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I. Registro 

 
É o ato pelo qual se anota nos assentamentos funcionais do servidor público titular de cargo efetivo, 

o tempo de serviço prestado no Poder Executivo, incluindo suas autarquias e fundações, Poder 

Judiciário, Poder Legislativo, Ministério Público e no Tribunal de Contas do Estado de Santa 

Catarina. 

 

1 - Benefícios e vantagens funcionais concedidos em decorrência de Registro: 

Triênios, licença prêmio, aposentadoria, disponibilidade e promoção por merecimento, ou seja, para 

todos os efeitos legais. 

 

2 - Documentação Necessária  

2.1 - Período prestado em cargo efetivo:  

• Formulário MCP-216, devidamente preenchido e assinado pelo servidor requerente. 

• Fotocópia da certidão de nascimento/casamento; 

• Transcrição dos assentamentos funcionais e cadastrais ou Certidão Narratória (CN);  

A Certidão Narratória (CN), deverá trazer os atos de nomeação e exoneração, em ordem   

cronológica e apresentar ao seu final, se existirem, as ocorrências de faltas injustificadas e 

penalidades. A CN será exigida apenas no caso de inexistência da Transcrição dos Assentamentos 

Funcionais. 

 

- Formulário MCP-231, preenchido com os períodos com o número de dias (utilizar simulador INSS 

para contagem de dias), conforme CN ou Transcrição dos Assentamentos Funcionais e o nº do ato 

de nomeação e a sua respectiva data de publicação (descontar se existir as faltas e afastamentos).  

2.2 - Período prestado em cargo comissionado e ACT:  

• Formulário MCP-216, devidamente preenchido e assinado pelo servidor requerente; 

• CTC  original expedida pelo INSS, quando se tratar de RGPS; 

• Fotocópia da certidão de nascimento/casamento; 

• Cópia da Declaração de Tempo de Contribuição para Fins de Benefícios junto ao INSS - 

DTC (quando se tratar RGPS). A DTC deverá trazer os atos/portarias, em ordem 

cronológica e apresentar ao seu final, se existirem, as ocorrências de faltas injustificadas e 

penalidades, a fim de comprovação de Tempo Público; 

• Transcrição dos assentamentos funcionais e cadastrais ou CN do período que foi filiado ao 

IPREV (observar itens 3.2, 3.4 e 3.5); 

CN ou DTC será exigida apenas no caso de inexistência da Transcrição dos Assentamentos 

Funcionais. 
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Quando o período a ser Registrado for com contribuição para o RGPS (observar itens 3.2, 3.4 

e 3.5), o (a) interessado(a) deverá solicitar ao órgão onde prestou serviços a Declaração de 

Tempo de Contribuição para Fins de Beneficio junto ao INSS – DTC. De posse dessa 

Declaração, o(a) servidor(a) deverá dirigir-se a agência do INSS e requerer a CTC . 

 Formulário MCP 231, preenchido com as informações sobre órgãos, períodos com o número 

de dias conforme a CTC do INSS (quando se tratar de RGPS) e CN (quando se tratar de 

RPPS - IPREV) e o nº do ato de nomeação e a sua respectiva data de publicação(descontar 

se existir as faltas e afastamentos). 

Nas situações em que o período a ser registrado não corresponder ao período integral   certificado 

na CTC do INSS, mas sim, a uma parcela desse, o número de dias do período deverá ser obtido 

utilizando-se o simulador do INSS, o qual deverá ser solicitado ao Setor de Averbação da Gerência 

de Inativos do IPREV – averbação@iprev.sc.gov.br . 

3 - Efeitos e fundamentação legais do registro: 
 

Os efeitos e fundamentação legais do registro de tempo de serviço público estadual já se encontram 

impressos no corpo do formulário MCP-231 

 

LOTAÇÃO DO SERVIDOR EFEITOS LEGAIS FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

Quadro Civil
1
 Todos Art. 43 da Lei nº 6.745/85 

Quadro da Polícia Civil Todos Art. 139 da Lei nº 6.843/86 

Quadro do Magistério Todos Art. 123 da Lei nº 6.844/86 

 

Entretanto algumas especificidade relacionadas à filiação previdenciária devem ser observadas 

3.1 - Tempo em Curso de Formação  – ACADEPOL 

ADMISSÃO DO SERVIDOR EFEITOS LEGAIS FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

Até 15/12/1998 Todos Art. 139 da Lei 6.843/86
4
 

Entre 16/12/1998 e 22/04/2007 Todos (exceto 

aposentadoria) 

Art. 40, § 10 da Constituição Federal de 

1988 (com redação dada pela Emenda 

Constitucional n
o
 20/98) 

3.2 – Tempo de  ACT 

PERÍODO DE EXERCÍCIO FILIAÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

Até 30/09/1991 IPESC 
Lei 5.205/75 e Art. 35, III, da Lei 6.032/82 

A partir de 01/10/1991 INSS Lei 8.391/91(revoga a Lei 6.032/82) 

                                                           
1
 Servidores lotados na Secretaria de Justiça e Cidadania estão amparados pelo Estatuto dos Servidores Públicos Civis 

do Estado de Santa Catarina  
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3.3 – Tempo referente às GRANDES FÉRIAS/ Magistério - ACT 

O período considerado como Grandes Férias - compreende o intervalo entre o que costuma 

corresponder ao final de um ano letivo e início do subseqüente (05 de março) - pode ser 

considerado como de tempo de serviço somente para os professores ACT contratados pelo Estado 

até 01/10/1991, observadas a quantidade de dias lecionados e a legislação pertinente, conforme 

quadro abaixo. 

QUANTIDADE DE DIAS 

LECIONADOS 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

EFEITOS LEGAIS 

180 dias (06 meses) Art. 5 da Lei 2.942/61 Todos 

120 dias (04 meses) Dec. 9.622/79 Todos 

 

3.4 – Tempo de CARGO COMISSIONADO DO MAGISTÉRIO 

PERÍODO DE EXERCÍCIO 
FILIAÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

Até 15/12/1998 IPESC 
Leis nº 249/49; 198/54; 5.205/75 e 

6.844/86 

A partir de 16/12/1998 
INSS 

Lei Federal nº 8.212/91 e Art. 40 § 

13º da Constituição Federal de 1988 

(Redação dada pela Emenda 

Constitucional n
o
 20/98) 

 

 

3.5 – Tempo de CARGO COMISSIONADO EM CARGO CIVIL 

PERÍODO DE EXERCÍCIO 
FILIAÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

Até 27/12/1985 IPESC Leis nº 249/49; 198/54; 4.425/70 

28/12/1985 a 26/12/94 INSS       Lei Federal nº 8.212/91 

27/12/1994 a 15/12/1998 IPESC       Lei Complementar nº 133/94 

A partir de16/12/1998 INSS 

Lei Federal nº 8.212/91 e Art. 40 § 

13º da Constituição Federal de 1988 

(Redação dada pela Emenda 

Constitucional n
o
 20/98) 
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4 – Convalidação de registros já constantes na Transcrição Funcional: 

Para registros de tempo prestado ao Estado que já se encontram nos Assentamentos Funcionais do 

servidor e que  precisam ser convalidados, seja por falta de processo ou de Certidão de Tempo de 

Contribuição, solicita-se a seguinte documentação: 

• Formulário MCP 231 –  devidamente preenchido, com as informações sobre órgãos, 

períodos com o número de dias conforme a CTC do INSS (quando se tratar de RGPS) e CN 

(quando se tratar de RPPS - IPREV) e o nº do ato de nomeação e a sua respectiva data de 

publicação. 

• Fotocópia da certidão de nascimento/casamento; 

• CTC original expedida pelo INSS , quando se tratar de RGPS; 

Quando o período a ser Convalidado for com contribuição para o RGPS (observar itens 3.2, 3.3 e 

3.4), o (a) interessado(a) deverá solicitar ao órgão onde prestou serviço a  Declaração de Tempo 

de Contribuição para Fins de Beneficio junto ao INSS - DTC. De posse dessa Declaração, o(a) 

servidor(a) deverá dirigir-se a agência do INSS e requerer a CTC ORIGINAL .  

• Certidão Narratória,  quando se tratar de RPPS(IPREV) e cópia da Declaração de Tempo de 

Contribuição para fins de benefícios junto ao INSS - DTC, quando se tratar de RGPS, a fim 

de  comprovação de tempo de serviço público. 

Não há necessidade do formulário MCP 216 para convalidação. 
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II.  Averbação 

É o ato pelo qual se anota nos assentamentos funcionais do servidor público titular de cargo efetivo, 

o tempo de serviço prestado em órgão ou entidade de natureza pública ou privada 

 

1 - Benefícios e vantagens funcionais concedidos em decorrência de Averbação: 

Os benefícios e vantagens funcionais concedidos em decorrência de averbação de tempo de 

serviço/contribuição dependem da característica do regime de trabalho, da origem e da época do 

tempo a ser averbado. Dentre os benefícios e vantagens decorrentes de averbação estão:  

-  Aposentadoria, disponibilidade, licença prêmio, triênio, abono e adicional de  permanência   

e  progressões funcionais. 

