
Ano XVII - Edição 1043 - Cidade de Taboão da Serra, 13 de Abril de 2022 - Prefeito José Aprígio da Silva

1043 
E X P E D I E N T E

IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO

Secretário de Comunicação:
Arnoldo Landiva

Edição:
Secretaria de Comunicação

Textos e Revisão:
Assessoria de Imprensa

Secretaria de Comunicação 
PMTS

Pça Miguel Ortega, 439
Pq. Assunção - 06754 - 910

Telefone: (11) 4788-5487
www.ts.sp.gov.br

Veículo de Imprensa Oficial
autorizado pela Lei Municipal 

1550-05

As notícias relativas às atividades 
da Câmara Municipal de Taboão 

da Serra são de responsabilidade 
exclusiva do Poder Legislativo.

imprensa@taboaodaserra.sp.gov.br

Criada em 18 de Fevereiro de 2005

JOSÉ APRÍGIO DA SILVA, Prefeito de Taboão da Ser-
ra, usando das atribuições que lhe são conferidas por 
Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele 
promulga o seguinte:

LEI COMPLEMENTAR  Nº 379/2022

Dispõe sobre: A alteração de dispositivos da Lei Comple-
mentar 141/2007, para adequar as normas municipais às 
emendas constitucionais reformadoras posteriores. Alte-
ra dispositivo da Lei Complementar 18/94 e dá outras 
providências. Altera dispositivos da Lei nº 2289/2018.

Art. 1º. A Lei complementar no 141, de junho de 2007, 
com as modificações subsequentes, passa a vigorar com 
as seguintes alterações:
“Art. 15...
XXIV – enteado: o filho de matrimônio ou união estável 
anterior, do cônjuge ou companheiro atual do segurado, 
observadas as disposições previstas no art. 54 desta Lei. 
”
“Art. 16. A Estrutura de Governança da TABOÃOPREV 
será composta:
I - pelo Conselho Deliberativo;
II - pelo Conselho Fiscal;
III - pela Diretoria Executiva;
IV - pelo Comitê de Investimentos. (Redação dada pela 
Lei Complementar nº 288/2012)

Parágrafo Único: REVOGADO

§ 1º. Os Conselhos Deliberativo, Fiscal e Comitê de In-
vestimentos terão representação paritária e seus mem-
bros serão escolhidos de forma a conferir represen-
tatividade, de um lado, aos segurados e, de outro, aos 
patrocinadores, de acordo com os critérios estabelecidos 
neta Lei.

§ 2º. Os membros dos órgãos colegiados da estrutura 
administrativa da Taboãoprev não poderão acumular 
cargos de que trata esta lei complementar, mesmo que 
indicados e ou eleitos para órgãos diferentes e por distin-
tos entes municipais.
§ 3º. A função exercida nos Conselhos Deliberativo, 
Fiscal e no Comitê de Investimentos será exercida sem 
prejuízo das atribuições relativas a seu cargo efetivo e 
será remunerada por gratificação equivalente a 5 (Cinco) 
UFM – Unidade Fiscal do Município, ou outra unidade 
que vier a substituí-la, por reunião ordinária, no míni-
mo, uma por mês, limitada a quatro reuniões mensais, 
incluindo as ordinárias e extraordinárias. 
§ 4º. Nos dias em que se realizarem as sessões do Conse-
lho Deliberativo, do Conselho Fiscal ou do Comitê de In-
vestimentos, respectivo integrante poderá ser dispensa-
do de comparecer ao respectivo local de trabalho, sendo 
os dias correspondentes considerados como de exercício 
no cargo efetivo para todos os efeitos legais. ” 

SEÇÃO I
DO CONSELHO DELIBERATIVO

“Art. 17. O Conselho Deliberativo, Órgão máximo da 
estrutura de governança, é responsável pela definição 
da Política Geral da TABOÃOPREV, atuando através do 
estabelecimento de diretrizes e normas gerais de organi-
zação, operação e administração da Autarquia.”
“Art. 18. O Conselho Deliberativo será composto por 6 
(seis) membros, titulares de cargos de provimento efeti-
vo, ou neles aposentados, e respectivos suplentes, sendo:

I – 03 (três) membros eleitos pelos segurados, sendo 02 
(dois) representantes dos segurados ativos e 01 (um) re-
presentante dos segurados inativos, eleitos por voto dos 
servidores segurados, mediante processo eleitoral a ser 
disciplinado por regulamento do Executivo;
II – 02 (dois) membros, segurados, indicados pelo Chefe 

do Poder Executivo Municipal;
III – 01 (um) membro, segurado, indicado pelo Chefe do 
Poder Legislativo Municipal.

§ 1º Os membros do Conselho Deliberativo escolherão 
entre si, o seu Presidente e o seu Secretário.
...
§ 3º. Os suplentes substituirão os titulares em suas licen-
ças e impedimentos e os sucederão em caso de vacância, 
observada a ordem de classificação no pleito, para os 
membros eleitos. ” 
“Art. 19. Compete ao Conselho Deliberativo:
I – aprovar a política e as diretrizes de investimentos dos 
recursos administrados pela TABOAOPREV;

II – elaborar e aprovar seu Regimento Interno; 

III – aprovar os regulamentos e instruções normativas 
e demais atos disciplinadores das matérias previdenci-
árias;

IV – deliberar sobre o balanço patrimonial, as demons-
trações de resultados, as origens e aplicações de recur-
sos, as mutações do patrimônio líquido, o parecer atua-
rial, as notas explicativas às demonstrações financeiras 
e o relatório do Superintendente Autárquico, após o pa-
recer do Conselho Fiscal e da auditoria independente, se 
for o caso;

V – autorizar a aquisição, alienação ou oneração de bens 
móveis e imóveis, bem como a aceitação de doações, 
bens e legados com encargos; 

VI – aprovar a proposta orçamentária anual, bem como 
suas respectivas alterações;

VII – autorizar e aprovar a negociação de eventuais va-
lores e contribuições em atraso devidos pelo Município e 
pelos servidores, observada a legislação vigente quanto 
ao parcelamento e a necessidade de projetos de lei para 
a recomposição do equilíbrio financeiro-atuarial do re-
gime;

VIII - fiscalizar as atividades da TABOAOPREV, com o 
auxílio de seu Conselho Fiscal;

IX- deliberar sobre propostas de medidas a serem ado-
tadas pelos órgãos promotores de concursos públicos, 
visando ao aperfeiçoamento dos instrumentos que obje-
tivem apurar a capacitação e aptidão dos aprovados para 
as funções públicas, inclusive quanto às atribuições dos 
cargos colocados em concurso, que deverão ser incluídas 
nos editais de concurso;

X – acompanhar os projetos de lei disciplinadores de 
concessão de vantagens pecuniárias, reestruturações e 
planos de cargos e remuneração dos servidores públi-
cos municipais, que provoquem impactos nos recursos 
previdenciários, sem o devido custeio, promovendo os 
atos necessários, junto às autoridades municipais com-
petentes, para que as proposituras não comprometam o 
equilíbrio financeiro-atuarial do regime;

XI - propor aos órgãos patronais normas para implan-
tação de programas de readaptação e reabilitação dos 
servidores, bem como programas de pré e pós aposen-
tadoria, 

XII – acompanhar e apreciar, por relatórios gerenciais 
por ele definidos, a execução dos planos, programas e 
orçamentos previdenciários;

XIII – deliberar sobre a contratação de instituição finan-
ceira, para administração da carteira de investimentos 
em conformidade com as normas editadas pelo Conselho 
Monetário Nacional;

XIV - deliberar sobre consultas dos segurados sobre 
matéria previdenciária, de competência do TABOAO-
PREV;

XV – deliberar, em grau de recurso, quanto às decisões 
da Diretoria Executiva, na forma prevista no regimento 
interno;

XVI – aprovar a proposta de regulamentação do proces-
so eleitoral do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e 
Comitê de Investimentos.

XVII - funcionar como órgão de aconselhamento do 
Superintendente Autárquico, nas questões por ele sus-
citadas;

XVIII - examinar e emitir parecer conclusivo sobre pro-
postas da alteração da política previdenciária do Muni-
cípio;

XIX- manifestar-se, conjuntamente com o Conselho Fis-
cal, sobre a prestação de contas anual a ser remetida ao 
Tribunal de Contas, podendo, se for necessário, propor a 
contratação de auditoria externa;

XX - praticar os demais atos administrativos necessá-
rios ao fiel cumprimento das atribuições de deliberação 
e decisão das atividades da Autarquia, ainda que não 
mencionadas, observando-se os princípios da legalida-
de, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência 
administrativa.” 

§ 1º. O regimento interno disciplinará as atividades do 
Conselho Deliberativo. ” 
“Art. 21...
§ 3º. Os suplentes substituirão os titulares em suas licen-
ças e impedimentos e os sucederão em caso de vacância, 
observada a ordem de classificação no pleito, para os 
membros eleitos. ” 

“Art. 22...
XIV - comunicar ao Conselho Deliberativo os fatos re-
levantes que porventura tenham sido verificados durante 
as atividades de fiscalização;
XV - requisitar ao Superintendente Autárquico e ao 
Presidente do Conselho Deliberativo as informações e 
providenciar as diligências que julgar necessárias ao de-
sempenho de suas atribuições;
XVI - proceder à verificação dos balancetes mensais, 
instruindo-os com os devidos esclarecimentos para pos-
terior encaminhamento ao Conselho Deliberativo;
XVII - propor ao Superintendente Autárquico as me-
didas que julgar de interesse para resguardar a lisura, 
transparência e eficiência da administração da Autar-
quia;
XVIII - analisar as contas anuais da Autarquia para pos-
terior encaminhamento ao Conselho Deliberativo;
XIX - comunicar ao Conselho Deliberativo, ao Chefe 
do Poder Executivo Municipal, bem como aos órgãos de 
controle externo, sobre quaisquer irregularidades encon-
tradas no exercício das atividades elencadas nos incisos 
anteriores deste artigo, apontando as medidas adotadas 
para a sua correção;

Art. 23 A Diretoria Executiva é o Órgão de administra-
ção geral da TABOÃOPREV, ao qual compete propor e 
executar as diretrizes e políticas aprovadas pelo Con-
selho Deliberativo, além dos demais atos necessários à 
gestão da Autarquia, nos Termos desta Lei.

“Art. 24. A Diretoria Executiva será composta pela: 
   I - Diretoria de Superintendência; 
   II - Diretoria Administrativo  
   III - Diretoria de Previdência.
IV-  Diretoria Financeira  
   § 1º (Vetado). 
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   § 2º  A indicação do Diretor de Previdência deverá 
recair, obrigatoriamente, sobre os segurados da TA-
BOÃOPREV. 
   § 3º Na hipótese de férias, afastamentos ou impedi-
mento do Diretor-Superintendente, caberá ao Diretor 
Administrativo responder interina e cumulativamente 
pelas atividades do cargo, sendo vedado qualquer acrés-
cimo pecuniário durante este período. 
   § 4º Na hipótese de férias, afastamentos ou impe-
dimentos dos Diretores Administrativo, Financeiro e 
Previdência, caberá ao Superintendente Autárquico 
responder interina e cumulativamente pelas atividades 
dos cargos. 
Art. 25 Caberá a Diretoria Executiva elaborar e aprovar 
o seu Regimento Interno, ad referendum por parte do 
Conselho Deliberativo.
Art. 26 Os segurados que porventura venham a exercer 
as atividades de Superintendente Autárquico, Diretor 
Administrativo, Diretor Financeiro e de Diretor de Pre-
vidência, deverão optar entre a retribuição pecuniária do 
Cargo em Provimento Efetivo e aquela paga pela TA-
BOÃOPREV.
§ 1º Realizada a opção a que se refere o caput e verificada 
a ocorrência de diferença entre os valores de retribuição 
pecuniária pagos para o cargo em Provimento Efetivo e 
aqueles pagos pela TABOÃOPREV, caberá à Autarquia 
o complemento da diferença até que seja atingido o limi-
te de equiparação, sem prejuízo das demais vantagens do 
cargo de Provimento Efetivo.
Art. 27 Compete ao Superintendente Autárquico, a coor-
denação das seguintes atividades:
...
II - cumprimento das deliberações do Conselho Delibe-
rativo e do Conselho Fiscal;
...
Art. 28  Sem prejuízo das atividades de gerenciamen-
to e coordenação previstas no artigo anterior, compete, 
ainda, ao Superintendente Autárquico a execução das 
seguintes atribuições:

II - elaborar e executar a política de investimentos dos 
recursos previdenciários da TABOÃOPREV e submetê-
-la a deliberação do Conselho Deliberativo;

III - informar, mensalmente, ao Conselho Deliberativo, a 
respeito dos resultados financeiros dos investimentos, do 
desempenho dos gestores externos e das taxas adminis-
trativas que porventura sejam cobradas, de forma que os 
Conselheiros possam opinar sobre a execução da política 
de investimentos;

IV – deferir, conceder e assinar juntamente com o Prefei-
to Municipal decretos de aposentadoria e pensões, bem 
como atualizar e cancelar benefícios previdenciários

