
- - - . . -

/ / /

Vem requerer a Vossa Excelência de acordo com a Legislação em vigor,

Nestes Termos

Pede Deferimento

Rio de Janeiro, _______ de ________________________ de ________. 

________________________________________________ 

                                                       

A (     ) 2ª VIA DO ATO DE INVESTIDURA
B (     ) LICENÇA ESPECIAL
C (     ) READAPTAÇÃO
D (     ) LICENÇA SEM VENCIMENTOS – ART. 104-LEI 94/79 A PARTIR DE _____________________________________________
E (     ) LICENÇA SEM VENCIMENTOS – ART. 107-LEI 94/79 A PARTIR DE _____________________________________________
F (     ) AVERBAÇÃO – INSS. ART. 9 – LEI 315 de 04/03/1982.
G (     ) AVERBAÇÃO (________________________________________________________________________________________)
H (     ) POSICIONAMENTO EM CLASSE _____ LEI (______) 1883/92  _______   LEI   (______) 1680/91       (__________) 1881/92
I (     ) INCORPORAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO e FUNÇÃO GRATIFICADA
J (     ) OUTROS (____________________________________________________________________________________________)

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
FORMULÁRIO REQUERIMENTO DIVERSOS – FRD.01

NOME
ENDEREÇO

COMPLEMENTO BAIRRO CIDADE

CEP (DDD) TELEFONE CPF

ÓRGÃO

IDENTIDADE ÓRGÃO EXPEDIDOR

UNIDADE ADMINISTRATIVA

DATA ADMISSÃO MATRICULA CARGO / FUNÇÃO

NOME

UF



FORMULÁRIO DE DADOS FUNCIONAIS

Processo nº:

Data de Autuação: Fls.

Rubrica:

Nome do Servidor: ________________________________________________________________

Cargo: __________________________________________________________________________

Matrícula: ______ / _________________________

Outro Processo: nº _______/________________/________

DADOS FUNCIONAIS

Admissão : ______________________________________________________________________ 

Posse  : _________________________________________________________________________

Início do Exercício: _______________________________________________________________

Acumulação: (     ) NÃO (     ) SIM Matrícula: ___________________________________

Òrgão em que acumula: ____________________________________________________________

PERÍODO(S) JÁ AVERBADO(S): ___________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

AFASTAMENTOS: ______________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Em                de                                     de                   .



TEMPO DE SERVIÇO / CONTRIBUIÇÃO PRESTADO AO
MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

Senhor(a) ________________________

Trata-se  de  pedido  de  averbação  do  tempo  de  serviço  /  contribuição  prestado 

como___________________________________________________________pelo(a)  servidor(a) 

__________________________________________________________________________________

Cargo___________________________________________matrícula_______________________no(s) 

período(s) de _______________________________________________________________________

Os elementos existentes no processo atendem  perfeitamente  às formalidades  legais. 

Por conseguinte, nada há que impeça a averbação pretendida.

Assim, opinamos por que  seja  deferida  a  solicitação formulada, contando-se o tempo 

de  serviço  /   contribuição  supracitado,  correspondente  ao(s)  período(s)  de 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

no total de ____________ dias de exercício, nos  termos  do  inciso ______ do  artigo 65 da Lei n.º  

94/79, combinado  no  que  couber,  com  o  artigo  126  da  mesma 

norma_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

À consideração de Vossa Senhoria.

Em             de                                    de                    

De acordo.  À Sr(a) ________________________________________.

Em              de                                    de                    



P U B L I Q U E - S E :

Averbe-se  o  tempo  de  serviço  /  contribuição  prestado  à(o) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

pelo(a) servidor__________________________________________________________________

cargo____________________________________________matrícula_____________________ 

no(s)  período(s)  de  __________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________,  no  total  de 

__________dias  de  exercício,  nos  termos  do  inciso_______  do  artigo  65  da  Lei  n.º  94/79, 

combinado  no  que  couber,  com  o  artigo  126  da  mesma 

norma__________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Solicitação feita em  ____________________. 

Publicado em  ____________________.

Remeta-se  ao __________________________, para as anotações que se fizerem 

necessárias e posterior arquivamento.

Em                    de                                             de    



ÓRGÃOS PÚBLICOS 

Senhor(a) ___________________

Trata-se  de  pedido  de  averbação  do  tempo  de serviço  /  contribuição  prestado  por 

_________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_

 no(s) período(s) de             ____________________________________________________________

Os   elementos  existentes   no  processo  atendem   perfeitamente   às  formalidades 

legais.  Por conseguinte, nada há  que impeça a averbação pretendida.