 

2 – Averbação de período prestado em Empresas Públicas e Sociedades de Economia 

Mista de Santa Catarina e de Outros Entes Federativos: 

2.1 - Documentação Necessária 

- Formulário MCP-216, devidamente preenchido e assinado pelo servidor requerente; 

- Fotocópia da certidão de nascimento/casamento; 

-    CTC original expedida pelo INSS; 

- Relatório dos Salários de Contribuição emitido pelo INSS para tempo de contribuição a 

partir de julho de 1994; 

- CTS ou CN emitida pela área de recursos humanos da entidade para comprovar tempo 

público; 

- Formulário MCP-153, com as informações sobre períodos (não colocar os dias, meses e 

anos), empregadores, funções, embasamento legal e, no campo observações, os acúmulos e 

períodos que não pretende averbar.  
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2.2 - Efeitos e fundamentação legais: 

 

Para Servidores Nomeados no Estado até 17/04/1991 

LOTAÇÃO DO SERVIDOR EFEITOS LEGAIS FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

Quadro Civil Aposentadoria, Triênio, 

Licença Prêmio e 

Disponibilidade 

Art. 42, da Lei nº 6.745/85 

Quadro da Polícia Civil Aposentadoria, Triênio, 

Licença Prêmio e 

Disponibilidade 

Art. 138, da Lei nº 6.843/86 

 

Quadro do Magistério Aposentadoria, Triênio, 

Licença Prêmio e 

Disponibilidade 

Art. 122, da Lei nº 6.844/86 

 

 

 

Para Servidores Nomeados no Estado a partir de 18/04/1991 

LOTAÇÃO DO SERVIDOR EFEITOS LEGAIS FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

Quadro Civil Aposentadoria e 

Disponibilidade 

Art. 42 da Lei nº 6745/85 c/c Art. 2º § 

1º e Art. 5º da LC nº 36/91 

Quadro da Polícia Civil Aposentadoria e 

Disponibilidade 

Art. 138 da Lei nº 6843/86 c/c Art. 2º 

§ 1º e Art. 5º da LC nº 36/91 

Quadro do Magistério Aposentadoria e 

Disponibilidade 

Art. 122 da Lei nº 6844/86 c/c Art. 2º 

§ 1º e Art. 5º da LC nº 36/91 

 

3 – Averbação de período prestado em Serviço Municipal, Federal (incluindo o Serviço 

Militar), Distrital e de outros Estados: 

3.1 - Documentação Necessária 

- Formulário MCP-216, devidamente preenchido e assinado pelo servidor requerente; 

- Fotocópia da certidão de nascimento/casamento; 

- CTC original expedida pelo INSS (quando for o caso); 
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- Certidão de Tempo de Contribuição original de outros órgãos (REGIME PRÓPRIO quando 

for o caso); 

- CTS ou CN emitida pela área de recursos humanos da entidade (comprovar tempo público); 

- Para tempo de serviço MILITAR, prestado no Exército, Marinha e Aeronáutica- sem 

contribuição, será exigido Certidão de Tempo de Serviço (não será mais aceito Atestado de 

Reservista); 

- Para tempo de contribuição posterior a julho de 1994, Relatório dos Salários de 

Contribuição emitido pelo INSS ou Regime Próprio;  

- Formulário MCP-153, com as informações sobre períodos (não colocar os dias, meses e 

anos), empregadores, funções, embasamento legal e, no campo observações, os acúmulos e 

períodos que não pretende averbar. 

 

3.2 - Efeitos e fundamentação legais: 

 

Para Servidores Nomeados no Estado até 17/04/1991 

LOTAÇÃO DO SERVIDOR EFEITOS LEGAIS FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

Quadro Civil Aposentadoria, Triênio e 

Disponibilidade 

Art. 42 da Lei nº 6745/85 

Quadro da Polícia Civil Aposentadoria, Triênio e 

Disponibilidade 

Art. 138 da Lei nº 6843/86 

Quadro do Magistério Aposentadoria, Triênio e 

Disponibilidade 

Art. 122 da Lei nº 6844/86 

 

Para Servidores Nomeados no Estado a partir de 18/04/1991 

LOTAÇÃO DO SERVIDOR EFEITOS LEGAIS FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

Quadro Civil Aposentadoria e 

Disponibilidade 

Art. 42 da Lei nº 6745/85 c/c Art. 2º § 1º 

e Art. 5º da LC nº 36/91 

Quadro da Polícia Civil Aposentadoria e 

Disponibilidade 

Art. 138 da Lei nº 6843/86 c/c Art. 2º § 1º 

e Art. 5º da LC nº 36/91 

Quadro do Magistério Aposentadoria e 

Disponibilidade 

Art. 122 da Lei nº 6844/86 c/c Art. 2º § 1º 

e Art. 5º da LC nº 36/91 
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4 – Averbação de período prestado na Iniciativa Privada - RGPS: 

4.1 - Documentação Necessária  

- Formulário MCP-216, devidamente preenchido e assinado pelo servidor requerente; 

- Fotocópia da certidão de nascimento/casamento; 

- CTC original expedida pelo INSS; 

- Para tempo de contribuição posterior a julho de 1994, relatório dos Salários de Contribuição 

emitido pelo INSS;  

- Formulário MCP-153, com as informações sobre períodos (não colocar os dias, meses e 

anos), empregadores, funções, embasamento legal e, no campo observações, os acúmulos e 

períodos que não pretende averbar.  

 

4.2 - Efeitos e fundamentação legais: 

LOTAÇÃO DO SERVIDOR EFEITOS LEGAIS FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

Quadro Civil Aposentadoria  Art. 43, § 2º da Lei nº 6745/85  

Quadro da Polícia Civil Aposentadoria Art. 139, § 2º da Lei nº 6843/86  

Quadro do Magistério Aposentadoria  Art. 123, § 2º da Lei nº 6844/86  

 

5 – Averbação de tempo de serviço decorrente de Mandato Eletivo: 

Os agentes políticos detentores de mandato eletivo, ou seja, vereadores, deputados, senadores, 

prefeitos (e vice), governadores (e vice) e presidentes (e vice), podem averbar o referido tempo de 

serviço, lembrando que são filiados ao INSS, se não estiverem amparados por Regime Próprio de 

Previdência (Art. 11, I, h da Lei Federal nº 8.213/91 e Art. 9º, I, p do Decreto nº 3.048/99, alterado 

pelo Decreto nº 5.545/2005
2
) 

 

 

 

                                                           
 

 

 
2 O Art. 12, I, h da Lei Federal nº 8.212/91, que versava exatamente sobre a mesma matéria, teve sua eficácia suspensa pela 

Resolução nº 26/2005 do Senado, a qual decorreu da posição do STF acerca da filiação no INSS, dos exercentes de mandato eletivo 

federal, na categoria de segurados obrigatórios. O referido dispositivo legal, incluído pela Lei nº 9.506/97, extinguiu o antigo 

Instituto de Previdência dos Congressistas e previu sua liquidação até o mês de fevereiro de 1999. Em 08/10/2003, porém, o STF 

declarou a inconstitucionalidade da Lei nº 9.506/97, deixando o encargo dos benefícios dos parlamentares não filiados no RGPS às 

custas do Tesouro da União.  Ver: CASTRO, C. A. P. e LAZZARI, J. B. Curso elementar de direito previdenciário. Op. Cit. p. 82-

83. 
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5.1 - Documentação Necessária 

- Formulário MCP-216, devidamente preenchido e assinado pelo servidor requerente; 

- Fotocópia da certidão de nascimento/casamento; 

- Fotocópia do certificado de diplomação expedido pelo TRE;  

- CTC original expedida pelo órgão ou entidade competente, pelo INSS, ou órgão ou entidade 

pública federal, estadual ou municipal, quando a contribuição for para o RPPS;  

- Para tempo de contribuição a partir de julho de 1994, Relatório dos Salários de Contribuição 

emitido pelo INSS ou órgão ou entidade de previdência, quando RPPS;  

- CN emitida pela área de recursos humanos do legislativo (municipal ou estadual ou federal) 

ou executivo (municipal ou estadual ou federal);  

- Formulário MCP-153, com as informações sobre períodos (não colocar os dias, meses e 

anos), empregadores, funções, embasamento legal e, no campo observações, os acúmulos e 

períodos que não pretende averbar. 

 

5.2 - Efeitos e fundamentação legais: 

Para Mandato Anterior à Nomeação no Estado 

LOTAÇÃO DO SERVIDOR EFEITOS LEGAIS FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

Civil Aposentadoria, Triênio e 

Disponibilidade 

Art. 42 da Lei nº 6.745/85 

Polícia Civil Aposentadoria, Triênio e 

Disponibilidade 

Art. 138 da Lei nº 6.843/86 

Magistério Aposentadoria, Triênio e 

Disponibilidade 

Aposentadoria, Triênio e 

Disponibilidade 

 

Para Mandato Posterior à Nomeação no Estado 

EFEITOS LEGAIS FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

Todos, exceto promoção por merecimento Art. 25 da Constituição do Estado de Santa 

Catarina de 1989
3
 

 

                                                           
3
 O mesmo direito encontra-se previsto no Art. 38 da Constituição Federal de 1988. 
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5.3 - Mandato Gratuito de Vereador  

O Art. 8º § 4º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias garante que o tempo relativo ao 

exercício de mandato de vereador, por força de Ato Institucional e prestado gratuitamente, seja 

averbado para efeito de aposentadoria. 

