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ATOS DO EXECUTIVO

INSTITUTO DA PREVIDÊNCIA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

PORTARIAS

O MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS PERDÕES,
pessoa jurídica de Direito Público interno, inscrita no
CNPJ/MF sob nº 52.359.692/0001-62, com sede na Rua
Dom Duarte Leopoldo, nº 83, Centro, em Bom Jesus dos
Perdões - SP, CEP: 12955-000, representado pelo
Prefeito Municipal, Sr. Benedito Rodrigues da Silva
Filho, brasileiro, casado, portador da cédula de
identidade RG nº 463845 SSP/GO e do CPF/MF nº
170.609.311-04, residente e domiciliado nesta cidade de
Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo, no uso de
suas atribuições, em cumprimento ao artigo 31 da Lei
Federal nº 13.465/2017 e artigo 24 do Decreto Federal nº
9.310/2018, FAZ SABER ao proprietário Tabular
Durval Paes e outros”, eventuais sucessores,
responsável(s)
pela
implantação,
confrontantes/confinantes, terceiros interessados ou a
quem mais possa interessar e conhecimento tiver, que
fora instaurado o processo de REURB para fins de
regularização fundiária urbana do núcleo urbano
informal denominado “Vila São José II” com acesso
principal pela Rua São Benedito, nesta cidade de Bom
Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo, objeto da
matricula nº 304 do CRI de Atibaia/SP, com as seguinte
localização:

PORTARIA N.º 010/2021
“Dispõe sobre a concessão do benefício de
Aposentadoria
Voluntária
por
Tempo
de
Contribuição a servidora Sra. Silvia Helena Paes
Avoni.”
O Superintendente do PREV BOM JESUS – Instituto
de Previdência dos Servidores Públicos do Município de
Bom Jesus dos Perdões, no uso de suas atribuições legais
e,
Observando a Legislação Nacional, em especial a
Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de
2019, que altera o sistema de previdência social e
estabelece regras de transição e disposições
transitória, sendo que em seu o art. 10, § 7º dispõe que:
“Aplicam-se às aposentadorias do servidores dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios as normas
constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data da
entrada em vigor desta Emenda Constitucional, enquanto
não promovidas as alterações na legislação interna
relacionada ao respectivo regime próprio de previdência
social”.
Fundamentado no art. 6º da Emenda Constitucional
41/2003, c/c com o art. 23 da Lei Municipal nº 2.391 de
24 de agosto de 2016, os benefícios dos arts. 156 e 159
da Lei Municipal nº 1.500/1999;
Resolve:
Art. 1º Conceder o benefício de Aposentadoria
Voluntária por Tempo de Contribuição a servidora
Sra. Silvia Helena Paes Avoni, portadora do RG n.º
18.975.866-1 SSP/SP e inscrita no CPF sob o n.º
103.469.038-82, servidora efetiva no cargo de Técnico
de Enfermagem, lotada na Unidade Mista de Saúde,
com direito a proventos integrais e à paridade.

Fica(m), o(s) acima nominado(s), NOTIFICADO(s) de
que, para que no prazo de 30 (trinta) dias a contar do
recebimento da presente, venha manifestar sobre o
procedimento de REURB promovido por esta
Municipalidade. Esclarece que foram respeitadas as
exigências legais e de praxe da área a ser regularizada.
Notifico também que, nos termos do §6º do artigo 31 da
Lei Federal nº 13.465/2018 e §6º do artigo 24 do Decreto
Federal nº 9.310/2018, a ausência de manifestação no
prazo informado, será interpretada como concordância à
REURB e aceitação tácita do pedido. Caso ocorra
manifestação, a mesma deverá ser feita em nome do
Município de Bom Jesus dos Perdões e entregue no
endereço da notificante a título de contranotificação.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor nesta data, revogadas
as disposições em contrário.
Registre-se, publique-se, cumpra-se.
Bom Jesus dos Perdões/SP, 27 de maio de 2021.
José Natalino Santos de Oliveira
Superintendente do PREV BOM JESUS
PORTARIA N.º 011/2021

Bom Jesus dos Perdões, 27 de maio de 2021.

“Dispõe sobre a concessão do benefício de
Aposentadoria por Idade a servidora Sr.ª Vera Lucia
dos Anjos.

Rua Dom Duarte Leopoldo, nº 83 - Centro - CEP: 12955-000 - Bom Jesus dos Perdões/SP - (11) 4012-1000
1

IMPRENSA OFICIAL DA PREFEITURA DE BOM JESUS DOS PERDÕES
Quinta-Feira, 27 de Maio de 2021 - IOBJP - Nº 1002 - Ano VII
O Superintendente do PREV BOM JESUS – Instituto
de Previdência dos Servidores Públicos do Município de
Bom Jesus dos Perdões, no uso de suas atribuições legais
e,
Considerando a Legislação Nacional, em especial a
Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de
2019, que altera o sistema de previdência social e
estabelece regras de transição e disposições
transitória, sendo que em seu o art. 10, § 7º dispõe que:
“Aplicam-se às aposentadorias do servidores dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios as normas
constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data da
entrada em vigor desta Emenda Constitucional, enquanto
não promovidas as alterações na legislação interna
relacionada ao respectivo regime próprio de previdência
social”
Fundamentado no artigo 40, §1o, inciso III, alínea “b” e
§§3o e 17 da Constituição Federal, c/c art. 17 da Lei n.º
2.391, de 24 de agosto de 2016, o benefício do art. 159
da Lei n.º 1.500, de 13/12/1999;
Resolve:
Art. 1º Conceder o benefício de Aposentadoria por
Idade, à servidora Srª Vera Lucia dos Anjos, brasileira,
viúva, portadora do RG n.º 10.497.547-7 SSP/SP e
inscrita no CPF sob o n.º 041.945.578-75, Merendeira,
lotada no Ensino Fundamental, com proventos
calculados conforme a proporcionalidade da média
contributiva nos termos do art. 40, §§3º e 17 da
Constituição Federal e Lei 10.887/2004, observando-se a
limitação do art. 40, §2º da Constituição Federal,
conforme processo administrativo do PREV BOM
JESUS, a partir desta data até posterior deliberação.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor nesta data, revogadas
as disposições em contrário.
Registre-se, publique-se, cumpre-se.
Bom Jesus dos Perdões/SP, 27 de maio de 2021.
José Natalino Santos de Oliveira
Superintendente do PREV BOM JESUS
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