
 

 
 

REQUERIMENTO DE CESSÃO RECÍPROCA 
 

SERVIDOR (A) DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS  

Nome:                                                                           

Cargo: Carga Horária: Matrícula:                   

Lotação:                            Local de trabalho:  

Telefone: (    )  E-mail:  

Endereço:  

Estou ciente: 

Triênio – Suspensão da contagem a partir da oficialização da cessão recíproca até o retorno ao Município. (Lei nº 079/1994). A apuração, no entanto, levará em 
conta o período em que for exercido cargo ou função de direção, chefia ou assessoramento no órgão cessionário; 

No período da Cessão Recíproca, não farei jus, aos Benefícios abaixo: 

Auxílio Transporte (De acordo com a Lei nº 442/2000, alterada pelas Leis nos 963/2005 e 1688/2012, regulamentada pelo Decreto nº 019/2003); 
Auxilio Alimentação (De acordo com a Lei nº 1194/2007, alterada pela Lei nº 1688/2012 e regulamentada pelos Decretos nos 145 e 151/2007); 

Auxilio Creche (De acordo com a Lei nº 1072/2006 e alterada pelas Leis nos 1348/2009 e 1689/2012). 

Gratificação de Regência de Classe (De acordo com as Leis nos 1251/2008 e 1584/2011 e alterada pela Lei nº 1690/2012) – Exceto os servidores cedidos a 
Órgãos da União, ou do Estado, por interesse da Administração Municipal em exercício nos limites do Município de Rio das Ostras.  

Após a publicação do Ato Oficial, deverei comparecer à Coordenadoria de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Administração Pública, para ser 
encaminhado (a) ao Órgão/Município Cessionário. 

 

SERVIDOR(A) DE OUTRO ORGÃO/MUNICÍPIO  

Nome:                                                                           

Cargo:                                                                                Carga Horária: Matrícula:                   

Telefone:(    )  E-mail:  

Endereço:  

Bairro: Cidade: CEP: 

Lotação:                            Local de trabalho:  

ANEXAR CÓPIAS dos documentos: 

 Identidade; 

 Comprovante de residência; 

 Documento informando a carga horária de trabalho; 

 Declaração de NADA OPOR; 

Estou Ciente: 

Que após, a publicação do Ato Oficial, deverei apresentar-me à Coordenadoria de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Administração 

Pública, com as CÓPIAS dos documentos abaixo relacionados e ser encaminhado (a) para a Secretaria competente. 

 Pis/Pasep;  

 CPF; 

 Identidade; 

 Titulo de eleitor;  

 Comprovante de votação ou quitação eleitoral; 

 Certidão de nascimento/casamento;  

 Certidão de nascimento dos dependentes; 

 Termo de Posse 

 Certificado de conclusão de curso;  

 Carteira e anuidade do conselho;  

 Carteira nacional de habilitação; 

 Certificado de reservista;  

 1 foto 3x4;  

 Contracheque recente;  

 Comprovante de residência. 

 Ficha com informações Funcionais (Férias, Licenças) 
 

Declaramos a veracidade das informações prestadas e, solicitamos a Cessão Recíproca a partir de ______/________/_________; 

acordados com a Cessão recíproca: 
 

 

Rio das Ostras, ______ /________/_________. 
 

_____________________________________________________ _____________________________________________________ 

Servidor (a) do Município de Rio das Ostras         Servidor (a) de Outro Órgão/Município 

 
 



 

 
 

TERMO DE COMPROMISSO DO PLANO DE SAÚDE 

 

SERVIDOR (A) DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS  

Nome:                                                                           

Cargo: Matrícula:                   

Lotação:                            Local de trabalho:  

Telefone:(    )  E-mail:  

Endereço:  

 

Considerando o meu pedido de Cessão recíproca, pelo presente Termo de Compromisso informo: 

 

 
 

NÃO POSSUO Plano de Saúde UNIMED COSTA DO SOL consignado em folha de 

pagamento. 

  

POSSUO Plano de Saúde UNIMED COSTA DO SOL consignado em folha de pagamento e 

desejo CANCELÁ-LO.  

 

POSSUO Plano de Saúde UNIMED COSTA DO SOL consignado em folha de pagamento e 

desejo MANTÊ-LO. 

 

Atenção ao servidor (a) que optar pela manutenção do Plano de Saúde: 

 

 O pagamento do Plano de Saúde deverá ser mantido regularmente em dia, sob pena de abertura de 

Inquérito Administrativo, caso não efetue o pagamento das mensalidades e exponha o Município à 

inadimplência involuntária. 

 O servidor (a) deverá se dirigir à agência de atendimento da UNIMED COSTA DO SOL, para 

adquirir o boleto bancário e efetuar o pagamento mensalmente. 

Rio das Ostras, _______de _____________________de __________. 

 

 

 

__________________________________________________ 

Assinatura do (a) servidor (a) 


