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Ordem de Serviço nº 67, de 18 de dezembro de 2019
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 a servidora NATÁLIA TEIXEIRA GONÇALVES, matrícula nº 276.291-9,
em substituição ao servidor ADALCI AZEVEDO VALENTIM, matrícula 80.502-5, para
atuar como suplente na execução das atribuições administrativas/financeiras, do Contrato
nº 22/2010, celebrado com a empresa AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E
SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 07.560.370/0001, que tem por objeto a locação do imóvel
situado no Edifício Venâncio 2000, bloco B-50, 6º andar, composto das salas 901 a 944,
bem como a utilização de 60 (Sessenta) vagas de garagem, para uso do SLU.
Art. 2º A executora acima citada foi indicada por meio do Despacho SEI-GDF SLU/PRESI/
DIAFI/GESEG (32821993).
Art. 3º Fica a mencionada servidora incumbida 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. 4º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.
LUCIANA GIFFONI RODRIGUES PADILHA

Ordem de Serviço nº 71, de 19 de dezembro de 2019
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 a servidora NATÁLIA TEIXEIRA GONÇALVES, matrícula nº 276.291-9,
em substituição ao servidor ADALCI AZEVEDO VALENTIM, matrícula 80.502-5, para
atuar como executora titular na execução das atribuições administrativas/financeiras, do
Contrato nº 10/2015, celebrado com a empresa GESTEMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS
DE EQUIPAMENTOS GRÁFICOS LTDA, CNPJ 03.624.962/0001-00, cujo objeto consiste
na prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 25 (vinte e cinco)
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aparelhos de ar condicionado.
Art. 2º A executora acima citada foi indicada por meio do Despacho SEI-GDF SLU/PRESI/
DIAFI/GESEG (32004068).
Art. 3º Fica a mencionada servidora incumbida 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. 4º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.
LUCIANA GIFFONI RODRIGUES PADILHA

Ordem de Serviço nº 72, de 18 de dezembro de 2019
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 a servidora NATÁLIA TEIXEIRA GONÇALVES, matrícula nº 276.291-9, em
substituição ao servidor ADALCI AZEVEDO VALENTIM, matrícula 80.502-5, para atuar como
executora suplente na execução das atribuições administrativas/financeiras, do Contrato nº
01/2014, com a empresa AUTO POSTO MILLENNIUM 2000 LTDA., CNPJ nº 03.261.491/000112, que tem por objeto prestação dos serviços de intermediação, administração e
gerenciamento informatizado e integrado de gestão de frota com gerenciamento de despesas
de abastecimento com fornecimento de combustíveis, para o abastecimento de veículos
pertencentes à frota do SLU/ DF.
Art. 2º A executora acima citada foi indicada por meio do Despacho SEI-GDF SLU/PRESI/
DIAFI/GESEG (32825541).
Art. 3º Fica a mencionada servidora incumbida 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. 4º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.
LUCIANA GIFFONI RODRIGUES PADILHA

Ordem de Serviço nº 79, de 23 dezembro de 2019
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:
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Art. 1º Designar para atuarem como executores do Contrato nº 34/2019, celebrado entre
esta Autarquia e a Empresa MICROSENS S/A, CNPJ nº 78.126.950/0011-26, os servidores
Leandro Henrique Antunes de Carvalho, Matricula 273.563-6 como executor titular, e
André Wilson Pimenta Santana, matrícula 273582-2 como suplente para a fiscalização do
Contrato nº 34/2019, cujo objeto é a aquisição de dispositivos móveis do tipo TABLET com
acessórios a serem utilizados pelo Serviço de Limpeza Urbana - DF, consoante especifica
o Edital de Licitação do Pregão Eletrônico Nº 06/2019 (30528496), as quantidades e
especificações técnicas descritas no Termo de Referência (30246668) e a Proposta de
Preços (31553659), que passam a integrar o presente Instrumento, sem necessidade
de transcrição na integra. Conforme Resultado da Licitação (32450379) e Termo de
Homologação (32214438), segue tabela abaixo com a descrição do item contratado.
Processo SEI nº 00094-00000958/2019-81.
Art. 2º Os executores acima citados foram indicados por meio do Despacho SEI-GDF
SLU/PRESI/DIGET(33443488).
Art. 3º 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. 4º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.
LUCIANA GIFFONI RODRIGUES PADILHA

Ordem de Serviço nº 80, de 23 de dezembro de 2019
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 como executores do Contrato nº 35/2019, celebrado entre
esta Autarquia e a Empresa DATEN TECNOLOGIA LTDA, CNPJ nº 04.602.789/0001-01, os
servidores Leandro Henrique Antunes de Carvalho, Matricula 273.563-6 como executor titular,
e André Wilson Pimenta Santana, matrícula 273582-2 como suplente para a fiscalização do
Contrato nº 35/2019, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento
de microcomputadores completos, bem como manutenção e suporte durante o período de
vigência da garantia de 36 meses, consoante especifica o Edital de PREGÃO n.º 0097/2018
(30510466) e as Propostas (31808895, 31809663), que passam a integrar o presente Termo.
Processo SEI nº 00094-00004424/2019-23 e 00094-00006632/2019-67.
Art. 2º Os executores acima citados foram indicados por meio do Despacho SEI-GDF SLU/
PRESI/DIGET. (33440228).
Art. 3º 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. 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 81, de 23 de dezembro de 2019
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 como executores do Contrato nº 36/2019, celebrado entre esta
Autarquia e a Empresa FAGUNDEZ DISTRIBUIÇÃO LTDA, CNPJ nº 07.953.689/0001-18, os
servidores Leandro Henrique Antunes de Carvalho, Matricula 273.563-6 como executor titular,
e André Wilson Pimenta Santana, matrícula 273582-2 como suplente para a fiscalização do
Contrato nº 36/2019, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento
de microcomputadores completos, bem como manutenção e suporte durante o período de
vigência da garantia de 36 meses, consoante especifica o Edital de PREGÃO n.º 0097/2018
(30510466) e as Propostas (31808895, 31809663), que passam a integrar o presente Termo.
Processo SEI nº 00094-00004424/2019-23 e 00094-00006699/2019-00.
Art. 2º Os executores acima citados foram indicados por meio do Despacho SEI-GDF SLU/
PRESI/DIGET. (33440228).
Art. 3º 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. 4º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.
LUCIANA GIFFONI RODRIGUES PADILHA

Instrução de 27 de dezembro de 2019
O DIRETOR-PRESIDENTE DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA – SLU, no uso das
atribuições que foram conferidas pelo artigo 1º, inciso VI, do Decreto nº 39.133 de
15/06/2018, resolve:
CONCEDER Gratificação de Titulação nos termos da Lei nº 4.426/2009, regulamentada
pelo Decreto nº 31.452/2010, a servidora abaixo relacionada, observada a seguinte
sequência de dados: nome, matrícula, cargo, título, percentual, vigência e nº do processo.
DALVIRENE SOARES CAVALCANTE 83.605-2 AGENTE GRADUAÇÃO 10% 03/12/2019
0094-000225/2011, RÔMULO COSTA MELO 276.263-3 ANALISTA PÓS GRADUAÇÃO 15%
12/12/2019 00094-00006592/2019-53.
FELIX ANGELO PALAZZO

Instrução de 27 de dezembro de 2019
O DIRETOR-PRESIDENTE DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO
FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, aprovado
pelo Decreto 35.972, de 04 de novembro de 2014, e tendo em vista o disposto no art. 163,
da Lei Complementar 840, de 23 de dezembro de 2011, resolve:
TORNAR SEM EFEITO o ato de retificação da averbação de tempo de serviço, publicado
no DODF 25, de 04/02/2000, pág. 50, relativo ao servidor WALDIR JOSÉ DOS REIS, mat.
81.705-8.
TORNAR SEM EFEITO o ato de retificação da averbação de tempo de serviço, publicado
no DODF 09, de 14/01/2016, págs. 30/32, relativo ao servidor FRANCISCO ALVES
MORAIS, mat. 82.820-3.
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TORNAR SEM EFEITO o ato de retificação da averbação de tempo de serviço, publicado
no DODF 90, de 12/05/2016, pág. 33, relativo ao servidor CLOVIS RODRIGUES DO
NASCIMENTO, mat. 82.923-4.
TORNAR SEM EFEITO o ato de retificação da averbação de tempo de serviço, publicado
no DODF 09, de 14/01/2016, págs. 30/32, relativo ao servidor ELIEZER BORGES BASTOS,
mat. 83.364-9.
TORNAR SEM EFEITO o ato de retificação da averbação de tempo de serviço, publicado
no DODF 138, de 20/07/2015, pág. 24, relativo ao servidor LINDOMAR CELESTINO
CIRQUEIRA, mat. 83.377-0.
TORNAR SEM EFEITO o ato de retificação da averbação de tempo de serviço, publicado
no DODF 18, de 27/01/2016, pág. 16, relativo ao servidor JOSÉ BENEDITO NUNES
PEREIRA, mat. 83.400-9.
TORNAR SEM EFEITO o ato de retificação da averbação de tempo de serviço, publicado
no DODF 193, de 06/10/2015, pág. 38, relativo ao servidor ALCIR BATISTA DE OLIVEIRA,
mat. 83.494-7.
TORNAR SEM EFEITO o ato de retificação da averbação de tempo de serviço, publicado
no DODF 09, de 14/01/2016, págs. 30/32, relativo ao servidor JUVENAL CARVALHO
COSTA FILHO, mat. 83.668-0.
TORNAR SEM EFEITO o ato de retificação da averbação de tempo de serviço, publicado
no DODF 09, de 14/01/2016, págs. 30/32, relativo ao servidor CARLOS DIAS ARAÚJO, mat.
