
 
                                         BOLETIM ASSEF OUTUBRO/2019   
               25 DE OUTUBRO DIA DO ENGENHEIRO CIVIL  -   PARABÉNS!!! 
 
ASSOCIADO: Mantenha seus dados cadastrais atualizados para recebimento das comunicações. 
Envie-nos seu endereço de e-mail. 
 
APOSENTADOS E PENSIONISTAS: 
A LEI GARANTE ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA PARA O PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE 
 
( Lei nº 7.713, de 1988, art. 6º, inciso XIV; Lei nº 8.541, de 1992, art. 47; Lei nº 9.250, de 1995, art. 30, § 2º e 
Lei nº 11.052, de 2004 ); 
 
São considerados rendimentos isentos, os proventos relativos a aposentadoria, reforma ou pensão     
(inclusive complementações) motivada por acidente em serviço e os recebidos por portadores de 
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia 
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, 
nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, 
síndrome da imunodeficiência adquirida (Aids), hepatopatia grave e fibrose cística (mucoviscidose), com base 
em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria 
ou reforma.  
 
Para se beneficiar da isenção, o aposentado deverá comprovar o enquadramento mediante apresentação de 
laudo pericial emitido pelo Departamento de Perícias Médicas do Estado de São Paulo - DPME ou serviço 
médico oficial da União (Lei nº 9.250, de 1995, art. 30, § 2º e parecer CJSF 202/2009) 
https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/folha/Paginas/Imposto-de-Renda.aspx#rendimentos_isentos 
 
  
2º ENCONTRO NACIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE FERROVIÁRIO 
INTEGRAR PARA DESENVOLVER E RENOVAR O SETOR FERROVIÁRIO BRASILEIRO 

Data:  14 a 16 de outubro de 2019         Local: USP - Prédio da Engenharia Civil  - Av. Prof. Almeida Prado, 
Trav.2 nº 83  Cidade Universitária –  “Edifício Paula Souza “ – São Paulo - SP  

Mais informações acessar o site:  www.encontroferroviario.com.br 
O Encontro Nacional para Desenvolvimento do Transporte Ferroviário é organizado pelo Laboratório de 
Inovação em Vias Metroferroviárias (LIM), em parceria com o Laboratório de Tecnologia de Pavimentação 
(LTP), ambos pertencentes ao Departamento de Engenharia de Transportes da Escola Politécnica da USP. 
Se você é professor, pesquisador, estudante de níveis superior ou técnico ligados à área ou profissional do 
mercado ferroviário em geral, participe. Toda contribuição é enriquecedora e pode elevar ainda mais o nível 
das discussões. Contamos com sua presença.      
Distribuído em três dias de evento, o II Encontro Nacional para Desenvolvimento do Transporte Ferroviário 
proporcionará aos participantes uma nova experiência sob o ponto de vista técnico. Além de apresentações 
e discussões sobre temas específicos da ferrovia, também fazem parte da programação workshop sobre via 
permanente e visita ao Laboratório de Inovação em Vias Metroferroviárias (LIM) da POLI-USP (Escola 
Politécnica da Universidade de São Paulo), onde serão apresentados projetos e equipamentos que estão 
em desenvolvimento para alavancar a pesquisa e apoiar o crescimento do setor ferroviário no Brasil. 



 

         

  
CREA SELECIONA ESTAGIÁRIOS DE COMUNICAÇÃO, DIREITO, ENGENHARIA CIVIL E ADMINISTRAÇÃO.  
Inscrições vão até o dia 06/10 no site do CIEE 

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO – CREA-SP torna público 
o processo seletivo para realização de estágio remunerado na Capital, em conformidade com a Lei nº 11.788, 
de 25 de setembro de 2008 e o contrato firmado com o Centro de Integração Empresa-Escola –  CIEE,  de 
acordo com as instruções contidas no Edital nº 01/2019 que poderá ser acessado pelo link abaixo: 
https://portal.ciee.org.br/processos-seletivos-especiais/crea-sp-set19/ 
  
 FÓRUM DE ENERGIA ELÉTRICA 
 

Data:17/10/2019  
 
Local:   Auditório Senai Barueri: Alameda Wagih Salles Nemer, 124 - Centro, Barueri – SP 
Descrição:  Fórum Energia Elétrica - Energias Renováveis e Usinas Termoelétricas.   
Data:  17/10/2019  
 
Programação: 

 
Das 18 às 19h: Credenciamento; das 19 às 19h30:  Abertura;  das 19h30 às 20h45: Apresentação  

 
Das 20h45 às 21h15: Perguntas e das 21h15 às 22h:  Coquetel 
 
Contato: | http://www.workneteventos.com.br/projetos/asseab/ | 

                                                                                                                                                                                                                                   
ARTS: ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA   
Assinale o Código 060, no campo “ entidade de classe “desta forma parte do valor arrecadado da ART, retorna  
para nossa Associação na forma de auxílio para manutenção da mesma. Se o campo ficar em branco o repasse  
irá para o CONFEA  -  Conselho Federal de Engenharia e Agronomia.   
                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                         A DIRETORIA                                              


