
REQUERIMENTO PARA PAGAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DE CHEFIA

___________________________________________________ 
Assinatura do(a) Servidor(a)

CCD.024.123_FRM-DARH-44.1_R02

, 

1 - IDENTIFICAÇÃO DO(A) SERVIDOR(A):

Unidade:  

Matrícula Siape:       Data de Efetivo Exercicio: 

Nome: 

Cargo:

CPF: 

Venho pelo presente requerer o Pagamento da Substituição de Chefia, previstos nos Arts. 38 e 39 da Lei n° 8.112, 

de 11/12/1990 c/c o Decreto n° 6.944, de 21/08/2009 e disciplinado pelo Ofício-Circular n° 01 - SRH/MP, de 

28/01/2005, referente ao(s) período(s) de _____________________________, em razão do(s) afastamento(s) oficial

(ais), impedimento(s) legal(ais) ou regulamentares, do titular do cargo comissionado, função comissionada do Poder 

Executivo ou da função gratificada: DAS ______, FCPE ______ ou FG ______, servidor(a) 

_____________________________________, de acordo com a portaria de nomeação ou designação do titular 

publicada em D.O.U., correspondente a efetiva substituição: 

 

Para constar, informo que durante o(s) período(s) em que o titular do cargo em comissão, função comissionada do 
Poder Executivo ou da função gratificada esteve afastado, licenciado, ausente ou de férias, de acordo com os 
dispositivos legais mencionados, também não esteve nas mesmas condições elencadas acima.

Anexo ao presente, a portaria de nomeação/designação do titular do cargo comissionado, função comissionada do 
poder executivo ou da função gratificada, publicadas no D.O.U., bem como a portaria de designação de substituto 
eventual, assim como a(s) documentação(ões) oficial(ais) do(s) afastamento(s) e/ou impedimento(s) legal(ais) do 
titular do cargo em comissão ou da função gratificada.

2 - REQUERIMENTO:

Nestes termos, peço-lhe deferimento.

Férias (Art. 77, da Lei n° 8.112/90);

Ausências (Art.97, da Lei n° 8.112/90);

Licenças (Arts. 81, 202, 207, 208, 210 e 211, da Lei n° 8.112/90) e Licença-Prêmio;

Afastamentos (Arts. 33, 36, 37, 93 a 96 e 147 da Lei n° 8.112/90 e o Art. 9° do Decreto n° 5.707/2016).
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REQUERIMENTO PARA PAGAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DE CHEFIA
___________________________________________________ 
Assinatura do(a) Servidor(a)
CCD.024.123_FRM-DARH-44.1_R02
, 
1 - IDENTIFICAÇÃO DO(A) SERVIDOR(A):
Unidade:                                                                                                
Matrícula Siape:                                                                 
Data de Efetivo Exercicio: 
Data de admissão no serviço público.
Nome:  
Cargo:
CPF: 
Venho pelo presente requerer o Pagamento da Substituição de Chefia, previstos nos Arts. 38 e 39 da Lei n° 8.112, de 11/12/1990 c/c o Decreto n° 6.944, de 21/08/2009 e disciplinado pelo Ofício-Circular n° 01 - SRH/MP, de 28/01/2005, referente ao(s) período(s) de _____________________________, em razão do(s) afastamento(s) oficial(ais), impedimento(s) legal(ais) ou regulamentares, do titular do cargo comissionado, função comissionada do Poder Executivo ou da função gratificada: DAS ______, FCPE ______ ou FG ______, servidor(a) _____________________________________, de acordo com a portaria de nomeação ou designação do titular publicada em D.O.U., correspondente a efetiva substituição:
 
Para constar, informo que durante o(s) período(s) em que o titular do cargo em comissão, função comissionada do Poder Executivo ou da função gratificada esteve afastado, licenciado, ausente ou de férias, de acordo com os dispositivos legais mencionados, também não esteve nas mesmas condições elencadas acima.
Anexo ao presente, a portaria de nomeação/designação do titular do cargo comissionado, função comissionada do poder executivo ou da função gratificada, publicadas no D.O.U., bem como a portaria de designação de substituto eventual, assim como a(s) documentação(ões) oficial(ais) do(s) afastamento(s) e/ou impedimento(s) legal(ais) do titular do cargo em comissão ou da função gratificada.
2 - REQUERIMENTO:
Nestes termos, peço-lhe deferimento.
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