V - assinar, em conjunto com o Diretor Financeiro, os 
cheques e demais documentos relativos à movimentação 
dos recursos financeiros da TABOÃOPREV;
...
X - encaminhar ao órgão competente da Administração 
Pública Direta, os processos administrativos de índole 
disciplinar para regular apuração e aplicação da sanção 
cabível, nos termos do Estatuto do Servidor Público do 
Município de Taboão da Serra e no Código Disciplinar 
dos Servidores Públicos vinculados a Administração 
Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município 
de Taboão da Serra;
...
XII - encaminhamento ao Conselho Deliberativo e ao 
Conselho Fiscal dos assuntos a eles pertinentes e faci-
litar o acesso de seus membros às informações e docu-
mentos da TABOÃOPREV;
...
XVII - submeter ao Conselho Deliberativo a política de 
investimentos, adotando todas as medidas necessárias 
para que as aplicações financeiras tenham a melhor ren-
tabilidade, liquidez e segurança;

Art. 29. Compete ao Diretor Administrativo:
 
I - executar o registro e guarda de bens e quais-
quer valores devidos a TABOÃOPREV, bem como 
a publicidade de sua movimentação financeira; 
II - executar o processamento e liquidação das despesas 
e o pagamento da folha de inativos e pensionistas;
III - apresentar e publicar na Imprensa Oficial do Muni-
cípio, bimestralmente, os quadros, dados estatísticos e 
balancetes, a fim de que se permita o acompanhamento 
das tendências orçamentárias; 
 
IV - executar os serviços de administração relacionados 
com os recursos humanos da Autarquia; 
V - executar os serviços relacionados à aquisição, 
recebimento, guarda e controle de materiais, primando 
pela sua economia; 

   VI- executar o controle cronológico das licitações, dos 
contratos e de seus aditamentos, observada a legislação 
própria; 
   VII - assinar juntamente com o Superintendente 
Autárquico todos os atos administrativos referentes ao 
quadro de pessoal da Autarquia; 
   VIII- executar o controle do almoxarifado e do patri-
mônio mobiliário da TABOÃOPREV; 
  IX - emitir o extrato anual individualizado dos segura-
dos e pensionistas; 
   X - executar as rotinas voltadas aos serviços gerais da 
TABOÃOPREV; 
   XI - praticar quaisquer atos administrativos ne-
cessários ao fiel cumprimento de suas atribuições de 
execução da administração da TABOÃOPREV, ainda 
que não mencionadas, observando-se os princípios da 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência administrativa.

Art. 29 –A  Compete ao Diretor Financeiro:

I- Gerir as atividades financeiras e de investimentos da 
Taboãoprev.

II - executar a contabilidade financeira, econômica em 
sistemas adequados, elaborando balancetes e balanços, 
além de demonstrativos das atividades econômicas da 
TABOÃOPREV;
 
III - executar a arrecadação das contribuições previden-
ciárias devidas à TABOÃOPREV   

IV- executar a elaboração do Orçamento Anual e Pluria-
nual de Investimentos, bem como todos os atos adminis-
trativos atinentes à matéria orçamentária ou financeira e 
o acompanhamento de sua respectiva execução;
 
 V - assinar, em conjunto com o Superintendente Autár-
quico, os cheques e demais documentos relativos à movi-
mentação dos recursos financeiros da TABOÃOPREV;
 
   VI  - responder pelos aspectos contábeis e financeiros 
da TABOÃOPREV;

   VII- - praticar quaisquer atos administrativos neces-
sários ao fiel cumprimento de suas atribuições de execu-
ção da administração da TABOÃOPREV, ainda que não 
mencionadas, observando-se os princípios da legalida-
de, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência 
administrativa

“Art. 30...
...
II - proceder à instrução dos processos de concessão, 
atualização e cancelamento de benefícios para análise 
da Unidade de Assuntos Jurídicos e posterior manifesta-
ção da Diretoria de Previdência, que encaminhará para 
a decisão do Superintendente Autárquico da TABOÃO-
PREV;
...
IV - executar as atividades de acompanhamento da legis-
lação federal relativa à seguridade social, propondo ao 
Superintendente Autárquico quaisquer atualizações que 
se fizerem necessárias;
“Art. 30 A...
O Comitê de Investimentos é órgão de natureza con-
sultiva, de assessoramento da Diretoria Executiva 
da TABOÃOPREV sobre a execução da Política de 
Investimentos dos recursos garantidores dos be-
nefícios do Regime Próprio de Previdência Social. 
   § 1º O Comitê de que trata o caput será 
composto por 5 (cinco) membros, sendo: 
I- Superintendente Autárquico da TABOÃOPREV; 
II - Diretor Administrativo da TABOÃOPREV; 
III - 02 (dois) membros eleitos pelos segurados, 
sendo 01 (um) representante dos segurados ati-
vos e 01 (um) representante dos segurados ina-
tivos, eleitos por voto secreto entre seus pares; 
IV - 1 (um) servidor efetivo do Poder Legislativo indica-
do pelo Presidente da Câmara.
...
§ 5º Fica vedada a indicação de membros do Conselho 
Deliberativo e do Conselho Fiscal da TABOÃOPREV 
para composição do Comitê de Investimentos.
...
“Art. 30 B...
§ 1º O Comitê de Investimentos reunir-se-á mensalmen-
te de forma ordinária e extraordinariamente quando os 
membros forem convocados por seu Coordenador.

 “Art. 31. O primeiro período de mandato dos membros 
eleitos para o Conselho Deliberativo e para o Conselho 
Fiscal será, excepcionalmente, de três anos, permitida 
uma única reeleição por período equivalente a quatro 
anos, sendo vedada a recondução dos membros indica-

dos.

§ 1º Transcorrido o período de que trata o caput, o man-
dato dos novos membros eleitos será de 04 (quatro) anos, 
sendo permitida à reeleição e recondução dos conselhei-
ros pelo dobro do período.

§ 2º O mandato dos membros do Comitê de Investimen-
tos será de quatro anos, sendo permitida à reeleição e 
recondução dos conselheiros pelo dobro do período.

Art. 32 Os membros do Conselho Deliberativo, do Con-
selho Fiscal, da Diretoria Executiva e do Comitê de In-
vestimentos perderão os seus mandatos nas seguintes 
hipóteses:

III - condenação pelo cometimento de falta disciplinar, 
apurada em regular processo administrativo que tenha 
garantido ao servidor o direito à ampla defesa e ao con-
traditório, sendo garantido o direito de prescrição trans-
corrido o período de 8 (oito)  anos;
...
§ 1º A hipótese de perda de mandato prevista no inciso 
III deste artigo será cabível para os membros do Con-
selho Deliberativo, do Conselho Fiscal, do Comitê de 
Investimentos para o servidor ou servidores indicados 
como membros da Diretoria Executiva da TABOÃO-
PREV.
...

§ 5º Na hipótese da ocorrência de perda de mandato de 
Presidente ou de Secretário do Conselho Deliberativo e 
do Conselho Fiscal e aplicadas as regras de substituição 
previstas nos parágrafos anteriores deste artigo, será re-
alizada nova eleição para a escolha dos respectivos Pre-
sidentes e Secretários.

§ 6º A perda de mandato motivada pela hipótese prevista 
no inciso VI deste artigo, acarretará a inelegibilidade do 
renunciante para 02 (duas) eleições subsequentes àquela 
que ensejou a sua posse, ficando impedido de se candida-
tar para membro do Conselho Deliberativo, do Conselho 
Fiscal e do Comitê de Investimentos.

Art. 33...
Parágrafo único. Caberá aos membros do Conselho De-
liberativo, deliberar, por maioria de votos, sobre o afas-
tamento a que se refere o caput, sendo vedado ao Conse-
lheiro investigado o direito a voto.

Art. 34...
§ 1º. Os candidatos ao Conselho Deliberativo da TA-
BOÃOPREV e ao Comitê de Investimentos ficarão 
dispensados do cumprimento do requisito previsto no 
inciso II deste artigo. 
Art. 35...
§ 2º Os indicados para o Conselho Deliberativo da TA-
BOÃOPREV e para o Comitê de Investimentos ficarão 
dispensados do cumprimento do requisito previsto no 
inciso II deste artigo.
§ 3º Os indicados para a Superintendência Autárquica e 
para a Diretoria Administrativa e Financeira ficarão dis-
pensados do cumprimento dos requisitos previstos nos 
incisos I, IV e V deste artigo.
§ 5º Na hipótese da indicação para o preenchimento dos 
Cargos de Superintendência Autárquica e Diretor Admi-
nistrativo/Financeiro recaírem sobre servidores públicos 
ocupantes de Cargo em Provimento Efetivo, deverão ser 
preenchidas todas as condições previstas neste artigo.
Art. 36 As reuniões do Conselho Deliberativo, do Conse-
lho Fiscal e do Comitê de Investimentos realizar-se-ão:
...
§ 2º Cada membro do Conselho Deliberativo, Conselho 
Fiscal e Comitê de Investimentos receberão retribuição 
pecuniária equivalente a 5 (Cinco) UFM – Unidade Fis-
cal do Município de Taboão da Serra vigente à época, por 
reunião ordinária de que participar.
Art. 37 As resoluções do Conselho Deliberativo e do 
Conselho Fiscal serão tomadas por maioria de votos, ca-
bendo aos respectivos Presidentes o voto de qualidade.

Art. 38...

I - órgãos de Direção compostos pelas:
a) Superintendência Autárquica;
...
II - órgãos de apoio:
a) unidade de Assuntos Jurídicos, subordinada a Supe-
rintendência Autárquica;
b) unidade de Expediente, subordinada a Diretoria de 
Previdência;
c) unidade de Benefícios Previdenciários, subordinada a 
Diretoria de Previdência;
d) unidade de Assistência Social, Saúde e Segurança do 
Servidor; subordinada a Diretoria de Previdência;

e) unidade de Administração, Gestão de Pessoas e Ma-
nutenção, subordinada a Diretoria Administrativo/Fi-
nanceira;
f) unidade de Contabilidade e Finanças, subordinada a 
Diretoria Administrativo/Financeira;
g) unidade de Licitações, subordinada a Diretoria Admi-
nistrativo/Financeira;
h) unidade de Controles Internos, subordinada a Direto-
ria Administrativo/Financeira;
i) unidade de Compensação Previdenciária, subordinada 
a Diretoria de Previdência.
Art. 39...
...
§ 1º Ficam os cargos efetivos alterados e renomeados na 
conformidade do Anexo I desta Lei Complementar.
§ 2º Ficam os cargos de livre nomeação alterados e re-
nomeados na conformidade do Anexo II desta Lei Com-
plementar.
§ 3º A jornada de trabalho para os cargos a que se refe-
re o caput é de 40 (quarenta) horas semanais, com ex-
ceção dos cargos de Analista Previdenciário – Área de 
Assuntos Jurídicos e Analista Previdenciário – Área de 
Assistência Social que possuem jornada de trabalho de 
30 (trinta) horas semanais.
§ 4º A progressão funcional dos servidores ocupantes 
de cargos de provimento efetivo da TABOÃOPREV ob-
servará, no que couber, o Plano de Cargos, Carreira e 
Vencimentos dos Servidores da Taboãoprev – Autarquia 
Previdenciária do Município de Taboão da Serra.

§ 5º A revisão geral da remuneração dos cargos previsto 
nos Anexo I e II desta lei, serão reajustados, a partir de 
1º de maio de cada ano, para preservar-lhes, em caráter 
permanente, o valor real, conforme legislação municipal 
vigente.

 “Art.49...
...
§ 2º. O servidor afastado ou licenciado temporariamente 
do exercício do cargo efetivo sem recebimento da remu-
neração poderá optar por efetuar o recolhimento até o 
prazo de 90 (noventa) dias corridos de seu afastamento. 
Caso não efetue o recolhimento mensal das contribui-
ções referentes a parte patronal e a do servidor, somente 
terá direito aos benefícios previstos nesta lei, desde que 
regularizada sua situação previdenciária, mediante o re-
colhimento das contribuições ao regime.

“§ 3º. Em razão da impossibilidade de compensação 
previdenciária dos períodos de afastamento, fica veda-
da a averbação de certidão de tempo de contribuição e 
de serviço ao RGPS ou de outros regimes próprios de 
previdência para efeito de aposentadoria, relativos aos 
períodos de afastamento de que trata este artigo. ” 

“ Art. 50. O servidor afastado, com prejuízo da remu-
neração no cargo efetivo, para exercer mandato eletivo 
municipal, estadual, distrital, ou federal, contribuirá 
para o regime sobre a remuneração de contribuição no 
cargo efetivo.
§ 1º. O Órgão junto qual o servidor exerce o mandato 
é responsável pelo recolhimento, à TABOAOPREV, das 
contribuições devidas pelo servidor afastado e pela con-
tribuição patronal a seu cargo. 
§ 2º. Na hipótese de não haver recolhimento da contri-
buição patronal pelo Poder responsável, o respectivo ór-
gão ou ente cedente deverá recolhê-la à TABOAPREV, 
sem prejuízo do direito de obter o ressarcimento junto ao 
Poder responsável. 
§ 3º. Na hipótese de o cessionário não proceder ao des-
conto e recolhimento da contribuição relativa ao servi-
dor, a TABOAOPREV deverá requerer ao interessado 
para que ele proceda ao recolhimento da contribuição 
diretamente ao Instituto, na forma a ser disciplinada em 
regimento interno. ” 
“Art.51...
...
IV...

b) independente da idade, forem inválidos para o exercí-
cio de atividade profissional, ocorrida a invalidez antes 
do falecimento do segurado e que será devidamente com-
provada por Junta Médica Oficial da TABOAOPREV ou 
outro órgão credenciado, observado o disposto no inciso 
III do art. 61 desta lei. “ 

§ 1º. A dependência econômica dos beneficiários indica-
dos neste artigo é presumida.

