
Instrução de 22 de outubro de 2019

Ordem de Serviço Nº 47, de 21 de outubro de 2019

BOLETIM ADMINISTRATIVO DO 
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA
BRASÍLIA - DF | TERÇA-FEIRA | 29 DE OUTUBRO DE 2019 | Nº 17

O DIRETOR-PRESIDENTE DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL, 
no uso da atribuição prevista no art. 3º, do Decreto nº 39.002, de 24 de abril de 2018, que 
regulamenta os arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, 
resolve:
DISPENSAR, por motivo de aposentadoria, PAULO SÉRGIO RIBEIRO, matrícula 80.105-
4, ocupante do cargo efetivo de Assistente de Gestão de Resíduos Sólidos, para substituir 
o Chefe do Núcleo de Documentação e Comunicação, do Serviço de Limpeza Urbana do 
Distrito Federal, em seus afastamentos ou impedimentos legais.
DESIGNAR o servidor RUBENS BARROZO DA SILVA, matrícula 83.881-0, ocupante do 
cargo efetivo de Agente de Gestão de Resíduos Sólidos para substituir o Chefe do Núcleo de 
Documentação e Comunicação, do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal, em seus 
afastamentos ou impedimentos legais.

FELIX ANGELO PALAZZO

A DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO  E FINANÇAS DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA 
DO DISTRITO FEDERAL - DF, no uso de suas atribuições regimentais e com fundamento 
no art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no Art. 41 do Decreto nº 32.598 de 15 de 
dezembro de 2010, alterado pelo Decreto nº 32.753, de 04 de fevereiro de 2011, na Instrução 
nº 44, de 11 de fevereiro de 2019, e ainda  nas disposições contidas na Portaria nº 29, de 25 
de fevereiro de 2004, alterada pela Portaria nº 125, de 30 de abril de 2004, RESOLVE:
Art. 1º Designar o servidor RUBENS BARROZO DA SILVA matrícula 83.881-0, para atuar 
como executor do Contrato nº 20/2019-SLU, celebrado entre esta Autarquia e a EMPRESA 
BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, CNPJ nº 34.028.316/0007-07, em substituição 
do servidor PAULO SERGIO RIBEIRO, matrícula nº 80.105-4, para a fiscalização do contrato, 
cujo objeto é a prestação pelos correios, de serviços e venda de produtos, que atendem às 
necessidades da contratante - Processo SEI-GDF Nº: 00094.00000926/2019-85.
Art. 2º  Ficam os mencionado servidor incumbido da fiel observância das disposições acima 
mencionadas em consonância com a legislação pertinente e as regras estabelecidas no 
Edital e seus anexos, bem como na proposta de preços da empresa.
Art. 3º Manter o servidor  ROGER FRAGOSO SOUZA, matrícula nº 84.009-2, como suplente, 
indicado na Ordem de Serviço nº 25 de 19 de julho de 2019, Informativo nº 4 de 24 de julho 
de 2019.
Art. 4º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

LUCIANA GIFFONI RODRIGUES PADILHA
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Ordem de Serviço Nº 48, de 25 de outubro de 2019

Retificação

A DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO  E FINANÇAS DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA 
DO DISTRITO FEDERAL - DF, no uso de suas atribuições regimentais e com fundamento 
no art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no Art. 41 do Decreto nº 32.598 de 15 de 
dezembro de 2010, alterado pelo Decreto nº  32.753, de 04 de fevereiro de 2011, na Instrução 
nº 44, de 11 de fevereiro de 2019, e ainda  nas disposições contidas na Portaria nº 29, de 25 
de fevereiro de 2004, alterada pela Portaria nº 125, de 30 de abril de 2004, RESOLVE:
Art. 1º Designar para atuarem na Comissão de Executores do Contrato nº 23/2019, celebrado 
com a empresa FRAL CONSULTORIA LTDA, CNPJ nº 03.559.597/0001-05, a servidora  
DORIANA APARECIDA IZAIAS, matrícula nº 275.502-5 na qualidade de coordenadora técnica 
e juntamente com os servidores  CÍCERO CARLOS GOMES DE LACERDA, matrícula nº 
81.185-8 e EDMUNDO PACHECO GADELHA, matrícula nº 83.550-1, na qualidade conjunta 
de executores das atividades de fiscalização administrativo/financeira do referido contrato, 
cujo objeto é a prestação de serviços, em caráter emergencial, de empresa especializada em 
apoio à fiscalização de serviço de implantação, operação e manutenção do Aterro Sanitário 
de Brasília (ASB), localizado na Região Administrativa de Samambaia – Distrito Federal, bem 
como a avaliação dos projetos das Etapas 1 e 2, incluindo o projeto de correção da Etapa 
1, consoante especifica a Justificativa de Dispensa de Licitação, a Proposta de Preços, e o 
Projeto Básico, que passam a integrar o presente Contrato, independente de transcrição. 3.2. 