5.4 - Acumulações de cargos e empregos com mandato eletivo 

Quando se tratar de averbação de tempo de exercício de mandato eletivo, há de tomar-se alguns 

cuidados, pois existem situações envolvendo acumulação de cargos, onde o servidor, na condição 

de ocupante de cargo efetivo, comissionado e/ou detentor de mandato eletivo almeja averbar tempos 

de serviço/contribuição concomitantes. 

No caso da acumulação de cargos ter ocorrido na mesma esfera de governo, deve-se observar, na 

Certidão do regime previdenciário, para qual dos cargos foi efetivamente recolhida a contribuição 

previdenciária.  

Para vereança exercida por servidor ocupante de cargo efetivo (anterior à nomeação no Estado), em 

que houver compatibilidade de horários e, portanto, acumulação previdenciária lícita, considerar a 

situação mais vantajosa para o servidor. 

Para facilitar o trato da questão, relacione-se abaixo as hipóteses de afastamento/acumulação de 

cargos com mandato eletivo
4
: 

- Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, 

emprego ou função; 

 

- Investido no mandato de Prefeito
5
, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe 

facultado optar pela sua remuneração; 

 

- Investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as 

vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, 

e, não havendo compatibilidade, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe 

facultado optar pela sua remuneração; 

 

- No caso de exercício concomitante do cargo efetivo com o mandato de vereador, o servidor 

continua filiado ao Regime Próprio de Previdência (IPREV) na condição de servidor efetivo 

e filia-se ao Regime Geral de Previdência (INSS) na qualidade de vereador. Neste caso, 

tratando-se de tempo concomitante, serão computadas no cargo apenas as contribuições 

vertidas ao Regime Próprio. 

 

 

 

                                                           
4 TÁMEZ, Carlos André Silva e PRADO, Leandro Cadenas. Ética na Administração Pública. Niterói, RJ: Impetus, 2004. p. 154-

155. 
5 O Vice Prefeito é o sucessor do Prefeito em casos de vaga do cargo e o substituto em casos de licença ou impedimento. Nesta 

condição, pode exercer outras funções relevantes na administração pública municipal, fazendo juz a vencimentos que não se 

confundem com a remuneração do cargo efetivo, devendo optar por um deles. A eleição do Vice Prefeito se dá com o Prefeito de 

forma vinculada, com as mesmas condições e incompatibilidades (Art. 29, I e II da Constituição Federal de 1988). 
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6 – Averbação de tempo de serviço sem Contribuição: 

Averba-se como tempo de serviço sem contribuição previdenciária o tempo de serviço prestado a 

prefeituras, desde que anterior a EC nº 20/98, ao MOBRAL e ao serviço militar.  

6.1 - Documentação Necessária 

- Formulário MCP-216, devidamente preenchido e assinado pelo servidor requerente; 

- Fotocópia da certidão de nascimento/casamento;  

- CTS/CTC original expedida pelo órgão ou entidade competente;  

- Para tempo de serviço MILITAR, prestado no Exército, Marinha e Aeronáutica- sem 

contribuição, será exigido Certidão de Tempo de Serviço (não será mais aceito Atestado 

de Reservista); 

-  Para tempo de serviço a partir de julho de 1994, Relatório das Remunerações do período, 

emitido pela área de recursos humanos do órgão ou entidade da prestação de serviço;  

- Formulário MCP-153, com as informações sobre períodos (não colocar os dias, meses e 

anos), empregadores, funções, embasamento legal e, no campo observações, os 

acúmulos e períodos que não pretende averbar. 

 

7 – Averbação de Tempo de Contribuição em substituição ao Tempo de Serviço – 

Período de Licença para Tratamento de Interesses Particulares: 

Conforme a Decisão nº 0695/2008/TCE-SC
6
, somente podem ser averbadas, para substituir o tempo 

de serviço suspenso por Licença para Tratar de Interesses Particulares, as contribuições recolhidas 

para o IPESC/ IPREV (parte funcional e patronal
7
) recolhidas a partir de 05.05.2004. 

Desse modo, a averbação do tempo de contribuição recolhido para o IPESC/ IPREV, por  

ocasião de licença sem remuneração, obedece às seguintes disposições:  

7.1 - Fundamentações legais: 

Os processos correspondentes a períodos de afastamento para Tratamento de Interesses Particulares 

anteriores a 05 de maio de 2004, em que não houve contribuição para o RPPS-IPREV, deverão ser 

encaminhadas para a GERIN – setor averbação, com os respectivos embasamentos e 

documentações, onde serão analisados caso a caso, pelo setor Jurídico do IPREV. 

 

                                                           
6
 D.O.E. nº 18.348, de24/04/2008. 

7
 O Art. 149 §1º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional n

o 
41/2003, autoriza os entes 

federativos a instituírem cobrança de contribuição de seus servidores para o custeio dos sistemas previdenciários. No 
âmbito do Estado de Santa Catarina, esta cobrança foi instituída com a aplicação dos princípios da Lei Complementar 
n

o
 266/2004. No caso das licenças sem remuneração e afastamentos sem ônus para a origem, é preciso  recolher as 

contribuições na parte patronal (22%), além da parte funcional (11%), conforme Art. 4º §4º da Lei Complementar n
o
 

412/2008; Art. 4º § 8º e Art. 27, I e II do Decreto nº 3.337/10. Quando licenciado para tratar de interesses particulares o 
servidor recolhe os 33% (partes patronal e funcional) por sua conta, nos termos da já citada norma. No caso de cessão 
sem ônus para a origem (com ônus para o destino), de acordo com o que se pode observar na Orientação Técnica nº 
005/2009/DIAG/SEF, a parte patronal é encargo do órgão de destino , o qual deve ressarcir o “ônus” do afastamento à 
origem. 
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8 – Averbação de Tempo de Contribuição em substituição ao Tempo de Afastamento – 

Cessão / Disposição sem ônus para a origem: 

O Art. 31 da Orientação Normativa SPS n
o
 03/2004 dizia que durante o período que o servidor 

esteve afastado, “à disposição sem ônus” para a origem, a contribuição para o Regime Próprio de 

Previdência é obrigatória conforme a legislação do ente federativo. Desde 1977, a Consolidação das 

Leis da Previdência Estadual (Parágrafo Único do Art. 7º do Decreto 2.512/77
8
) dispõe que o 

servidor posto à disposição de outro órgão permanece amparado pelo Regime de Previdência do 

Estado. 

A Lei 9717/98, em seu Art. 1-A (incluído pela MP 2187/01), vincula o servidor cedido ao regime 

de origem, orientação que tem sido observada nas leis regulamentadas dos regimes próprios dos 

entes federativos, entre as quais a própria LC n
o
 412/2008 (Art. 19). 

Conforme as Orientações Normativas MPS/SPS n
o
 01/2007 (Art. 30, § 2º) e n

o
 02/2009 (Art. 35, § 

2º), a responsabilidade em repassar as contribuições previdenciárias para o órgão ao qual o servidor 

é efetivamente vinculado é do órgão de destino (cessionário), ainda que haja omissão na lei do ente 

federativo.  

 

 

 

                                                           
8 O referido dispositivo dizia o mesmo sobre a hipótese de licença não remunerada (Parágrafo único do Art. 7º da Consolidação das 

Leis da Previdência Estadual – Decreto nº 2.512/77). 

PERÍODO DE LICENÇA PARA 

TRATAMENTO DE INTERESSES 

PARTICULARES 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

Períodos até 15/12/1998 
Art. 40 da Constituição Federal de 1988 c/c 

Art. 3º, parágrafo único, da LC n
o
 36/91.  

Períodos de 16/12/1998 a 31/12/2003 
Art. 40 da Constituição Federal de 1988, 

alterado pela Emenda Constitucional n
o
 20/98 

c/c Art. 3º, parágrafo único, da LC n
o
 36/91.  

Períodos de 01/01/2004 a 04/05/2004 
Art. 40 da Constituição Federal de 1988, 

alterado pelas Emendas Constitucionais n
o
 

20/98 e 41/03 c/c Art. 3º, parágrafo único, da 

LC n
o
 36/91. 

Períodos de 05/05/2004 e 25/06/2008 

Art. 40 da Constituição Federal de 1988, 

alterado pelas Emendas Constitucionais n
o
 

20/98 e 41/03 c/c LC n
o
 266/2004 e Art. 3º, 

parágrafo único, da LC n
o
 36/91. 

Períodos a partir de 26/06/2008 
Art. 40 da Constituição Federal de 1988, 

alterado pelas Emendas Constitucionais n
o
 

20/98 e 41/03 c/c Art. 82, II, LC n
o
 412/2008. 