§ 2º. No caso de ex-cônjuge ou ex- companheiro (a), so-
mente será deferida pensão, se comprovada a percepção 
de pensão alimentícia concedida judicialmente, no mes-
mo percentual da pensão judicial concedida.
§3º.  Para comprovação do vínculo e da dependência 
econômica, conforme o caso, devem ser apresentados no 
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mínimo três dos seguintes documentos:
I - certidão de nascimento de filho havido em comum;
 II - certidão de casamento religioso;
III - declaração do imposto de renda do segurado, em que conste o interessado como seu dependente; 
IV - disposições testamentárias;
V - declaração especial feita perante tabelião;
VI- prova de mesmo domicílio;
VII - prova de encargos domésticos evidentes e existência de sociedade ou comunhão nos atos da vida civil;
VIII - procuração ou fiança reciprocamente outorgada;
IX - conta bancária conjunta;
X - registro em associação de qualquer natureza, onde conste o interessado como dependente do segurado;
XI - anotação constante de ficha ou livro de registro de empregados;
XII - apólice de seguro da qual conste o segurado como instituidor do seguro e a pessoa interessada como sua bene-
ficiária;
XIII - ficha de tratamento em instituição de assistência médica, da qual conste o segurado como responsável;
XIV - escritura de compra e venda de imóvel pelo segurado em nome de dependente;
XV - declaração de não emancipação do dependente menor de vinte e um anos; ou
XVI - quaisquer outros que possam levar à convicção do fato a comprovar.” 
Parágrafo Único - REVOGADO
“ Art. 52...

III – os irmãos inválidos, aplicadas as disposições previstas na alínea b do inciso IV, do art. 51, desta Lei. “

“Art. 54...

§ 3º. Aplicam-se as disposições contidas neste artigo ao menor sob guarda. ” 
“Art. 61. A perda da qualidade de beneficiário se dá nas seguintes hipóteses:
I – para o cônjuge ou companheiro (a): 
a) pela separação judicial ou divórcio, enquanto não lhe for assegurada a pensão alimentícia atribuída judicialmente;
b) pela anulação judicial do casamento ou união estável;
c) por decisão judicial transitada em julgado;
d) por outro casamento ou estabelecimento de outra união estável;
e) se inválido ou com deficiência, pela cessação da invalidez ou pelo afastamento da deficiência, respeitados os perío-
dos mínimos decorrentes da aplicação das alíneas “f” e “g” deste inciso; 
f) em 4 (quatro) meses, se o óbito ocorrer sem que o segurado tenha vertido 18 (dezoito) contribuições mensais ou se o 
casamento ou a união estável tiverem sido iniciados em menos de 2 (dois) anos antes do óbito do segurado;
g) transcorridos os períodos a seguir discriminados, estabelecidos de acordo com a idade do beneficiário na data de 
óbito do segurado, se o óbito ocorrer depois de vertidas 18 (dezoito) contribuições mensais e pelo menos 2 (dois) anos 
após o início do casamento ou da união estável: 
1) 3 (três) anos, com menos de 21 (vinte e um) anos de idade; 
2) 6 (seis) anos, entre 21 (vinte e um) e 26 (vinte e seis) anos de idade; 
3) 10 (dez) anos, entre 27 (vinte e sete) e 29 (vinte e nove) anos de idade;
4) 15 (quinze) anos, entre 30 (trinta) e 40 (quarenta) anos de idade;
5) 20 (vinte) anos, entre 41 (quarenta e um) e 43 (quarenta e três) anos de idade; 
6) vitalícia, com 44 (quarenta e quatro) ou mais anos de idade. 
II – para filho ou equiparado, pela emancipação ou ao completar 18 (dezoito) anos de idade, salvo se for inválido ou 
com deficiência;
III - para filho inválido, pela cessação da invalidez; 
IV - para filho que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave, declarada judicialmente, pelo afasta-
mento da deficiência, conforme for disciplinado pela TABOAOPREV;
V - para os beneficiários em geral:
a) pela cessação da dependência econômica ou financeira daqueles que comprovaram essa condição;
b) pelo óbito;
c) pela renúncia expressa;
d) pela exoneração ou demissão do servidor, bem como pela cassação de sua aposentadoria ou qualquer outra forma de 
sua desvinculação do regime, admitida em direito;
    e) pelo casamento ou estabelecimento de união estável.
§ 1o. A critério da TABOÃOPREV, o beneficiário de pensão, cuja concessão seja motivada por invalidez, por incapaci-
dade ou por deficiência, poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das referidas condições. 
§ 2o. Se o óbito do servidor decorrer de acidente de qualquer natureza ou de doença profissional ou do trabalho, 
independentemente do recolhimento de 18 (dezoito) contribuições mensais ou da comprovação de 2 (dois) anos de 
casamento ou de união estável, será concedida a pensão ao cônjuge ou companheiro (a), observados, conforme o caso, 
os seguintes prazos:
I – pelo prazo estabelecido na alínea f  do inciso IV, do caput deste artigo; ou
II – pelos prazos estabelecidos na alínea g do inciso IV, do caput deste artigo. 
§ 3o .Após o transcurso de pelo menos 3 (três) anos da publicação desta lei e desde que nesse período se verifique o 
incremento mínimo de um ano inteiro na média nacional única, para ambos os sexos, correspondente à expectativa de 
sobrevida da população brasileira ao nascer, poderão ser fixadas, em Decreto do Executivo, em números inteiros, no-
vas idades para os fins previstos na alínea “g” do inciso IV do caput, deste artigo, de acordo com o que for estabelecido 
por ato da União, limitado o acréscimo na comparação com as idades anteriores ao referido incremento. 
§4º.  Perde, ainda, o direito à pensão por morte: 
I - após o trânsito em julgado, o beneficiário condenado pela prática de crime de que tenha dolosamente resultado a 
morte do servidor; 
II - o cônjuge, o companheiro ou a companheira se comprovada, a qualquer tempo, simulação ou fraude no casamento 
ou na união estável, ou a formalização desses com o fim exclusivo de constituir benefício previdenciário, apuradas em 
processo judicial no qual será assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa.
III - por qualquer fato que motive o cancelamento da filiação e da inscrição. 
§ 5º No caso do pensionista inválido, a emancipação decorrente de colação de grau em curso de nível superior não faz 
cessar a pensão.
§ 6º. A cota de pensão daquele cujo direito cessar, reverterá proporcionalmente em favor dos demais. 
§ 7º. Com a extinção do direito do último pensionista, extingue-se a pensão. ” 
...
Art. 70 A alíquota de contribuição previdenciária do Município de Taboão da Serra, suas autarquias, fundações e do 
Poder Legislativo para o custeio do RPPS corresponderá a 16,22% (Dezesseis e vinte e dois centésimos por cento) do 
total de sua folha de pagamento, em conformidade com o estabelecido na Lei Municipal nº 2.289, de 22 de junho de 
2018.
Parágrafo único. O custeio suplementar necessário à manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS, será 
implementado na forma e prazos estabelecidos no último estudo atuarial realizado anualmente.
...
”Art. 73.A. Na hipótese de recolhimento indevido de quaisquer das parcelas discriminadas nos incisos do artigo 73 
desta lei, o respectivo valor será devolvido ao servidor devidamente atualizado pelo índice de correção da caderneta 
de poupança.
Art. 73.B. Anualmente serão recolhidas 13 (treze) contribuições, sendo 12 (doze) relativas a cada mês do ano e uma 
ao abono trezeno (13º salário).
Art. 73.C. As decisões administrativas que envolvam matéria de contribuição previdenciária dos servidores estatu-

tários serão proferidas pelo Superintendente Autárquico da TABOÃOPREV, após a emissão de parecer jurídico, e, 
em seguida, encaminhadas ao Legislativo, Executivo e suas autarquias e fundações públicas, para providências que 
porventura lhes digam respeito, se necessário”. 
...
Art. 76 O valor anual da Taxa de Administração a que se refere o caput será de 2,4% (dois inteiros e quatro décimos por 
cento) aplicados sobre o somatório da remuneração de contribuição de todos os servidores ativos vinculados ao RPPS, 
apurado no exercício financeiro anterior, observando-se que:
...
III - o RPPS deverá constituir Reserva Administrativa com as sobras do custeio das despesas do Exercício, cujos valo-
res serão aplicados para os fins a que se destina a Taxa de Administração.
...
IV – A Taxa de Administração deverá ser administrada em contas bancárias e contábeis distintas dos recursos desti-
nados ao pagamento dos benefícios;
Art. 82...
I - quanto ao segurado:
a) aposentadoria por invalidez;
b) aposentadoria compulsória;
c) aposentadoria por idade e tempo de contribuição;
d) aposentadoria por idade;
e) REVOGADO pela EMENDA CONSTITUCIONAL nº 103, Art. 9º, § 2º;
f) REVOGADO pela EMENDA CONSTITUCIONAL nº 103, Art. 9º, § 2º;
g) REVOGADO pela EMENDA CONSTITUCIONAL nº 103, Art. 9º, § 2º.

II - quanto ao dependente:
a) pensão por morte;
b) REVOGADO pela EMENDA CONSTITUCIONAL nº 103, Art. 9º, § 2º.
...
“Art.85...
§ 3º. O servidor que tenha ingressado até 31 de dezembro de 2003 e que venha aposentar- se por invalidez permanente, 
com fundamento no disposto neste artigo, terá direito de ter seus proventos integrais ou proporcionais, conforme o 
caso, calculados com base na remuneração no cargo efetivo em que se der a aposentadoria e ao benefício da paridade, 
vantagem essa que será estendida às pensões decorrentes dessa aposentadoria. ” 
...
“Art. 93. O segurado será aposentado aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo 
de contribuição. ” 
...
“Art. 95...
Parágrafo único. Os requisitos de idade e tempo de contribuição previstos neste artigo serão reduzidos em 05 (cinco) 
anos para o professor que comprove, exclusivamente, tempo de efetivo exercício da função de magistério na educação 
infantil e nos ensinos fundamental e médio, bem assim os professores de carreira que se enquadrem nas condições 
previstas na Lei federal no. 11.301, de 10 de maio de 2006, na interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal 
na ADI 3772. ” 
...
“Art. 97-A REVOGADO 
“ Seção VI – Da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 4º, III, da Constituição Federal
Art. 97.B. Em cumprimento à Súmula Vinculante nº 33, do Supremo Tribunal Federal, os pedidos de aposentadoria 
especial, previstos no art. 40, § 4º, III, da Constituição Federal, serão concedidos, observadas as seguintes condições:
I - o exercício comprovado nas referidas atividades, pelo período de 25 (vinte e cinco) anos de trabalho permanente, 
não ocasional nem intermitente;
II - 10 (dez) anos de efetivo exercício no Município de Taboão da Serra e cinco anos no cargo efetivo em que se dará 
a aposentadoria.
§ 1o. Na caracterização e contagem de tempo em atividades especiais, previstas no caput deste artigo, será observada 
a legislação federal pertinente, bem como a regulamentação prevista para a aposentadoria especial dos segurados do 
regime geral de previdência social.
§ 2º. Não será admitido como meio de prova o recebimento de adicional de insalubridade, periculosidade ou equivalen-
te; tampouco a percepção destes adicionais é imprescindível ao reconhecimento da atividade como especial.