83.706-7.
TORNAR SEM EFEITO o ato de retificação da averbação de tempo de serviço, publicado
no DODF 193, de 29/09/2008, págs. 38/39, relativo ao servidor GENIVALDO BARROS DOS
SANTOS, mat. 83.755-5.
TORNAR SEM EFEITO os atos de retificação da averbação de tempo de serviço,
publicados nos DODF 37, de 20/02/2009, págs. 33/34 e DODF 229, de 01/12/2015, pág. 33
relativos ao servidor JUBENIL ANTÔNIO DA SILVA, mat. 83.782-2.
TORNAR SEM EFEITO o ato de retificação da averbação de tempo de serviço, publicado
no DODF 09, de 14/01/2016, págs. 30/32, relativo ao servidor JESUS FRANCISCO
XAVIER, mat. 83.808-X.
FELIX ANGELO PALAZZO
RETIFICAÇÃO
Na Instrução de 29 de novembro de 2016, publicada no DODF 231, de 09/12/2016, págs.
29/30, o ato que averbou o tempo de serviço de Bernardo dos Reis, matrícula 81.026-6.
ONDE SE LÊ: “... 496 (quatrocentos e noventa e seis) dias, ou seja, 01 (um) ano, 04 (quatro)
meses e 11 (onze) dias, referente aos períodos de 16/06/1981 a 27/07/1981, 14/02/1983 a
21/07/1983, 18/10/1983 a 21/11/1983, 27/12/1983 a 31/05/1984, 07/12/1982 a 28/01/1983,
16/08/1983 a 05/10/1983, conforme certidão de tempo de contribuição expedida pelo
Instituto Nacional do Seguro Social/INSS...”. LEIA-SE: “... 495 (quatrocentos e noventa
e cinco) dias, ou seja, 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias, referente aos
períodos de 16/06/1981 à 27/07/1981, 14/02/1983 à 21/07/1983, 18/10/1983 à 21/11/1983,
27/12/1983 à 31/05/1984, 07/12/1982 à 28/01/1983 e16/08/1983 à 05/10/1983, conforme
Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social/
INSS...”.
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Na Instrução de 16 de agosto de 2012, publicada no DODF 167, de 20/08/2012, pág. 50, o
ato que averbou o tempo de serviço de Aristides Ribeiro Filho, matrícula 81.454-7. ONDE SE
LÊ: “... 419 (quatrocentos e dezenove) dias, ou seja; 01 (um) ano, 01 (um) mês e 24 (vinte e
quatro) dias, referente aos períodos de, 17/09/1982 a 20/09/1983, 08/01/1986 a 26/02/1986,
conforme certidão expedida pelo INSS...”. LEIA-SE: “... 418 (quatrocentos e dezoito) dias,
ou seja, 01 (um) ano, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias, referente aos períodos de,
17/09/1982 à 20/09/1983 e 08/01/1986 à 26/02/1986, conforme Certidão de Tempo de
Contribuição expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social/INSS...”.
Na Instrução de 28 de junho de 2011, publicada no DODF 125, de 30/06/2011, págs.
59/60, o ato que averbou o tempo de serviço de Gilberto Freitas Santana, matrícula
81.487-3. ONDE SE LÊ: “... 547 (quinhentos e quarenta e sete) dias, ou seja, 1 (um) anos,
6 (seis) meses e 2 (dois) dias, referente ao período de 1º/10/83 à 30/3/85, conforme
certidão expedida pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL...”. LEIA-SE: “... 545
(quinhentos e quarenta e cinco) dias, ou seja, 01 (um) ano e 06 (seis) meses, referente
ao período de 1º/10/1983 à 30/03/1985, conforme Certidão de Tempo de Contribuição
expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social/INSS...”.
Na Instrução de 30 de agosto de 2011, publicada no DODF 171, de 01/09/2011, pág. 55,
o ato que averbou o tempo de serviço de Elizeu Ezequiel dos Santos, matrícula 81.7015. ONDE SE LÊ: “... 83 (oitenta e três) dias, ou seja; 02 (dois) meses e 23 (vinte e três)
dias, referente ao período de 02/12/1985 à 22/02/1986, conforme certidão expedida pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL...”. LEIA-SE: “... 81 (oitenta e um) dias,
ou seja, 02 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias, referente ao período de 02/12/1985 à
22/02/1986, conforme Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo Instituto Nacional
do Seguro Social/INSS...”.
Na Ordem de Serviço Nº 95 de 10 de dezembro de 1999, publicada no DODF 242, de
21/12/1999, pág. 18, o ato que averbou o tempo de serviço de Waldir José dos Reis,
matrícula 81.705-8. ONDE SE LÊ: “... Waldir José dos Santos, 772 dias, 02 anos, 01 mês
e 12 dias, INSS, Aposentadoria...”. LEIA-SE: “... Waldir José dos Reis, 761 (setecentos e
sessenta e um) dias, ou seja, 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 01 (um) dia, referente aos
períodos de 01/03/1984 à 03/01/1986 e 04/01/1986 à 11/04/1986, conforme Certidão
de Tempo de Contribuição expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social/INSS,
disponibilidade...”.
Na Ordem de Serviço Nº 53 de 19 de julho de 2002, publicada no DODF 139, de
24/07/2002, pág. 28, o ato que averbou o tempo de serviço de Antônio Carlos de Freitas
Caldas, matrícula 81.842-9. ONDE SE LÊ: “... 870 dias, 02 anos, 04 meses e 20 dias, INSS,
Aposentadoria...”. LEIASE: “... 869 (oitocentos e sessenta e nove) dias, ou seja, 02 (dois)
anos, 04 (quatro) meses e 19 (dezenove) dias, referente aos períodos de 24/03/1981 à
21/05/1983 e 13/01/1986 à 03/04/1986, conforme Certidão de Tempo de Contribuição
expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social/INSS, disponibilidade...”.
Na Instrução de 10 de maio de 2011, publicada no DODF 90, de 12/05/2011, pág. 29, o ato
que averbou o tempo de serviço de Mauricio Paulino Freire, matrícula 82.459-3. ONDE SE
LÊ: “... 888 (oitocentos e oitenta e oito) dias, ou seja, 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 08
(oito) dias, referente aos períodos de 21.06.82 a 15.02.83; 01.12.83 a 15.02.84; 20.03.84
a 27.04.84; 15.08.84 a 17.05.85; 18.09.85 a 16.12.85; 01.01.86 a 30.01.86; 09.04.86 a
21.05.86; 28.05.86 a 28.08.86, conforme certidão expedida pelo INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL...”. LEIA-SE: “... 884 (oitocentos e oitenta e quatro) dias, ou seja, 02
(dois) anos, 05 (cinco) meses e 04 (quatro) dias, referente aos períodos de 21/06/1982 à
15/02/1983, 01/12/1983 à 15/02/1984, 20/03/1984 à 27/04/1984, 15/08/1984 à 17/05/1985,
18/09/1985 à 16/12/1985, 01/01/1986 à 30/01/1986, 09/04/1986 à 21/05/1986 e 28/05/1986
à 28/08/1986, conforme Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo Instituto
Nacional do Seguro Social/INSS...”.
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Na Instrução de 10 de novembro de 2010, publicada no DODF 216, de 12/11/2010, pág.
51, o ato que averbou o tempo de serviço de Wellington Araújo Pereira, matrícula 82.5131. ONDE SE LÊ: “... 1.163 (um mil cento e sessenta e três) dias, ou seja; 03 (três) anos,
02 (dois) meses e 08 (oito) dias, referente ao período de 23.06.83 a 28.08.86, conforme
certidão expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social...”. LEIA-SE: “... 1.161 (um mil
cento e sessenta e um) dias, ou seja, 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 06 (seis) dias,
referente ao período de 23/06/1983 à 28/08/1986, conforme Certidão de Tempo de
Contribuição expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social/INSS...”.
Na Instrução de 24 de junho de 2009, publicada no DODF 122, de 26/06/2009, pág. 52,
o ato que averbou o tempo de serviço de Francisco Gonçalves de Carvalho, matrícula
82.558-1. ONDE SE LÊ: “... 599 (quinhentos e noventa e nove) dias, ou seja; 01 (um) ano,
07 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias, referente aos períodos de 29.03.82 a 07.06.82;
22.02.84 a 23.08.84; 04.12.84 a 01.02.85; 01.08.86 a 30.12.86; 01.02.87 a 12.06.87,
conforme certidão expedida pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL...”. LEIASE: “... 596 (quinhentos e noventa e seis) dias, ou seja, 01 (um) ano, 07 (sete) meses e
21 (vinte e um) dias, referente aos períodos de 29/03/1982 à 07/06/1982, 22/02/1984 à
23/08/1984, 04/12/1984 à 01/02/1985, 01/08/1986 à 30/12/1986 e 01/02/1987 à 12/06/1987,
conforme Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo Instituto Nacional do Seguro
Social/INSS...”.
Na Instrução de 29 de novembro de 2013, publicada no DODF 256, de 04/12/2013, pág. 67,
o ato que averbou o tempo de serviço de Paulo Pereira de Mesquita, matrícula 82.649-9.
ONDE SE LÊ: “... 322 (trezentos e vinte e dois) dias, ou seja; 10 (dez) meses e 22 (vinte e
dois) dias, referente ao período de 07/06/1988 a 24/04/1989, conforme certidão expedida
pelo Instituto Nacional do Seguro Social-INSS...”. LEIA-SE: “... 318 (trezentos e dezoito)
dias, ou seja, 10 (dez) meses e 18 (dezoito) dias, referente ao período de 07/06/1988 à
24/04/1989, conforme Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo Instituto Nacional
do Seguro Social/INSS...”.