 16 

 

8.1 - Efeitos e fundamentação legais: 

 

Afastamento ocorrido até 17/04/1991 

LOTAÇÃO DO SERVIDOR EFEITOS LEGAIS FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

Quadro Civil 
Aposentadoria, Triênio e 

Disponibilidade 

Art. 40 da Constituição Federal de 1988 

e Art. 42 da Lei nº 6.745/85 

Quadro da Polícia Civil 
Aposentadoria, Triênio e 

Disponibilidade 

Art. 40 da Constituição Federal de 1988 

e Art. 138 da Lei nº 6.843/86 

Quadro do Magistério 
Aposentadoria, Triênio e 

Disponibilidade 

Art. 40 da Constituição Federal de 1988 

e Art. 122 da Lei nº 6.844/86 

 

Afastamento a partir de 18/04/1991 

LOTAÇÃO DO SERVIDOR EFEITOS LEGAIS FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

Quadro Civil 

 

Aposentadoria e Disponibilidade 
Art. 40 da Constituição Federal de 

1988 e Art. 42 da Lei nº 6.745/85 c/c 

Art. 2º § 1º e Art. 5º da Lei 

Complementar nº 36/91 

Quadro da Polícia Civil 

 

Aposentadoria e Disponibilidade 
Art. 40 da Constituição Federal de 

1988 e Art. 138 da Lei nº 6.843/86 

c/c Art. 2º § 1º e Art. 5º da Lei 

Complementar nº 36/91 

Quadro do Magistério 

 

Aposentadoria e Disponibilidade 
Art. 40 da Constituição Federal de 

1988 e Art. 122 da Lei nº 6.844/86 

c/c Art. 2º § 1º e Art. 5º da Lei 

Complementar nº 36/91 

 

Os processos correspondente a período de afastamento (CESSÃO/DISPOSIÇÃO SEM ÔNUS 

PARA A ORIGEM) anteriores à 05 de maio de 2004, que não houve contribuição para o RPPS, 

deverão ser encaminhadas para a GERIN – setor averbação, com os respectivos embasamentos e 

documentações, onde serão analisados caso a caso, pelo setor Jurídico do IPREV. 

 

9 – Averbação de Licença-Prêmio (Contagem em Dobro): 

9.1 - Documentação Necessária  

- Requerimento de Averbação, Desaverbação e Registro (MCP-216); 

 

- Formulário de Averbação de Licença-Prêmio -MCP-202 devidamente preenchido , o 

qual já apresenta a fundamentação legal  necessária a averbação da Licença-prêmio. 
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9.2 – Requisitos, efeitos e fundamentação legais: 

REQUISITOS EFEITOS LEGAIS FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

Quinquênios até 17/04/1991. 

 

Estabilidade no Serviço Público. 

 

Não ter usufruído a licença, nem 

convertido a mesma em dinheiro 

 

 

 

 

Aposentadoria 

 

 

Art. 2º § 2º da Lei Complementar nº 

36/91 e Pareceres nº 003/94 da PGE-SC e 

nº 095/01 do TCE-SC 

 

10 – Averbação de Férias (Contagem em Dobro): 

As licenças prêmio não gozadas, até que o servidor requeira sua aposentadoria, podem ser 

usufruídas, enquanto as férias têm prazo legal para seu exercício, o qual, quando esgotado, só resta 

ao servidor a averbação do período para a contagem em dobro para efeito de aposentadoria. Antes 

de 1970 não havia previsão legal para a averbação de férias. Esta foi trazida pela Lei nº 4425/70. O 

funcionário que, em caso de absoluta excepcionalidade, até 15/12/1998, fosse impedido de gozar as 

férias regulares, por imperiosa necessidade de serviço, teria direito de computá-las em dobro, 

conforme os critérios traçados pela Instrução Normativa 005/SEA/2000. O quadro 14 apresenta os 

requisitos gerais, a fundamentação legal e os efeitos legais da averbação de Férias (contagem em 

dobro).  

 

10.1 – Requisitos Gerais  

- Período aquisitivo até 15/12/1998;  

- Não ter usufruído as férias, nem convertido a mesma em dinheiro;  

- Ser estatuário na época do período aquisitivo;  

- Não ter tido interrupção no cargo efetivo por exoneração e nova nomeação em cargo 

diverso ou por licença sem vencimentos. Nessas hipóteses, o novo período aquisitivo é 

contado a partir da nova nomeação ou data do retorno, respectivamente; 

- Não ter se afastado, por outras licenças (prêmio, gestação, para concorrer a mandato 

eletivo, para tratamento de saúde ou de pessoa da família) após a concessão das férias, posto 

que a averbação das mesmas pressuponha ter deixado de gozá-las por “imperiosa 

necessidade de serviço”. Em caso contrário, resta ao servidor apenas o usufruto das férias. 

10.2 - Documentação Necessária  

- Requerimento de Averbação, Desaverbação e Registro (MCP-216);  

- Transcrição dos Assentamentos Funcionais e Cadastrais;  

- Cópia do Histórico de Férias; 
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- Relatório Circunstanciado; 

- Fichas Financeiras que comprovem o não recebimento do abono constitucional de férias 

(1/3), no caso de períodos aquisitivos de 05/10/1988 a 15/12/1998; 

- Formulário de Averbação de Tempo de Contribuição (MCP-153): preenchido com  o 

período sucedido do embasamento legal que autoriza a averbação. 

10.3 – Efeitos e fundamentação legais: 

 

LOTAÇÃO DO SERVIDOR EFEITOS LEGAIS FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

Civil Aposentadoria 

Lei nº 4.425/70 

Lei nº 4.825/73 

Dec. nº 21.705/84 

Dec. nº 27.761/85 

Lei nº 6.901/86 

Polícia Civil Aposentadoria  
Lei nº 4.425/70

9
 

Lei nº 6.901/86 

Lei Complementar nº 55/92 

Magistério
10

 Aposentadoria  
Lei nº 5.205/75 

Lei nº 6.901/86 

 

 

11 – Averbação de tempo exercido em Atividades Penosas ou Insalubres – por 

determinação judicial e procedimento administrativo: 

Os tribunais superiores (Superior Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça) têm entendido 

que o servidor que, sob regime celetista, exerceu atividade considerada penosa, insalubre ou 

perigosa, tem direito à contagem especial desse período para fins de aposentadoria, a despeito de 

ter, posteriormente, passado à condição de estatutário. É direito que esse tempo seja contado 

conforme as regras vigentes naquela ocasião, de modo adicionar ao seu tempo de aposentadoria o 

percentual adicional correspondente ao tempo de exercido em condições insalubres, no caso, 20% 

sobre a totalidade de dias do período. 

No âmbito do Estado, é concedida a conversão de tempo especial em tempo comum, mediante 

ordens judiciais
11

 ou por procedimento administrativo
:
 

 

                                                           
9
 O antigo Estatuto da Polícia Civil, Lei nº 5.267/76, previa a averbação de licença-prêmio, mas nada dizia sobre férias 

não gozadas. Entretanto, o Art. 279 do Estatuto do Quadro Civil da época (Lei nº 4.425/70), ao permitir a aplicação 
subsidiária dos dispositivos aos demais quadros, estendeu aos policiais civis o direito de computar as férias não 
usufruídas por imperiosa necessidade de serviço (Art. 94, § 2º, “e”). 
10

 No caso de averbação de férias de servidores pertencentes ao Quadro do Magistério deve ser observada a 
justificativa sobre a imperiosa necessidade de serviço, já que as férias coincidem com o recesso escolar. 
11

  Há que se observar, na averbação por meio de ordens judiciais que, em caso de tutela antecipada do direito poderá 
haver, futuramente, revisão do benefício concedido (na averbação ou nos proventos), em função do percentual adotado 
na decisão de mérito ou, ainda, desaverbação do tempo ficto por cassação da tutela antecipada. 
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11.1 - Documentação Necessária 

11.1.1 - Ordem  Judicial - Tutela Antecipada:  

- Solicitação do Jurídico; 

- Decisão Judicial; 

- Documentos solicitados nos procedimentos administrativos - Insalubre 

11.1.2 - Por Sentença ou Decisão de Mérito: 

- Solicitação do Jurídico; 

- Cópia Petição inicial (para verificar o período); 

- Decisão Judicial 

11.1.3 - Procedimentos Administrativos – Insalubre: 

- Requerimento de Averbação, Desaverbação e Registro (MCP-216). Preenchido com os dados 

funcionais, local, data e assinado pelo servidor requerente; 

 

- Formulário Atividades Exercidas em Condições Especiais/ Informação para Averbação (MCP-

240). Preenchido com os dados funcionais relativos à época do serviço prestado, devendo ser 

carimbado e assinado pelo Chefe de Setor do órgão onde o serviço foi prestado
12

, observadas as 

especificidades da atividade/ função exercida e o enquadramento como atividade especial nos 

Anexos I e II do Decreto 83.080/79
13

. Em caso de haver Certidão do INSS reconhecendo o 

tempo pretendido, com base no Parecer MPS/CJ nº 46/2006, é dispensável a apresentação deste 

formulário; 

 

- Formulário Averbação de Tempo Insalubre (MCP-241). Deve conter a sugestão pelo 

deferimento da averbação do tempo de serviço prestado ao Estado, em condições insalubres, 

com o acréscimo de 20% sobre o período, conforme o Parecer nº 011/2009/PGE-SC e 

nº505/2009/DJUR/ IPREV. Caso haja faltas injustificadas ou penalidades de suspensão, que 

acarretem interrupção do exercício das funções no período considerado, as mesmas devem ser 

subtraídas da totalidade dos dias, antes da aplicação do percentual, e mencionadas no campo 