Assim, opinamos  por   que  seja  deferida  a  solicitação formulada, contando-se o 
tempo  de  serviço  /  contribuição  supracitado,  correspondente  ao(s)  período(s)  de 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

no total de ____________ dias de exercício, nos  termos  do(s)  inciso(s)_________ do  artigo 65 da 

Lei n.º 94/79________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

À consideração de Vossa Senhoria.

Em             de                                    de                    



De acordo.  

À Sr(a) __________________________________________________.

Em              de                                    de                    

P U B L I Q U E - S E :

Averbe-se  o  tempo  de  serviço  /  contribuição  prestado  à(o) 

______________________________________________________________________________

pelo(a)  servidor(a)______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

matrícula  nº  __________________no(s)  período(s)  de  _______________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________,  no  total  de 

__________dias de exercício, nos termos do(s) inciso(s)__________do artigo 65 da Lei n.º 94/79, 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Solicitação feita em  ____________________. 

Publicado em  ____________________.

Remeta-se  ao __________________________, para as anotações que se fizerem 

necessárias e posterior arquivamento.

Em          de                                  de              



 ACADÊMICO BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E ALUNO-APRENDIZ REMUNERADOS PELOS 
COFRES PÚBLICOS.

Senhor(a) Diretor(a):

Trata-se de pedido de averbação do tempo de serviço /  contribuição prestado por 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

no(s) período(s) de _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________.

Os  elementos existentes  no processo atendem  perfeitamente  às formalidades 

legais.  Por conseguinte, nada há  que impeça a averbação pretendida.

Assim, opinamos  por   que  seja  deferida  a  solicitação formulada, contando-se o 

tempo  de  serviço  /  contribuição  supracitado,  correspondente  ao(s)  período(s)  de 

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

no total de ____________ dias de exercício, nos  termos  do  inciso ________ do  artigo 65 da Lei 

n.º 94/79 e no artigo 4º da Emenda Constitucional nº 20/98

É o que submetemos à  consideração de Vossa Senhoria.

Em                 de                                           de                        .

   

De acordo.  

À Sr(a) __________________________________________________.

Em              de                                    de                    



P U B L I Q U E - S E :

Averbe-se  o  tempo  de  serviço  /  contribuição  prestado  a(o) 

______________________________________________________________________________

por____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

matrícula  nº  ____________________,  no(s)  período(s)  de 

______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

no total de __________dias de exercício, nos termos do(s) inciso(s)____________do artigo nº 65 

da  Lei  n.º  94/79  e no  artigo  4º  da  Emenda  Constitucional  nº 

20/98,___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Solicitação feita em ____________________. 

Publicado em  ____________________.

Remeta-se  ao __________________________, para as anotações que se fizerem 

necessárias posterior arquivamento.

Em,                    de                                             de              



CASO ATAÍDE

Senhor(a) _________________

Trata  o  presente  de  pedido  de  averbação  de  tempo  de  serviço  prestado  por 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

matrícula nº ______________________, à Secretaria de Educação do antigo Estado da Guanabara, 

no período de _____________________________________________________________________ . 

Às  fls.  _______________  consta(m)  atestado(s)   de   freqüência   relativo(s)   ao(s) 

período(s)  supracitado(s),  e  às  fls.  __________,  encontra-se  a  xerox  da 

_______________________________________________  que investe  a(o)  requerente  no  cargo de 

_________________________________________________________  com  posse  em 

_________________.

Assunto similar foi examinado por esta Divisão pelo processo nº 07/009.803/83, em 

nome de ATAÍDE JOSÉ DOS SANTOS, sendo submetido à consideração do Sr. Diretor do 

Departamento de Controle Funcional, que opinou pelo deferimento do pedido.

Após  análise,  verificamos  que  o(a)  servidor(a)  faz  jus  ao  pleiteado.  Dessa  forma, 

propomos  que  seja  considerado  o  período  de  ______________________________,  no  total  de 

___________ dias de exercício.

À consideração de Vossa Senhoria.

Em           de                                 de                     .

De acordo.

 A(o) Senhor(a) _________________________________________.

Em           de                                 de                   .



P U B L I Q U E - S E

Com  o  fim  de  regularizar  a  situação  funcional  do(a)  servidor(a) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________ , matrícula n.º ____________________ , considere-se o tempo de  serviço 

prestado  à Secretaria de Educação do antigo Estado da Guanabara,  no    período de ________ 

__________________________________, no total de __________ dias de exercício, compreendido 

entre  o  início  de  exercício  e  a  véspera  da  data  da  posse,  conforme  decidido  pelo  processo  nº 

07/009.803/83, em nome de ATAÍDE JOSÉ SANTOS.

