
REQUERIMENTO PADRAO PARR SOLICITACAO DE LICENCA PARR TRATAR 

DE INTERESSE PARTICULAR - LIP 

Nome Completo:  3v 6 (i c r~ 

Estado Civil:  (U1q,'j c57   J)ata de Nasc.:  /5" / r'1  
/.1/>6,. 

RG n° L/P2p 2,1 a'  CPF n° OI5'. 2J9 J -Q  Matricula n°  221 

Endereco:  ' Pv It2  óJ2 J /  // a Sit/ 

Bairro: ~, i~o Cidade:  ~~U~rr~ k
J 

UF:  CEP.:  , ,2i,( O' --ao2 

Fone2) 3 9 f -i : ~''/  Celular ( 2) f sd5  2 r97 

Cargo:  / , ' S/   Classe: Nivel: 

Carga Horaria: (/p Orgao Lotacao:  ' 44 

Periodo da Licenca:  it  / (21 / 9j9.21  a  i / t7) /,2i 7?(preenchimento pelo orgao) 

Declaro que estou ciente da possibilidade de permanecer filiado ao Regime Proprio de Previdencia 

Social do Municipio de Damianopolis — Goias, por meio do pagamento facultativo da Contribuicao 

Previdenciaria (servidor e patronal) enquanto estiver em licenca para tratar de interesse particular. 

Declaro ainda que caso opte pela referida continuidade, pagarei a contribuinao previdenciaria corn o 

percentual de 29,29% incidente sobre o valor da minha remuneracao do cargo de efetivo, percentual este 

referente aos 11% da contribuinao devida na qualidade de servidor e 18,29% devidos a titulo de contribuindo 

patronal. 

Declaro ainda que o nao pagamento das contribuicoes previdenciarias (patronal e servidor), sob meu 

encargo durante o periodo de afastamento (LIP), implicara na minha desfiliacao do mencionado RPPS — Regime 

Proprio de Previdencia Social, o que resultara na interrupcao da contagem do meu tempo de contribuinao para 

fins de minha aposentadoria a na ausencia de cobertura previdenciaria aos meu dependentes, enquanto minha 

condicao de filiado nao for restabelecida, conforme a disposicao previstas na Lei 19/2007. 

Sendo assim, passo a responder aos questionamentos abaixo: 

1. Deseja continuar contribuindo para o FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE 

DAMIANOPOLIS - GOIAS — IPASD? 

( ) Sim (}O Nao 
2. Em caso de o (a) servidor(a) ter optado por continuar contribuindo para o IPASD, favor 

escolher a forma de recebimento do boleto de cobranca: 

( ) Retirar o boleto de cobranca mensalmente na Sala da Previdencia — IPASD. 

Nestes termos pede deferimento. 

Damianopolis ,  2.2  de 



Governo do Municipio de 

Damianópolis Goias'' 
Adtnuustragao : 4O41-4O4f 

Portaria no. 08/2021, de 22 de janeiro de 2021. 

A PREFEITA MUNICIPAL DE DAMIANOPOLIS, Estado de Goias, 

usando das atribuigoes que the conferem a Lei Organica Municipal, e ainda os 

artigos 132 a 135 da Lei n° 07/90, de 23/03/1990 (ESTATUTO DOS SERVIDORES 

MUNICIPAIS); 

RESOLVE; 

Art. 1° -Conceder,  nos termos do artigo 132 e 135 da Lei 07/90, 730 dias 

de licenca interesse particular, (02) anos ao servidor 
Julio Gomes Barbosa 

Netto, RG n° 4929278 DGPC/GO, Motorista II, Regime Juridico Estatutario, 

referente ao periodo aquisitivo de 18/01/2021 a 18/01/2023. 

Art. 2° - A licenga de que trata o artigo anterior, sera concedida no periodo 

compreendido de 18 de janeiro 2021 a 18 de janeiro 2023. 

Art. 3° - Esta portaria entrara em vigor na data de sua publicagao, 

retroagindo seus efeitos ao dia 18/01/2021, revogadas as disposigoes em contrario. 

Registre-se, 

Publique-se, 

Cumpra-se. 

Gabinete da Prefeita Municipal de Damianopolis. Estado de Goias, aos 22 

de janeiro 2021. 

Andreia Lind Depollo 
Prefeita Municipal 

Avenida Goias, n° 139, Centro, Damianopolis - GO - CEP 73.980-000, CNPI: 01.740.505/0001-55 

E-mail: prefeitura@damianopolis.go.gov.br 