Fazem parte integrante deste contrato:  Anexo A; Anexo B; Anexo C1; Anexo C2; Proposta de 
Preços e Planilhas de Custos. Processo SEI/GDF nº 00094-00001751/2019-23.
Art. 2º  Ficam os mencionados servidores incumbidos da fiel observância das disposições 
acima mencionadas em consonância com a legislação pertinente e as regras estabelecidas 
no Edital e seus anexos, bem como na proposta de preços da empresa.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

LUCIANA GIFFONI RODRIGUES PADILHA

Na Ordem de Serviço nº 16 de 24 de fevereiro de 2000, publicada no DODF 42, de 29/02/2000, 
pág. 30, o ato que averbou o tempo de serviço de José de Sousa Gomes, matrícula 82.864-5. 
ONDE SE LÊ: “... 2641 dias,  07 anos, 02 meses e 16 dias, INSS, Aposentadoria...”. LEIA-SE: 
“... 2.637 (dois mil seiscentos e trinta e sete) dias, ou seja, 07 (sete) anos, 02 (dois) meses 
e 22 (vinte e dois) dias, referente aos períodos de 01/05/1983 à 30/09/1989 e 01/11/1989 à 
23/08/1990, conforme Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo Instituto Nacional 
do Seguro Social/INSS, aposentadoria e disponibilidade... ”.
Na Instrução de 09 de julho de 2012, publicada no DODF 136, de 11/07/2012, pág. 29, o ato 
que averbou o tempo de serviço de Ednaldo da Silva Gomes, matrícula 83.013-5. ONDE SE 
LÊ: “... 2.162 (dois mil cento e sessenta e dois) dias, ou seja; 5 (cinco) anos, 11 (onze) meses 
e 7 (sete) dias, referente aos períodos de 28/02/1979 a 14/02/1981, 09/05/1983 a 16/12/1983, 
17/04/1986 a 19/01/1987, 14/04/1987 a 01/03/1988, 07/03/1988 a 09/07/1988, 03/05/1989 
a 10/09/1990, conforme certidão expedida pelo INSS...”. LEIA-SE: “... 2.152 (dois mil cento 
e cinquenta e dois) dias, ou seja, 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 27 (vinte e sete) dias, 
referente aos períodos de 28/02/1979 à 14/02/1981, 09/05/1983 à 16/12/1983, 17/04/1986 à 
19/01/1987, 14/04/1987 à 01/03/1988, 07/03/1988 à 09/07/1988 e 03/05/1989 à 10/09/1990, 
conforme Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo Instituto Nacional do Seguro 
Social/INSS... ”.
Na Ordem de Serviço “DAG” de 04 de março de 1993, publicada no DODF 50, de 10/03/1993, 
pág. 8, o ato que averbou o tempo de serviço de Francisco das Chagas Rodrigues, matrícula 
83.038-0. ONDE SE LÊ: “... 2.083 dias, ou seja, (05) anos, (08) meses e (18) dias de tempo 
de serviço averbado pelo INSS...”. LEIA-SE: “... 2.078 (dois mil e setenta e oito) dias, ou seja, 
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05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 13 (treze) dias, referente aos períodos de 12/12/1981 à 
15/03/1983, 02/01/1985 à 07/03/1985, 01/12/1985 à 24/01/1986, 01/05/1986 à 23/06/1986, 
02/07/1986 à 01/10/1986, 01/12/1986 à 28/06/1988 e 25/07/1988 à 12/09/1990, contados 
para fins de aposentadoria e disponibilidade, conforme Certidão de Tempo de Contribuição 
expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social/INSS... ”.