Na Instrução de 20 de abril de 2017, publicada no DODF 78, de 25/04/2017, pág. 36, o ato
que averbou o tempo de serviço de Gilberto Ferreira da Silva, matrícula 82.665-0. ONDE
SE LÊ: “... 314 (trezentos e quatorze) dias, ou seja, 10 (dez) meses e 14 (quatorze) dias,
referente aos períodos de 01/08/1985 a 11/09/1985, 20/06/1986 a 23/12/1986, 20/01/1987
a 14/04/1987, conforme certidão de tempo de contribuição expedida pelo Instituto Nacional
do Seguro Social/INSS...”. LEIA-SE: “... 310 (trezentos e dez) dias, ou seja, 10 (dez) meses e
10 (dez) dias, referente aos períodos de 01/08/1985 à 11/09/1985, 20/06/1986 à 23/12/1986
e 20/01/1987 à 14/04/1987, conforme Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo
Instituto Nacional do Seguro Social/INSS...”.
Na Ordem de Serviço Nº 53 de 19 de julho de 2002, publicada no DODF 139, de
24/07/2002, pág. 28, o ato que averbou o tempo de serviço de Manoel Guilherme Pereira,
matrícula 82.682-0. ONDE SE LÊ: “... 1.279 dias, 03 anos, 06 meses e 04 dias, INSS,
Aposentadoria...”. LEIA-SE: “... 1.277 (um mil duzentos e setenta e sete) dias, ou seja, 03
(três) anos, 06 (seis) meses e 02 (dois) dias, referente aos períodos de 18/01/1983 à
25/11/1983, 03/12/1984 à 24/04/1986, 05/05/1986 à 26/08/1986, 20/01/1987 à 17/02/1987,
23/02/1987 à 16/03/1987 e 08/05/1987 à 25/02/1988, conforme Certidão de Tempo de
Contribuição expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social/INSS, disponibilidade...”.
Na Instrução 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 Laudeniria Batista da Silva, matrícula 82.769-X.
ONDE SE LÊ: “... 440 (quatrocentos e quarenta) dias, ou seja, 01 (um) ano, 02 (dois) meses
e 15 (quinze) dias, referente aos períodos de 1º de setembro de 1986 a 15 de novembro
de 1986, 1º de fevereiro de 1987 a 1º de fevereiro de 1988, conforme certidão expedida
pelo INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL...”. LEIA-SE: “... 439 (quatrocentos e
trinta e nove) dias, ou seja, 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 14 (quatorze) dias, referente
aos períodos de 1º/09/1986 à 13/11/1986 e 1º/02/1987 à 1º/02/1988, conforme Certidão de
Tempo de Contribuição expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social/INSS...”.
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Na Instrução de 24 de junho de 2009, publicada no DODF 122, de 26/06/2009, pág. 52, o
ato que averbou o tempo de serviço de João Lima Rodrigues, matrícula 82.785-1. ONDE
SE LÊ: “... 1.734 (um mil setecentos e trinta e quatro) dias, ou seja; 04 (quatro) anos, 09
(nove) meses e 04 (quatro) dias, referente aos períodos de 01.08.85 a 05.02.87; 01.05.87
a 10.07.89; 01.08.89 a 13.08.90, conforme certidão expedida pelo INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL...”. LEIA-SE: “... 1.733 (um mil setecentos e trinta e três) dias, ou seja,
04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 03 (três) dias, referente aos períodos de 01/08/1985
à 05/02/1987, 01/05/1987 à 10/07/1989 e 01/08/1989 à 13/08/1990, conforme Certidão de
Tempo de Contribuição expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social/INSS...”.
Na Instrução de 13 de abril de 2012, publicada no DODF 79, de 20/04/2012, págs. 68/69, o
ato que averbou o tempo de serviço de Paulo Lima Rodrigues, matrícula 82.788-6. 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 04/11/1982 à 17/04/1986, 1º/10/1986 à
30/07/1987, 31/07/1987 à 31/05/1988, 1º/06/1988 à 19/03/1989, conforme certidão expedida
pelo INSS...”. LEIA-SE: “... 2.158 (dois mil cento e cinquenta e oito) dias, ou seja, 05 (cinco)
anos, 11 (onze) meses e 03 (três) dias, referente aos períodos de 04/11/1982 à 17/04/1986,
1º/10/1986 à 30/07/1987, 31/07/1987 à 31/05/1988, 1º/06/1988 à 19/03/1989, conforme
Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social/
INSS...”.
Na Instrução de Serviço “BELACAP” Nº 140 de 10 de novembro de 2003, publicada no
DODF 223, de 18/11/2003, págs. 19/20, o ato que averbou o tempo de serviço de Cleber
da Costa, matrícula 82.798-3. ONDE SE LÊ: “... 1.542 (um mil, quinhentos e quarenta e
dois) dias, ou seja, 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias, referente
aos períodos de 17/12/85 a 30/12/85, 29/05/86 a 18/01/89, 02/03/89 a 17/08/90, 27/01/89
a 23/02/89, conforme certidão expedida pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL...”. LEIA-SE: “... 1.537 (um mil quinhentos e trinta e sete) dias, ou seja, 04 (quatro)
anos, 02 (dois) meses e 17 (dezessete) dias, referente aos períodos de 17/12/1985 à
30/12/1985, 29/05/1986 à 18/01/1989, 02/03/1989 à 17/08/1990 e 27/01/1989 à 23/02/1989,
conforme Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo Instituto Nacional do Seguro
Social/INSS...”.
Na Instrução de 16 de maio de 2011, publicada no DODF 94, de 18/05/2011, pág. 32, o ato
que averbou o tempo de serviço de Arisio José dos Santos, matrícula 82.811-4. ONDE SE
LÊ: “... 1.647 (um mil seiscentos e quarenta e sete) dias, ou seja, 04 (quatro) anos, 06 (seis)
meses e 07 (sete) dias, referente aos períodos de 17.02.86 a 03.09.87; 04.09.87 a 21.08.90,
conforme certidão expedida pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL...”. LEIASE: “...1.645 (um mil seiscentos e quarenta e cinco) dias, ou seja, 04 (quatro) anos, 06 (seis)
meses e 05 (cinco) dias, referente aos períodos de 17/02/1986 à 03/09/1987 e 04/09/1987 à
21/08/1990, conforme Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo Instituto Nacional
do Seguro Social/INSS...”.
Na Instrução de 27 de janeiro de 2012, publicada no DODF 22, de 31/01/2012, pág. 22,
o ato que averbou o tempo de serviço de José Romildo dos Santos, matrícula 82.819X. ONDE SE LÊ: “... 1.319 (um mil trezentos e dezenove) dias, ou seja; 03 (três) anos 07
(sete) meses e 14 (quatorze) dias, referente aos períodos de, 01/07/1987 à 21/08/1990,
02/05/1985 à 25/08/1985, 01/10/1986 à 24/11/1986, conforme certidão expedida pelo
INSS...”. LEIA-SE: “... 1.315 (um mil trezentos e quinze) dias, ou seja, 03 (três) anos 07 (sete)
meses e 10 (dez) dias, referente aos períodos de, 01/07/1987 à 21/08/1990, 02/05/1985
à 25/08/1985 e 01/10/1986 à 24/11/1986, conforme Certidão de Tempo de Contribuição
expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social/INSS...”.
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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 José Dias Moreira, matrícula 82.834-3. ONDE SE LÊ:
“... 198 (cento e noventa e oito) dias, ou seja, 06(seis) meses e 18(dezoito) dias, referente
aos períodos de 23/09/1982 a 06/11/1982, 01/03/1985 a 31/07/1985, conforme certidão de
tempo de serviço expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social/INSS...”. LEIA-SE: “...
194 (cento e noventa e quatro) dias, ou seja, 06 (seis) meses e 14 (quatorze) dias, referente
aos períodos de 23/09/1982 à 06/11/1982 e 01/03/1985 à 31/07/1985, conforme Certidão de
Tempo de Contribuição expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social/INSS...”.
Na Ordem de Serviço Nº 30 de 18 de abril de 2000, publicada no DODF 78, de 25/04/2000,
pág. 24, o ato que averbou o tempo de serviço de João Gomes Jardim, matrícula 82.898-X.
ONDE SE LÊ: “... 1.610 dias, 04 anos, 05 meses e 00 dias, INSS, Aposentadoria...”. LEIASE: “... 1.607 (um mil seiscentos e sete) dias, ou seja, 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses
e 27 (vinte e sete) dias, referente aos períodos de 12/06/1984 à 06/05/1986, 07/05/1986 à
04/08/1986, 01/03/1987 à 14/08/1987, 10/11/1987 à 01/04/1988, 02/04/1988 à 18/09/1988,
11/11/1988 à 23/08/1989 e 01/07/1990 à 28/08/1990, conforme Certidão de Tempo de
Contribuição expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social/INSS, disponibilidade...”.
Na Instrução de 07 de novembro de 2007, publicada no DODF 219, de 14/11/2007, págs.
3/34, o ato que averbou o tempo de serviço de Paulo César Santana Castro, matrícula
82.899-8. ONDE SE LÊ: “... 1166 (um mil cento e sessenta e seis) dias, ou seja, 03 (três)
anos, 02 (dois) meses e 11 (onze) dias, referente aos períodos de 11/03/87 a 30/09/87,
05/11/87 a 24/11/89, 08/01/90 a 06/08/90, conforme certidão expedida pelo INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL...”. LEIA-SE: “... 1.164 (um mil cento e sessenta e quatro)
dias, ou seja, 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 09 (nove) dias, referente aos períodos de
11/03/1987 à 30/09/1987, 05/11/1987 à 24/11/1989 e 08/01/1990 à 06/08/1990, conforme
Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social/
INSS...”.
