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Anexo I - Proposta Revisão - Inciso I 

 
SENHOR GERENTE 
 
 
 ____________________________________________________________
_______________________ matrícula nº _______________, solicita às fls._____, 
a REVISÃO DE INCORPORAÇÃO prevista no artigo 131, da Lei nº 94/79. 
 
 O(A) interessado(a) obteve o benefício de que trata o artigo 129 da Lei nº 
94/79, incorporando ao seu vencimento, a contar de ___/___/___, a título de 
direito pessoal, à percepção do valor integral da remuneração atribuída ao símbolo  
referente ao ________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
por apostila lavrada em ___/___/___, no(a) ______________________________. 
 
 
 Por outro lado, o(a) requerente exerceu cargos de confiança 
ininterruptamente até ___/___/___, sendo ______________ em ___/___/___ para  
o(a)______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
permanecendo até ___/___/___ conforme informações constantes do MTS de    
fls. ________, contando dessa forma no período de ___/___/___ a ___/___/___ 
mais de 01(um) ano em exercício dessa natureza de simbologia mais elevada, na 
forma prevista no inciso I do artigo 131, da Lei nº 94/79, com efeito patrimoniais a 
contar de ___/___/___ conforme O.A. nº 37/EPL/96. 
 
 Face ao exposto, submetemos o assunto à consideração de Vossa 
Senhoria, o seguinte expediente de apostila a ser lavrado no(a) _______________ 
_____________, em anexo: 
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APOSTILA:  Tendo em vista o que consta do processo 
nº _______________________, fica revisto o benefício 
concedido pela apostila lavrada em ___/___/___, 
assegurando-se ao servidor, a quem se refere o 
presente Ato, nos  termos do inciso I do artigo 131, da 
Lei nº 94/79, completado o lapso de exercício exigido 
em ___/___/___, a título de direito pessoal, à percepção 
do valor integral da remuneração concernente 
a(o)_________________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________, 
com efeitos patrimoniais a contar de ___/___/___ 
conforme O.A. nº 37/EPL/96. 
 
 
 Em             de                                 de  20   . 
 
 
 
 
 

 
 De acordo. 
 
 Assinada a apostila proposta. 
 
 À A/CSRH/CPG, para providenciar pagamento com efeitos patrimoniais a 
contar de ___/___/___, conforme O.A. nº 37/EPL/96. 
 
 

   
Em             de                                 de  20    . 

 