§ 3º. Para os períodos de trabalho vinculados ao RGPS, compete a esse regime a expedição de certidão reconhecendo 
o respectivo tempo como especial.
§ 4º. Para fins da concessão da aposentadoria especial de que trata o caput deste artigo, é indispensável a apresentação 
dos documentos exigidos pelo TABOÃOPREV.
§ 5º. O TABOÃOPREV editará resolução disciplinando o disposto neste artigo.
§ 6º. Os proventos das aposentadorias previstas neste artigo serão integrais de acordo com o critério fixado no art. 139 
desta Lei, e os reajustes serão os previstos no art. 140, desta Lei. 
§ 7º. Até que a legislação federal disponha sobre a matéria, aplica-se o disposto neste artigo aos integrantes da Guarda 
Civil Municipal. ”
Art. 98 REVOGADO pela EMENDA CONSTITUCIONAL nº 103, Art. 9º, § 2º.
Parágrafo Único - REVOGADO pela EMENDA CONSTITUCIONAL nº 103, Art. 9º, § 2º.
Art. 99 REVOGADO pela EMENDA CONSTITUCIONAL nº 103, Art. 9º, § 2º.
Art. 100 REVOGADO pela EMENDA CONSTITUCIONAL nº 103, Art. 9º, § 2º.
Art. 101 REVOGADO pela EMENDA CONSTITUCIONAL nº 103, Art. 9º, § 2º.
§ 1º REVOGADO pela EMENDA CONSTITUCIONAL nº 103, Art. 9º, § 2º.
Art. 102 REVOGADO pela EMENDA CONSTITUCIONAL nº 103, Art. 9º, § 2º.
Art. 103 REVOGADO pela EMENDA CONSTITUCIONAL nº 103, Art. 9º, § 2º.
§ 1º REVOGADO pela EMENDA CONSTITUCIONAL nº 103, Art. 9º, § 2º.
§ 2º REVOGADO pela EMENDA CONSTITUCIONAL nº 103, Art. 9º, § 2º.
Art. 104 REVOGADO pela EMENDA CONSTITUCIONAL nº 103, Art. 9º, § 2º.
Parágrafo Único - REVOGADO pela EMENDA CONSTITUCIONAL nº 103, Art. 9º, § 2º.
Art. 105 REVOGADO pela EMENDA CONSTITUCIONAL nº 103, Art. 9º, § 2º.
SEÇÃO VII REVOGADO pela EMENDA CONSTITUCIONAL nº 103, Art. 9º, § 2º.
DO SALÁRIO-FAMÍLIA REVOGADO pela EMENDA CONSTITUCIONAL nº 103, Art. 9º, § 2º.
Art. 106 REVOGADO pela EMENDA CONSTITUCIONAL nº 103, Art. 9º, § 2º.
§ 1º REVOGADO pela EMENDA CONSTITUCIONAL nº 103, Art. 9º, § 2º.
§ 2º REVOGADO pela EMENDA CONSTITUCIONAL nº 103, Art. 9º, § 2º.
§ 3º REVOGADO pela EMENDA CONSTITUCIONAL nº 103, Art. 9º, § 2º.
Art. 107 REVOGADO pela EMENDA CONSTITUCIONAL nº 103, Art. 9º, § 2º.
I - REVOGADO pela EMENDA CONSTITUCIONAL nº 103, Art. 9º, § 2º.
II - REVOGADO pela EMENDA CONSTITUCIONAL nº 103, Art. 9º, § 2º.
Art. 108 REVOGADO pela EMENDA CONSTITUCIONAL nº 103, Art. 9º, § 2º.
Parágrafo Único - REVOGADO pela EMENDA CONSTITUCIONAL nº 103, Art. 9º, § 2º.
Art. 109 REVOGADO pela EMENDA CONSTITUCIONAL nº 103, Art. 9º, § 2º.
§ 1º REVOGADO pela EMENDA CONSTITUCIONAL nº 103, Art. 9º, § 2º.
§ 2º REVOGADO pela EMENDA CONSTITUCIONAL nº 103, Art. 9º, § 2º.
§ 3º REVOGADO pela EMENDA CONSTITUCIONAL nº 103, Art. 9º, § 2º.
Art. 110 REVOGADO pela EMENDA CONSTITUCIONAL nº 103, Art. 9º, § 2º.
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Art. 111 REVOGADO pela EMENDA CONSTITUCIONAL nº 103, Art. 9º, § 2º.
I - REVOGADO pela EMENDA CONSTITUCIONAL nº 103, Art. 9º, § 2º.
II - REVOGADO pela EMENDA CONSTITUCIONAL nº 103, Art. 9º, § 2º.
III - REVOGADO pela EMENDA CONSTITUCIONAL nº 103, Art. 9º, § 2º.
Art. 112 REVOGADO pela EMENDA CONSTITUCIONAL nº 103, Art. 9º, § 2º.
Art. 113 REVOGADO pela EMENDA CONSTITUCIONAL nº 103, Art. 9º, § 2º.
Art. 114 REVOGADO pela EMENDA CONSTITUCIONAL nº 103, Art. 9º, § 2º.
SEÇÃO VIII REVOGADO pela EMENDA CONSTITUCIONAL nº 103, Art. 9º, § 2º.
DO SALÁRIO-MATERNIDADE REVOGADO pela EMENDA CONSTITUCIONAL nº 103, Art.
Art. 115 REVOGADO pela EMENDA CONSTITUCIONAL nº 103, Art. 9º, § 2º.
§ 1º REVOGADO pela EMENDA CONSTITUCIONAL nº 103, Art. 9º, § 2º.
§ 2º REVOGADO pela EMENDA CONSTITUCIONAL nº 103, Art. 9º, § 2º.
§ 3º REVOGADO pela EMENDA CONSTITUCIONAL nº 103, Art. 9º, § 2º.
§ 4º REVOGADO pela EMENDA CONSTITUCIONAL nº 103, Art. 9º, § 2º.
§ 5º REVOGADO pela EMENDA CONSTITUCIONAL nº 103, Art. 9º, § 2º.
Art. 116 REVOGADO pela EMENDA CONSTITUCIONAL nº 103, Art. 9º, § 2º.
Parágrafo Único - REVOGADO pela EMENDA CONSTITUCIONAL nº 103, Art. 9º, § 2º.
Art. 117 REVOGADO pela EMENDA CONSTITUCIONAL nº 103, Art. 9º, § 2º.
Parágrafo Único - REVOGADO pela EMENDA CONSTITUCIONAL nº 103, Art. 9º, § 2º.
Art. 118 REVOGADO pela EMENDA CONSTITUCIONAL nº 103, Art. 9º, § 2º.
Art. 119 REVOGADO pela EMENDA CONSTITUCIONAL nº 103, Art. 9º, § 2º.
Art. 120 REVOGADO pela EMENDA CONSTITUCIONAL nº 103, Art. 9º, § 2º.
a) REVOGADO pela EMENDA CONSTITUCIONAL nº 103, Art. 9º, § 2º.
b) REVOGADO pela EMENDA CONSTITUCIONAL nº 103, Art. 9º, § 2º.
c) REVOGADO pela EMENDA CONSTITUCIONAL nº 103, Art. 9º, § 2º.
Art. 121 REVOGADO pela EMENDA CONSTITUCIONAL nº 103, Art. 9º, § 2º.
 “Art. 122...
§ 1º. Observado o disposto no art. 61 desta Lei, será concedida pensão provisória por morte presumida do segurado 
nos seguintes casos:
I – sentença declaratória de ausência, expedida pela autoridade judicial competente;
II – desaparecimento em acidente, desastre ou catástrofe, mediante prova inequívoca.
§ 2º.  A pensão provisória será transformada em vitalícia ou temporária, conforme o caso, decorridos 5 (cinco) anos 
de sua vigência, ressalvado o eventual reaparecimento do servidor, hipótese em que o benefício será automaticamente 
cancelado, ficando os dependentes desobrigados da reposição dos valores percebidos, salvo comprovada má-fé. ” 
...
“Art. 127. Garantido o direito de opção pela mais vantajosa, é vedada a percepção cumulativa de mais de uma pensão, 
exceto nos casos de cumulatividade de cargos permitidos pela Constituição Federal. “ 
SEÇÃO X REVOGADO pela EMENDA CONSTITUCIONAL nº 103, Art. 9º, § 2º.
DO AUXÍLIO-RECLUSÃO REVOGADO pela EMENDA CONSTITUCIONAL nº 103, Art.
Art. 129 REVOGADO pela EMENDA CONSTITUCIONAL nº 103, Art. 9º, § 2º.
§ 1º REVOGADO pela EMENDA CONSTITUCIONAL nº 103, Art. 9º, § 2º.
§ 2º REVOGADO pela EMENDA CONSTITUCIONAL nº 103, Art. 9º, § 2º.
§ 3º REVOGADO pela EMENDA CONSTITUCIONAL nº 103, Art. 9º, § 2º.
§ 4º REVOGADO pela EMENDA CONSTITUCIONAL nº 103, Art. 9º, § 2º.
§ 5º REVOGADO pela EMENDA CONSTITUCIONAL nº 103, Art. 9º, § 2º.
I - REVOGADO pela EMENDA CONSTITUCIONAL nº 103, Art. 9º, § 2º.
II - REVOGADO pela EMENDA CONSTITUCIONAL nº 103, Art. 9º, § 2º.
III - REVOGADO pela EMENDA CONSTITUCIONAL nº 103, Art. 9º, § 2º.
§ 6º REVOGADO pela EMENDA CONSTITUCIONAL nº 103, Art. 9º, § 2º.
§ 7º REVOGADO pela EMENDA CONSTITUCIONAL nº 103, Art. 9º, § 2º.
§ 8º REVOGADO pela EMENDA CONSTITUCIONAL nº 103, Art. 9º, § 2º.
Art. 130 REVOGADO pela EMENDA CONSTITUCIONAL nº 103, Art. 9º, § 2º.
...
“Art. 133...
...
§ 3º às aposentadorias concedidas na conformidade deste artigo serão calculadas e reajustadas de acordo com o dis-
posto, respectivamente, nos artigos 139 e 140 desta lei. ” 
“Art. 134. Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas no art. 95 ou pelas regras estabe-
lecidas pelo art. 133, o segurado do RPPS que tiver ingressado por concurso público de provas ou de provas e títulos 
em cargo efetivo na Administração Pública Direta, autárquica e fundacional da União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios, até 31 de dezembro de 2003, poderá aposentar-se com proventos integrais, que corresponderão à totalida-
de da remuneração no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, quando, observadas as reduções de idade e tempo 
de contribuição contidas no parágrafo único do art. 95, e vier a preencher, cumulativamente, as seguintes condições:
...
Parágrafo único. Aos servidores que se aposentarem com base neste artigo será assegurada revisão na mesma propor-
ção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo-lhes também esten-
didos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidas aos servidores em atividade, inclusive quando 
decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria. ” 
“Art. 137...
§ 1º. Aos servidores que se aposentarem com base neste artigo será assegurada revisão na mesma proporção e na mes-
ma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo-lhes também estendidos quais-
quer benefícios ou vantagens posteriormente concedidas aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da 
transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria.
§ 2º. Aplica-se o disposto no § 1º deste artigo às pensões decorrentes das aposentadorias concedidas com base no 
dispositivo. ” 
Art. 138. O segurado ativo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária prevista no art. 95 
desta lei, e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua 
contribuição previdenciária até implementar as condições para a aposentadoria compulsória.
§ 1º. O abono previsto no caput será concedido nas mesmas condições ao servidor que, até 31 de dezembro de 2003, 
tenha cumprido todos os requisitos para obtenção da aposentadoria voluntária, com proventos integrais ou proporcio-
nais, com base na legislação então vigente, desde que conte com, no mínimo, vinte e cinco anos de contribuição. Se 
mulher, ou trinta anos, se homem.
§ 2º. O valor do abono de permanência será equivalente ao valor da contribuição efetivamente descontada do servidor, 
ou recolhida por este, relativamente a cada competência, e será pago enquanto houver previsão constitucional. ” 
“Art.139. Ressalvadas as aposentadorias dispostas nos artigos 134, 135 e 137 desta lei, no cálculo dos proventos das 
aposentadorias referidas nesta lei, será considerada a média aritmética simples das maiores remunerações ou subsídios 
utilizados como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado, correspon-
dentes a oitenta por cento de todo o período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde a do início da 
contribuição se posterior àquela competência.
...
§ 2º. Nas competências a partir de julho de 1994 em que não tenha havido contribuição para o regime próprio, a base 
de cálculo dos proventos será a remuneração do servidor que serviu de base da contribuição.
...