Na Instrução de 21 de junho de 2010, publicada no DODF 120, de 23/06/2010, pág. 75, o ato 
que averbou o tempo de serviço de Luiz Carlos Almeida Silva, matrícula 83.095-X. ONDE SE 
LÊ: “... 1.773 (hum mil setecentos e setenta e três) dias, ou seja, 04 (quatro) anos, 10 (dez) 
meses e 13 (treze) dias, referente aos períodos de 23.06.82 a 02.05.83; 06.10.83 a 31.12.83; 
17.09.84 a 15.02.85; 23.07.86 a 21.08.86; 11.11.87 a 16.09.90; 25.04.87 a 20.09.87, conforme 
certidão expedida pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL...”. LEIA-SE: “... 1.766 
(um mil setecentos e sessenta e seis) dias, ou seja, 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 06 
(seis) dias, referente aos períodos de 23/06/1982 à 02/05/1983, 06/10/1983 à 31/12/1983, 
17/09/1984 à 15/02/1985, 23/07/1986 à 21/08/1986, 11/11/1987 à 16/09/1990 e 25/04/1987 
à 20/09/1987, conforme Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo Instituto Nacional 
do Seguro Social/INSS... ”.
Na Ordem de Serviço nº 51 de 23 de junho de 1999, publicada no DODF 123, de 29/06/1999, 
pág. 17, o ato que averbou o tempo de serviço de Rosa Maria Correia Marques dos Santos, 
matrícula 83.104-2. ONDE SE LÊ: “... 844 dias,  02 anos, 03 meses e 24 dias, INSS, 
Aposentadoria...”. LEIA-SE: “... 831 (oitocentos e  trinta e um) dias, ou seja, 02 (dois) anos, 
03 (três) meses e 21 (vinte e um) dias, referente aos períodos de 03/12/1985 à 01/01/1986, 
02/06/1986 à 02/01/1988 e 10/01/1990 à 31/08/1990, conforme Certidão de Tempo de 
Contribuição expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social/INSS, aposentadoria e 
disponibilidade... ”.
Na Instrução de Serviço nº 113 de 13 de dezembro de 2002, publicada no DODF 245, de 
20/12/2002, pág. 34, o ato que averbou o tempo de serviço de Vanilton Ferreira Soares, 
matrícula 83.141-7. ONDE SE LÊ: “... 1.920(um mil novecentos e vinte) dias, ou seja, 05(cinco) 
anos, 03(três) meses e 05(cinco) dias referente aos períodos 12/04/84 a 18/01/85, 13/03/85 
a 29/04/85,08/05/86 a 02/04/87 e de 13/04/87 a 23/09/90, conforme certidão expedida pelo 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL...”. LEIA-SE: “... 1.915 (um mil novecentos e 
quinze) dias, ou seja, 05 (cinco) anos e 03 (três) meses, referente aos períodos 12/04/1984 à 
18/01/1985, 13/03/1985 à 29/04/1985, 08/05/1986 à 02/04/1987 e 13/04/1987 à 23/09/1990, 
contados para fins de aposentadoria e disponibilidade, conforme Certidão de Tempo de 
Contribuição expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social/INSS... ”.
Na Instrução de 22 de abril de 2013, publicada no DODF 84, de 24/04/2013, pág. 31, o ato que 
averbou o tempo de serviço de Donizete Alves de Almeida, matrícula 83.157-3. ONDE SE LÊ: 
“... 1.548 (um mil quinhentos e quarenta e oito) dias, ou seja, 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses 
e 28 (vinte e oito) dias, referente aos períodos de 26/06/1986 a 06/09/1986, 07/09/1986 a 
20/09/1990, conforme certidão expedida pelo INSS...”. LEIA-SE: “... 1.539 (um mil quinhentos e 
trinta e nove) dias, ou seja, 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 19 (dezenove) dias, referente 
aos períodos de 26/06/1986 à 06/09/1986 e 07/09/1986 a 20/09/1990, conforme Certidão de 
Tempo de Contribuição expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social/INSS... ”.
Na Ordem de Serviço nº 30 de 25 de abril de 2001, publicada no DODF 85, de 04/05/2001, 
pág. 47, o ato que averbou o tempo de serviço de Marcos Antônio Vitalino, matrícula 83.229-
4. ONDE SE LÊ: “... 2.812 dias,  07 anos, 08 meses e 17 dias, INSS, Aposentadoria...”. LEIA-
SE: “... 2.807 (dois mil oitocentos e sete) dias, ou seja, 07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 12 
(doze) dias, referente aos períodos de 05/09/1978 à 22/02/1981, 13/04/1982 à 26/10/1983, 
28/02/1984 à 25/08/1984, 16/04/1985 à 29/05/1985, 11/06/1985 à 23/12/1985, 10/09/1986 
à 06/12/1986 e 23/12/1986 à 10/04/1989, conforme Certidão de Tempo de Contribuição 
expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social/INSS, aposentadoria e disponibilidade... ”.
