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P O R T A R I A 

 
Nº 0506/2022 

 
“Dispõe sobre nomeação de comissão para fins de 

acompanhar a criação e implementação do Regime de 

Previdência Complementar – RPC, no âmbito do 

município de São Sebastião”.  

FELIPE AUGUSTO, Prefeito Municipal de São Sebastião, no exercício das atribuições que lhe 

confere o Artigo 69, inciso V, VI e VIII, da Lei Orgânica do Município de São Sebastião, considerando o 

que consta o Processo administrativo n° 16103/2021,  

RESOLVE: 

Artigo 1º- Instituir comissão de trabalho executivo para fins de acompanhar a criação e 

implementação do Regime de Previdência Complementar – RPC, no município de São Sebastião.  

Artigo 2º - A comissão especial de trabalho executivo disposto no artigo 1º será integrada 

pelos seguintes membros:  

I – Secretaria de Administração: 

Titular: Marcelene Furtado Neves de Oliveira 

Suplente: Aline Matsuzaki Aniceto de Souza 

 

II – Secretaria de Assuntos Jurídicos: 

Titular: Rafael Dias  

Suplente: Adriano de Lima Rufino da Silva  

 

III – Câmara Municipal: 

Titular: João Carlos de Oliveira 

Suplente: Jefferson Muller 
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IV – Instituto de Previdência do Município de São Sebastião – SSPRV 

Titular: Nelma Vieira Medeiros  

Suplente: Marcos Roberto de Souza  

Artigo 3º - são atribuições da Comissão: 

I – Acompanhar a criação e implementação do Regime de Previdência Complementar – RPC, 

no âmbito do Município de São Sebastião; 

II - Realizar reuniões com o objetivo de planejar e executar as ações para acompanhar e 

implementar o regime de previdência complementar – RPC, no âmbito do município de São Sebastião; 

III - Elaborar edital de seleção de entidade fechada de previdência complementar – EFPC, 

receber, selecionar e julgar as propostas apresentadas;  

VI. Servir de canal direto de comunicação do município de São Sebastião, nos assuntos 

relacionados ao regime de Previdência Complementar – RPC;  

V - Realizar os demais atos necessários para acompanhamento, implementação e seleção ao 

Regime de Previdência Complementar – RPC, no município de São Sebastião.   

Artigo 4º - Caberá a comissão definir sua forma de atuação, bem como dispor sobre o formato 

e a periodicidade das reuniões e atuação de trabalho. 

             Artigo 5º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 

03 de março de 2022. 

 

 
São Sebastião, 05  de abril de 2022. 

 
 
 
 
 

FELIPE AUGUSTO 
Prefeito 

 

 