Processo autuado em _____________________.

Publicado em  ____________________.

Remeta-se ao _____________________ , para as providências se fizerem necessárias 

e posterior arquivamento.

Em            de                                 de                   .



C AI X A  E S C O L AR  

M E R E N D E I R A

Senhor(a)__________________________

Trata  o  presente  de  pedido  de  averbação  de  tempo  de  serviço  prestado  por 

_______________________________________________________________________________, 

Merendeira,  matrícula  nº  ______________________,  comprovando,  por  declaração  datada  de 

_____/_____/_____ (fls._____ ),  ter prestado serviços à Escola  ____________________________ 

__________________________________________________________________________________

, no período de _____/_____/_____ a _____/_____/_____, com remuneração pela Caixa Escolar

Considerando o Parecer PG/PTA/06/91 - PCLF, emitido no processo nº 07/022.920/89, 

em  nome  de  GUIOMAR  ALVES  CAVALCANTE  CHAVES,  no  qual  ficou  estabelecido   que  as 

Merendeiras contratadas pela Caixa Escolar estavam amparadas pela Lei 932 de 27-08-59, bem como 

o Parecer PG/PPE/011/2006 – ANB, emitido no processo nº 07/027.830/95, em nome de MARGARIDA 

MARIA DA COSTA, opinamos pelo DEFERIMENTO do benefício pleiteado, observando-se que, com 

base  no  pronunciamento  da  Douta  Procuradoria  Geral  deste  Município,  a  Administração  não  fica 

obrigada a reconhecer o vínculo empregatício deste (a) servidor(a), restringindo-se, tão somente, ao 

cômputo do período para fins de aposentadoria e disponibilidade.

À consideração de Vossa Senhoria.

Em                de                                  de                    .

De acordo.   A(o) Senhor(a) __________________________________________.

Em              de                                   de                    .



PUBLIQUE-SE

Averbe-se  o  tempo  de  serviço  prestado  por 

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________,  matrícula  n.º 

________________________,  ao antigo  Estado da Guanabara  e Município  do Rio de Janeiro,  no 

período de _____/_____/_____ a _____/_____/_____, no total de _______ dias de exercício, somente 

para fins de aposentadoria e disponibilidade, nos termos do inciso III, do artigo 65 da Lei n.º 94/79, 

tendo em vista o contido no Parecer PG/PTA/06/91 - PLCF, emitido no processo n.º 07/022.920/89, em 

nome de GUIOMAR ALVES CAVALCANTE CHAVES e o contido no Parecer PG/PPE/011/061 - ANB, 

emitido no processo n.º 07/027.830/95, em nome de MARGARIDA MARIA DA COSTA .

Solicitação feita em _______________________.

Publicado em  ____________________.

Remeta-se ao  _____________________ para as anotações que se façam necessárias 

e posterior arquivamento.

Em                 de                                 de



C AI X A  E S C O L AR  

S E R V E N T E

Senhor(a)__________________________

Trata  o  presente  de  pedido  de  averbação  de  tempo  de  serviço  Prestado  por 

______________________________________________________________________________, 

Servente,  matrícula  nº  ______________________,   comprovando,  por  declaração  datada  de 

_____/_____/_____  (fls._____  ),  ter  prestado  serviços  à  Escola   ________________________ 

__________________________________________________________________________________

, no período de _____/_____/_____ a _____/_____/_____, com remuneração pela Caixa Escolar

Considerando o Parecer PG/PTA/06/91 - PCLF, emitido no processo nº 07/022.920/89, 

em  nome  de  GUIOMAR  ALVES  CAVALCANTE  CHAVES,  no  qual  ficou  estabelecido   que  as 

Merendeiras contratadas pela Caixa Escolar estavam amparadas pela Lei 932 de 27-08-59, bem como 

o tratamento isonômico assegurado pela Carta Magna, em seu artigo 5º, nos termos da decisão da 

Coordenadoria Geral de Administração de Pessoal, estabelecida no processo nº 12/003.843/92, em 

nome  de  DILCE  GOMES JOSEFINO RODRIGUES,  opinamos  pelo  DEFERIMENTO  do  benefício 

pleiteado, observando-se que, com base naquele pronunciamento da Douta Procuradoria Geral deste 

Município,  a  Administração  não  fica  obrigada  a  reconhecer  o  vínculo  empregatício  deste  (a) 

servidor(a),  restringindo-se,  tão  somente,  ao  cômputo  do  período  para  fins  de  aposentadoria  e 

disponibilidade.

À consideração de Vossa Senhoria.