Na Instrução de 14 de abril de 2016, publicada no DODF 73, de 18/04/2016, pág. 49, o ato que 
averbou o tempo de serviço de Ivanilda Xavier de Sousa Alves, matrícula 83.232-4. ONDE 
SE LÊ: “... 454(quatrocentos e cinquenta e quatro) dias, ou seja, 01(um) ano, 02(dois) meses 
e 29(vinte e nove) dias, referente ao período de 08/09/1986 a 05/12/1987, conforme certidão 
de tempo de serviço expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social/INSS...”. LEIA-SE: “... 
453 (quatrocentos e cinquenta e três) dias, ou seja, 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 28 (vinte 
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e oito) dias, referente ao período de 08/09/1986 à 05/12/1987, conforme Certidão de Tempo 
de Contribuição expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social/INSS... ”.
Na Instrução de 06 de maio de 2016, publicada no DODF 88, de 10/05/2016, pág. 19, o ato 
que averbou o tempo de serviço de Maria Cristina Cavalcante Batista, matrícula 83.293-6. 
ONDE SE LÊ: “... 352(trezentos e cinqüenta e dois) dias, ou seja, 11(onze) meses e 22(vinte 
e dois) dias, referente aos períodos de 16/11/1989 a 03/07/1990, 01/08/1990 a 30/11/1990, 
conforme certidão de tempo de contribuição expedida pelo Instituto Nacional do Seguro 
Social/INSS...”. LEIA-SE: “... 348 (trezentos e quarenta e oito) dias, ou seja, 11 (onze) meses 
e 18 (dezoito) dias, referente aos períodos de 16/11/1989 à 03/07/1990 e 01/08/1990 à 
30/11/1990, conforme Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo Instituto Nacional 
do Seguro Social/INSS... ”.
Na Ordem de Serviço nº 19 de 04 de março de 1999, publicada no DODF 48, de 11/03/1999, 
pág. 27, o ato que averbou o tempo de serviço de Rita de Cássia dos Anjos Vigilato, matrícula 
83.296-0. ONDE SE LÊ: “... 305 dias,  00 anos, 10 meses e 05 dias, INSS, Aposentadoria...”. 
LEIA-SE: “... 300 (trezentos) dias, ou seja, 10 (dez) meses, referente ao período de 01/03/1988 
à 30/12/1988, conforme Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo Instituto Nacional 
do Seguro Social/INSS, aposentadoria e disponibilidade... ”.
Na Instrução de 06 de novembro de 2017, publicada no DODF 215, de 09/11/2017, pág. 26, 
o ato que averbou o tempo de serviço de Adonias Ferreira de Sousa, matrícula 83.312-6. 
ONDE SE LÊ: “... 1.794 (um mil setecentos e noventa e quatro) dias, ou seja, 04 (quatro) 
anos, 11 (onze) meses e 04 (quatro) dias, referente ao período de 01/03/1986 a 27/01/1991, 
conforme certidão de tempo de contribuição expedida pelo Instituto Nacional do Seguro 
Social/INSS...”. LEIA-SE: “... 1.787 (um mil setecentos e oitenta e sete) dias, ou seja, 04 
(quatro) anos, 10 (dez) meses e 27 (vinte e sete) dias, referente ao período de 01/03/1986 à 
27/01/1991, conforme Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo Instituto Nacional 
do Seguro Social/INSS... ”.
Na Instrução de 20 de setembro de 2016, publicada no DODF 181, de 23/09/2016, pág. 31, 
o ato que averbou o tempo de serviço de Leidinalva Nery dos Santos, matrícula 83.324-X. 
ONDE SE LÊ: “... 1.413 (um mil quatrocentos e treze) dias, ou seja, 03 (três) anos, 10 (dez) 
meses e 18 (dezoito) dias, referente aos períodos de 25/06/1986 a 09/05/1988, 19/07/1988 a 
03/10/1989, 03/01/1990 a 05/09/1990, 11/12/1990 a 19/01/1991, conforme certidão de tempo 
de contribuição expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social/INSS...”. LEIA-SE: “... 1.407 
(um mil quatrocentos e sete) dias, ou seja, 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias, 
referente aos períodos de 25/06/1986 à 09/05/1988, 19/07/1988 à 03/10/1989, 03/01/1990 
à 05/09/1990 e 11/12/1990 à 19/01/1991, conforme Certidão de Tempo de Contribuição 
expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social/INSS... ”.