“ Art. 143. Ressalvado o disposto no art. 93 desta Lei, a aposentadoria vigorará a partir da data da publicação do 

respectivo ato. ” 

“Art. 144. Os segurados contribuintes que tenham rein-
gressado no serviço público municipal até 16 de dezem-
bro de 1998, por concurso público de provas ou de provas 
e títulos e pelas demais formas previstas na Constituição 
Federal, poderão acumular proventos com remuneração, 
sendo-lhes proibida a percepção de mais de uma aposen-
tadoria decorrente dessa acumulação, consoante estabe-
lece o art. 11 da Emenda Constitucional n° 20, de 1998. 
§ 1º. Na ocorrência da hipótese prevista no caput deste 
artigo, em sua parte final, o beneficiário deverá optar 
pela situação mais vantajosa.
§ 2º. Ocorrendo o desligamento do servidor em decor-
rência do disposto no caput deste artigo, ou de sua morte, 
fica vedada a devolução das contribuições previdenciá-
rias vertidas ao regime.
§ 3º. É vedada a concessão de duas pensões decorrentes 
do falecimento do servidor em situação de acúmulo lí-
cito previsto no caput deste artigo, 1998, em quaisquer 
dos níveis da federação, ressalvado o direito de opção do 
beneficiário pela mais vantajosa”.
...
“ Art. 148. É de 05 (cinco) anos o prazo de decadência de 
todo e qualquer direito ou ação do segurado ou benefici-
ário para a revisão do ato inicial de benefício previdenci-
ário, a contar da sua concessão. 
Parágrafo único. Prescreve em 05 (cinco) anos, a contar 
da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer 
ação do segurado ou beneficiário para haver prestações 
vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas 
pela TABOAOPREV, salvo o direito dos menores, inca-
pazes e ausentes, na forma do Código Civil.
”Art. 148 A. O direito da TABOAOPREV de anular ou 
corrigir de ofício os atos iniciais, concessivos de benefí-
cios previdenciários decai em 05 (cinco) anos, contados 
da data em que foram praticados, salvo comprovada má 
fé. 
§ 1º. Estão compreendidos no direito de invalidar as alte-
rações parciais ou integrais dos atos concessivos, inclu-
sive valores, fundamento legal do benefício, bem assim 
inclusão e exclusão de beneficiário.
§ 2º. A anulação, parcial ou integral, do benefício pre-
videnciário que tenha sido aprovado e registrado pelo 
Tribunal de Contas será previamente comunicada ao 
referido Tribunal, e até seu pronunciamento a anulação 
ficará sustada, sem prejuízo de, no caso de anulação total 
ou redução de proventos, a TABOAPREV implementar 
provisoriamente as citadas alterações.
§ 3º. Observado o disposto no § 2º deste artigo, se a apo-
sentadoria ou pensão ainda estiver pendente de aprova-
ção e registro, o Instituto providenciará o aditamento à 
pensão ou proventos iniciais e informará ao Tribunal o 
devido apostilamento.
§ 4º. Os atos concessivos de eventuais revisões de cál-
culo, para a fixação dos proventos e das pensões, feitas 
administrativas ou em cumprimento de determinação ju-
dicial, deverão indicar a data em que passarão a produzir 
efeitos, bem como a incidência da complementação da 
contribuição previdenciária para o período, quando for 
o caso, observado, para as revisões administrativas, o 
disposto nos § 2º e 3º deste artigo.
§5º. As certidões de tempo de contribuição comproba-
tórias de períodos anteriores ao ingresso do servidor no 
serviço público municipal, não averbadas até a conces-
são das aposentadorias, não produzirão efeitos pecuniá-
rios retroativos de nenhuma ordem.
§6o. A revisão de reajustes ou outros eventos, posterio-
res à concessão do benefício inicial, observará o prazo 
prescricional estabelecido no Decreto Federal no 20.910, 
de 06 de janeiro de 1932. “ 
...

”Art. 156. São vedadas:
I - a acumulação de proventos de aposentadoria com a 
remuneração de cargo, função ou emprego público, res-
salvadas as hipóteses de acumulação previstas na Cons-
tituição Federal, bem como a acumulação de proventos 
com remuneração decorrente de cargos em comissão e 
de cargos eletivos;
II - a acumulação de dois ou mais proventos de aposen-
tadoria, pelo mesmo segurado, ressalvadas as aposenta-
dorias decorrentes de cargos acumuláveis na forma da 
Constituição Federal;
III – a acumulação de mais de duas pensões, por depen-
dente, no âmbito do TABOÃOPREV, deixadas por segu-
rado em regime de acúmulo lícito, ainda que decorrentes 
de morte de dois segurados em regime de acúmulo lícito, 
devendo o dependente optar pelas duas mais vantajosas;
IV – a acumulação dos seguintes benefícios, inclusive 
quando decorrentes de acidente do trabalho:
a) aposentadoria com auxílio-doença;
b) auxílio-maternidade com auxílio-doença;
c) aposentadoria com abono de permanência no serviço;
d) mais de um auxílio-doença, salvo em caso de acumu-

lação lícita de cargos;
e) auxílio-doença com aposentadoria.
§1o. Excetua-se do disposto no inciso III do caput deste 
artigo, a hipótese de acumulação de pensão deixada por 
cônjuge, companheiro (a), nos termos do disposto no art. 
61, V, e, desta Lei. 
§ 2º. Constatada a acumulação ilícita de que trata o caput 
deste artigo, o TABOÃOPREV instaurará procedimento 
administrativo próprio.
§ 3º. Na hipótese de acumulação lícita de proventos ou 
pensão, será observado o limite constitucional previsto 
no art. 37, XI, da Constituição Federal. ” 

“Art. 163. Observado o disposto no art. 61 desta Lei, 
independe de carência a concessão de benefícios pre-
videnciários pelo RPPS, ressalvadas as aposentadorias 
previstas nesta Lei, que observarão os prazos e limites 
mínimos nela estabelecidos. “ 

“Art. 170...

§ 2º A expedição de certidão de tempo de contribuição 
pela TABOAOPREV importará a baixa do referido tem-
po nos assentamentos individuais do servidor e somente 
será concedida em caso de desligamento do Município.
...
§ 6º. Os dados constantes da certidão de tempo serão es-
tabelecidos de acordo com a legislação federal e obser-
varão os parâmetros estabelecidos pela TABOAOPREV. 
“ 
“Art. 175...
Parágrafo único. No caso do Professor de carreira do 
Município de Taboão da Serra, deverá ser apresentada 
declaração da Secretaria Municipal de Educação, com-
provando o efetivo exercício no magistério. ” 

...
Capítulo IX
DO PROCESSO ELEITORAL DOS CONSELHO DE-
LIBERATIVO, CONSELHO FISCAL E COMITÊ DE 
INVESTIMENTOS

Art. 188 Os membros do Conselho Deliberativo, Conse-
lho Fiscal e do Comitê de Investimentos da TABOÃO-
PREV, serão eleitos em processo eleitoral que poderá ser 
de forma presencial e/ou eletrônica, conforme regula-
mento a ser publicado.
Art. 189 Serão considerados eleitos para o Conselho De-
liberativo, Conselho Fiscal e do Comitê de Investimen-
tos os candidatos que obtiverem maior número de votos 
válidos, pela ordem decrescente de votação.
Art. 190 Serão considerados eleitores os servidores pú-
blicos que tenham tomado posse a pelo menos 45 dias 
antes da data prevista para a eleição.
Parágrafo Único Para ser considerado eleitor, o segurado 
da Taboãoprev, deverá ter contribuído com o RPPS antes 
da data prevista para a eleição.
Art. 191 A validade da eleição ficará condicionada a par-
ticipação de no mínimo, 1/8 (um oitavo) dos segurados.
Art. 192 As eleições serão convocadas pelo Chefe do 
Executivo Municipal através da publicação de Edital na 
Imprensa Oficial do Município, com antecedência míni-
ma de 120 (cento e vinte) dias antes do término do man-
dato dos membros dos Conselhos.
...
Art. 194 O prazo para a inscrição das candidaturas para 
o Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e do Comitê 
de Investimentos será de 10 (dez) dias úteis contados a 
partir da data da publicação do Edital de Convocação 
das Eleições.
Art. 195 O requerimento de inscrição será endereçado 
ao Superintendente Autárquico da TABOÃOPREV, de-
vidamente instruído com:
...
Art. 197...
§ 1º A petição a que se refere o parágrafo anterior, será 
dirigido ao Superintendente Autárquico da TABOÃO-
PREV que notificará o candidato impugnado no prazo 
02 (dois) dias úteis, contados da data do recebimento de 
seu recebimento.
§ 2º O candidato impugnado deverá apresentar sua de-
fesa e encaminhá-la ao Superintendente Autárquico da 
TABOÃOPREV no prazo de 02 (dois) dias úteis, conta-
dos da data do recebimento da notificação.
§ 3º Instruído o processo de impugnação, o mesmo será 
remetido a unidade de Assuntos Jurídicos que emitirá 
parecer sobre sua procedência no prazo de 03 (três) dias 
úteis, contados da data do recebimento da impugnação. 
Caberá ao Superintendente Autárquico a decisão sobre 
a impugnação.
Art. 198 Publicada a relação final dos candidatos inscri-
tos, a votação será realizada de acordo com o planeja-
mento da Diretoria Executiva da Taboãoprev.
...
Art. 200 ...
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....
§ 1º Transcorrido o período de que trata o caput, o mandato dos novos membros eleitos será de 04 (quatro) anos.
§ 2º Para preservar o conhecimento acumulado, será permitida a reeleição e/ou recondução para os membros do Con-
selho Deliberativo, Conselho Fiscal e do Comitê de Investimentos, limitada ao máximo de três mandatos consecutivos 
para o mesmo conselho.
§ 3º A partir da publicação desta lei complementar, o processo eleitoral dos Conselhos Municipal de Previdência, Fis-
cal e Comitê de Investimentos passa a ser disciplinado em regulamento a ser aprovado pelo Executivo.
§ 4º A proposta de regulamento será encaminhada pela TABOAOPREV no prazo de 180 (cento) e oitenta dias da 
publicação desta lei.
Art. 201 REVOGADO
Art. 202 REVOGADO
...........
Art. 204 O Conselho Deliberativo, o Conselho Fiscal, o Comitê de Investimentos e a Diretoria Executiva, deverão 
elaborar, alterar e aprovar os respectivos Regimentos Internos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data 
de sua posse.
.................
Art. 212 O Chefe do Poder Executivo poderá, mediante Decreto, delegar ao Superintendente Autárquico as atribuições 
de competência para a prática dos atos administrativos que envolvem o processo eleitoral para a escolha dos membros 
dos Conselhos Deliberativo, Fiscal e do Comitê de Investimentos.
Art.213. As despesas com a execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas, 
se for o caso.”
Art. 2º. O artigo 73 da Lei Complementar nº 18/94 de 14 de setembro de 1994, passa a vigorar com a inclusão dos 
seguintes incisos:
V – auxílio doença;
VI – licença maternidade;
VII – salário família;
VIII – auxílio reclusão.

Art. 3º A Lei no 2.289, de 22 junho de 2018, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 1º Fica instituído plano de custeio para o Regime Próprio de Previdência Social do Município de Taboão da Serra 
nos percentuais de 16,22% a ser repassado pelos órgãos empregadores, 14% dos servidores ativos, inativos e pensio-
nistas e 2,4% destinado para custeio das despesas administrativas.”

“ANEXO I
CUSTO TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL”

ANO Alíquota Despesa Cobertura Custo Total

Patronal Administrativa de Déficit Patronal

2018 16,22% 2,00% 5,00% 23,22%

2019 16,22% 2,00% 7,00% 25,22%

2020 16,22% 2,00% 9,00% 27,22%

2021 16,22% 2,00% 11,00% 29,22%

2022 16,22% 2,40% 13,00% 31,62%

2023 16,22% 2,40% 15,00% 33,62%

2024 16,22% 2,40% 17,00% 35,62%

2025 16,22% 2,40% 19,68% 38,30%

2026 16,22% 2,40% 19,68% 38,30%

2027 16,22% 2,40% 19,68% 38,30%

2028 16,22% 2,40% 19,68% 38,30%

2029 16,22% 2,40% 19,68% 38,30%

2030 16,22% 2,40% 19,68% 38,30%

2031 16,22% 2,40% 19,68% 38,30%

2032 16,22% 2,40% 19,68% 38,30%

2033 16,22% 2,40% 19,68% 38,30%

2034 16,22% 2,40% 19,68% 38,30%

2035 16,22% 2,40% 19,68% 38,30%

2036 16,22% 2,40% 19,68% 38,30%

2037 16,22% 2,40% 19,68% 38,30%

2038 16,22% 2,40% 19,68% 38,30%

2039 16,22% 2,40% 19,68% 38,30%

2040 16,22% 2,40% 19,68% 38,30%

2041 16,22% 2,40% 19,68% 38,30%

Artigo 4º Esta Lei entrará e vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 13 de abril de 2022.

JOSÉ APRÍGIO DA SILVA
Prefeito
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JOSÉ APRÍGIO DA SILVA, Prefeito de Taboão da Serra, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz 
saber que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga o seguinte:

LEI COMPLEMENTAR  Nº 380/2022

Dispõe sobre: Institui o Regime de Previdência Complementar no âmbito do Município de Taboão da Serra; fixa o 
limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões pelo regime de previdência de que trata o art. 40 da 
Constituição Federal; autoriza a adesão ao plano de benefícios de previdência complementar e dá outras providências.