Em                de                                  de                    .

De acordo.   A(o) Senhor(a) __________________________________________.

Em              de                                   de                    .



PUBLIQUE-SE

Averbe-se  o  tempo  de  serviço  prestado  por 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________,  matrícula  n.º 

________________________, ao antigo Estado da Guanabara, no período de _____/_____/_____ a 

_____/_____/_____,  no total  de _______ dias de exercício,  somente para fins de aposentadoria e 

disponibilidade, nos termos do inciso III, do artigo 65 da Lei n.º 94/79,  tendo em vista o contido no 

Parecer  PG/PTA/06/91  -  PLCF,  emitido  no  processo  n.º  07/022.920/89,  em  nome  de  GUIOMAR 

ALVES CAVALCANTE CHAVES e o decidido no processo n.º 12/003.843/92,  em nome de DILCE 

GOMES JOSEFINO RODRIGUES.

Solicitação feita em _______________________.

Publicado em  ____________________.

Remeta-se ao  _____________________ para as anotações que se façam necessárias 

e posterior arquivamento.

Em                 de                                 de



  AVERBAÇÃO 315/82

Senhor(a)_________________

Trata-se  de  pedido  de  averbação  do  tempo  de  contribuição  prestado  por 

_________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_

 em  atividades  de  caráter  privado  no(s)  período(s)  de 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Os  elementos existentes  no processo atendem  perfeitamente  às formalidades  legais. 

Por conseguinte, nada há  que impeça a averbação pretendida.

Assim,  opinamos  por   que  seja  deferida  a  solicitação formulada, contando-se o 

tempo  de  contribuição  supracitado,  correspondente  ao(s)  período(s)  de 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

no  total  de  ____________  dias,  nos   termos   do  artigo  9º,  parágrafo  único,  da  Lei  n.º  315/82, 

exclusivamente  para  fins  de  aposentadoria,  combinado  com  o  artigo  212  da 

LOMRJ/90,_________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

À consideração de Vossa Senhoria.

Em             de                                    de

De acordo.  O(a) Sr(a) ________________________________________________.

Em              de                                    de



P U B L I Q U E - S E :

Averbe-se, para fins de aposentadoria, com base no artigo 9º, parágrafo único, da 

Lei nº 315/82, combinado com o artigo 212 da LOMRJ/90, o tempo de contribuição prestado em 

atividades  de  caráter  privado  por 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

matrícula  nº  _________________,no(s)  período(s)  de  _______________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________, 

no total de __________dias.

Solicitação feita em  ____________________. 

Publicado em  ____________________.

Remeta-se  ao __________________________, para as anotações necessárias e 

posterior arquivamento.

Em                    de                                             de



LICENÇA ESPECIAL EM DOBRO

Senhor(a) ________________________

Trata-se  de  pedido  de  contagem em dobro  de  _______  meses  de  Licença  Especial,  não 

gozado(s),  para  fins  de  Aposentadoria,  pelo(a)  servidor(a) 

__________________________________________________________________________________

Cargo___________________________________________matrícula___________________________

do(s) período(s) base de ______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Os elementos existentes no processo atendem  perfeitamente  às formalidades 

legais.  Por conseguinte, nada há que impeça a averbação pretendida.

Assim, opinamos por   que  seja  deferida  a  solicitação formulada, contando-se em 

dobro  __________meses  de  Licença  Especial,  não  gozadas,  do(s)  período(s)  base  de 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________

no total de ____________ dias, nos  termos  do  inciso VII do  artigo 65 da Lei n.º 94/79.

À consideração de Vossa Senhoria.

Em             de                                    de                    

De acordo.  À Sr(a) ________________________________________.

Em              de                                    de                    



P U B L I Q U E - S E :

Autorizo  a  contagem  em  dobro  de  _______meses  de  Licença  Especial,  não 

gozados  do(s)  período(s)  base  de  __________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

pelo(a) servidor_________________________________________________________________

cargo____________________________________________matrícula_____________________ 

no total de __________dias, nos termos do inciso VII do artigo 65 da Lei n.º 94/79

Solicitação feita em  ____________________. 

Publicado em  ____________________.

Remeta-se  ao __________________________, para as anotações que se fizerem 

necessárias e posterior arquivamento.

Em                    de                                             de    



FERIAS EM DOBRO 

Senhor(a) ________________________

        Trata-se  de  pedido  de  contagem  em  dobro  do(s)  exercício(s)  de 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________,  não  gozado(s),  pelo(a)  servidor(a) 

__________________________________________________________________________________

Cargo________________________________________matrícula________________________.