Na Ordem de Serviço Nº 48 de 05 de abril de 1995, publicada no DODF 70, de 10/04/1995,
pág. 19, o ato que averbou o tempo de serviço de Clovis Rodrigues do Nascimento,
matrícula 82.923-4. ONDE SE LÊ: “... 1.797 dias , ou seja, (04)anos ; (11)meses e (07)
dias de tempo de serviço averbado pelo INSS , contados para fins de aposentadoria e
disponibilidade...”. LEIA-SE: “... 1.778 (um mil setecentos e setenta e oito) dias, ou seja, 04
(quatro) anos, 10 (dez) meses e 18 (dezoito) dias, referente aos períodos de 20/12/1982 à
17/10/1983, 01/07/1984 à 11/08/1985, 08/11/1985 à 27/04/1988, 01/10/1988 à 12/10/1988,
13/03/1989 à 20/04/1989, 21/08/1989 à 11/09/1989 e 01/11/1989 à 28/02/1990, conforme
Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social/
INSS...”.
Na Instrução de 19 de julho de 2013, publicada no DODF 150, de 23/07/2013, pág. 23, o
ato que averbou o tempo de serviço de Hélio do Carmo Cunha, matrícula 82.930-7. ONDE
SE LÊ: “... 1.811 (um mil oitocentos e onze) dias, ou seja, 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses
e 21 (vinte e um) dias, referente aos períodos de 25/10/1977 a 24/05/1978, 27/07/1978 a
17/02/1979, 19/03/1979 a 08/05/1980, 18/03/1985 a 09/07/1985, 21/08/1985 a 06/02/1986,
21/05/1986 a 05/12/1986, 18/12/1987 a 15/03/1989, 09/07/1990 a 16/08/1990, conforme
certidão expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social-INSS...”. LEIA-SE: “... 1.800
(um mil e oitocentos) dias, ou seja, 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias,
referente aos períodos de 25/10/1977 à 24/05/1978, 27/07/1978 à 17/02/1979, 19/03/1979 à
08/05/1980, 18/03/1985 à 09/07/1985, 21/08/1985 à 06/02/1986, 21/05/1986 à 05/12/1986,
18/12/1987 à 15/03/1989 e 09/07/1990 à 16/08/1990, conforme Certidão de Tempo de
Contribuição expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social/INSS...”.
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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 Joel Mariano da Silva, matrícula 83.016-X.
ONDE SE LÊ: “... 1.492 dias, 04 anos, 01 mês e 02 dias, INSS, Aposentadoria...”. LEIA-SE: “...
1.491 (um mil quatrocentos e noventa e um) dias, ou seja, 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e
01 (um) dia, referente aos períodos de 01/11/1985 à 20/01/1986, 01/11/1986 à 07/01/1987,
08/01/1987 à 28/02/1989, 01/03/1989 à 17/07/1990 e 18/07/1990 à 11/09/1990, conforme
Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social/
INSS, disponibilidade...”.
Na Instrução de 31 de julho de 2015, publicada no DODF 150, de 05/08/2015, pág. 49, o ato
que averbou o tempo de serviço de Marisa Ferreira de Sousa, matrícula 83.077-1. ONDE
SE LÊ: “... 706 (setecentos e seis) dias, ou seja, 01(um) ano, 11(onze) meses e 11(onze)
dias, referente aos períodos de 01/04/1986 a 04/09/1986, 01/06/1988 a 01/12/1989,
conforme certidão expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social...”. LEIA-SE: “... 700
(setecentos) dias, ou seja, 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 05 (cinco) dias, referente aos
períodos de 01/04/1986 à 04/09/1986 e 01/06/1988 à 01/12/1989, conforme Certidão de
Tempo de Contribuição expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social/INSS...”.
Na Instrução de 25 de abril de 2012, publicada no DODF 84, de 27/04/2012, pág. 37, o ato
que averbou o tempo de serviço de Modesto Inácio Pereira, matrícula 83.096-8. ONDE
SE LÊ: “... 294 (duzentos e noventa e quatro) dias, ou seja; 09 (nove) meses e 24 (vinte e
quatro) dias, referente ao período de 11/05/1989 a 28/02/1990, conforme certidão expedida
pelo INSS...”. LEIA-SE: “... 290 (duzentos e noventa) dias, ou seja, 09 (nove) meses e 20
(vinte) dias, referente ao período de 11/05/1989 à 28/02/1990, conforme Certidão de Tempo
de Contribuição expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social/INSS...”.
Na Instrução de 04 de junho de 2012, publicada no DODF 110, de 06/06/2012, pág. 26,
o ato que averbou o tempo de serviço de Ricardo Alves de Paiva, matrícula 83.107-7.
ONDE SE LÊ: “... 2.200 (dois mil e duzentos) dias, ou seja; 06 (seis) anos e 10 (dez) dias,
referente aos períodos de 14/03/1983 a 19/02/1987, 01/08/1988 a 31/08/1990, conforme
certidão expedida pelo INSS...”. LEIA-SE: “... 2.196 (dois mil cento e noventa e seis) dias, ou
seja, 06 (seis) anos e 06 (seis) dias, referente aos períodos de 14/03/1983 à 19/02/1987
e 01/08/1988 a 31/08/1990, conforme Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo
Instituto Nacional do Seguro Social/INSS...”.
Na Ordem de Serviço Nº 66 de 18 de agosto de 1999, publicada no DODF 166, de
27/08/1999, pág. 16, o ato que averbou o tempo de serviço de James Land Carth, matrícula
83.109-3. ONDE SE LÊ: “... 941 dias, 02 anos, 07 meses e 01 dia, INSS, Aposentadoria...”.
LEIA-SE: “... 923 (novecentos e vinte e três) dias, ou seja, 02 (dois) anos, 06 (seis) meses
e 13 (treze) dias, referente aos períodos de 01/09/1987 à 31/08/1988 e 12/12/1988 à
09/07/1990, conforme Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo Instituto Nacional
do Seguro Social/INSS, disponibilidade...”.
Na Instrução de 05 de junho de 2009, publicada no DODF 111, de 10/06/2009, págs. 27/28,
o ato que averbou o tempo de serviço de Manoel Oliveira Castro, matrícula 83.116-6. ONDE
SE LÊ: “... 1.168 (um mil, cento e sessenta e oito) dias, ou seja; 03 (três) anos, 02 (dois)
meses e 13 (treze) dias, referente aos períodos de 01.11.85 a 24.12.85; 01.05.86 a 15.06.88;
01.10.88 a 15.12.88; 03.04.89 a 19.12.89, conforme certidão expedida pelo INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL...”. LEIA-SE: “... 1.166 (um mil cento e sessenta e seis)
dias, ou seja, 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 11 (onze) dias, referente aos períodos de
01/11/1985 à 24/12/1985, 01/05/1986 à 15/06/1988, 01/10/1988 à 15/12/1988 e 03/04/1989 à
19/12/1989, conforme Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo Instituto Nacional
do Seguro Social/INSS...”.
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Na Instrução de 14 de novembro de 2016, publicada no DODF 216, de 17/11/2016, pág.
65, o ato que averbou o tempo de serviço de Carlos Henrique Silva, matrícula 83.161-1.
ONDE SE LÊ: “... 1.451 (um mil quatrocentos e cinquenta e um) dias, ou seja, 03 (três)
anos, 11 (onze) meses e 26 (vinte e seis) dias, referente aos períodos de 01/10/1986 a
10/03/1987, 11/03/1987 a 20/09/1990, conforme certidão de tempo de contribuição expedida
pelo Instituto Nacional do Seguro Social/INSS...”. LEIA-SE: “... 1.445 (um mil quatrocentos e
quarenta e cinco) dias, ou seja, 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias, referente
aos períodos de 01/10/1986 à 10/03/1987 e 11/03/1987 à 20/09/1990, conforme Certidão de
Tempo de Contribuição expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social/INSS...”.
Na Instrução de 18 de agosto de 2017, publicada no DODF 161, de 22/08/2017, pág. 42,
o ato que averbou o tempo de serviço de Quezia Alcantara Vila Nova, matrícula 83.1859. ONDE SE LÊ: “... 246 (duzentos e quarenta e seis) dias, ou seja, 08 (oito) meses e 06
(seis) dias, referente ao período de 17/01/1990 a 19/09/1990, conforme certidão de tempo
de contribuição expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social/INSS...”. LEIA-SE: “...
243 (duzentos e quarenta e três) dias, ou seja, 08 (oito) meses e 03 (três) dias, referente
ao período de 17/01/1990 à 19/09/1990, conforme Certidão de Tempo de Contribuição
expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social/INSS...”.
Na Instrução de Serviço “BELACAP” Nº 120 de 02 de setembro de 2004, publicada no
DODF 174, de 10/09/2004, pág. 34, o ato que averbou o tempo de serviço de José Laerte
Barbosa Santana, matrícula 83.214-6. ONDE SE LÊ: “... 1.595 (um mil, quinhentos e noventa
e cinco) dias, ou seja, 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias, referente
aos períodos de 05/03/85 a 20/10/86, 01/05/87 a 30/12/87, 01/02/88 a 22/01/90, 19/ 07/90
a 21/08/90, conforme certidão expedida pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL...”. LEIA-SE: “... 1.591 (um mil quinhentos e noventa e um) dias, ou seja, 04
(quatro) anos, 04 (quatro) meses e 11 (onze) dias, referente aos períodos de 05/03/1985 à
20/10/1986, 01/05/1987 à 30/12/1987, 01/02/1988 à 22/01/1990 e 19/07/1990 à 21/08/1990,
conforme Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo Instituto Nacional do Seguro
Social/INSS...”.