“observações” do formulário; 

 

- Fichas Financeiras. Anexar cópias legíveis das fichas financeiras do período trabalhado, onde 

conste o recebimento do adicional de insalubridade previsto na legislação celetista (Art. 193, § 

2º, da CLT) 
14

; 

                                                           
12

 Nos casos de órgãos extintos, a busca por dados e documentos, que servirão de base para o preenchimento do 
Formulário MCP-240, poderá ser feita na pasta funcional do órgão onde o servidor se encontra atualmente ou no órgão 
incorporador.   
13

 Conforme Art. 60, I, do referido Decreto, as atividades especiais devem ser enquadradas como tal, para que se 
reconheçam as condições insalubres de exercício. 
14

 O Art. 194 da CLT prevê a cessação do direito ao recebimento do adicional de insalubridade, caso haja a eliminação 
do risco. Assim sendo, eventuais interrupções no recebimento do adicional, identificadas por meio da análise das fichas 
financeiras, deverão ser justificadas e à justificativa devem ser anexados outros meios materiais de prova da 
continuidade na função exercida (e não apenas no cargo). Declarações de terceiros, estranhos ao órgão, e provas 
exclusivamente testemunhais não serão admitidas e acarretarão a supressão do interregno em que não houve 
recebimento do adicional de insalubridade. 
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- Nos casos de servidores inativos, o setorial/seccional de Recursos Humanos deverá observar a 

data do registro do ato aposentatório, e caso as publicações pelo TCE tenham ocorrido há menos 

de cinco anos, que seja encaminhado os processos à GERIN/IPREV para análise da averbação, 

caso contrário, o setorial/seccional de Recursos Humanos deverá informar ao servidor inativo 

sobre a impossibilidade do deferimento do tempo solicitado, conforme parecer n. 403 

/2010/PGE. 

  

Há casos como o dos servidores que laboraram no antigo Departamento Autônomo de Saúde 

Pública – DASP, servidores da antiga Secretaria de Justiça (contratados para o Manicômio 

Judiciário), entre outros, que, atuando em profissões relacionadas à área da saúde, poderiam ter 

direito à conversão do tempo de serviço especial em tempo comum, não fosse o fato de estarem 

filiados, na época do serviço prestado, ao Regime Próprio de Previdência do Estado de Santa 

Catarina e não no INSS. No caso de pretensão de converter tempo de serviço especial em tempo 

comum é preciso verificar, no contrato de trabalho de ex- servidor, se o mesmo, na condição de 

extranumerário, regido pela Lei nº 2.172/59, estava vinculado ao Regime Próprio do Estado de 

Santa Catarina, nos termos do Art. 14 da Lei nº 5.111/75 ou, se na condição de filiado ao INSS, 

optou por filiar-se ao Regime Próprio do Estado, nos termos da Portaria nº 001/SEA, de 

12/08/1975. Sendo o vínculo do servidor, na época do serviço prestado, identificado como sendo 

Regime Próprio, indefere-se a solicitação, pois nem na Lei Estadual nº 3.138, de 11 de dezembro 

de 1962, nem em suas alterações posteriores, houve previsão para a conversão de tempo de serviço 

especial em comum, nos mesmos moldes do Regime Geral. 

 

 

12 – Averbação de tempo exercido em Atividades Rurais: 

O tempo de serviço rural, prestado pelo servidor anteriormente a seu ingresso no serviço público 

será averbado, para fins de aposentadoria, mediante certificação do INSS. Tal certificação é 

plenamente válida para certidões emitidas até 13/10/1996
15

. Após essa data, para fins de contagem 

recíproca, o INSS não certifica o tempo rural sem a correspondente contribuição/ indenização, em 

função da compensação previdenciária. Desse modo, a partir de 14/10/1996, o servidor que desejar 

obter o reconhecimento do tempo rural perante o INSS, deve estar ciente de que será necessário 

indenizar o referido instituto pelo tempo não contribuído antes de obter a Certidão. A recusa, pelos 

entes federativos, em acolher pedidos de averbação de tempo de atividade rural, sem a respectiva 

contribuição, formulados por seus servidores, encontra fundamento tanto na legislação federal 

previdenciária como na jurisprudência dos Tribunais Superiores
16

.Uma vez obtida a certificação do 

tempo rural, mediante indenização correspondente por parte do servidor, o Setorial de Recursos 

Humanos deve observar ainda se a informação sobre o procedimento exigido conta no Campo 

Observações da Certidão do INSS. 

 

                                                           
15

 Até tal data, vigia o inciso V do Art. 96 da Lei nº 8.213/91, que dispunha que o tempo de serviço do segurado 
trabalhador rural, anterior à data de início da citada lei, seria computado sem que fosse necessário o pagamento das 
contribuições, desde que cumprido o período de carência, o qual foi excluído pela Medida Provisória nº 1.523, de 11 de 
outubro de 1996, D.O.U. de 14/10/1996. BRIGET, Op. Cit. p. 98. 
16

 Idem. O Prejulgado nº 1865 do TCE-SC coaduna com este posicionamento: A contribuição previdenciária inerente ao 
serviço rural, para fins de compensação entre regime geral e próprio, deve ser comprovada mediante recolhimento. À 
época da prestação ou a qualquer tempo. 
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13 – Contagem de Tempo no Caso de Reversão e Aproveitamento : 

É computado o tempo de contribuição posterior do servidor que reverteu ao cargo, para efeito de 

nova aposentadoria, nos termos do Art. 81, III, da Lei Complementar nº 412/08
17

. Há que se 

lembrar, no entanto, que a exigência do recolhimento de contribuições, no caso dos servidores 

inativos, limita-se ao que ultrapassa o teto do Regime Geral, mas para que sejam computadas para 

uma nova aposentadoria, serão devidas sobre a totalidade da remuneração do cargo efetivo, ou seja, 

as contribuições recolhidas a posteriori serão devidas nos limites e condições que o servidor estaria 

sujeito se ativo fosse
18

. 

14 – Reversão em Caso de Denegação da Aposentadoria pelo TCE : 

O aposentado que reverter ao serviço público em razão de ter o Tribunal de Contas denegado o 

respectivo registro de aposentadoria poderá computar o tempo correspondente, conforme o Art. 82, 

IV, da Lei Complementar nº 412/08, desde que efetue o recolhimento das contribuições 

previdenciárias devidas sobre a totalidade da remuneração no cargo efetivo. O tempo 

correspondente, no entanto, por ser apenas contributivo e não trabalhado no cargo, não poderá ser 

computado para fins de concessão de vantagens de qualquer natureza ao servidor, inclusive como 

tempo de serviço público ou tempo qualificado para fins de aposentadoria especial
19

. 

15 – Averbação de tempo exercido como Aluno Aprendiz: 

A freqüência às escolas técnicas ou industriais, no período de 30.01.1942 a 15.02.1959
20

 e 

agrícolas, no período de 20.08.1946 a 15.02.1959
21

, é considerada como tempo de serviço, para 

fins e efeitos que se há de observar o ente federativo ao qual estava vinculada a escola e a data de 

nomeação do servidor no Estado. Os casos relativos a esses intervalos de tempo têm, no entanto, 

tornado-se cada vez mais raros, surgindo controvérsias sobre os tempos laborados como alunos 

aprendizes após 15.02.1959. 

Para estes casos, utiliza-se como base a Súmula 96 do Tribunal de Contas da União
22

, além da 

jurisprudência a respeito, que nos sugerem os requisitos básicos que a Certidão emitida pela escola 

deve apresentar. São os principais: 

- Lavratura por pessoa habilitada (Direção da Escola); 

- Subtração dos períodos de férias escolares; 

- Emissão com base nos assentamentos escolares; 

- Informação da natureza jurídica da instituição na época, em que fique demonstrado, ainda, o 

fundamento legal para a existência de cursos de aprendizagem nos quadros da escola; 

                                                           
17

 O dispositivo em comento confunde-nos, ao mencionar que o servidor, no interesse da administração, poderá “com 
base das regras atuais, após o tempo mínimo de 05 anos no exercício das funções, computar o tempo de contribuição 
anteriormente utilizado”. Parece-nos lógico que o tempo de contribuição já recolhido seja computado, entretanto não há 
referência sobre a necessidade de contribuir sobre o tempo que esteve na condição de aposentado, como melhor 
disciplina o inciso IV do artigo subseqüente, que versa sobre casos de denegação do registro da aposentadoria pelo 
TCE. Há que se considerar uma possível mudança na modalidade aposentatória, caso o servidor reverta da situação de 
invalidez (por não mais estar nesta condição) ou mesmo por interesse da administração. 
18

 BRIGET, et al. Op. Cit. p. 99. 
19

 Ibidem, p. 99-100. 
20

 Vigência da Lei Orgânica do Ensino Industrial/ Decreto Lei nº 4.073, de 30.01.42 até o advento da Lei nº 3.552/59. 
21

 Vigência da Lei Orgânica do Ensino Agrícola/ Decreto Lei nº 9.613, de 20.08.46 até o advento da Lei nº 3.552/59. 
22

 No âmbito deste Instituto há o Parecer nº369/2009/DJUR/IPREV. 
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- Informação de que o aluno foi remunerado por ter trabalhado na produção de encomendas ou 

ainda que de forma indireta, admitindo-se como tal, o recebimento de alimentação, fardamento e 

material escolar. 