Os elementos existentes no processo atendem  perfeitamente  às formalidades 

legais.  Por conseguinte, nada há que impeça a averbação pretendida.

Assim, opinamos por que  seja  deferida  a  solicitação formulada, contando-se em 

dobro o(s) exercício(s) de férias, não gozadas, de 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

no total de ____________ dias, nos  termos  do  inciso VII do  artigo 65 da Lei n.º 94/79.

À consideração de Vossa Senhoria.

Em             de                                    de                    

De acordo.  À Sr(a) ________________________________________.

Em              de                                    de                    



P U B L I Q U E - S E :

Autorizo  a  contagem  em  dobro  de  férias,  não  gozadas  do(s)  exercício(s) 

de____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

pelo(a) servidor(a)_______________________________________________________________

cargo__________________________________________matrícula________________________ 

no total de __________dias, nos termos do inciso VII do artigo 65 da Lei n.º 94/79

Publicado em  ____________________.

Remeta-se  ao __________________________, para as anotações que se fizerem 

necessárias e posterior arquivamento.

Em                    de                                             de    



                                           Dupla  

Senhor(a) ______________________

Trata-se  de pedido de averbação do tempo de serviço /  contribuição prestado por 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________,no(s)  período(s)  de 

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________.

Os   elementos  existentes   no  processo  atendem   perfeitamente   às  formalidades 

legais.  Por conseguinte, nada há  que impeça a averbação pretendida.

Assim, opinamos por que  seja  deferida  a  solicitação formulada, contando-se o tempo 

de serviço /  contribuição supracitado, correspondente ao(s) período(s) de:

a)____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

, no total de ____________ dias de exercício, nos  termos  do  inciso ________ do  artigo 65 da Lei n.º 

94/79,_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

b)_________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________no total de ____________ dias de exercício, nos termos do inciso 

________ do artigo 65 da Lei n.º 94/79,_____________________________________________ 

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 

     

À consideração de Vossa Senhoria.

Em             de                                    de             .

De acordo.  A(o) Senhor(a) ____________________________________________.

Em          de                                      de                .



P U B L I Q U E - S E

Averbe-se  o  tempo  de  serviço  /  contribuição  prestado  a(o) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________por_______________________________________________________

__________________________________________________________________________________

                                                                      (nome)

_________________________________________________________________________________ 

                                                                      (cargo)

matrícula n.º _____________________________, no(s) período(s) de :

 a)  ____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________no 

total  de __________dias de exercício, nos termos do(s) inciso(s) ______ do artigo 65 da Lei n.º 94/79, 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______ e

b)  de  _______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

________, no  total  de __________dias de exercício, nos termos do(s) inciso(s) ______ do artigo 65 

da  Lei  n.º  94/79, 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________.

Solicitação feita em ____________________. 

Publicado em  ____________________.

Remeta-se   ao  __________________________,  para  as  anotações  que  se  fizerem 

necessárias e posterior arquivamento.

Em                    de                           de               



 DESAVERBAÇÃO LEI N.º 315/82 (TOTAL)

Senhor(a) __________________________

                Trata-se, no presente, de pedido de Desaverbação de Tempo de contribuição prestado  

por_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________,  em 

atividades  de  caráter  privado,  nos  períodos  de 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________.

                   Salientamos, também, que os tempos de serviços acima mencionados foram averbados 

através do despacho de _____/_______/_______, publicado no D.O. Rio de _____/______/_____.

                    Face ao exposto e tendo em vista o acolhimento à Promoção  PG/PPE/05/2001/FBMC, 

pelo então Exm.º Sr. Secretário Municipal de Administração, através do processo n.º 07/015.773/82 – 

MAGN,  propomos  que  seja  desaverbado  os  períodos  de 

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________, 

ficando sem efeito o despacho de ____/_____/____, publicado no D.O. Rio de ___/____/____,.

À consideração de Vossa Senhoria.

Em            de                                de

              

 De acordo. A(o)  Sr(a) ____________________________________________

Em          de                                   de



PUBLIQUE-SE

                     Desaverbe-se  o  tempo  de  serviço  /  contribuição  prestado  por 

_______________________________________________________________________________, 

em  atividades  de  caráter  privado,  nos  períodos  de 

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________,  com 

base no acolhimento à Promoção PG/PPE/05/2001/FBMC, pelo então Exm.º Sr. Secretário Municipal 

de Administração, através do processo n.º 07/015.773/82 – MAGN,  ficando sem efeito o despacho de 

______/_____/______, publicado no D.O. Rio de _____/______/_____.

 Solicitação feita em ___________________.

Publicado em  ____________________.