Na Instrução de 20 de abril de 2017, publicada no DODF 78, de 25/04/2017, pág. 78, o
ato que averbou o tempo de serviço de Iracema da Rocha Dourado, matrícula 83.250-2.
ONDE SE LÊ: “... 223 (duzentos e vinte e três) dias, ou seja, 07 (sete) meses e 13 (treze)
dias, referente ao período de 01/12/1989 a 11 / 0 7 / 1 9 9 0 , conforme certidão de tempo
de contribuição expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social/INSS...”. LEIA-SE: “...
221 (duzentos e vinte e um) dias, ou seja, 07 (sete) meses e 11 (onze) dias, referente
ao período de 01/12/1989 à 11/07/1990, conforme Certidão de Tempo de Contribuição
expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social/INSS...”.
Na Instrução de 05 de junho de 2009, publicada no DODF 111, de 10/06/2009, págs. 27/28,
o ato que averbou o tempo de serviço de Luiz Gonzaga de Negreiros, matrícula 83.257-X.
ONDE SE LÊ: “... 1.492 (um mil, quatrocentos e noventa e dois) dias, ou seja; 04 (quatro)
anos, 01 (um) mês e 02 (dois) dias, referente ao período de 10.09.86 a 10.10.90, conforme
certidão expedida pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL...”. LEIA-SE: “... 1.491
(um mil quatrocentos e noventa e um) dias, ou seja, 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 01
(um) dia, referente ao período de 10/09/1986 à 10/10/1990, conforme Certidão de Tempo de
Contribuição expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social/INSS...”.
Na Instrução de 21 de julho de 2017, publicada no DODF 140, de 24/07/2017, pág. 21, o
ato que averbou o tempo de serviço de Magnalva Martins do Carmo, matrícula 83.282-0.
ONDE SE LÊ: “... 238 (duzentos e trinta e oito) dias, ou seja, 07 (sete) meses e 28 (vinte e
oito) dias, referente ao período de 13/09/1989 a 08/05/1990, conforme certidão de tempo
de contribuição expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social/INSS...”. LEIA-SE: “... 236
(duzentos e trinta e seis) dias, ou seja, 07 (sete) meses e 26 (vinte e seis) dias, referente
ao período de 13/09/1989 à 08/05/1990, conforme Certidão de Tempo de Contribuição
expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social/INSS...”.
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Na Instrução de 14 de novembro de 2016, publicada no DODF 216, de 17/11/2016, pág.
65, o ato que averbou o tempo de serviço de Taqueji Ricardo Allan Pontes Koressawa,
matrícula 83.309-6. ONDE SE LÊ: “... 448 (quatrocentos e quarenta e oito) dias, ou seja, 01
(um) ano, 02 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias, referente ao período de 26/07/1989 a
16/10/1990, conforme certidão de tempo de contribuição expedida pelo Instituto Nacional
do Seguro Social/INSS...”. LEIA-SE: “... 446 (quatrocentos e quarenta e seis) dias, ou seja,
01 (um) ano, 02 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias, referente ao período de 26/07/1989 à
16/10/1990, conforme Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo Instituto Nacional
do Seguro Social/INSS...”.
Na Instrução de 19 de setembro de 2011, publicada no DODF 183, de 20/09/2011, págs.
23/24, o ato que averbou o tempo de serviço de Antônio Gomes Rodrigues, matrícula
83.353-3. ONDE SE LÊ: “... 1.285 (um mil duzentos e oitenta e cinco) dias, ou seja; 03 (três)
anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias, referente aos períodos de 3/6/1987 à 13/8/1987,
1º/10/1987 à 30/12/1988, 9/1/1989 à 27/2/1989, 1º/3/1989 à 4/2/1991, conforme certidão
expedida pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL...”. LEIA-SE: “... 1.279 (um mil
duzentos e setenta e nove) dias, ou seja, 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 04 (quatro) dias,
referente aos períodos de 03/06/1987 à 13/08/1987, 01/10/1987 à 30/12/1988, 09/01/1989
à 27/02/1989 e 01/03/1989 à 04/02/1991, conforme Certidão de Tempo de Contribuição
expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social/INSS...”.
Na Ordem de Serviço Nº 35 de 05 de junho de 2001, publicada no DODF 114, de
13/06/2001, pág. 45, o ato que averbou o tempo de serviço de Eliezer Borges Bastos,
matrícula 83.364-9. ONDE SE LÊ: “... 1.352 dias, 03 anos, 08 meses e 17 dias, INSS,
Aposentadoria...”. LEIA-SE: “... 134 (cento e trinta e quatro) dias, ou seja, 04 (quatro) meses
e 14 (quatorze) dias, referente ao período de 26/01/1983 à 09/06/1983, conforme Certidão
de Tempo de Contribuição expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social/INSS,
disponibilidade...”. 1.217 (um mil duzentos e dezessete) dias, ou seja, 03 (três) anos, 04
(quatro) meses e 02 (dois) dias, referente ao período de 02/01/1985 à 02/05/1988, conforme
Certidão de Tempo de Serviço expedida pela Sociedade de Transportes Coletivos de
Brasília/TCB para fins de aposentadoria, disponibilidade e adicional de tempo de serviço...”.
Na Instrução de Serviço “BELACAP” Nº 56 de 16 de abril de 2004, publicada no DODF 74,
de 20/04/2004, págs. 23/24, o ato que averbou o tempo de serviço de Lindomar Celestino
Cirqueira, matrícula 83.377-0. ONDE SE LÊ: “... 3.899 (três mil, oitocentos e noventa e nove)
dias, ou seja, 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 09 (nove) dias, referente aos períodos de
01/01/86 a 24/06/86, 25/06/86 a 08/01/87, 12/01/87 a 06/09/96, conforme certidão expedida
pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL...”. LEIA-SE: “... 1.862 (um mil oitocentos
e sessenta e dois) dias, ou seja, 05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 07 (sete) dias, referente
aos períodos de 01/01/1986 à 24/06/1986, 25/06/1986 à 08/01/1987 e 12/01/1987 à
13/02/1991, conforme Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo Instituto Nacional
do Seguro Social/INSS...”.
Na Instrução de 25 de junho de 2012, publicada no DODF 124, de 27/06/2012, pág. 53,
o ato que averbou o tempo de serviço de Francisco Alberto Pereira da Cunha, matrícula
83.384-3. ONDE SE LÊ: “... 381 (trezentos e oitenta e um) dias, ou seja; 1 (um) ano e
16 (dezesseis) dias, referente aos períodos de 21/09/1990 a 05/11/1990, 15/10/1988 a
14/09/1989, conforme certidão expedida pelo INSS...”. LEIA-SE: “... 380 (trezentos e oitenta)
dias, ou seja, 01 (um) ano e 15 (quinze) dias, referente aos períodos de 21/09/1990 à
05/11/1990 e 15/10/1988 à 14/09/1989, conforme Certidão de Tempo de Contribuição
expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social/INSS...”.
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Na Instrução de 14 de fevereiro de 2014, publicada no DODF 45, de 28/02/2014, págs.
52/53, o ato que averbou o tempo de serviço de Ailton Oliveira Rocha, matrícula 83.404-1.
ONDE SE LÊ: “... 2.174 (dois mil cento e setenta e quatro) dias, ou seja; 05 (cinco) anos, 11
(onze) meses e 19 (dezenove) dias, referente aos períodos de 17/12/1980 a 11/10/1981,
25/01/1983 a 13/08/1983, 03/12/1984 a 10/09/1986, 01/03/1987 a 14/03/1988, 01/07/1988
a 13/09/1988, 22/09/1988 a 02/01/1990, 25/06/1984 a 06/10/1984, conforme certidão
expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social-INSS...”. LEIA-SE: “... 2.167 (dois mil
cento e sessenta e sete) dias, ou seja, 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 12 (doze) dias,
referente aos períodos de 17/12/1980 à 11/10/1981, 25/01/1983 à 13/08/1983, 03/12/1984
à 10/09/1986, 01/03/1987 à 14/03/1988, 01/07/1988 à 13/09/1988, 22/09/1988 à 02/01/1990
e 25/06/1984 à 06/10/1984, conforme Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo
Instituto Nacional do Seguro Social/INSS...”.
Na Ordem de Serviço Nº 43 de 25 de maio de 2002, publicada no DODF 105, de
05/06/2002, pág. 27, o ato que averbou o tempo de serviço de Valvernagues de Deus
Sousa, matrícula 83.412-2. ONDE SE LÊ: “... 2.184 dias, 05 anos, 11 meses e 29 dias,
INSS, Aposentadoria...”. LEIA-SE: “... 2.182 (dois mil cento e oitenta e dois) dias, ou seja, 05
(cinco) anos, 11 (onze) meses e 27 (vinte e sete) dias, referente ao período de 15/01/1985 à
14/01/1987, 02/03/1987 à 13/05/1987, 17/05/1987 à 01/09/1987 e 02/09/1987 à 25/02/1991,
conforme Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo Instituto Nacional do Seguro
Social/INSS, disponibilidade...”.
Na Instrução de 08 de setembro de 2017, publicada no DODF 174, de 11/09/2017, pág. 27, o
ato que averbou o tempo de serviço de Paulo César Damasceno, matrícula 83.417-3. ONDE
SE LÊ: “... 1.740 (um mil setecentos e quarenta) dias, ou seja, 04 (quatro) anos, 09 (nove)
meses e 10 (dez) dias, referente aos períodos de 01/04/1984 a 30/06/1987, 01/08/1989 a
05/02/1991, conforme certidão de tempo de contribuição expedida pelo Instituto Nacional
do Seguro Social/INSS...”. LEIA-SE: “... 1.735 (um mil setecentos e trinta e cinco) dias,
ou seja, 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias, referente aos períodos de
01/04/1984 à 30/06/1987 e 01/08/1989 à 05/02/1991, conforme Certidão de Tempo de
Contribuição expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social/INSS...”.