Na Instrução de 27 de janeiro de 2014, publicada no DODF 23, de 30/01/2014, págs. 54/55, 
o ato que averbou o tempo de serviço de Anselma Maria da Conceição, matrícula 83.414-
9. ONDE SE LÊ: “... 547 (quinhentos e quarenta e sete) dias, ou seja; 01 (um) ano, 06 (seis) 
meses e 02 (dois) dias, referente aos períodos de 01/11/1985 a 14/06/1986, 01/02/1989 a 
18/12/1989, conforme certidão expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social-INSS...”. 
LEIA-SE: “... 546 (quinhentos e quarenta e seis) dias, ou seja, 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 
01 (um) dia, referente aos períodos de 01/11/1985 à 14/06/1986 e 01/02/1989 à 18/12/1989, 
conforme Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo Instituto Nacional do Seguro 
Social/INSS... ”.
Na Instrução de 30 de junho de 2015, publicada no DODF 127, de 03/07/2015, pág. 43, o ato 
que averbou o tempo de serviço de Gercino Ferreira Gonçalves, matrícula 83.462-9. ONDE 
SE LÊ: “... 2.705(dois mil setecentos e cinco) dias, ou seja, 07(sete) anos e 05(cinco) meses, 
referente aos períodos de 03/05/1983 a 29/101986, 01/05/1987 a 08/02/1988, 19/02/1988 a 
08/04/1991, conforme certidão expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social...”. LEIA-SE: 
“... 2.700 (dois mil e setecentos) dias, ou seja, 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 25 (vinte 
e cinco) dias, referente aos períodos de 03/05/1983 à 29/10/1986, 01/05/1987 à 08/02/1988 
e 19/02/1988 à  08/04/1991, conforme Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo 
Instituto Nacional do Seguro Social/INSS... ”.
Na Instrução de 19 de agosto de 2016, publicada no DODF 160, de 24/08/2016, pág. 35, 
o ato que averbou o tempo de serviço de Maria Joana Gonçalves dos Santos, matrícula 
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83.587-0. ONDE SE LÊ: “... 1.387 (um mil trezentos e oitenta e sete) dias, ou seja, 03 (três) 
anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias, referente aos períodos de 03/11/1986 a 
29/02/1988, 24/05/1988 a 05/07/1988, 03/07/1989 a 09/11/1991, conforme certidão de 
tempo de contribuição expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social/INSS...”. LEIA-SE: 
“... 1.382 (um mil trezentos e oitenta e dois) dias, ou seja, 03 (três) anos, 09 (nove) meses 
e 17 (dezessete) dias, referente aos períodos de 03/11/1986 a 29/02/1988, 24/05/1988 
a 05/07/1988 e 03/07/1989 a 09/11/1991,  conforme Certidão de Tempo de Contribuição 
expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social/INSS... ”.
Na Instrução de 17 de setembro de 2009, publicada no DODF 200, de 15/10/2009, págs. 
27/28, o ato que averbou o tempo de serviço de Ney Pereira de Souza, matrícula 83.591-9. 
ONDE SE LÊ: “... 3.336 (três mil trezentos e trinta e seis) dias, ou seja; 09 (nove) anos, 01 
(um) mês e 21 (vinte e um) dias, referente aos períodos de 03.05.82 a 15.06.85; 02.12.85 
a 15.06.89; 12.10.89 a 01.01.90; 02.01.90 a 31.01.91; 01.02.92 a 02.04.93, conforme certidão 
expedida pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL...”. LEIA-SE: “... 3.334 (três mil 
trezentos e trinta e quatro) dias, ou seja, 09 (nove) anos, 01 (um) mês e 19 (dezenove) dias, 
referente aos períodos de 03/05/1982 à 15/06/1985, 02/12/1985 à 15/06/1989, 12/10/1989 
à 01/01/1990, 02/01/1990 à 31/01/1991 e 01/02/1992 à 02/04/1993,  conforme Certidão de 
Tempo de Contribuição expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social/INSS... ”.
Na Ordem de Serviço nº 92 de 10 de dezembro de 2001, publicada no DODF 92, de 10/12/2001, 
pág. 49, o ato que averbou o tempo de serviço de Maria Verônica de Macena, matrícula 
83.597-8. ONDE SE LÊ: “... 1.332 dias,  03 anos, 07 meses e 27 dias, INSS, Aposentadoria...”. 