                   Remeta-se ao ____________________, para as anotações necessárias e posterior 

arquivamento.

                                                Em            de                                   de



DESAVERBAÇÃO LEI N.º 315/82 (PARCIAL)

Senhor(a) __________________________

                Trata-se, no presente, de pedido de desaverbação de Tempo de contribuição prestado 

por_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________,  em 

atividades  de  caráter  privado,  nos  períodos  de 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________.

                   Salientamos, também, que os tempos de serviços acima mencionados foram averbados 

através do despacho de _____/_______/_______, publicado no D.O. Rio de _____/______/_____.

                    Face ao exposto e tendo em vista o acolhimento à Promoção  PG/PPE/05/2001/FBMC, 

pelo então Exm.º Sr. Secretário Municipal de Administração, através do processo n.º 07/015.773/82 – 

MAGN,  propomos  que  seja  desaverbado  os  períodos  de 

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________, 

mantendo-se  averbado(s)  o(s)  período(s)  de 

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________,   no 

total de__________ dias, em conformidade com o disposto no artigo 9º e seu parágrafo único da Lei 

n.º 315/82, exclusivamente para fins de aposentadoria, combinado com o artigo 212 da LOMRJ, de 

05/04/90.

                 À consideração de Vossa Senhoria.

Em            de                                de

              

 De acordo. A(o)  Sr(a) ____________________________________________

Em          de                                   de



PUBLIQUE-SE

                     Desaverbe-se  o  tempo  de  serviço  /  contribuição  prestado  pelo  servidor 

_______________________________________________________________________________,

Cargo___________________________________________________________________________ma

trícula______________________________ em atividades de caráter privado, nos períodos de 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________, com base no acolhimento à Promoção PG/PPE/05/2001/FBMC, pelo 

então Exm.º Sr. Secretário Municipal de Administração, através do processo n.º 07/015.773/82 – 

MAGN,mantendo-se averbado(s) o(s) período(s) de 

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________, no 

total de __________ dias, em conformidade com o disposto no artigo 9º e seu parágrafo único da Lei 

n.º 315/82, exclusivamente para fins de aposentadoria, combinado com o artigo 212 da LOMRJ, de 

05/04/90.

                   Solicitação feita em ___________________.

Publicado em  ____________________.

                   Remeta-se ao ____________________, para as anotações necessárias e posterior 

arquivamento.

Em            de                                   de



DESAVERBAÇÃO LEX2 (TOTAL)

Senhor(a) __________________________

Trata o presente de solicitação de desaverbação da contagem em dobro de  Período(s) 

Base de Licença Especial do(a) 

servidor(a)_________________________________________________________________________

_cargo________________________________________matrícula,________________do(s) Período(s) 

de________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

.

                   Salientamos, também, que o(s) Período(s) acima mencionado(s) foram averbados através 

do despacho de _____/_______/_______, publicado no D.O. Rio de _____/______/_____.

                    Face ao exposto e tendo em vista o acolhimento do Estudo Jurídico da 5ª  

PS nº 114/2003-NF, pelo então Exm.º Sr. Secretário Municipal de Administração, através do processo 

n.º  07/025.569/85,  propomos  que  seja  desaverbado(s)  o(s)  Período(s)  de  Licença  Especial 

de________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________,  ficando  sem 

efeito o despacho de ____/_____/____, publicado no D.O. Rio de ___/____/____.

                 À consideração de Vossa Senhoria.

Em            de                                de

            

 De acordo. A(o)  Sr(a) ____________________________________________

Em          de                                   de



PUBLIQUE-SE

                     Desaverbe-se o(s) Período(s) Base de Licença Especial contado(s) em 

dobro   de__________________________________________________________________  do(a) 

servidor(a)______________________________________________________________________, 

cargo ____________________________________________matrícula______________________

com base no acolhimento do Estudo Jurídico da 5ª PS nº 114/2003-NF, pelo então 

Exm.º Sr. Secretário Municipal de Administração, através do processo n.º 07/025.569/85,  ficando sem 

efeito o despacho de  ______/_____/______, publicado no D.O. Rio de _____/______/_____.

       

Solicitação feita em ___________________.

Publicado em  ____________________.

                   Remeta-se ao ____________________, para as anotações necessárias e posterior 

arquivamento.

                                  Em            de                                   de



DESAVERBAÇÃO LEX2 (PARCIAL)

Senhor(a) __________________________

Trata o presente de solicitação de desaverbação da contagem em dobro de  Período(s) 

Base  de  Licença  Especial  do(a) 

servidor(a)_________________________________________________________________________ 

cargo_____________________________________________________________________________

matrícula,__________________________do(s)  Período(s)  de 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________.