CAPÍTULO I
DO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Art. 1º. Fica instituído, no âmbito do Município de Taboão da Serra, o Regime de Previdência Complementar – RPC, 
a que se referem os § 14, 15 e 16 do artigo 40 da Constituição Federal.
Parágrafo único. O valor dos benefícios de aposentadoria e pensão devidos pelo Regime Próprio de Previdência So-
cial – RPPS aos servidores públicos titulares de cargos efetivos e membros de quaisquer dos poderes, incluídas suas 
autarquias e fundações, que ingressarem no serviço público do Município de Taboão da Serra a partir da data de início 
da vigência do RPC de que trata esta Lei, não poderá superar o limite máximo dos benefícios pagos pelo Regime Geral 
de Previdência Social – RGPS.
Art. 2º O Município de Taboão da Serra e suas respectivas entidades autárquicas ou fundacionais são patrocinadores 
do plano de benefícios do Regime de Previdência Complementar de que trata esta Lei, sendo representado pelo chefe 
do executivo municipal que poderá delegar esta competência.
Parágrafo único. A representação de que trata o caput deste artigo compreende poderes para a celebração de convênio 
de adesão e suas alterações, retirada de patrocínio, transferência de gerenciamento e para manifestação acerca da 
aprovação ou da alteração de plano de benefícios de que trata esta Lei e demais atos correlatos.
Art. 3º. O Regime de Previdência Complementar de que trata esta Lei terá vigência e será aplicado aos servidores 
públicos titular de cargos efetivos e membros de quaisquer dos poderes, incluídas suas autarquias e fundações, que 
ingressarem no serviço público a partir da data de:
I – início de vigência convencionada no convênio de adesão firmado com a entidade aberta de previdência comple-
mentar.
§1º Também poderão aderir ao Regime de Previdência Complementar e ao plano de benefício de que trata esta Lei, 
independente da data de admissão no serviço público e sem fazer jus às contribuições dos Patrocinadores:
I – os servidores públicos sem vínculo com a Administração, ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança 
e os servidores temporários, inclusive das autarquias e fundações;
II – os empregados públicos celetistas, inclusive das empresas estatais e os empregados terceirizados; e
II – os familiares dependentes do servidor ou empregado público participante do Regime.
§ 2º Sem prejuízo das demais condições estabelecidas nesta Lei e no plano de benefícios, somente farão jus às contri-
buições do Município de Taboão da Serra, e suas entidades autárquicas e fundacionais, na condição de patrocinador 
do Regime de Previdência Complementar, os servidores públicos titulares de cargos efetivos e membros de quaisquer 
dos poderes, observado o disposto no artigo 3º, da presente lei.
Art. 4º.  A partir do início de vigência do Regime de Previdência Complementar de que trata esta Lei, independen-

temente da inscrição do servidor como participante no plano de benefícios oferecido, aplicar-se-á o limite máximo 
dos benefícios pagos pelo RGPS, de que trata o art. 40 da Constituição Federal, às aposentadorias e pensões a serem 
concedidas pelo RPPS do Município de Taboão da Serra aos segurados definidos no parágrafo único do art. 1º. 
 Art. 5º. Os servidores e membros definidos no parágrafo único do art. 1º desta Lei que tenham ingressado no serviço 
público até a data anterior ao início da vigência do Regime de Previdência Complementar poderão, mediante prévia 
e expressa opção, aderir ao RPC, na forma a ser regulada por lei específica, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) 
dias, contado da vigência do Regime de Previdência Complementar.
Parágrafo único. O exercício da opção a que se refere o caput deste artigo é irrevogável e irretratável, devendo observar 
o disposto no art. 4º desta Lei. 
Art. 6º. O Regime de Previdência Complementar de que trata o art. 1º será oferecido por meio de adesão a plano de 
benefícios já existente ou da criação de plano próprio em entidade de previdência complementar.
Art. 7º Fica assegurado aos servidores e membros referidos no artigo 5º o direito a um benefício especial calculado 
com base nas contribuições recolhidas ao regime de previdência da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos 
Municípios de que trata o art. 40 da Constituição Federal, observado o direito à compensação financeira constante do § 
9º do art. 201 da Constituição Federal, que deverá ser regulamentado por ato do Poder Executivo a ser editada no prazo 
máximo de 180 (cento e oitenta) dias da publicação desta Lei.

CAPÍTULO II
DO PLANO DE BENEFÍCIOS

Seção I
Das Linhas Gerais do Plano de Benefícios

Art. 8º. O plano de benefícios previdenciário será descrito em regulamento, observadas as disposições das pertinentes 
Leis Complementares, e dos normativos decorrentes desses diplomas legais, e deverá ser oferecido, obrigatoriamente, 
a todos os servidores e membros do Município de Taboão da Serra de que trata o art. 3º desta Lei. 
Art. 9º. O Município de Taboão da Serra e suas entidades autárquicas e fundacionais somente poderão ser patrocinado-
res de plano de benefícios estruturado na modalidade de contribuição definida, cujos benefícios programados tenham 
seu valor permanentemente ajustado à reserva constituída em favor do participante, inclusive na fase de percepção 
de benefícios, considerando o resultado líquido de sua aplicação, os valores aportados, resgatados e/ou portados e os 
benefícios pagos.
§ 1º O plano de que trata o caput deste artigo deverá prever benefícios não programados que:
I - assegurem pelo menos, os benefícios decorrentes dos eventos invalidez e morte do participante; e 
II - sejam estruturados unicamente com base em reserva acumulada em favor do participante.
§ 2º Na gestão dos benefícios de que trata o § 1º deste artigo, o plano de benefícios previdenciários poderá prever a 
contratação de cobertura de risco adicional junto à sociedade seguradora, desde que tenha custeio específico.
§ 3º O plano de que trata o caput deste artigo poderá prever cobertura de sobrevivência do assistido, desde que contra-
tada junto à sociedade seguradora.
Seção II
Do Patrocinador
Art. 10. O Município de Taboão da Serra é o responsável pelo aporte de contribuições e pelas transferências das con-
tribuições descontadas dos seus servidores ao plano de benefícios previdenciário, observado o disposto nesta Lei, no 
convênio de adesão ou no contrato.
§ 1º As contribuições devidas pelos patrocinadores deverão ser pagas, de forma centralizada, pelos poderes, incluídas 
suas autarquias e fundações, e em hipótese alguma poderão ser superiores às contribuições normais dos participantes.
§ 2º O Município de Taboão da Serra será considerado inadimplente em caso de descumprimento, por quaisquer dos 
poderes, incluídas suas autarquias e fundações, de qualquer obrigação prevista no convênio de adesão e no regula-
mento do plano de benefícios.
§ 3º Sem prejuízo de responsabilização e das demais sanções previstas nesta Lei e na legislação aplicável, as contri-
buições recolhidas em atraso estarão sujeitas à atualização e aos acréscimos previstos no regulamento do plano de 
benefícios, ficando desde já o Município de Taboão da Serra autorizado a adotar as providências administrativas e 
orçamentárias necessárias ao regular pagamento de eventuais encargos desta natureza.
Art. 11. Deverão estar previstas, expressamente, no contrato ou no convênio de adesão ao plano de benefícios adminis-
trado pela entidade de previdência complementar, cláusulas que estabeleçam no mínimo: 
I - a não existência de solidariedade do Ente Federativo, enquanto patrocinador, em relação a outros patrocinadores; 
instituidores, averbadores; planos de benefícios e entidade de previdência complementar; 
II – os prazos de cumprimento das obrigações pelo patrocinador e das sanções previstas para os casos de atraso no 
envio de informações cadastrais de participantes e assistidos, de pagamento ou do repasse das contribuições; 
III – que o valor correspondente à atualização monetária e aos juros suportados pelo patrocinador por atraso de paga-
mento ou de repasse de contribuições será revertido à conta individual do participante a que se referir a contribuição 
em atraso; 
IV – eventual valor de aporte financeiro, a título de adiantamento de contribuições, a ser realizado pelo Ente Federa-
tivo;
V – as diretrizes com relação às condições de retirada de patrocínio ou rescisão contratual e transferência de gerencia-
mento da administração do plano de benefícios previdenciário; 
VI – o compromisso da entidade de previdência complementar de informar a todos os patrocinadores vinculados ao 
plano de benefícios sobre o inadimplemento de patrocinador em prazo superior a noventa dias no pagamento ou repas-
se de contribuições ou quaisquer obrigações, sem prejuízo das demais providências cabíveis.
Art. 12. Sem prejuízo da competência fiscalizatória da Superintendência Nacional de Previdência Complementar, 
compete aos patrocinadores, dentre outras atribuições, a regular supervisão, acompanhamento e controle do convênio 
de adesão. 

Seção III
Dos Participantes

Art. 13. Podem se inscrever como participantes do Plano de Benefícios todos os servidores e membros do Município 
de Taboão da Serra e suas entidades autárquicas e fundacionais.
Art. 14. Poderá permanecer inscrito no respectivo plano de benefícios o participante:
I - cedido a outro órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta da União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios, inclusive suas empresas públicas e sociedades de economia mista;
II - afastado ou licenciado do cargo efetivo temporariamente, com ou sem recebimento de remuneração, inclusive para 
o exercício de mandato eletivo em qualquer dos entes da federação;
III – que optar pelo benefício proporcional diferido ou autopatrocínio, na forma do regulamento do plano de benefícios.
§ 1º O regulamento do plano de benefícios disciplinará as regras para a manutenção do custeio do plano de benefícios, 
observada a legislação aplicável.
§ 2º Havendo cessão com ônus para o cessionário subsiste a responsabilidade do patrocinador em recolher junto ao 
cessionário e repassar a contribuição ao plano de benefícios, nos mesmos níveis e condições que seriam devidos pelo 
patrocinador, na forma definida no regulamento do respectivo plano.
§ 3º Havendo cessão com ou sem ônus para o cessionário, subsiste a responsabilidade do patrocinador cedente em 
aportar a contribuição ao plano de benefícios.
§ 4º Em caso de afastamento ou licença do cargo efetivo legalmente previsto, sem perda da remuneração pelo servidor 
participante, o patrocinador arcará regularmente com a sua contribuição ao plano de benefícios.
Art. 15. Os servidores e membros referidos no art. 3º desta Lei, com remuneração superior ao limite máximo estabe-
lecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, serão automaticamente inscritos no respectivo plano 
de benefícios de previdência complementar desde a data de entrada em exercício. 
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 § 1º É facultado aos servidores e membros referidos no caput deste artigo manifestarem a ausência de interesse em 
aderir ao plano de benefícios patrocinado pelo Município de Taboão da Serra, sendo seu silêncio ou inércia, no prazo 
de noventa dias após sua inscrição automática na forma do caput deste artigo, reconhecida como aceitação tácita à 
inscrição.  
 § 2º Na hipótese de a manifestação de que trata o § 1º deste artigo ocorrer no prazo de até noventa dias da data da ins-
crição automática, fica assegurado o direito à restituição integral das contribuições vertidas, a ser paga em até sessenta 
dias do pedido de anulação atualizadas nos termos do regulamento. 
 § 3º A anulação da inscrição prevista no § 1º deste artigo e a restituição prevista no §2º deste artigo não constituem 
resgate.
§ 4º No caso de anulação da inscrição prevista no § 1º deste artigo, a contribuição aportada pelo patrocinador será 
devolvida à respectiva fonte pagadora no mesmo prazo da devolução da contribuição aportada pelo participante.
§ 5º Sem prejuízo ao prazo para manifestação da ausência de interesse em aderir ao plano de benefícios, fica assegura-
do ao participante o direito de requerer, a qualquer tempo, o cancelamento de sua inscrição, nos termos do regulamento 
do plano de benefícios.
Seção IV
Das Contribuições
Art. 16. As contribuições do patrocinador e do participante incidirão sobre a base de cálculo das contribuições ao 
RPPS estabelecidas na Lei Complementar nº 141, de 22 de junho de 2007 que exceder o limite máximo dos benefícios 
pagos pelo Regime Geral de Previdência Social, observado o disposto no inciso XI do art. 37 da Constituição Federal.
§1º A alíquota da contribuição do participante será por ele definida, observado o disposto no regulamento do plano de 
benefícios.
§2º Os participantes poderão realizar contribuições facultativas, de caráter voluntário, sem contrapartida do Patroci-
nador, na forma do regulamento do plano de benefícios.
Art. 17. O patrocinador somente se responsabilizará por realizar contribuições em contrapartida às contribuições nor-
mais dos participantes que atendam, concomitantemente, às seguintes condições:
I - sejam segurados do RPPS, na forma prevista no art. 1º ou art. 5º desta Lei; e
II - recebam subsídios ou remuneração que exceda o limite máximo a que se refere o art. 4º desta Lei, observado o 
disposto no inciso XI do art. 37 da Constituição Federal.
§ 1º A contribuição do patrocinador será paritária à do participante sobre a parcela que exceder o limite máximo a que 
se refere o parágrafo único do art. 1º desta Lei.
 § 2º Observadas as condições previstas no § 1º deste artigo e no disposto no regulamento do plano de benefícios, a 
contribuição do patrocinador não poderá exceder ao percentual de 7,5% (sete inteiros e cinco décimos).
§ 3º Os participantes que não se enquadrem nas condições previstas nos incisos I e II do caput deste artigo não terão 
direito à contrapartida do Patrocinador.
§ 4º Sem prejuízo ao disposto no caput deste artigo, o Patrocinador deverá realizar o repasse das contribuições descon-
tadas diretamente da remuneração ou subsídio dos participantes a ele vinculados, inclusive daqueles que, embora não 
enquadrados no inciso II deste artigo, estejam inscritos no plano de benefícios.
Art. 18. A entidade de previdência complementar administradora do plano de benefícios manterá controle individual 
das reservas constituídas em nome do participante e registro das contribuições deste e das dos patrocinadores.