Na Instrução de 05 de junho de 2009, publicada no DODF 111, de 10/06/2009, págs.
27/28, o ato que averbou o tempo de serviço de Alcir Batista de Oliveira, matrícula 83.4947. ONDE SE LÊ: “... 1.687 (um mil seiscentos e oitenta e sete) dias, ou seja, 04 (quatro)
anos, 07 (sete) meses e 17 (dezesete) dias, referente aos períodos de 01.04.91 a 17.05.91;
04.10.86 a 31.03.91, conforme certidão expedida pelo INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL...”. LEIA-SE: “... 1.685 (um mil seiscentos e oitenta e cinco) dias, ou seja,
04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias, referente aos períodos de 01/04/1991
à 17/05/1991 e 04/10/1986 à 31/03/1991, conforme Certidão de Tempo de Contribuição
expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social/INSS...”.
Na Instrução de 29 de novembro de 2016, publicada no DODF 231, de 09/12/2016, págs.
29/30, o ato que averbou o tempo de serviço de Edson Antônio de Oliveira, matrícula
83.609-5. ONDE SE LÊ: “... 400 (quatrocentos) dias, ou seja, 01 (um) ano, 01 (um) mês e
05 (cinco) dias, referente ao período de 13/02/1989 a 19/03/1990, conforme certificado
de reservista expedido pelo Ministério da Defesa, contado para fins de tempo de serviço
público, aposentadoria e disponibilidade. No total de 658 (seiscentos e cinquenta e oito)
dias, ou seja, 01 (um) ano e 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias, referente ao período
de 13/09/1990 a 01/07/1992, conforme certidão de tempo de contribuição expedida pelo
Instituto Nacional do Seguro Social/INSS...”. LEIA-SE: “... 400 (quatrocentos) dias, ou seja, 01
(um) ano, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias, referente ao período de 13/02/1989 à 19/03/1990,
conforme certidão de tempo de serviço militar expedida pelo Ministério da Defesa, contado
para fins de tempo de serviço público, aposentadoria e disponibilidade. 654 (seiscentos
e cinquenta e quatro) dias, ou seja, 01 (um) ano e 09 (nove) meses e 19 (dezenove)
dias, referente ao período de 13/09/1990 à 01/07/1992, conforme Certidão de Tempo de
Contribuição expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social/INSS...”.
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Na Instrução de 08 de junho de 2008, publicada no DODF 171, de 28/08/2008, págs.
35/36, o ato que averbou o tempo de serviço de Marcelo Antônio Ribeiro, matrícula 83.6109. ONDE SE LÊ: “... 1.229 (um mil duzentos e vinte e nove) dias, ou seja, 03 (três) anos,
04 (quatro) meses e 14 (quatorze) dias , referente aos períodos de 01.08.88 a 25.11.88;
17.03.89 a 05.07.90; 07.06.91 a 03.03.93, conforme certidão expedida pelo INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL...”. LEIA-SE: “... 1.226 (um mil duzentos e vinte e seis)
dias, ou seja, 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 11 (onze) dias , referente aos períodos de
01/08/1988 à 25/11/1988, 17/03/1989 à 05/07/1990 e 07/06/1991 à 03/03/1993, conforme
Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social/
INSS...”.
Na Instrução de 23 de janeiro de 2017, publicada no DODF 18, de 25/01/2017, págs. 27/28,
o ato que averbou o tempo de serviço de Helena Vieira dos Santos, matrícula 83.6184. ONDE SE LÊ: “... 603 (seiscentos e três) dias, ou seja, 01 (um) ano, 07 (sete) meses
e 28 (vinte e oito) dias, referente aos períodos de 04/12/1989 a 26/12/1989, 05/03/1990
a 23/03/1990, 10/05/1990 a 21/11/1991, conforme certidão de tempo de contribuição
expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social/INSS...”. LEIA-SE: “... 599 (quinhentos
e noventa e nove) dias, ou seja, 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias,
referente aos períodos de 04/12/1989 à 26/12/1989, 05/03/1990 à 23/03/1990 e 10/05/1990
à 21/11/1991, conforme Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo Instituto
Nacional do Seguro Social/INSS...”.
Na Instrução de 16 de agosto de 2012, publicada no DODF 167, de 20/08/2012, pág. 50, o
ato que averbou o tempo de serviço de Eduardo Fonseca da Gama, matrícula 83.653-2.
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 05/04/1988 a 27/07/1988, 27/09/1988
a 01/01/1989, 02/01/1989 a 10/06/1993, 13/06/1986 a 08/01/1987, conforme certidão
expedida pelo INSS...”. 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 05/04/1988 à 27/07/1988,
27/09/1988 à 01/01/1989, 02/01/1989 à 10/06/1993 e 13/06/1986 à 08/01/1987, conforme
Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social/
INSS...”.
Na Instrução de Serviço “BELACAP” Nº 09 de 07 de fevereiro de 2003, publicada no DODF
35, de 18/02/2003, págs. 44/45, o ato que averbou o tempo de serviço de Raimunda Nonata
Nascimento Carvalho, matrícula 83.655-9. ONDE SE LÊ: “... 1.475 (um mil quatrocentos
setenta e cinco) dias, ou seja, 04 (quatro) anos e 15 (quinze) dias, referente ao período
de 01/06/89 a 14/06/93, conforme certidão expedida pelo INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL...”. LEIASE: “... 1.473 (um mil quatrocentos e setenta e três) dias, ou
seja, 04 (quatro) anos e 13 (treze) dias, referente ao período de 01/06/1989 à 14/06/1993,
conforme Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo Instituto Nacional do Seguro
Social/INSS...”.
Na Instrução de 29 de julho de 2016, publicada no DODF 149, de 05/08/2016, pág. 58, o
ato que averbou o tempo de serviço de Marcos Aurélio Freire Alves, matrícula 83.665-6.
ONDE SE LÊ: “... 421(quatrocentos e vinte e um) dias, ou seja, 01(um) ano, 01(um) mês
e 26(vinte e seis) dias, referente aos períodos de 17/09/1993 a 08/10/1993, 01/06/1991 a
03/07/1992, conforme certidão de tempo de contribuição expedida pelo Instituto Nacional
do Seguro Social/INSS...”. LEIA-SE: “... 420 (quatrocentos e vinte) dias, ou seja, 01 (um) ano,
01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias, referente aos períodos de 17/09/1993 à 08/10/1993
e 01/06/1991 à 03/07/1992, conforme Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo
Instituto Nacional do Seguro Social/INSS...”.
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Na Ordem de Serviço Nº 18 de 13 de fevereiro de 2001, publicada no DODF 42, de
02/03/2001, pág. 42, o ato que averbou o tempo de serviço de Juvenal Carvalho Costa
Filho, matrícula 83.668-0. ONDE SE LÊ: “... 2.673 dias, 07 anos, 03 meses e 28 dias, INSS,
Aposentadoria...”. LEIA-SE: “... 2.667 (dois mil seiscentos e sessenta e sete) dias, ou seja, 07
(sete) anos, 03 (onze) meses e 22 (vinte e dois) dias, referente aos períodos de 01/01/1984
à 19/01/1985, 20/05/1985 à 31/08/1985, 23/12/1985 à 10/06/1986, 01/07/1986 à 12/04/1987,
02/05/1987 à 08/11/1987, 04/02/1988 à 11/10/1988, 01/03/1989 à 31/07/1992 e 01/12/1992 à
07/01/1993, conforme Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo Instituto Nacional
do Seguro Social/INSS, disponibilidade...”.
Na Instrução de 07 de novembro de 2007, publicada no DODF 219, de 14/11/2007, págs.
33/34, o ato que averbou o tempo de serviço de Mardem William de Sousa Silva, matrícula
83.676-1. ONDE SE LÊ: “... 1.245 (hum mil duzentos e quarenta e cinco) dias, ou seja,
03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 00 (zero) dia, referente aos períodos de 03/11/89
a 31/03/93, conforme certidão expedida pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL...”. LEIA-SE: “... 1.244 (um mil duzentos e quarenta e quatro) dias, ou seja, 03 (três)
anos, 04 (quatro) meses e 29 (vinte e nove) dias, referente ao período de 03/11/1989 à
31/03/1993, conforme Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo Instituto Nacional
do Seguro Social/INSS...”.
Na Instrução de 16 de julho de 2015, publicada no DODF 138, de 20/07/2015, pág. 23, o ato
que averbou o tempo de serviço de Antônio José dos Santos, matrícula 83.680-X. ONDE
SE LÊ: “... 1.578(um mil quinhentos e setenta e oito) dias, ou seja, 04(quatro) anos, 03(três)
meses e 28(vinte e oito) dias, referente ao período de 26/01/1988 a 21/05/1992, conforme
certidão expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social ...”. LEIA-SE: “... 1.576 (um mil
quinhentos e setenta e seis) dias, ou seja, 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 26 (vinte e
seis) dias, referente ao período de 26/01/1988 à 21/05/1992, conforme Certidão de Tempo
de Contribuição expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social/INSS...”.