LEIA-SE: “... 1.328 (um mil trezentos e vinte e oito) dias, ou seja, 03 (três) anos, 07 (sete) 
meses e 23 (vinte e três) dias, referente ao período de 08/01/1988 à 31/08/1991, conforme 
Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social/INSS, 
aposentadoria e disponibilidade... ”.
Na Instrução de 24 de fevereiro de 2014, publicada no DODF 45, de 28/02/2014, págs. 52/53, 
o ato que averbou o tempo de serviço de Antônio Ferreira de Santana, matrícula 83.611-7. 
ONDE SE LÊ: “... 3.986 (três mil novecentos e oitenta e seis) dias, ou seja; 10 (dez) anos, 11 
(onze) meses e 06 (seis) dias, referente aos períodos de 17/03/1979 a 06/04/1979, 24/07/1979 
a 22/07/1980, 20/06/1981 a 31/03/1982, 08/12/1983 a 30/04/1984, 01/05/1984 a 02/05/1990, 
01/09/1990 a 28/02/1991, 01/03/1991 a 22/04/1992, 23/04/1992 a 01/04/1993, 12/02/1979 a 
16/03/1979, conforme certidão expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social-INSS...”. 
LEIA-SE: “... 3.981 (três mil novecentos e oitenta e um) dias, ou seja, 10 (dez) anos, 11 (onze) 
meses e 01 (um) dia, referente aos períodos de 17/03/1979 à 06/04/1979, 24/07/1979 à 
22/07/1980, 20/06/1981 à 31/03/1982, 08/12/1983 à 30/04/1984, 01/05/1984 à 02/05/1990, 
01/09/1990 à 28/02/1991, 01/03/1991 à 22/04/1992, 23/04/1992 à 01/04/1993 e 12/02/1979 
à 16/03/1979, conforme Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo Instituto Nacional 
do Seguro Social/INSS... ”.
Na Instrução de 14 de abril de 2015, publicada no DODF 75, de 17/04/2015, pág. 33, o ato que 
averbou o tempo de serviço de Maria do Socorro Nepomuceno Martins, matrícula 83.700-8. 
ONDE SE LÊ: “... 828(oitocentos e vinte e oito) dias, ou seja, 02(dois) anos, 03(três) meses e 
08(oito) dias, referente aos períodos de 18/09/1979 a 26/01/1980, 10/07/1980 a 06/01/1981, 
07/05/1981 a 04/10/1982, conforme certidão expedida pelo Instituto Nacional do Seguro 
Social...”. LEIA-SE: “... 824 (oitocentos e vinte e quatro) dias, ou seja, 02 (dois) anos, 03 (três) 
meses e 04 (quatro) dias, referente aos períodos de 18/09/1979 à 26/01/1980, 10/07/1980 
à 06/01/1981 e 07/05/1981 à 04/10/1982, conforme Certidão de Tempo de Contribuição 
expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social/INSS... ”.
Na Ordem de Serviço nº 30 de 09 de abril de 2002, publicada no DODF 73, de 18/04/2002, 
pág. 41, o ato que averbou o tempo de serviço de José Ribamar de Sousa matrícula 83.715-
6. ONDE SE LÊ: “... 3.101 dias,  08 anos, 06 meses e 01 dia, INSS, Aposentadoria...”. LEIA-SE: 
“... 3.099 (três mil e noventa e nove) dias, ou seja, 08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 27 (vinte 
e sete) dias, referente aos períodos de 01/11/1979 à 20/09/1980, 01/10/1980 à 16/05/1983, 
14/07/1984 à 17/01/1985, 01/07/1985 à 14/11/1986, 13/03/1990 à 29/04/1991 e 15/08/1991 à 
30/07/1993, conforme Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo Instituto Nacional 
do Seguro Social/INSS, aposentadoria e disponibilidade... ”.
Na Instrução de 03 de fevereiro de 2009, publicada no DODF 35, de 18/02/2009, págs. 30/31, 
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o ato que averbou o tempo de serviço de Pedro Guimarães Melo de Pinho, matrícula 83.729-
6. ONDE SE LÊ: “... 2.745 (dois mil setecentos e quarenta e cinco) dias, ou seja, 07 (sete) anos, 
06 (seis) meses e 10 (dez) dias, referente aos períodos de 06/05/81 a 29/08/81; 27/05/82 a 
01/03/83; 17/07/85 a 23/06/88; 17/08/88 a 31/12/91; 01/06/92 a 15/07/92, conforme certidão 
expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social...”. LEIA-SE: “... 2.741 (dois mil setecentos e 
quarenta e um) dias, ou seja, 07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 06 (seis) dias, referente aos 
períodos de 06/05/1981 à 29/08/1981, 27/05/1982 à 01/03/1983, 17/07/1985 à 23/06/1988, 
17/08/1988 à 31/12/1991 e 01/06/1992 à 15/07/1992,  conforme Certidão de Tempo de 
Contribuição expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social/INSS... ”.