CAPÍTULO III
DA EXECUÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Seção I
Da Administradora do Plano de Benefícios
Art. 19. O Regime de Previdência Complementar do Município de Taboão da Serra será consubstanciado em um Plano 
de Benefícios com Regulamento próprio a ser administrado por entidade fechada de previdência complementar, sem 
fins lucrativos, que reger-se-á por Estatuto Social e pelas normas legais e regulamentares aplicáveis, e obrigar-se-á 
a observar, na execução do seu objeto social, além do Regulamento do Plano de Benefícios, os demais deveres que 
assumir no Convênio de Adesão.

Seção II
Do Processo de Seleção da Entidade
Art. 20. A escolha da entidade fechada de previdência complementar responsável pela administração do Plano de 
Benefícios será precedida de processo seletivo conduzido com impessoalidade, publicidade e transparência e que 
contemple requisitos de qualificação técnica e economicidade indispensáveis à garantia da boa gestão dos planos de 
benefícios.
§ 1º Não poderão participar, direta ou indiretamente, do processo seletivo a que se refere o caput a entidade fechada de 
previdência complementar que:
I - possuam em seu quadro societário servidores ou empregados públicos vinculados ao Município de Taboão da Serra;
II - tenha sido suspensa temporariamente ou declarada inidônea para contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 
que aplicou a penalidade;
III - tenha sido punida pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar em processo administrativo do 
qual não caiba recurso;
IV - estiver em processo de intervenção ou liquidação;
V - não esteja em situação regular quanto aos tributos federais, estaduais ou municipais, considerada a sede ou prin-
cipal estabelecimento da entidade.
§ 2º O processo seletivo poderá ser realizado em cooperação com outros Municípios desde que seja demonstrado o 
efetivo cumprimento dos requisitos estabelecidos no caput deste artigo.
Seção III
Do Convênio de Adesão
Art. 21. A relação jurídica com a entidade será formalizada por convênio de adesão, com vigência por prazo indeter-
minado, nos termos do art. 13 da Lei Complementar nº 109/2001.
Art. 22. Deverão estar previstas, expressamente, no convênio de adesão ao plano de benefícios administrado pela 
entidade de previdência complementar, cláusulas que estabeleçam no mínimo: 
I - a não existência de solidariedade do Ente Federativo, enquanto patrocinador, em relação a outros patrocinadores; 
instituidores, averbadores; planos de benefícios e entidade de previdência complementar;
II – os prazos de cumprimento das obrigações pelo patrocinadores das sanções previstas para os casos de atraso no 
envio de informações cadastrais de participantes e assistidos, de pagamento ou do repasse das contribuições;
III – que o valor correspondente à atualização monetária e aos juros suportados pelo patrocinador por atraso de paga-
mento ou de repasse de contribuições será revertido à conta individual do participante a que se referir a contribuição 
em atraso;
IV – eventual valor de aporte financeiro, a título de adiantamento de contribuições, a ser realizado pelo Ente Federa-
tivo;
V – as diretrizes com relação às condições de retirada de patrocínio ou rescisão contratual e transferência de gerencia-
mento da administração do plano de benefícios previdenciário; 
VI – o compromisso da entidade de previdência complementar de informar a todos os patrocinadores vinculados ao 
plano de benefícios sobre o inadimplemento de patrocinador em prazo superior a noventa dias no pagamento ou repasse 
de contribuições ou quaisquer obrigações, sem prejuízo das demais providências cabíveis.
Seção IV
Do patrimônio do Plano de Benefícios e sua administração
Art. 23. O patrimônio do Plano de Benefícios de que trata esta Lei será independente e não se comunicará com o patri-
mônio da entidade fechada de previdência complementar, sendo também autônomo, livre, e desvinculado de qualquer 
Patrocinador e Instituidor e será composto por:

I - contribuições dos Patrocinadores, dos Instituidores, dos Participantes Ativos, dos assistidos, dos associados e seus 
empregadores, estabelecidas na forma do regulamento do plano de benefícios respectivo;
II - dotações, doações, subvenções, legados e outras contribuições de qualquer natureza, efetuadas pelos Patrocinado-
res e seus Participantes, Instituidores e seus associados, ou recebidas de pessoas físicas ou jurídicas de direito público 
ou privado;
III- rendimentos decorrentes de aplicações do patrimônio;
IV - taxa de admissão ou joia; e
V - outras receitas admissíveis sob a forma da legislação aplicável.
§ 1º O patrimônio do Plano será aplicado integralmente com vistas à execução e desenvolvimento de seus objetivos.
§ 2º A entidade de previdência complementar administradora do plano de benefícios manterá controle individual das 
reservas constituídas em nome do participante e registro das contribuições deste e dos patrocinadores.
CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 24. As nomeações de novos servidores de cargo efetivo e membros do Município de Taboão da Serra que possuam 
o subsídio ou a remuneração do cargo acima dos valores do limite máximo estabelecido para os benefícios de aposen-
tadorias e pensões do Regime Geral de Previdência Social, ficam condicionadas ao início da vigência do Regime de 
Previdência Complementar previstas na forma do art. 3º desta Lei, ressalvadas as nomeações das áreas de educação, 
saúde e segurança.
Art. 25. Fica o Poder Executivo autorizado a promover aporte inicial para atender às despesas decorrentes da adesão 
ou da instituição do plano de benefício previdenciário de que trata esta Lei, observado:
I - O limite de até 50.000,00, mediante a abertura, em caráter excepcional, de créditos especiais, a título de adianta-
mento de contribuições, cujas regras de compensação deverão estar expressas no convênio de adesão ou no contrato.
Art. 26. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 13 de abril de 2022.

JOSÉ APRÍGIO DA SILVA
Prefeito 

JOSÉ APRÍGIO DA SILVA, Prefeito de Taboão da Serra, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz 
saber que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga o seguinte:

 LEI Nº 2406/2022

(De autoria da Vereadora Joice Silva - PTB)

Dispõe sobre: Insitui no calendário Oficial do Município o torneio Taça as Favelas”.

Artigo 1° - Esta Lei institui no Calendário Oficial do Município o Torneio Taça das Favelas, competição de futebol de 
campo, masculino e feminino, entre favelas e comunidades do Município de Taboão da Serra.

Artigo 2° - O torneio Taça das Favelas tem como objetivos:
I - A promoção da conscientização e da inclusão social através do esporte;
II - A integração das comunidades;
III - A ressignificação do território e o fortalecimento da autoestima da juventude das favelas e dos núcleos residen-
ciais.

Artigo 3º - As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias e 
suplementadas se necessário, bem como concedendo os espaços para realização do evento, ou seja, campos de futebol 
e apoio com equipamentos e assistência, tais como: bolas, arbitragem, fornecimento de água e lanches para os atletas 
e pessoal para auxiliar nos jogos.

Artigo 4º - O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, no que couber, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da 
data de sua publicação.

Artigo 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Prefeitura de Taboão da Serra, 13 de abril de 2022.

JOSÉ APRÍGIO DA SILVA
Prefeito

JOSÉ APRÍGIO DA SILVA, Prefeito de Taboão da Serra, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz 
saber que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga o seguinte:

 LEI Nº 2407/2022

De autoria do Vereador Celso Rodrigo dos Santos “Gallo” - Republicanos)

Dispõe sobre: “Denominação quadra poliesportiva que especifica e dá outras providências.” (ARENA JORGE - CSU)

Art. 1º. – Fica denominada quadra poliesportiva, ainda não denominada, Arena Jorge CSU, localizada na Estrada 
Benedito Cesário de Oliveira, s/n – Pq. Pinheiros.

Art. 2º. – O setor competente da administração providenciará o emplacamento devido da quadra referida no artigo 
anterior.

Art. 3º. – As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta de dotações próprias constantes no orçamento.

Art. 4º. – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura de Taboão da Serra, 13 de abril de 2022.

JOSÉ APRÍGIO DA SILVA
Prefeito

JOSÉ APRÍGIO DA SILVA, Prefeito de Taboão da Serra, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz 
saber que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga o seguinte:

 LEI Nº 2408/2022

De autoria da Vereadora Luzia Aprígio  - Podemos)

Dispõe sobre: “Denominação do Pronto Socorro Infantil – PSI, localizado no Jardim Mafalda (Pronto Socorro Infantil 
– PSI Rene Aprígio Brunetti da Silva)
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Art. 1º. – Fica denominado Pronto Socorro Infantil – PSI “Rene Aprígio Brunetti da Silva”, o equipamento existente 
no Jardim Mafalda, revogando-se a Lei 2039, de 23 de maio de 2011.

Art. 2º. – O setor competente da administração providenciará o emplacamento devido do PSI Infantil referido no 
artigo anterior.

Art. 3º. – As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta de dotações próprias constantes no orçamento.

Art. 4º. – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura de Taboão da Serra, 13 de abril de 2022.

JOSÉ APRÍGIO DA SILVA
Prefeito

JOSÉ APRÍGIO DA SILVA, Prefeito de Taboão da Serra, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz 
saber que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga o seguinte:

 LEI Nº 2409/2022

De autoria do Vereador Marcos Paulo de Oliveira  - PSDB)

Dispõe sobre: “Fica denominada a praça pública localizada na confluência das Ruas Vitor Campise e Rua Áurea 
Tavares no bairro do Parque Industrial das Oliveiras como Praça Laudelino Marques de Oliveira, que especifica e dá 
outras providências.” 

Art. 1º. – Fica denominada a praça pública localizada na confluência das Ruas Vitor Campise e Rua Áurea Tavares no 
bairro do Parque Industrial das Oliveiras como “Praça Laudelino Marques de Oliveira”.

Art. 2º. – O setor competente da administração providenciará o emplacamento devido da praça referida no artigo 
anterior.

Art. 3º. – As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta de dotações próprias constantes no orçamento.

Art. 4º. – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura de Taboão da Serra, 13 de abril de 2022.

JOSÉ APRÍGIO DA SILVA
Prefeito

JOSÉ APRÍGIO DA SILVA, Prefeito de Taboão da Serra, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz 
saber que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga o seguinte:

 LEI Nº 2410/2022

Dispõe sobre: Autorização para concessão de auxílios e doação de bem às organizações da sociedade civil, nos termos 
do artigo 12 da Lei Municipal nº 2.380/2021 – Lei de Diretrizes Orçamentárias, artigo 26 da Lei Complementar nº 
101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, do art. 31, inciso II da Lei Federal nº 13.019/2014, do art. 17, II, “a” da Lei 
Federal nº 8.666/1993 e dá outras providências.

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder, no exercício de 2022, auxílios e a doação de bem às organiza-
ções da sociedade civil nos termos dos Quadros I e II, mediante parcerias firmadas através de Termos de Colaboração 
para a cooperação mútua entre a administração pública e as referidas entidades para a consecução de finalidades de 
interesse público.

QUADRO I – CONCESSÃO DE AUXÍLIOS

INSTITUIÇÃO VALOR (R$) FINALIDADE

Associação Beneficente Casa de Re-
cuperação São José

80.000,00 Aquisição de (01) um veículo para 
atender serviços sociais da entidade

Projeto de Apoio à Criança, Ado-
lescente e à Família – Sementes do 
Amanhã

320.000,00 Aquisição de (01) um veículo de 
transporte de carga e (01) veículo de 
transporte de passeio tipo Van para 
atender serviços sociais da entidade

Mitra Diocesana de Campo Limpo 100.000,00 Aquisição de (01) um veículo de 
transporte de carga para atender ser-
viços sociais da entidade

QUADRO I I - DOAÇÃO DE BEM

INSTITUIÇÃO Bem doado FINALIDADE

Associação Comunitária Solar dos 
Unidos

01(um) veículo tipo “Van” Transporte de passageiro para aten-
der serviços sociais da entidade

Art. 2º. As entidades de que trata o art. 1º desta Lei, estarão sujeitas às normas gerais estabelecidas pela Lei nº 
13.019/2014 para celebração dos termos de parceria, execução dos planos de trabalho e respectivas prestações de 
contas das parcerias, e deverão atender às Instruções emanadas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura de Taboão da Serra, 13 de abril de 2022.

JOSÉ APRÍGIO DA SILVA
Prefeito

JOSÉ APRIGIO DA SILVA, Prefeito do Município de Taboão da Serra, Estado de São Paulo, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por lei, DECRETA:

JOSÉ APRIGIO DA SILVA, Prefeito do Município de Taboão da Serra, Estado de São Paulo, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por lei, DECRETA:

DECRETO Nº 39 DE 06 DE ABRIL DE 2022

Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar, autorizada pela Lei nº 2401, de 23 de dezembro de 2021.

Artigo 1º - Fica aberto ao Orçamento vigente, em favor de Diversas Órgãos nos termos da autorização na Lei nº 2401 
de 23 de dezembro de 2021 conforme Art. 7º inciso I, um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.200.000,00 
(dois milhões e duzentos mil reais), para atender à programação constante do Anexo deste Decreto.