Na Instrução de Serviço “BELACAP” Nº 09 de 20 de janeiro de 2004, publicada no DODF
18, de 27/01/2004, pág. 18, o ato que averbou o tempo de serviço de José Gomes Coimbra,
matrícula 83.691-5. ONDE SE LÊ: “... 1.398 (um mil, trezentos e noventa e oito) dias, ou
seja, 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 03 (três) dias, referente aos períodos de 01/09/89 a
06/03/91, 01/02/92 a 30/08/92, 01/10/ 92 a 17/10/93, 07/03/91 a 13/11/91, conforme certidão
expedida pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL...”. LEIA-SE: “... 1.389 (um
mil trezentos e oitenta e nove) dias, ou seja, 03 (três) anos, 09 (nove) meses e 24 (vinte e
quatro) dias, referente aos períodos de 01/09/1989 à 06/03/1991, 01/02/1992 à 30/08/1992,
01/10/1992 à 17/10/1993 e 07/03/1991 à 13/11/1991, conforme Certidão de Tempo de
Contribuição expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social/INSS...”.
Na Ordem de Serviço Nº 25 de 10 de março de 1999, publicada no DODF 53, de
18/03/1999, pág. 19, o ato que averbou o tempo de serviço de Carlos Dias de Araújo,
matrícula 83.706-7. ONDE SE LÊ: “... 3270 dias, 08 anos, 11 meses e 20 dias, INSS,
Aposentadoria...”. LEIA-SE: “... 3.261 (três mil duzentos e sessenta e um) dias, ou seja, 08
(oito) anos, 11 (onze) meses e 11 (onze) dias, referente aos períodos de 01/06/1982 à
30/09/1984, 01/10/1984 à 25/07/1985, 01/10/1985 à 30/04/1986, 18/07/1986 à 16/11/1989,
01/08/1990 à 30/08/1990, 10/04/1992 à 20/04/1993, 16/03/1991 à 11/06/1991 e 21/04/1993
à 31/10/1993, conforme Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo Instituto
Nacional do Seguro Social/INSS, disponibilidade...”.
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Na Portaria de 06 de novembro de 2014, publicada no DODF 233 de 07/11/2014, pág. 30,
o ato que averbou o tempo de serviço de Sinésia Ferreira de Souza, matrícula 83.718-0.
ONDE SE LÊ:”... INSS, Brasília/ DF, Não declarada, 18/05/1987 a 06/08/1987, 10/03/1988 a
17/08/1990, 18/03/1991 a 21/05/1991, 1.037 dias para aposentadoria. LEIA-SE:”... 1.031 (um
mil e trinta e um) dias, ou seja, 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 01 (um) dia, referente aos
períodos de 18/05/1987 a 06/08/1987, 10/03/1988 a 17/08/1990 e 18/03/1991 a 21/05/1991,
conforme Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo Instituto Nacional do Seguro
Social/INSS, disponibilidade...”.
Na Instrução de 29 de julho de 2016, publicada no DODF 149, de 05/08/2016, pág. 58, o
ato que averbou o tempo de serviço de Janice Pereira da Cruz, matrícula 83.731-8. ONDE
SE LÊ: “... 483(quatrocentos e oitenta e três) dias, ou seja, 01(um) ano, 03(três) meses e
28(vinte e oito) dias, referente aos períodos de 10/10/1979 a 03/02/1981, conforme certidão
de tempo de contribuição expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social/INSS...”. LEIASE: “... 479 (quatrocentos e setenta e nove) dias, ou seja, 01 (um) ano, 03 (três) meses e 24
(vinte e quatro) dias, referente ao período de 10/10/1979 à 03/02/1981, conforme certidão
expedida pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 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 Adelma Aparecida da
Silva, matrícula 83.747-4. ONDE SE LÊ: “... 603 dias, 01 ano, 07 meses e 28 dias, INSS,
Aposentadoria...”. LEIASE: “... 599 (quinhentos e noventa e nove) dias, ou seja, 01 (um)
ano, 07 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias, referente ao período de 02/03/1992 à
25/10/1993, conforme Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo Instituto Nacional
do Seguro Social/INSS, 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 Genivaldo Barros dos
Santos, matrícula 83.755-5. ONDE SE LÊ: “... Genildo Barros dos Santos, 1951 dias, 05
anos, 04 meses e 06 dias, INSS...”. LEIA-SE: “... Genivaldo Barros dos Santos, 1.948 (um
mil novecentos e quarenta e oito) dias, ou seja, 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 03
(três) dias, referente aos períodos de 14/09/1987 à 06/05/1988, 05/08/1988 à 02/01/1989
e 17/07/1989 à 28/10/1993, conforme Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo
Instituto Nacional do Seguro Social/INSS...”.
Na Ordem de Serviço Nº 42 de 14 de maio de 2002, publicada no DODF 95, de
21/05/2002, pág. 33, o ato que averbou o tempo de serviço de Edilza Batista de Araújo,
matrícula 83.759-8. ONDE SE LÊ: “... 456 dias, 01 ano, 03 meses e 01 dia, INSS,
Aposentadoria...”. LEIA-SE: “... 452 (quatrocentos e cinquenta e dois) dias, ou seja, 01
(um) ano, 02 (dois) meses e 27 (vinte e sete) dias, referente aos períodos de 04/04/1988
à 05/01/1989 e 18/08/1989 à 12/02/1990, conforme Certidão de Tempo de Contribuição
expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social/INSS, disponibilidade ...”.
Na Instrução de 26 de fevereiro de 2010, publicada no DODF 44, de 05/03/2010, pág. 17,
o ato que averbou o tempo de serviço de Luisvaldo Ferreira Almeida, matrícula 83.777-6.
ONDE SE LÊ: “... 1.567 (um mil quinhentos e sessenta e sete) dias, ou seja, 04 (quatro)
anos, 03 (três) meses e 17 (dezessete) dias, referente aos períodos de 28.04.86 a 30.11.86;
01.12.86 a 30.11.88; 01.06.89 a 15.01.90; 01.06.90 a 08.08.90; 01.09.90 a 15.09.90; 05.11.90
a 08.06.91; 01.02.89 a 01.05.89, conforme certidão expedida pelo INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL...”. LEIA-SE: “... 1.566 (um mil quinhentos e sessenta e seis) dias, ou
seja, 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias, referente aos períodos de
28/04/1986 à 30/11/1986, 01/12/1986 à 30/11/1988, 01/06/1989 à 15/01/1990, 01/06/1990 à
08/08/1990, 01/09/1990 à 15/09/1990, 05/11/1990 à 08/06/1991 e 01/02/1989 à 01/05/1989,
conforme Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo Instituto Nacional do Seguro
Social/INSS...”.
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Na Ordem de Serviço Nº 53 de 14 de maio de 1998, publicada no DODF 91, de 18/05/1998,
pág. 32, o ato que averbou o tempo de serviço de Jubenil Antônio da Silva, matrícula
83.782-2. ONDE SE LÊ: “... 1.486 dias, 04 anos, 00 meses e 26 dias, INSS...”. 1.710 dias,
04 anos, 08 meses e 10 dias, PM/GOIÁS, aposentadoria e disponibilidade. LEIA-SE: “...
1.487 (um mil quatrocentos e oitenta e sete) dias, ou seja, 04 (quatro) anos e 27 (vinte e
sete) dias, referente aos períodos de 01/12/1982 à 10/01/1983, 12/08/1983 à 20/09/1983,
05/01/1989 à 12/06/1990, 16/08/1990 à 27/03/1992, 01/12/1992 à 06/08/1993 e 19/09/1993
à 31/10/1993, conforme Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo Instituto
Nacional do Seguro Social/INSS. 1.710 (um mil setecentos e dez) dias, ou seja, 04 (quatro)
anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias, referente ao período de 01/02/1984 à 06/10/1988,
conforme certidão de Tempo de Serviço expedida pela Polícia Militar do Estado de Goiás,
serviço público...”.
Na Ordem de Serviço Nº 95 de 10 de dezembro de 1999, publicada no DODF 242, de
21/12/1999, pág. 18, o ato que averbou o tempo de serviço de Jesus Francisco Xavier,
matrícula 83.808-X. ONDE SE LÊ: “... 1.315 dias, 03 anos, 07 meses e 10 dias, INSS,
Aposentadoria...”. LEIA-SE: “... 1.313 (um mil trezentos e treze) dias, ou seja, 03 (três) anos,
07 (sete) meses e 08 (oito) dias, referente aos períodos de 01/07/1988 à 30/04/1990 e
01/02/1992 à 08/11/1993, conforme Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo
Instituto Nacional do Seguro Social/INSS, disponibilidade ...”.
Na Instrução de 18 de março de 2015, publicada no DODF 56, de 20/03/2015, pág. 35, o ato
que averbou o tempo de serviço de Odinéia de Jesus, matrícula 83.822-5. ONDE SE LÊ: “...
885 (oitocentos e oitenta e cinco) dias, ou seja, 02(dois) anos, 05(cinco) meses e 05(cinco)
dias, referente ao período de 18/06/1991 a 18/11/1993, conforme certidão expedida pelo
Instituto Nacional do Seguro Social ...”. LEIA-SE: “... 881 (oitocentos e oitenta e um) dias, ou
seja, 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 01 (um) dia, referente ao período de 18/06/1991 à
18/11/1993, conforme Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo Instituto Nacional
do Seguro Social/INSS...”.
Na Ordem de Serviço Nº 96 de 26 de dezembro de 2000, publicada no DODF 01, de
02/01/2001, pág. 15, o ato que averbou o tempo de serviço de Raimundo Martins Costa,
matrícula 83.824-1. ONDE SE LÊ: “... 2.003 dias, 05 anos, 05 meses e 28 dias, INSS,
Aposentadoria...”. LEIA-SE: “... 2.001 (dois mil e um) dias, ou seja, 05 (cinco) anos, 05
(cinco) meses e 26 (vinte e seis) dias, referente aos períodos de 01/12/1981 à 31/07/1982,
02/01/1984 à 20/10/1987, 01/12/1990 à 25/03/1991 e 17/05/1991 à 28/01/1992, conforme
Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social/
INSS, disponibilidade...”.
