
COMUNICADO Nº 040/2011 – DERH-3 
 
Data: 06/10/2011 
 
DIRIGIDO: Às Unidades de Recursos Humanos das Secretarias 
Municipais – URH’s e Supervisões de Gestão de Pessoas das 
Subprefeituras – SUGESP’s. 

 

ASSUNTO: Procedimentos para autuação de Processo Administrativo de 
Averbação de Tempo Extra Municipal, referente a tempo público 
vinculado ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS. 

 
 
CONSIDERANDO: 
 

• o disposto no artigo 4º do Decreto nº 41.283 de 24 de outubro de 2001; 
• a edição dos Decretos nºs. 46.860/05 e 46.861/05, que regulamenta a 

Lei nº 13.973/05; 
• novas adequações necessárias com relação à AVERBAÇÃO DE 

TEMPO DE SERVIÇO EXTRAMUNICIPAL, referente a tempo de 
serviço público vinculado a CLT/RGPS;  

 
 
COMUNICAMOS: 
 
 
Novos procedimentos para as áreas de URH/SUGESP das Secretarias, 
quando das solicitações de averbações de tempo de serviço/contribuição 
extramunicipal para servidores vinculados ao: 
 
1.   RPPS - que desejarem averbar tempo de serviço prestado a órgão público, 
sob o regime RGPS/CLT, deverá ser exigida do servidor a apresentação de 02 
(duas) certidões de tempo, concomitantemente, correspondente ao mesmo 
período: 
1.1. uma Certidão de Tempo de Contribuição, expedida pelo INSS, para fins 
de aposentadoria; 
1.2. uma Certidão de Tempo de Serviço, expedida pelo órgão público em 
que houve a prestação do serviço, para fins de adicionais por tempo de serviço, 
sexta-parte e disponibilidade, exceto aposentadoria. 
 
Deverão ser utilizados para o cadastramento da averbação, os códigos (Tipo 
Tempo), de acordo com o descrito abaixo: 
 
� Tempo de serviço prestado sob o regime RGPS, junto a CMSP, TCM, e 
as Autarquias e Fundações Públicas da PMSP, certificado pelo: 
INSS���� Tipo Tempo 0015 – Lei nº 9.403/81 – para fins de aposentadoria 
PRÓPRIO ÓRGÃO� Tipo Tempo 0172 – para todos os efeitos legais, exceto 
aposentadoria. 
 



� Tempo de serviço prestado sob o regime RGPS, junto a outros órgãos 
públicos, certificado pelo: 
INSS���� Tipo Tempo 0015 – Lei nº 9.403/81 – para fins de aposentadoria 
PRÓPRIO ÓRGÃO� Tipo Tempo 0173 – art. 31 da Lei 10.430/88 - para fins 
de adicionais por tempo de serviço, sexta-parte e disponibilidade, exceto 
aposentadoria. 
 
� Tempo de serviço prestado sob o regime RGPS, em atividades 
docentes, junto a outros órgãos públicos, certificado pelo: 
INSS���� Tipo Tempo 0124 – Lei nº 9.403/81 – para fins de aposentadoria do 
magistério (regra nova e de transição) 
PRÓPRIO ÓRGÃO� Tipo Tempo 0174 - art. 31 da Lei 10.430/88 - para fins de 
adicionais por tempo de serviço, sexta-parte e disponibilidade, exceto 
aposentadoria. 
 
� Tempo de serviço prestado sob o regime RGPS, em função de 
professor, junto a outros órgãos públicos, certificado pelo: 
INSS���� Tipo Tempo 0129 – Lei nº 9.403/81 – para fins de aposentadoria do 
magistério (regra antiga) 
PRÓPRIO ÓRGÃO� Tipo Tempo 0175 - art. 31 da Lei 10.430/88 - para fins de 
adicionais por tempo de serviço, sexta-parte e disponibilidade, exceto 
aposentadoria. 
 
Os códigos dos Tipos Tempos 0119, 0122, 0125 e 0130 não serão mais 
utilizados para o cadastramento de averbações, porém, deverão ser utilizados 
para as averbações concedidas até o envio deste Comunicado. 
 
 
2. RGPS - que desejarem averbar tempo público, deverá apresentar uma 
certidão de Tempo de Serviço, expedida pelo órgão público em que houve a 
prestação do serviço, para fins de adicionais por tempo de serviço, sexta-parte 
e disponibilidade, exceto aposentadoria. Nesta situação, não há exigência de 
comprovação do regime de previdência social. 
Deverá ser utilizado o código (Tipo Tempo) 0165, para o cadastramento dessa 
averbação. 
 
Os procedimentos descritos no item 1, deverão ser adotados a partir da data 
deste Comunicado, para a averbação ainda não publicada em DOC. 
 
Eventuais dúvidas devem ser encaminhadas para 
semplacogepderh3@prefeitura.sp.gov.br 
 
Atenciosamente 
 
 
COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS – COGEP 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS – DERH 
DIVISÃO DE GESTÃO DE TEMPO DE SERVIÇO E INFORMAÇÕES – 
DERH.3 
 