16 – Desaverbação de Tempo de Serviço e de Contribuição: 

A possibilidade de utilização de um mesmo período em algum outro vínculo que o servidor possa 

manter em outra esfera se extingue no momento em que algum efeito decorre do tempo averbado. 

Desse modo, tanto existem situações nas quais a desaverbação é impossível, como há casos em que 

não há empecilho. 

O art. 9º do Decreto nº 1.905/2000 veda a desaverbação nos casos em que o tempo de serviço em 

questão tenha sido utilizado para quaisquer benefícios (aposentadoria, disponibilidade, licença 

prêmio, adicional de tempo de serviço – triênio – abono e adicional de permanência). Nestes casos 

somente o servidor exonerado pode solicitar a desaverbação de períodos já computados em seus 

assentamentos, tanto quanto pode, através de Certidão de Tempo de Contribuição do Estado, levar o 

tempo do cargo efetivo para outra esfera/ regime previdenciário. 

A desaverbação, observada a sua possibilidade de realização, deve ser solicitada mediante autuação 

de processo, no qual devem constar os documentos apresentados: 

- Requerimento de Averbação, Desaverbação e Registro (MCP-216); 

- Autos de Averbação do tempo a ser desaverbado (original); 

- Formulário de Averbação de Tempo de Contribuição (MCP-153), preenchido com o período a 

desaverbar, sucedido, ao invés do embasamento legal, da informação “por não haver 

impedimento legal”.  

No campo observação do formulário MCP 153, deverá constar que o tempo de serviço – 

contribuição a ser desaverbado, não foi utilizado para quaisquer benefícios (aposentadoria, 

disponibilidade, licença prêmio, adicional de tempo de serviço – triênio – abono e adicional de 

permanência) e  justificativa da referida desaverbação. 

17 – Retificação de Averbação e Registro: 

Se for identificada irregularidade em averbação já procedida, o setorial/seccional de Recursos 

Humanos tomará as devidas providências e encaminhará ao Setor de Averbação/GERIN/IPREV, 

para as providências finais.  

Cabe lembrar que a retificação se dará nos casos de irregularidade de períodos já 

averbados/registrados. Quando se tratar de períodos que não foram averbados/registrados na época 

(independente da justificativa), não será considerada retificação, e sim, como uma nova 

averbação/registro. Caso o novo período a ser averbado, for concomitante com aquele que já consta 

no Sistema, o mesmo terá quer ser Desaverbado (proceder conforme item Desaverbação do Tempo 

de Serviço e de Contribuição). 

Para a devida instrução,  modelo de Retificação de averbação é apresentado no quadro 01; 
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Quadro 01: Modelo de Retificação de averbação 

(TIMBRE) 

Informação nº  1073                 Florianópolis, 30 de março de 2009 

Referência: Processo nºs. IP00 6875/084 e PSUS 9404/082 

Servidor(a): Maria Salomêa Martins Tereza    matrícula nº 245.126-3-01 

 

À GERIN/IPREV, 

O presente processo trata da retificação da decisão exarada  no processo PRFH 74/918 e SEAP 

3214/915, onde foram averbados: 3819 dias (10 anos, 05 mês e 19 dias) período 24/02/1972 a 

13/08/1982, de serviços prestados à Prefeitura Municipal de Joinville, na função de Atendente 

Hospitalar, com base no Artigo 42, da Lei 6745/85, para fins de aposentadoria, disponibilidade e 

adicional por tempo de serviço.  

Observações: O período de: 08/07/1988 a 31/10/1989 (Fundação Hospitalar de Joinville – Hospital 

Regional Hans Dieter Schmidt)  já constam nos assentamentos funcionais da servidora.  

 

Analisando os autos, verificamos que o número de dias averbados referente ao período 24/02/1972 

a 13/08/1982(3819 dias), está divergindo do número de dias certificado na Certidão de Tempo de 

Serviço do INSS (3820 dias). 

Diante do acima exposto, sugerimos a retificação da referida averbação que passa a ter a seguinte 

redação: 

A requerente tem direito a averbar 3820 dias (10 anos, 05 mês e 20 dias) período 24/02/1972 a 

13/08/1982, de serviços prestados à Prefeitura Municipal de Joinville, , na função de Atendente 

Hospitalar, com base no Artigo 42, da Lei 6745/85, para fins de aposentadoria, disponibilidade e 

adicional por tempo de serviço.  

Observações: O período de: 08/07/1988 a 31/10/1989 (Fundação Hospitalar de Joinville – Hospital 

Regional Hans Dieter Schmidt)  já constam nos assentamentos funcionais da servidora.  

 

 

Assinatura do técnico Informante                                                          Assinatura Gerente RH 
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18 – Averbação de tempo de contribuição referente a Estágio Remunerado: 

O tempo de estágio, desde que prestado com o pagamento de contribuição, poderá ser computado 

para efeito de aposentadoria. 

Ressalte-se, no entanto, que o tempo de estágio anterior à Emenda Constitucional nº 20/98, não 

poderá ser contado porque, na oportunidade em que foi prestado, o texto constitucional era claro em 

exigir tempo de serviço
23

. 

Diversas normas federais e estaduais
24

 consideram que a relação de compromisso entre o órgão 

público e o estudante estagiário não gerará em hipótese alguma vínculo empregatício com a 

instituição contratante, razão pela qual não pode ser considerada para quaisquer efeitos como sendo 

tempo de serviço. 

 

19 – Menoridade para Fins Previdenciários25
 

 

A Constituição Federal de 1988 reza que “é proibido o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a 

menores de dezoito anos e qualquer trabalho a menores de dezesseis anos de idade, salvo na 

condição de aprendiz, quando a idade mínima é de quatorze anos” (CF, art. 7º, XXXIII – redação 

dada pela Emenda Constitucional nº 20/98). 

Não obstante os limites de idade, modificados ao longo da história brasileira, uma vez comprovada 

a prestação do serviço com os pressupostos da relação de emprego, configura-se o fato gerador de 

contribuição previdenciária, cuja definição legal é interpretada abstraindo-se a validade jurídica dos 

atos praticados e a incapacidade civil das pessoas físicas. 

Assim sendo, o tempo de contribuição recolhido em função da remuneração do menor trabalhador 

deve ser averbado, para fins de aposentadoria. 

De todo modo, os limites mínimos de idade para empregar o trabalho do menor, de acordo com 

cada época, estão assim dispostos: 

 

PERÍODO IDADE LIMITE CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

até 28/02/1967 14 anos de 1946 

01/03/1967 a 05/10/1988 12 anos de 1967 

06/10/1988 a 15/12/1998 14 anos de 1988 

A partir de16/12/1998 16 anos, salvo na condição 

de aprendiz, a partir de 14 

anos 

Constituição de 1988 (Art. 7º, 

XXXIII), com redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 20/98 

 
 
 

20 – Averbação de Tempo de Contribuição Referente a Auxílio-Doença : 

                                                           
23

 OLIVEIRA. Op. Cit. p. 69-70. 
24

 Decreto Federal nº 66.546/70; Portaria nº 1002/67/ MTPS; Lei Federal nº 6494/77 (regulamentada pelo Decreto nº 
87.497/82) e Lei Estadual nº 10.864/98. 
25

 CASTRO, Carlos Alberto Pereira de. e LAZZARI, João Batista. Curso elementar de direito previdenciário. São 

Paulo: LTr, 2005. p. 106-107. 
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O auxílio doença, previsto no rol de benefícios do Regime Geral de Previdência Social, é devido ao 

segurado que, após cumprida, quando for o caso, a carência exigida (12 meses), ficar incapacitado 

para seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos
26

. 

A doutrina explica que a razão do percentual do benefício de auxílio-doença ser 91% e não 100% é 

de que se presume o desconto da contribuição previdenciária a cargo do empregado que varia de 8% 

a 11%. Esse valor é para compensar o fato de que, durante o recebimento do auxílio doença, o 

segurado não efetiva contribuições ao sistema
27

. 

Neste sentido, considerando que o auxílio doença ocasiona a interrupção do contrato laboral a partir 

do 16º dia da licença de sáude, o servidor que pretende averbar determinado tempo público, no qual 

esteve filiado ao Regime Geral e, por um lapso deste tempo, esteve em gozo de auxílio doença, tem 

direito de averbar o tempo de contribuição certificado, para fins de aposentadoria, nos termos do 

Art. 55, II, da Lei Federal nº 8.213/91
28

. 

Recomenda-se que o Setorial de Recursos Humanos observe, já no início do processo de averbação, 

se a Certidão de Tempo de Serviço do órgão trabalhado especifica as datas de início e término da 

licença de saúde. Quando possível, em caso do servidor ainda não ter solicitado Certidão ao órgão 

ou, na hipótese do processo ser diligenciado para que seja efetuada a revisão desta, recomenda-se 

que seja obrigatoriamente informado o período de auxílio doença. 