Na Instrução de 09 de julho de 2012, publicada no DODF 136, de 11/07/2012, pág. 29, o 
ato que averbou o tempo de serviço de Rita de Cássia Cardoso Leite, matrícula 83.797-
0. ONDE SE LÊ: “... 1.447 (um mil quatrocentos e quarenta e sete) dias, ou seja; 3 (três) 
anos, 11 (onze) meses e 22 (vinte e dois) dias, referente aos períodos de 18/11/1989 a 
16/07/1992, 17/07/1992 a 03/11/1993, conforme certidão expedida pelo INSS...”. LEIA-SE: “... 
1.441 (um mil quatrocentos e quarenta e um) dias, ou seja, 03 (três) anos, 11 (onze) meses 
e 16 (dezesseis) dias, referente aos períodos de 18/11/1989 à 16/07/1992 e 17/07/1992 à 
03/11/1993, conforme Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo Instituto Nacional 
do Seguro Social/INSS... ”.
Na Instrução de 26 de novembro de 2012, publicada no DODF 239, de 27/11/2012, pág. 38, 
o ato que averbou o tempo de serviço de Rosimeire de Fátima Batista da Silva, matrícula 
83.798-9. ONDE SE LÊ: “... 1.287 (um mil duzentos e oitenta e sete) dias, ou seja; 03 (três) 
anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias, referente aos períodos de 01/08/1989 a 07/07/1990, 
01/04/1991 a 01/11/1993, conforme certidão expedida pelo INSS...”. LEIA-SE: “... 1.283 (um 
mil duzentos e oitenta e três) dias, ou seja, 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 08 (oito) dias, 
referente aos períodos de 01/08/1989 à 07/07/1990 e 01/04/1991 à 01/11/1993, conforme 
Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social/
INSS... ”.
Na Instrução de Serviço  “BELACAP” nº 58 de 27 de abril de 2004, publicada no DODF 81, de 
30/04/2004, pág. 51, o ato que averbou o tempo de serviço de Elza Helena Brandão Ribeiro, 
matrícula 83.804-7. ONDE SE LÊ: “... 1.236 (um mil, duzentos e trinta e seis) dias, ou seja, 
03 (onze) anos, 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias, referente aos períodos de 01/07/85 a 
24/04/87, 17/08/87 a 25/01/88, 01/02/88 a 20/05/88, 05/05/92 a 01/03/93, conforme certidão 
expedida pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL...”. LEIA-SE: “... 1.235 (um mil, 
duzentos e trinta e cinco) dias, ou seja, 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias, 
referente aos períodos de 01/07/1985 à 24/04/1987, 17/08/1987 à 25/01/1988, 01/02/1988 à 
20/05/1988 e 05/05/1992 à 01/03/1993, contados para fins de aposentadoria e disponibilidade, 
conforme Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo Instituto Nacional do Seguro 
Social/INSS... ”.
Na Instrução de 02 de fevereiro de 2009, publicada no DODF 35, de 18/02/2009, págs. 29/30, 
o ato que averbou o tempo de serviço de Celso da Rocha Pereira, matrícula 83.807-1. ONDE 
SE LÊ: “... 3.958 (três mil novecentos e cinqüenta e oito) dias, ou seja, 10 (dez) anos, 10 (dez) 
meses e 08 (oito) dias, referente aos períodos de 16.02.81 a 18.11.81; 19.04.83 a 25.07.86; 
04.07.89 a 13.09.89; 13.11.89 a 16.01.90; 17.01.90 a 04.11.93; 23.09.86 a 12.05.89, conforme 
certidão expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social...”. LEIA-SE: “... 3.952 (três mil 
novecentos e cinquenta e dois) dias, ou seja, 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 02 (dois) dias, 
referente aos períodos de 16/02/1981 à 18/11/1981, 19/04/1983 à 25/07/1986, 04/07/1989 à 
13/09/1989, 13/11/1989 à 16/01/1990, 17/01/1990 à 04/11/1993 e 23/09/1986 à 12/05/1989,  
conforme Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo Instituto Nacional do Seguro 
Social/INSS... ”.