Artigo 2º - O recurso necessário à execução do disposto no artigo anterior são provenientes do Superavit Financeiro R$ 
1.000.000,00 (um milhão de reais) apurado no Balanço Patrimonial de 2021, e R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos 
mil reais) de Excesso de Arrecadação apurado no exercício de 2022 nos termos do inciso I do § 1º do artigo 43 da Lei 
Federal nº 4.320/64.

Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 06 de Abril de 2022.

JOSÉ APRIGIO DA SILVA

DECRETO Nº 38 DE 06 DE ABRIL DE 2022

Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar, autorizada pela Lei nº 2401, de 23 de dezembro de 2021.

Artigo 1º - Fica aberto ao Orçamento vigente, em favor de vários órgãos, nos termos da autorização contida na Lei nº 
2401 de 23 de dezembro de 2021, art.6º inciso I, um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.602.500,00 (um 
milhão, seiscentos e dois mil e quinhentos reais), para atender à programação constante do Anexo I deste Decreto.

Artigo 2º - O recurso necessário à execução do disposto no artigo anterior é proveniente da anulação parcial das dota-
ções orçamentárias, conforme indicado no Anexo II deste Decreto.

Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Taboão da Serra, 06 de Abril de 2022.

JOSÉ APRIGIO DA SILVA
Prefeito
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PORTARIA Nº. 409/2022

JOSÉ APRIGIO DA SILVA, Prefeito de Taboão da Serra, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e conforme determina a Portaria nº. 250/2006, que dispõe sobre a 
constituição de Comissão para Avaliação Especial de Desempenho dos Servidores Públicos Municipais em Estágio Probatório (artigo 41, § 4º, da Constituição Federal), RESOLVE 
REFORMULAR, a partir desta data, nomear a composição da referida COMISSÃO, que será composta pelos servidores abaixo:

PERMANENTE

CRISTIANE PRISCILA DE SOUSA FERREIRA
MEIRE ROSA UENO
MATHEUS DE FARIA MODINA
CLARICE LOPES FERNANDES
BEATRIZ ALMEIDA CHAGAS

SUPLENTES

DANIELA BARBOZA COSTA
TABATA TAMMYE LINS
MONICA MACHADO DIAS
DANIELA DE SOUSA TURIBIO

Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 06 de Abril de 2022

JOSÉ APRIGIO DA SILVA
Prefeito

PORTARIA Nº. 410/2022

JOSÉ APRIGIO DA SILVA, Prefeito de Taboão da Serra, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei resolve RESOLVE REFORMULAR a Comissão de Gestão de Car-
reiras, de acordo com a Lei Complementar 349/2017 art 24.
PRESIDENTE

MICHELLE UCHOA SCHWARTZ

PERMANENTE

FELIPE ANTONIO ACIRON PAZZINI MOREIRA
AMANDA CRISTINA MASCHIO PIRES
JULIANA RODRIGUES COIMBRA ROQUE
THIAGO KEITI SUZUKI

SUPLENTES

ALEX ARAUJO DOS SANTOS
RICARDO ALEXANDRE MARTINS
SONIA PERES BUENO DE OLIVEIRA

Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 06 de Abril de 2022.

JOSÉ APRIGIO DA SILVA

Prefeito

PORTARIA Nº. 411/2022

JOSE APRIGIO DA SILVA, Prefeito Municipal de Ta-
boão da Serra, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas por lei, e
CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de 
vagas para Cargo Público e Emprego Público;

CONSIDERANDO o principio constitucional doo con-
curso público (art 37, inc II CF);

CONSIDERANDO o principio da legalidade, da publi-
cidade, da moralidade da impessoalidade e da eficiência, 
conforme artigo 37,caput da Constituição Federal.

RESOLVE
Art.1.º -  Nomear os membros da Comissão Especial de 
Concurso Público, para acompanhamento, fiscalização e 
avaliação do Concurso Público da Prefeitura Municipal 
de Taboão da Serra, destinado ao preenchimento de va-
gas para Cargo Público e Emprego Público.

Art.2.º - Compete a Comissão Especial de Concurso Pú-
blico, acompanhar a realização, julgar os casos omissos 
ou duvidosos e coordenar  as atividades necessárias ao 
bom andamento do Concurso Público.

Parágrafo Único -  A Comissão Especial de Concurso 
Público, é soberana e tem total autonomia para deliberar 
sobre todos os aspectos não previsto  no Edital de Con-
curso Público.

Art.3.º - A comissão terá como integrantes os Servido-
res:  SANDRA SOUZA FRANCISCO,FABIANA DE 
OLIVEIRA NEVES SILVA,GISELE CARVALHO DE 
SA BARROS e IGOR SANTOS TEIXEIRA.

§1° - A Comissão terá como Presidente a Servidora 
SANDRA SOUZA FRANCISCO, que deverá dar cum-
primento á instauração dos procedimentos necessários 
á elaboração e finalização do Concurso Público, bem 
como a decisão final sobre casos omissos no decorrer do 
processo.

Art.4.º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas a disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 06 de Abril de 
2022.

JOSE APRIGIO DA SILVA
Prefeito

PORTARIA Nº 415/2022

JOSÉ APRIGIO DA SILVA, Prefeito de Taboão da Ser-
ra, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, 
RESOLVE REVOGAR A DESIGNAÇÃO da Sra. ELIA-
NA GONCALVES RIBEIRO, da função de confiança de 
COMANDANTE  DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, 
de livre provimento a partir desta data.

Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 08 de Abril de 
2022

JOSÉ APRIGIO DA SILVA
Prefeito 
 

PORTARIA Nº 416/2022

JOSE APRÍGIO DA SILVA, Prefeito de Taboão da Ser-
ra, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, 
RESOLVE DESIGNAR o  Sr. ELIANA GONCALVES 
RIBEIRO, para a função de confiança de SECRETÁRIO 
MUNICIPAL ADJUNTO DE SEGURANÇA E DEFE-
SA SOCIAL, a partir desta data.  

Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 08 de Abril de 
2022

JOSE APRÍGIO DA SILVA
Prefeito 
 

PORTARIA Nº 417/2022

JOSÉ APRIGIO DA SILVA, Prefeito de Taboão da Ser-
ra, no uso das atribuições que lhe são conferidas por 
lei, RESOLVE REVOGAR A DESIGNAÇÃO do Sr. 
NIVALDO FRANCISCO MENOCI, da função de con-
fiança de SUB COMANDANTE DA GUARDA CIVIL 
MUNICIPAL, de livre provimento a partir desta data.

Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 08 de Abril de 
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2022

JOSÉ APRIGIO DA SILVA
Prefeito 
 

PORTARIA Nº 418/2022

JOSE APRÍGIO DA SILVA, Prefeito de Taboão da Ser-
ra, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, 
RESOLVE DESIGNAR o  Sr. NIVALDO FRANCISCO 
MENOCI, para o cargo de COMANDANTE DA GUAR-
DA CIVIL MUNICIPAL, a partir desta data.  

Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 08 de Abril de 
2022

JOSE APRÍGIO DA SILVA
Prefeito 
 

PORTARIA Nº 419/2022

JOSE APRÍGIO DA SILVA, Prefeito de Taboão da Ser-
ra, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, 
RESOLVE DESIGNAR o  Sr. FELIPE RODRIGUES 
CARDOSO, para o cargo de SUB COMANDANTE DA 
GUARDA CIVIL MUNICIPAL, a partir desta data.  

Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 08 de Abril de 
2022

JOSE APRÍGIO DA SILVA
Prefeito 
 

PORTARIA Nº 423/2022

JOSÉ APRÍGIO DA SILVA, Prefeito de Taboão da Ser-
ra, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
nos termos do art. 129, inciso I, da Lei Complementar 
Municipal nº 224/2010, e, considerando o parecer conti-
do nos autos (folhas 161), determina o ARQUIVAMEN-
TO do Processo de Sindicância nº 1.897/2018, com as 
ressalvas do art. 120 do citado código disciplinar Mu-
nicipal.

Prefeitura de Taboão da Serra, 12 de abril de 2022.

José aprígio DA SILVA
Prefeito 

Portaria SEDUC Nº 01 de 08 de abril de 2022

A Secretária Municipal de Educação de Taboão da Ser-
ra, com fundamento no uso de suas atribuições confe-
ridas pela Lei Federal N° 9.394/96, Decreto Municipal 
Nº 128/2007 e Resolução CME N° 01/2021, expede a 
presente Portaria.

Artigo 1º - Fica autorizado o funcionamento da Institui-
ção Privada de Educação Infantil denominada EDUCA-
ÇÃO INFANTIL E CRECHE SÃO FRANCISCO, esta-
belecido à Rua Antônio do Nascimento, Nº 54 – Jardim 
Henriqueta – CEP 06764-470 – Taboão da Serra.

Artigo 2º - Os responsáveis pelo estabelecimento ficam 
obrigados ao cumprimento das normas estabelecidas no 
Regimento Escolar próprio, no desenvolvimento do Pro-
jeto Pedagógico proposto anualmente e na Legislação 
Educacional vigente.   

Artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Dirce Matiko Takano
Secretária Municipal de Educação

PORTARIA SGP Nº 034/2022

ALEXANDRE BITTENCOURT DEPIERI, Secretário 
Municipal de Gestão de Pessoas, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, nos termos do artigo 129, 
inciso I, da Lei Complementar Municipal nº 224/2010, 
e considerando o relatório final contido nos autos (fo-
lhas 28 a 35) e a decisão do Secretário da Secretaria 
Municipal de Saúde – SMS (folhas 35), DETERMINA 
o ARQUIVAMENTO do Processo de Sindicância nº 
336/2022, com as ressalvas do artigo 120 da LCM nº 
224/2020.

Prefeitura de Taboão da Serra, 11 de abril de 2022.

ALEXANDRE BITTENCOURT DEPIERI
Secretário Municipal de Gestão de Pessoas

EXTRATO DO 3ºADITIVO 

Contratante:P.M.T.S.Contratada:BASS TECH COMÉR-
CIO E SERVIÇOS EM ELEVADORES LTDA.-Objeto 
Resumido:-“Contratação de empresa para manutenção 
de 13 (treze) elevadores, instalados nos prédios muni-
cipais”, nos termos do edital e seus anexos, que ficam 
fazendo parte integrante do presente termo para todos 
os seus efeitos.”, Para aditivo de contrato para a inclusão 
de 01(um) elevador localizado na EMEF Cecília Meire-
les.Finalidade:Renovação por 10 meses,  fica autorizado 
para este novo período o valor de R$11.566,90. Per-
manecem inalteradas as demais cláusulas contratuais.
Licitação:NºG-051/2019. 

Assinatura: 08/02/2022.

WAGNER LUIZ ECKSTEIN JUNIOR
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

Contratante:P.M.T.S. Contratada: CONSTRUDAHER 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. Objeto Re-
sumido: CONSTRUÇÃO DE ECOPONTO NA RUA 
JOSÉ MILANI,189 - JD.IRAPUÃ. Vigência: 160 dias 
de 13/04/22 até 20/09/22. Execução: 60 dias da Ordem 
de Início emitida pela Secretaria de Manutenção.Valor 
Global: R$194.983,75-Licitação: CONVITE NºC-006/21

Assinatura:1 3/04/22.

WAGNER LUIZ ECKSTEIN JÚNIOR
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

DECISÃO DO SECRETÁRIO DE 
ADMINISTRAÇÃO

Pregão G-004/2021 - Processo nº 8375/2021.

OBJETO: Registro de preços para a “Contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços de ma-
nejo arbóreo, nas vias públicas e praças existentes em 
Taboão da Serra, incluindo mão de obra, equipamentos 
e ferramentas”.

Suspendo o pregão “sine die”, com sessão marcada para 
dia 14/04/2022, AS 9h00, para adequação técnica.

Publique-se.

Taboão da Serra, 13 de abril de 2022.

Wagner Luiz Eckstein Junior
Secretário de Administração

Resolução nº 03 de 06 de janeiro de 2022.

Dispõe sobre a Convocação de Conselheiro Tutelar  
Suplente

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente do Município de Taboão da Serra, no uso de 
suas atribuições que lhe são conferidas pela e Lei Muni-
cipal 1.565/2005, alterada pela Lei 2.282/2018,
Considerando a Resolução nº 09 de 05 de abril de 2019 
que dispõe sobre o Edital de Convocação e Regulamen-
tação do Processo de Escolha dos Conselheiros Tutela-
res do Município de Taboão da Serra para o quatriênio 
2020/2023. 

RESOLVE:
Art. 1º  Convocar a Sra. Carmem Leocadio da Silva 
eleita Conselheira Tutelar Suplente, tendo obtido 155 vo-
tos em 06 de outubro de 2019 no Município de Taboão 
da Serra SP, assumindo o mandato durante o período de 
férias dos conselheiros tutelares, permanecendo no car-
go de conselheira tutelar de: 06/01/2022 a 08/06/2022.

Taboão da Serra, 06 de janeiro de 2022.

Edvânio da Silva Araújo
Presidente Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente - CMDCA
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