21 – Considerações Importantes Sobre Certidão de Tempo de Serviço e Certidão de 

Tempo de Contribuição : 

Segundo o § 9º do Art. 40 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda supracitada, 

reza que o tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de 

aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade. Assim sendo, o 

tempo de contribuição a ser certificado pelo Regime Previdenciário, no caso o INSS, para a 

obtenção de benefícios previdenciários difere do tempo de serviço a ser certificado pelo Setor de 

Recursos Humanos do órgão que o servidor trabalhou, para a obtenção de benefícios estatutários, 

inerentes ao cargo público. 

A Certidão de Tempo de Serviço, disciplinada no Art. 1º do Decreto Estadual nº 1.905/00 e Art. 46 

da Lei nº 6.745/85 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis)
29

, é documento hábil para a averbação 

do tempo público, porquanto esta conta com fé publica e representa informações contidas em 

assentamentos existentes na Administração, ao passo que uma declaração constitui mera informação 

a respeito da qual se tem conhecimento, mas não se possui necessariamente registros, não 

possuindo, portanto, fé pública
30

. 

Portanto, considerando que a Constituição de 1988 assegura a todos, independentemente do 

pagamento de taxas, “a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e 

esclarecimento de situações de interesse pessoal” (Art. 5º, XXXIV, b da CF/88, disciplinado pela 

                                                           
26

 CASTRO, Carlos Alberto Pereira de e LAZZARI, João Batista. Manual de direito previdenciário. Op. Cit. p. 501. 
27

 BRIGET, et. al. Op. Cit. p. 300. 
28

 Parecer nº 014/312/2009/DJUR/IPREV e Informação nº 002/2009/GECAD/PREV. O § 12 do Art. 40 da Constituição 
Federal prevê que “o regime de previdência dos servidores públicos titulares de cargo efetivo observará, no que 
couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência” (grifo nosso). 
29

 Os mesmos critérios estão elencados no Art. 142 da Lei nº 6.843/86 (Estatuto da Polícia Civil). 
30

 OLIVEIRA, Antônio Flávio de. Servidor Público: a averbação do tempo de serviço/ contribuição. 3. ed. Belo 

Horizonte: Fórum, 2007. p. 84-85. 
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Lei Federal nº 9.051/95), sempre que tratar-se de averbação de tempo de serviço público, com 

filiação previdenciária no INSS, será necessário apresentar, além da Certidão de Tempo de 

Contribuição do Regime Geral de Previdência Social
31

, a Certidão de Tempo de Serviço ou 

Declaração de Tempo de Contribuição para fins de Benefício junto ao INSS (emitida pelo órgão), 

para fins de averbação do tempo de serviço, com as informações funcionais. 

A Certidão de Tempo de Serviço, para que o tempo trabalhado seja considerado como público, é 

importante tanto para servidores nomeados até 17/04/1991 (para efeito de aposentadoria, triênio e 

disponibilidade) como para os ingressantes após esta data (para efeitos de aposentadoria e 

disponibilidade). Isto porque, mesmo que não incidam vantagens funcionais sobre o tempo 

laborado, este será contado entre os requisitos aposentatórios como TEMPO DE SERVIÇO 

PÚBLICO
32

. 

 

22 – Principais Órgãos e Entidades da Administração Indireta Municipal, Estadual e 

Federal :  
 

O conceito de Administração Indireta está diretamente ligado ao de descentralização e, corresponde, 

basicamente à figura da autarquia, mas abrange também fundações públicas, sociedades de 

economia mista e empresas públicas, que exerçam serviços públicos e, cujo tempo laborado nas 

mesmas, possa ser averbado como tempo de serviço público, dependendo o grau de sujeição a 

controle ou tutela, exercido nos limites da lei, pelo ente instituidor
33

.  

Ressalte-se que apenas as autarquias e fundações públicas possuem natureza jurídica de direito 

público. As empresas públicas e sociedades de economia mista têm natureza jurídica de direito 

privado, sendo, porém, o tempo trabalhado nas mesmas considerado como tempo de serviço 

público. A qualificação do tempo como privado, dá-se apenas em relação ao labor prestado em 

fundações de direito privado, entidades paraestatais (SESI, SENAI, SENAC) e associações sem fins 

lucrativos diversas. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31

 Na hipótese do aproveitamento apenas parcial do tempo vinculado ao INSS, a certidão deve ser emitida, a pedido do 
servidor, com o tempo fracionado e com a informação do tempo a ser aproveitado no Estado no campo observações da 
CTC (§§ 10º e 11º do Art. 130 do Decreto Federal nº 3.048/99, com redação dada pelo Decreto nº 3.668/01). 
32

 Na hipótese do servidor não desejar averbar o tempo público, filiado ao INSS, como sendo “de serviço público”, 
poderá averbá-lo como tempo de serviço privado, desde que apresente declaração demonstrando ciência das 
colocações supracitadas. 
33

 DI PIETRO, Op. Cit. p. 391-392. 
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22.1 – Administração Indireta Estadual 

Vejamos algumas dessas instituições no âmbito do Estado: 

 AUTARQUIAS: 

 AGESC: Agência Reguladora de Serviços Públicos de Santa Catarina; 

 APSFS: Administração do Porto de São Francisco do Sul; 

 DEINFRA: Departamento Estadual de Infra-estrutura; 

 DETER: Departamento de Transportes e Terminais; 

 DETRAN: Departamento Estadual de Trânsito e Segurança Viária 

 IPREV: Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina; 

 IMETRO: Instituto de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial; 

 JUCESC: Junta Comercial do Estado de Santa Catarina; 

 

FUNDAÇÕES: 

 FAPESC: Fundação de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica do Estado de 

Santa Catarina; 

 FCC: Fundação Catarinense de Cultura; 

 FESPORTE: Fundação Catarinense de Desportos; 

 FCEE: Fundação Catarinense de Educação Especial; 

 FATMA: Fundação do Meio Ambiente; 

 UDESC: Universidade do Estado de Santa Catarina 

 

 

EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA : 

 BADESC: Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A.; 

 CASAN: Companhia Catarinense de Águas e Saneamento; 

 CEASA: Centrais de Abastecimento do Estado de Santa Catarina S.A.; 

 CELESC: Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.; 

 CEPA: Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola de Santa Catarina; 

 CIASC: Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina S.A.; 

 CIDASC: Companhia Integrada do Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina; 

 CODESC: Companhia de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina; 

 COHAB: Companhia de Habitação do Estado de Santa Catarina; 

 EPAGRI: Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina; 

 IOESC: Imprensa Oficial do Estado de Santa Catarina (extinta como entidade
34

); 

 SANTUR: Santa Catarina Turismo S.A.; 

 SAPIENS PARQUE S.A; 

 SC GÁS: Companhia de Gás de Santa Catarina; 

 SC PARCERIAS S.A. (antiga INVESC – Santa Catarina Participações e 

Investimentos). 

 TELESC/ COTESC
35

 (extinta). 

                                                           
 
 
34

 A referida instituição agora é parte integrante da estrutura da Secretaria de Estado da Administração (SEA), mais 
precisamente da Diretoria de Imprensa Oficial e Editora de Santa Catarina - IOESC. 
35

 A história da telefonia em Santa Catarina e a natureza jurídica das instituições que a administraram é bastante 
diversa. A COTESC funcionou até 23/04/1969 como empresa privada e de 24/04/1969 a 19/01/1973 como empresa 
pública pertencente à Administração Indireta Estadual (Lei nº 4.299/69). Posteriormente, com o advento da Telebrás, a 
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22.2 – Administração Indireta - Outras Esferas 

ENTIDADE ESFERA NATUREZA JURÍDICA 

Universidades Federais e Centros 

Federais Tecnológicos (antigas 

Escolas Técnicas Federais) 

 

Federal 

 

Autarquias 

PETROBRÁS Federal Empresa Pública 

CEF – Caixa Econômica Federal 
Federal Empresa Pública 

EBCT – Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos 
Federal 

Sociedade de Economia Mista  

BB – Banco do Brasil Federal Sociedade de Economia Mista 

MOBRAL – Fundação Movimento 

Brasileiro de Alfabetização
36

 Federal Fundação Pública  

UNIVALI – Universidade do Vale do 

Itajaí 
Municipal (Itajaí) 

- Autarquia (23/09/1964 a 10/11/1970); 

- Fundação Pública (11/11/1970 a 

18/10/1989); 

-  Fundação Privada (a partir de 

19/10/1989). 

UNISUL – Fundação Universidade 

do Sul de Santa Catarina Municipal (Tubarão) 

- Fundação Pública (até 26/01/1989); 

-  Fundação Privada (a partir de 

27/01/1989). 

Hospital Hans Dieter Schmidt Municipal (Joinville) 

-  Fundação Hospitalar de Joinville - Privada 

(até 27/04/1989); 

- Fundação Hospitalar de Santa Catarina - 

Pública (após 28/04/1989). 