Na Instrução de 08 de agosto de 2008, publicada no DODF 171, de 28/08/2008, págs. 35/36, 
o ato que averbou o tempo de serviço de Silvani Roza dos Santos, matrícula 83.809-8. 
ONDE SE LÊ: “... 1.251 (um mil. duzentos e cinqüenta e um) dias, ou seja, 03 (três) anos, 
05 (cinco) meses e 06 (seis) dias, referente ao período de 01.03.88 a 03.08.91, conforme 
certidão expedida pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL...”. LEIA-SE: “... 1.248 
(um mil duzentos e quarenta e oito) dias, ou seja, 03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 03 (três) 
dias, referente ao período de 01/03/1988 à 03/08/1991,  conforme Certidão de Tempo de 
Contribuição expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social/INSS... ”.
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Na Ordem de Serviço Nnº 81 de 27 de outubro de 1999, publicada no DODF 211, de 04/11/1999, 
pág. 45, o ato que averbou o tempo de serviço de Valdir Souza de Lima, matrícula 83.872-1. 
ONDE SE LÊ: “... 3.829 dias,  10 anos, 05 meses e 29 dias, INSS, Aposentadoria...”. LEIA-SE: 
“... 3.774 (três mil setecentos e setenta e quatro) dias, ou seja, 10 (dez) anos, 04 (quatro) 
meses e 04 (quatro) dias, referente aos períodos de 24/02/1983 à 01/04/1986, 01/04/1986 à 
30/08/1987, 01/10/1986 à 06/18/1991, 31/10/1991 à 08/01/1992 e 03/02/1992 à 05/12/1993, 
conforme Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo Instituto Nacional do Seguro 
Social/INSS, aposentadoria e disponibilidade... ”.
Na Ordem de Serviço Nº 64 de 16 de junho de 1998, publicada no DODF 112, de 17/06/1998, 
pág. 24, o ato que averbou o tempo de serviço de Francisco Lemos da Cruz, matrícula 
83.899-1. ONDE SE LÊ: “... 3.650 dias,  10 anos, 00 meses e 00 dias, INSS....”. LEIA-SE: “... 
3.642 (três mil seiscentos e quarenta e dois) dias, ou seja, 09 (nove) anos, 11 (onze) meses 
e 27 (vinte e sete) dias, referente aos períodos de 16/11/1983 à 12/06/1990 e 13/06/1990 à 
12/11/1993, conforme Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo Instituto Nacional 
do Seguro Social/INSS... ”.
Na Instrução de Serviço de 31 de maio de 2005, publicada no DODF 103, de 03/06/2005, pág. 
43, o ato que averbou o tempo de serviço de Cláudia de Sousa Ramalho, matrícula 84.016-5. 
ONDE SE LÊ: “... 2.042 (dois mil e quarenta e dois) dias, ou seja, 05 (cinco) anos, 07 (sete) 
meses e 07 (sete) dias, referente aos períodos de 02 de janeiro de 1992 a 29 de setembro de 
1994, 1º de outubro de 1987 a 30 de março de 1988, 03 de maio de 1989 a 10 de setembro 
de 1991, conforme certidão expedida pelo INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL...”. 
LEIA-SE: “... 2.038 (dois mil e trinta e oito) dias, ou seja, 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 
03 (três) dias, referente aos períodos de 02/01/1992 à 26/09/1994, 1º/10/1987 à 30/03/1988 
e 03/05/1989 à 10/09/1991, conforme Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo 
Instituto Nacional do Seguro Social/INSS... ”.
Na Instrução de 26 de novembro de 2012, publicada no DODF 239, de 27/11/2012, pág. 38, o 
ato que averbou o tempo de serviço de Edson Silva Rios, matrícula 84.033-5. ONDE SE LÊ: 
“... 1.639 (um mil seiscentos e trinta e nove) dias, ou seja; 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses 
e 29 (vinte e nove) dias, referente ao período de 08/07/1988 a 01/01/1993, conforme certidão 
expedida pelo INSS...”. LEIA-SE: “... 1.634 (um mil seiscentos e trinta e quatro) dias, ou seja, 04 
(quatro) anos, 05 (cinco) meses e 24 (vinte e quatro) dias, referente ao período de 08/07/1988 
à 01/01/1993, conforme Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo Instituto Nacional 
do Seguro Social/INSS... ”.
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