habilitação por Casamento
REF.: março EXERCÍCIO 2015

ORDEM NOME DO MILITAR FALECIDO BENEFICIÁRIO COD BENEFÍCIO
1 Raimundo Martins da Silva Eunice Gonçalves da Silva 50277047

 INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS 
DE SÃO PAULO

 Extrato de Contrato
Contratante: INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE 

SÃO PAULO
Contratada: KATEC do Brasil Distribuidora de Produtos de 

Informática Ltda EPP.
Objeto Contratual: Aquisição de 56 discos rígidos.
Processo IP. 8479/2014
Dotação: 3390.30.61 - Peças e Acessórios e Componentes 

de Informática.
Valor: R$ 65.200,00 para o exercício vigente.
Data de assinatura: 23-02-2015.
 CARTEIRA DOS ADVOGADOS
Despacho da Diretora, de 04-03-2015
Deferido:
PENSÃO:
O pedido de pensão por morte do Dr. CLOVIS DE MELLO, a 

senhora ALAMIS CARDOSO DE MELLO (na condição de viúva), 
conforme previsto no artigo 9º da lei 10.394/70.

O pedido de pensão por morte do Dr. PLINIO DARCI DE 
BARROS, a senhora ANA LUCIA CERDEIRA DE BARROS (na con-
dição de viúva), conforme previsto no artigo 9º da lei 10.394/70.

Deferido:
APOSENTADORIA:
O pedido de aposentadoria nos termos do artigo 9º inciso 

I e II da lei 13.549/09, formulado pelo Dr. MARIO DORINDO 
MARTINS, por preencher os requisitos, Tempo de Inscrição na 
Ordem dos Advogados do Brasil, Tempo Contribuição para a 
Carteira e Idade.

O pedido de aposentadoria nos termos do artigo 21º inciso 
I da Lei 10.394/70, formulado pelo Dr. MARCIO RAMOS SOARES 
DE QUEIROZ, por preencher o requisito, Idade.

Indeferido:
APOSENTADORIA:
O pedido de aposentadoria nos termos do artigo 9º inciso 

II da lei 13.549/09, formulado pelo Dr. JOSÉ DE HARO HERNAN-
DES, por não preencher o requisito, Tempo de Contribuição para 
as Carteiras e Idade.

Deferido:
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
À vista do Laudo Pericial 053/2015 de 29/01/ 2015, DEFERI-

DO, o pedido de Aposentadoria por Invalidez, formulado pelo(a) 
Senhor KLEBER FERRAZ DE SOUZA (a) inscrito na Carteira de 
Previdência dos Advogados, é portador(a), de patologia que o 
(a) INVALIDA para exercer suas atividades profissionais, devendo 
retornar para nova avaliação médica em 01 (hum) ano.

Para fins de Imposto de Renda a patologia ESTÁ PREVISTA 
inciso XIV do artigo 6º da Lei 7713 de 22/12/88, alterado pelo 
artigo 47 da Lei 8541 de 23/12/92, com a redação dada pelo 
artigo 1º da lei 11052 de 29-12-2004.

À vista do Laudo Pericial 100/2015 de 20-02-2015, DEFERI-
DO, o pedido de Aposentadoria por Invalidez, formulado pelo(a) 
Senhor SERGIO SANTISTEBAN DURAN (a) inscrito na Carteira 
de Previdência dos Advogados, é portador(a), de patologia que 
o (a) INVALIDA, EM DEFINITIVO, para exercer suas atividades 
profissionais.

Para fins de Imposto de Renda, a patologia NÃO ESTÁ 
PREVISTA no inciso XIV do artigo 6º da Lei 7713 de 22/12/88, 
alterado pelo artigo 47 da Lei 8541 de 23/12/92, com a redação 
dada pelo artigo 1º da lei 11052 de 29-12-2004.

Deferido:
ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA:
À vista do Laudo Pericial 081/2015 de 13-02-2015, DEFERI-

DO, o pedido de Isenção de Imposto de Renda, formulado pelo 
(a) Senhor (a) IRENE ELISA EVANGELINA VANDONI, advogada, 
é portador(a), de patologia diagnosticada em 08-07-2014 
que ESTÁ PREVISTA no inciso XIV do artigo 6º da Lei 7713 de 
22/12/88, alterado pelo artigo 47 da Lei 8541 de 23/12/92, com 
a redação dada pelo artigo 1º da lei 11052 de 29-12-2004.

Encontra-se INCAPAZ para os atos da vida civil.
O presente laudo tem VALIDADE DEFINITIVA a contar da 

data do diagnóstico (08/07/2014).
Deferido:
CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO:
MARISA PRADO SAMPAIO
 Despacho do Superintendente, de 24-02-2015
Ratificando, nos termos do artigo 26 da Lei 8.666/93, a 

inexigibilidade de licitação declarada pela Chefia de Gabinete 
às fls. 285, para contratação do BANCO DO BRASIL, referente 
a contratação de prestação de serviços de cobrança de títulos - 
IPESP, com efeitos retroativos a 20-07-2011.


		certificacao@imprensaoficial.com.br
	2015-03-05T03:42:19-0300
	São Paulo
	ICP-Brasil
	Assinatura digital de documento