                   Salientamos, também, que os Períodos acima mencionados foram averbados através do 

despacho de _____/_______/_______, publicado no D.O. Rio de _____/______/_____.

                    Face ao exposto e tendo em vista o acolhimento do Estudo Jurídico da 5ª 

PS nº 114/2003-NF, pelo então Exm.º Sr. Secretário Municipal de Administração, através do processo 

n.º 07/025.569/85, propomos que seja(m) desaverbado(s) o(s) Período(s) de Licença Especial 

de________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________, mantendo-se 

averbado o(s) período(s) de ___________________________________________________________, 

no total de__________ dias, em conformidade com o disposto no artigo 65, Inciso VII, da Lei n.º 94/79, 

exclusivamente para fins de aposentadoria.

                 À consideração de Vossa Senhoria.

Em            de                                de

          

 De acordo. A(o)  Sr(a) ____________________________________________

Em          de                                   de



PUBLIQUE-SE

                     Desaverbe-se o(s) Período(s) Base de Licença Especial contado(s) em 

dobro  de_______________________________________________________________________ 

do(a)  servidor(a)__________________________________________________________________, 

cargo  ____________________________________________matrícula________________  com  base 

no  acolhimento  do  Estudo  Jurídico  da  5ª  PS  nº  114/2003-NF,  pelo  então  Exm.º  Sr.  Secretário 

Municipal  de Administração,  através do processo n.º  07/025.569/85,  mantendo-se averbado(s)  o(s) 

o(s)  Período(s)  Base  de  Licença  Especial  contado(s)   em  dobro 

de________________________________________________________________________________

, no total  de __________ dias, em conformidade com o disposto no artigo 65, Inciso VII, da Lei n.º  

94/79, exclusivamente para fins de aposentadoria.     

                  Solicitação feita em ___________________.

Publicado em  ____________________.

                   Remeta-se ao ____________________, para as anotações necessárias e posterior 

arquivamento.

                                  Em            de                                   de



INDEFERIMENTO
ACADÊMICO BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E ALUNO-APRENDIZ

 (PERÍODO POSTERIOR A 15/12/98)

I. Senhor(a) _______________________  

              Trata-se, no presente, de pedido de AVERBAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO prestado 

por_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________, 

ao________________________________________________________________________________

______________________________________________no  (s)  período  (s)  de 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________como_______________

____________________________________________________________________________

              Conforme Certidão de fls. ______do p.p.,  esclarecemos que o período 

supracitado é posterior a 15/12/98,  não caracterizando, portanto, em  tempo de contribuição, o que 

contraria o artigo 4º da Emenda Constitucional  n.º 20/98.

               Face ao exposto, propomos o indeferimento do pleito, por falta de amparo legal.

          

              À consideração de Vossa Senhoria.

Em               de                                  de



           

  De acordo.

             Publique-se:

             Indefiro o pedido, por falta de amparo legal.

Publicado em  ____________________.

             Encaminhe-se o presente expediente ao ____________________, para ciência do servidor e 

posterior arquivamento.