Na Instrução de 03 de abril de 2017, publicada no DODF 66, de 05/04/2017, págs. 25/26, o
ato que averbou o tempo de serviço de Agostinha Pereira dos Santos, matrícula 83.829-2.
ONDE SE LÊ: “... 1.080 (um mil e oitenta) dias, ou seja, 02 (dois) anos, 11 (onze) meses e 20
(vinte) dias, referente aos períodos de 01/08/1990 a 08/07/1991, 10/07/1991 a 16/07/1993,
conforme certidão de tempo de contribuição expedida pelo Instituto Nacional do Seguro
Social/INSS...”. LEIA-SE: “... 1.075 (um mil e setenta e cinco) dias, ou seja, 02 (dois) anos,
11 (onze) meses e 15 (quinze) dias, referente aos períodos de 01/08/1990 à 08/07/1991
e 10/07/1991 a 16/07/1993, conforme Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo
Instituto Nacional do Seguro Social/INSS...”.
Na Instrução de 16 de agosto de 2012, publicada no DODF 167, de 20/08/2012, pág. 50, o
ato que averbou o tempo de serviço de Elizabete Rosa de Melo, matrícula 83.835-7. ONDE
SE LÊ: “... 543 (quinhentos e quarenta e três) dias, ou seja; 01 (um) ano, 05 (cinco) meses
e 28 (vinte e oito) dias, referente ao período de 01/10/1991 a 26/03/1993, conforme certidão
expedida pelo INSS...”. LEIA-SE: “...541 (quinhentos e quarenta e um) dias, ou seja, 01
(um) ano, 05 (cinco) meses e 26 (vinte e seis) dias, referente ao período de 01/10/1991 à
26/03/1993, conforme Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo Instituto Nacional
do Seguro Social/INSS...”.
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Na Instrução de 13 de janeiro de 2016, publicada no DODF 12, de 19/01/2016, pág. 12, o
ato que averbou o tempo de serviço de Angelina Fiungo, matrícula 83.857-8. ONDE SE LÊ:
“... 991 (novecentos e noventa um) dias, ou seja, 02(dois) anos, 08(oito) meses e 21(vinte
e um) dias, referente ao período de 01/03/1991 a 15/11/1993, conforme certidão de tempo
de serviço expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social/INSS...”. LEIA-SE: “...988
(novecentos e oitenta e oito) dias, ou seja, 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 18 (dezoito)
dias, referente ao período de 01/03/1991 à 15/11/1993, conforme Certidão de Tempo de
Contribuição expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social/INSS...”.
Na Instrução de 03 de abril de 2017, publicada no DODF 66, de 05/04/2017, págs. 25/26, o
ato que averbou o tempo de serviço de Dóris Arlete Pereira de Lacerda, matrícula 83.8608. ONDE SE LÊ: “... 1.351 (um mil trezentos e cinquenta e um) dias, ou seja, 03 (três) anos,
08 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias, referente ao período de 06/03/1990 a 15/11/1993,
conforme certidão de tempo de contribuição expedida pelo Instituto Nacional do Seguro
Social/INSS...”. LEIA-SE: “...1.348 (um mil trezentos e quarenta e oito) dias, ou seja, 03 (três)
anos, 08 (oito) meses e 13 (treze) dias, referente ao período de 06/03/1990 à 15/11/1993,
conforme Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo Instituto Nacional do Seguro
Social/INSS...”.
Na Instrução de 1º de junho de 2017, publicada no DODF 106, de 05/06/2017, pág. 33, o ato
que averbou o tempo de serviço de Antônio Carlos Lima, matrícula 83.874-8. ONDE SE LÊ:
“... 952 (novecentos e cinqüenta e dois) dias, ou seja, 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 12
(doze) dias, referente aos períodos de 08/07/1986 a 07/10/1986, 10/02/1987 a 09/05/1987,
09/12/1987 a 29/03/1988, 29/04/1988 a 30/09/1988, 12/09/1989 a 16/11/1989, 10/01/1990
a 24/09/1990, 01/08/1991 a 23/10/1991, 26/04/1993 a 30/07/1993, conforme certidão de
tempo de contribuição expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social/INSS...”. LEIA-SE:
“...951 (novecentos e cinquenta e um) dias, ou seja, 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 11
(onze) dias, referente aos períodos de 08/07/1986 à 07/10/1986, 10/02/1987 à 09/05/1987,
09/12/1987 à 29/03/1988, 29/04/1988 à 30/09/1988, 12/09/1989 à 16/11/1989, 10/01/1990
à 24/09/1990, 01/08/1991 à 23/10/1991 e 26/04/1993 à 30/07/1993, conforme Certidão de
Tempo de Contribuição expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social/INSS...”.
Na Instrução de 30 de março de 2011, publicada no DODF 63, de 01/04/2011, pág. 37, o ato
que averbou o tempo de serviço de Ronivon Martins da Mota, matrícula 83.875-6. ONDE
SE LÊ: “... 3.906 (três mil novecentos e seis) dias, ou seja, 10 (dez) anos, 08 (oito) meses
e 16 (dezesseis) dias, referente aos períodos de 01.08.80 a 30.08.84; 07.11.85 a 22.09.87;
20.01.88 a 31.12.88; 08.03.89 a 10.04.91; 01.07.92 a 30.11.93;11.04.91 a 20.07.91, conforme
certidão expedida pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL...”. LEIA-SE: “...3.901
(três mil novecentos e um) dias, ou seja, 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 11 (onze) dias,
referente aos períodos de 01/08/1980 à 30/08/1984, 07/11/1985 à 22/09/1987, 20/01/1988 à
31/12/1988, 08/03/1989 à 10/04/1991, 01/07/1992 à 30/11/1993, 11/04/1991 à 20/07/1991,
conforme Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo Instituto Nacional do Seguro
Social/INSS...”.
Na Instrução de 16 de julho de 2016, publicada no DODF 130, de 08/07/2016, pág. 32, o
ato que averbou o tempo de serviço de Flaviano Paulo Macedo, matrícula 83.895-0. ONDE
SE LÊ: “... 2.138(dois mil cento e trinta e oito) dias, ou seja, 05(cinco) anos, 10(dez) meses
e 13(treze) dias, referente ao período de 21/07/1986 a 27/05/1992, conforme certidão de
tempo de contribuição expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social/INSS...”. LEIA-SE:
“...2.132 (dois mil cento e trinta e dois) dias, ou seja, 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 07
(sete) dias, referente ao período de 21/07/1986 à 27/05/1992, conforme Certidão de Tempo
de Contribuição expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social/INSS...”.
FELIX ANGELO PALAZZO
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Instrução de 27 de dezembro de 2019
O DIRETOR-PRESIDENTE DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO
FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, aprovado
pelo Decreto 35.972, de 04 de novembro de 2014, e tendo em vista o disposto no art. 163,
da Lei Complementar 840, de 23 de dezembro de 2011, resolve:
AVERBAR o tempo de serviço de GABRIELA CRISTINA PEREIRA DA SILVA BALDOMIR,
mat.276.264-1, Analista de Gestão de Resíduos Sólidos, Terceira Classe, Padrão I, do QP/
SLU, total de 2.660 (dois mil seiscentos e sessenta) dias, ou seja, 07 (sete) anos, 03 (três)
meses e 15 (quinze) dias, referente ao período de 09/07/2012 a 20/10/2019, que deve ser
averbado para fins de aposentadoria, disponibilidade e adicional por tempo de serviço, com
base no art. 163, da Lei Complementar nº 840/2011. Processo SEI: 00094-00006600/201961.
FELIX ANGELO PALAZZO

Instrução de 27 de dezembro de 2019
O DIRETOR-PRESIDENTE DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA – SLU, no uso das
atribuições que foram conferidas pelo artigo 1º, inciso VI, do Decreto nº 39.133 de
15/06/2018, resolve:
CONCEDER Adicional de Qualificação nos termos da Lei nº 4.426/2009, regulamentada
pelo Decreto nº 31.452/2010, aos servidores abaixo relacionados, observada a seguinte
sequência de dados: nome, matrícula, percentual, vigência e nº do processo.
ISABEL FERREIRA DA SILVA 82.918-8 4% 18/12/2019 00094-00006733/2019-38,
AMANDA GOMES MARTINS 276.254-4 4% 18/12/2019 00094-00006723/2019-01.
FELIX ANGELO PALAZZO

Instrução nº 325, de 27 de dezembro de 2019
O DIRETOR-PRESIDENTE DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA – SLU, no uso das O
DIRETOR-PRESIDENTE DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL,
no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 94, XII e XVII, do Regimento
Interno, aprovado pelo Decreto nº 35.972, de 04 de novembro de 2014, e conforme
Processo Eletrônico SEI n°00020-00042803/2019-85, RESOLVE:
Art. 1º Alterar a Instrução nº 315 de 16 de dezembro de 2019 (32939291), publicada no
Boletim Administrativo nº 23, pág. 1, de 16 de dezembro de 2019, objeto do Processo nº
00094-00006689/2019-66.
Art. 2º Designar o servidor ALLYSON SULLYVAN RODRIGUES SILVA, matrícula 276.266-8,
para compor a Comissão Intersetorial, instituída pela Instrução nº 315 de 16 de dezembro
de 2019 (32939291), publicada no Boletim Administrativo nº 23, pág. 1, de 16 de dezembro
de 2019, com o objetivo de tornar mais célere a fase de planejamento da contratação e
confecção do Projeto Básico, com apresentação de cronograma, para posterior realização
da licitação, contratação e execução do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas PRAD, do P. Sul.
Art. 3º Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação.
FELIX ANGELO PALAZZO