BRDE – Banco Regional de 

Desenvolvimento do Extremo Sul Interestadual (PR, SC e RS) Empresa Pública
37

 

BANRISUL – Banco do Estado do 

Rio Grande do Sul 
Outros Estados (RS) 

Sociedade de Economia Mista 

 

De todo modo, para facilitar a qualificação do tempo de serviço prestado, recomenda-se que o 

Setorial de Recursos Humanos observe, de antemão, se na Certidão de Tempo de Serviço da 

instituição consta a natureza jurídica da mesma. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
então TELESC se integrava, por meio da Lei nº 4.822/73, à Administração Indireta Federal (20/01/1973 a 28/07/1998), 
até que, com a privatização, ocorrida em 29/07/1998, na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, voltasse a ser privada. 
36

 Embora os convênios para o funcionamento dos programas mantidos por esta instituição fossem feitos com as 
prefeituras municipais, o órgão responsável por emissão de Certidão de Tempo de Serviço prestado como alfabetizador 
é o MEC (Lei nº 5.379/67, de 15 de dezembro de 1967). A referida Certidão deve comprovar a natureza econômica e 
não eventual do servidor com a entidade (retribuição pecuniária). 
37

 Parecer nº 056/319/2009/DJUR/IPREV. 
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Rotinas realizadas pelos Setoriais  - Averbação e o Registro de Tempo de 

Serviço/Contribuição 

 
 Receber do protocolo o processo de solicitação de AVT, autuado com o Formulário MCP-216; 

 

 Conferir os dados funcionais no Sistema, a fim de verificar se o tempo a ser averbado não é 

concomitante com o tempo de efetivo exercício no Estado. Sendo concomitante, indeferir o pedido. Quando 

não concomitante, prosseguir com os encaminhamentos;  

 

 Quando o período for concomitante apenas em parte, mencionar o fato no campo observações do 

Formulário MCP-153; 

 

 Verificar se toda a documentação necessária foi anexada; 

 

 Observar se os dados funcionais do requerente estão recuperados no Sistema. Não estando, 

conferir os mesmos comparando-os com os disponíveis na pasta funcional e nas microfichas. Havendo 

divergências, recuperar/instruir a recuperação dos históricos no Sistema; 

 

 Preencher o Formulário MCP-153, MCP-231 ou MCP-202, conforme o tipo de averbação: por 

tempo de contribuição, registro ou LP, respectivamente; 

 

 Quando o tempo de contribuição a ser averbado for a partir de julho de 1994, solicitar Relatório 

dos Salários de Contribuição ao INSS (RGPS), órgão ou entidade de previdência (RPPS) ou área de recursos 

humanos do órgão ou entidade onde o servidor prestou serviços; 

 

 Sobrestar o processo até o retorno do Relatório dos Salários de Contribuição
38

; 

 

 Encaminhar o processo ao Setor de Averbação/GERIN/IPREV; 

 

 Receber o processo no retorno: quando indeferido comunicar ao servidor e quando deferido 

conferir a inclusão dos períodos no Sistema e comunicar ao servidor; 

 

 Arquivar o processo na pasta funcional, adotando os procedimentos de arquivamento existentes, 

ou, ainda, juntar com o processo de abono de permanência ou aposentadoria. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38

 Tal documento deve estar datado, carimbado e assinado pelo Chefe do Setor de Benefícios do órgão gestor de 

previdência e, no caso do INSS, de preferência, embutido nas mesmas folhas da Certidão de Tempo de Contribuição, 
conforme temos observado que tem sido feito na maioria das Agências daquele Instituto. 
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TERMO DE DESENTRANHAMENTO DE CERTIDÃO 

 

No ato de correção da certidão, deve-se deixar a fotocopia desse documento anexado ao processo 

(na exata numeração onde se encontrava a original).  A certidão original corrigida deve ser anexada 

ao final. Ao retirar a Certidão (original – com erro) do processo para levar, o servidor deverá assinar 

uma declaração de compromisso pela reanexação da mesma corrigida, conforme modelo abaixo. 

 

 

TERMO DE DESENTRANHAMENTO DE CERTIDÃO 

 

 

Eu, _________, servidor (a) público (a) estadual, lotado (a) na Secretaria de Estado da Educação 

sob matrícula nº ___________, declaro, para os devidos fins e efeitos legais que retirei, na presente 

data, a Certidão de Tempo de Serviço/ Contribuição original, expedida pelo Instituto Nacional do 

Seguro Social (ou, se outro órgão ou regime, citar), a qual compunha meu processo de Averbação 

de Tempo de Serviço, para retificações e esclarecimentos de situações de interesse pessoal, 

comprometendo-me a devolvê-la, sob pena de nulidade daquele processo, e o conseqüente 

ressarcimento ao Erário, se necessário. 

 

Sendo o que há para o momento, subscrevo-me. 

 

 

 

Florianópolis, ......... de ..................................... de 201.... 

 

 

............................................................................. 

Assinatura do (a) Declarante 
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MODELO DE CTC NOS MOLDES DA PORTARIA MPS 154 DE 2008 
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AVERBAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL  

Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Santa Catarina – Lei nº 6745/85 

Tempo Privado: Artigo 43, § 2º da Lei nº 6745/85 

(Para fins de aposentadoria) 

Tempo Municipal, Federal (incluindo serviço 

militar)e de outros Estados com admissão até 

17/04/1991 (LC nº 36/91) 

Artigo 42, da Lei nº 6745/85 

(Para fins de Aposentadoria, Triênio e Disponibilidade) 

Tempo Municipal, Federal (incluindo serviço 

militar)e de outros Estados com admissão 

após 18/04/1991 (LC nº 36/91) 

Artigo 42, da Lei nº 6745/85, combinado com os 

artigos 2º § 1º e 5º da LC nº 36 de 18/04/1991. 

(Para fins de Aposentadoria e Disponibilidade) 

Tempo prestado ao Estado de Santa Catarina 

em empresas públicas e sociedades de 

economia mista com admissão até 

17/04/1991 (LC nº 36/91) 

Artigo 42, § 2º da Lei nº 6745/85 

(Para fins de Aposentadoria, Triênio, Licença Prêmio e 

Disponibilidade) 

Tempo prestado ao Estado de Santa Catarina 

em empresas públicas e sociedades de 

economia mista com admissão após 

18/04/1991 (LC nº 36/91) 

Artigo 42, da Lei nº 6745/85, combinado com os 

artigos 2º § 1º e 5º da LC nº 36 de 18/04/1991. 

(Para fins de Aposentadoria e Disponibilidade) 

Estatuto dos Servidores da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina – Lei nº 6843/86 

Tempo Privado: Artigo 139, § 2º da Lei nº 6843/86 

(Para fins de aposentadoria) 

Tempo Municipal, Federal (incluindo serviço 

militar)e de outros Estados com admissão até 

17/04/1991 (LC nº 36/91) 

Artigo 138, da Lei nº 6843/86 

(Para fins de Aposentadoria, Triênio e Disponibilidade) 

Tempo Municipal, Federal (incluindo serviço 

militar)e de outros Estados com admissão 

após 18/04/1991 (LC nº 36/91) 

Artigo 138, da Lei nº 6843/86, combinado com os 

artigos 2º § 1º e 5º da LC nº 36 de 18/04/1991. 

(Para fins de Aposentadoria e Disponibilidade) 

Tempo prestado ao Estado de Santa Catarina 

em empresas públicas e sociedades de 

economia mista com admissão até 

17/04/1991 (LC nº 36/91) 

Artigo 138, da Lei nº 6843/86 

(Para fins de Aposentadoria, Triênio, Licença Prêmio e 

Disponibilidade); 

 

Tempo prestado ao Estado de Santa Catarina 

em empresas públicas e sociedades de 

economia mista com admissão após 

18/04/1991 (LC nº 36/91) 

Artigo 138, da Lei nº 6843/86, combinado com os 

artigos 2º § 1º e 5º da LC nº 36 de 18/04/1991. 

(Para fins de Aposentadoria e Disponibilidade) 

Estatuto dos Servidores do Magistério do Estado de Santa Catarina – Lei nº 6844/86 

Tempo Privado: Artigo 123, § 2º da Lei nº 6844/86 

(Para fins de aposentadoria) 

Tempo Municipal, Federal (incluindo serviço 

militar)e de outros Estados com admissão até 

17/04/1991 (LC nº 36/91) 

Artigo 122, da Lei nº 6844/86 

(Para fins de Aposentadoria, Triênio e Disponibilidade) 

Tempo Municipal, Federal (incluindo serviço 

militar)e de outros Estados com admissão 

após 18/04/1991 (LC nº 36/91) 

Artigo 122, da Lei nº 6844/86, combinado com os 

artigos 2º § 1º e 5º da LC nº 36 de 18/04/1991. 

(Para fins de Aposentadoria e Disponibilidade) 

Tempo prestado ao Estado de Santa Catarina 

em empresas públicas e sociedades de 

economia mista com admissão até 

17/04/1991 (LC nº 36/91) 

Artigo 122, da Lei nº 6844/86 

(Para fins de Aposeadoria, Triênio, Licença Prêmio e 

Disponibilidade); 

 

Tempo prestado ao Estado de Santa Catarina 

em empresas públicas e sociedades de 

economia mista com admissão após 

18/04/1991 (LC nº 36/91) 

Artigo 122, da Lei nº 6844/86, combinado com os 

artigos 2º § 1º e 5º da LC nº 36 de 18/04/1991. 

(Para fins de Aposentadoria e Disponibilidade) 
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