Em          de                               de



TIPO DE TEMPO COM FINALIDADES

Tipo de tempo Tempo de Serviço Adic Tem Ser Apos. Férias Lic Premio Progressão

1 TEMPO DE SERVIÇO X X X X até 05.05.05

10
EFETIVO MUNICIPIO DO RIO DE 

JANEIRO X X X X até 05.05.06

12 MUNIC INDIRETA AUTARQUIA X X X X até 05.05.08

13 MUNIC INDIRETA EMPRESA PUBLICA X X   até 05.05.05

14 MUNIC INDIRETA SOC ECONOMIA MISTA X X    

15 MUNIC FUNDAÇÃO X X   até 05.05.05

16
MUNIC DIRETA ANTERIOR A 

REINTEGRAÇÃO X X X X X

21 ESTADO RJ DIRETA LC 34/97 X    

22 ESTADO RJ INDIRETA LC 34/97 X    

23 ESTADO RJ FUNDAÇÃO LC 34/97 X    

31
ESTADO G.B.DIRETA ANTERIOR AO 

MUNIC LC 34/97 X    

32
EST G.B. DIRETA TRNSF POR FORÇA DA 

FUSÃO X X X X X

33
ESTADO G.B. DIRETA TRANS.OP. LEI 

318/82 X X X X X

34 ESTADO DA G.B. INDIRETA LC 34/97 X    

35 ESTADO DA G.B. FUNDAÇÃO LC 34/97 X    

41
D.F. DIRETA TRANSF MUNIC POR FORÇA 

DA FUSÃO X X X X X

42 D.F. DIRETA SERV MUNIC APOS FUSÃO LC 34/97 X    

43 DIST FEDERAL INDIRETA LC 34/97 X    

44 DIST FEDERAL FUNDAÇÃO LC 34/97 X    

51
SERV MILITAR NORMAL ANTERIOR A 

1966 LC 34/97 X    

52 SERV MILITAR NORMAL APOS 1966 LC 34/97 X    

61
OPERAÇÃO DE GUERRA (EM DOBRO) 

ANTERIOR A 1966 LC 34/97 X    

62
OPERAÇÃO DE GUERRA (EM DOBRO) 

APOS 1966 LC 34/97 X    

63 PREV SOCIAL URB.INPS ENT PRIVADA  X    

64 CONVERSÃO DIVIDA (LEI 1376/89) X X X X X

65 FERIAS EM DOBRO  X    

66 LICENÇA ESPECIAL EM DOBRO  X    

67 PROFESSORANDA X X   X

68
C.L.T. MUNIC ANOTADO PELA RES/SMA 

285/80 X X X X X

69 PREV. SOC. URB. ENT. PUBLICA LC 34/97 X    

71 FEDERAL DIRETA LC 34/97 X    

72 FEDERAL INDIRETA LC 34/97 X    

73 FEDERAL FUNDAÇÃO LC 34/97 X    

74
SERV. PUBLICO OUTROS ESTADOS E 

MUNIC LC 34/97 X    

75 FEDERAL AUTARQUIA LC 34/97 X    

81 RESID MEDICA  X    

82 RESID MEDICA - MUNIC. R.J. X X    

83 ESTAGIO JUD. PELA METADE  X    

85 ESTRANHO NO EXERCICIO DE C.C. X X    

86
EXERCICIO ADVOCACIA DECRETO 

10843/92  X    

88 DIARISTA  X    

89 ADJUDICADO      

90 ACADÊMICO BOLSISTA  até 15/12/98    

91 C.L.T. MUNICIPAL X X X X até 05.05.05

93 ESTAGIARIO DA PGM  X    

94 DISPONIBILIDADE  X   

95 CAIXA ESCOLAR X

96 CLT- LEI 3010/2000 X X X X X

97 ALUNO APRENDIZ  até 15/12/98    

98 ESTAGIARIO  até 15/12/99    



                                          Renúncia

Senhor(a) ______________________

Trata-se  de  pedido  de  averbação  do  tempo  de  serviço  /   contribuição  prestado 

como___________________________________________________________pelo(a)  servidor(a) 

__________________________________________________________________________________

Cargo___________________________________________matrícula_______________________no(s) 

período(s) de_______________________________________________________________________-

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________.

Os elementos existentes no processo atendem  perfeitamente  às formalidades  legais. 

Por conseguinte, nada há que impeça a averbação pretendida.

Assim,  opinamos  por  que  seja  deferida  a  solicitação  formulada,  de  acordo  com o 

parecer PG/PPE/09/HGGF de 10/03/2006 conforme o Processo 11/010215/2005, em nome de CÉLIA 

CUNHA CORDEIRO DE ALMEIDA,  contando-se  o  tempo  de  serviço  /   contribuição  supracitado, 

correspondente ao(s) período(s) de:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

, no total de ____________ dias de exercício, nos  termos  do  inciso ______ do  artigo 65 da Lei n.º  

94/79, combinado  no  que  couber,  com  o  artigo  126  da  mesma 

norma_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

     

À consideração de Vossa Senhoria.

Em             de                                    de             .

De acordo.  A(o) Senhor(a) ____________________________________________.

Em          de                                      de                .



P U B L I Q U E - S E

Averbe-se  o  tempo  de  serviço  /   contribuição  prestado  à(o) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

pelo(a) servidor__________________________________________________________________

cargo____________________________________________matrícula__________________________, 

de acordo com o parecer PG/PPE/09/HGGF de 10/03/2006 conforme o Processo 11/010215/2005, em 

nome de CÉLIA CUNHA CORDEIRO DE ALMEIDA, no(s) período(s) de :

 _____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________,  no  total  de 

__________dias  de  exercício,  nos  termos  do  inciso_______  do  artigo  65  da  Lei  n.º  94/79, 

combinado  no  que  couber,  com  o  artigo  126  da  mesma 

norma___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Solicitação feita em ____________________. 

Publicado em  ____________________.

Remeta-se  ao  __________________________,  para  as  anotações  que  se  fizerem 

necessárias e posterior arquivamento.

Em                    de                           de               


	I. Senhor(a) _______________________

