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PORTARIA Nº 16.614/2020 

 
 

 VLAMIR DE JESUS SANDEI, Prefeito do Município de Tietê, Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições legais e, 
 
 Considerando que em nosso quadro de servidores admitidos antes de 2019 são 
celetistas, subordinados à CLT, Lei Complementar nº 02, de 23 de maio de 2019, Lei 
Complementar nº 05, de 23 de maio de 2019 e ao Anexo II da Lei Complementar nº 08, de 23 
de maio de 2019; 
 
 Considerando a Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, Reforma 
Previdenciária, que alterou a Constituição Federal, trazendo uma nova tratativa quanto ao 
servidor público celetista filiado ao Regime Geral da Previdência. 
  
 

R E S O L V E: 
  
 

Artigo 1º - Torna-se obrigatório ao servidor público celetista, ao requerer a concessão 
da aposentadoria por tempo de contribuição, protocolar junto a Secretaria Municipal de 
Administração e Modernização, cópia do requerimento feito junto ao INSS, o qual será 
anexado no prontuário do empregado público. 

 
Artigo 2º - O servidor público celetista deverá comunicar, através de Protocolo junto a 

Secretaria Municipal de Administração e Modernização, acerca da resposta do Órgão 
Previdenciário – INSS, seja pelo deferimento ou indeferimento, fornecendo cópia da carta de 
Concessão do Benefício, quando for o caso.   
 
 

Artigo 3º - Quando a data do início do benefício (DIB) marcar período posterior a 
12/11/2019, a concessão da aposentadoria com a utilização de tempo de contribuição 
decorrente do emprego ou função pública, implicará na extinção do contrato empregatício, 
sendo a decisão pela exclusão dos quadros públicos obrigatória, vinculada à nova ordem 
constitucional vigente.  

 
 Artigo 4º - Esta Portaria será afixada no Paço Municipal e publicada na Imprensa 
Oficial do Município, revogadas as disposições em contrário. 
 
 

 
Tietê, 08 de junho de 2020. 

                                                  
 
 
 

VLAMIR DE JESUS SANDEI 
PREFEITO 

 
 


