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TERMO DE OPÇÃO 
 

(Manutenção do vínculo ao Plano de Seguridade Social do Servidor Público– PSS) 
 
Eu, ______________________________________________________________,  

matrícula SIAPE nº ______________, matrícula SIGEPE nº _________________,  

CPF nº ________________________ , ocupante do cargo ___________________ 

_______________________________________, classe ______, Padrão _______, 

afastado por motivo de _______________________________________________,  

faço a opção por permanecer vinculado ao regime do Plano de Seguridade Social 

do Servidor Público – PSS, mediante o recolhimento da respectiva contribuição no 

mesmo percentual devido pelos servidores em atividade, incidente sobre a 

remuneração total do cargo.  

Estou ciente que devo me informar junto à Unidade de Controle e Implantação de 

Pagamento – PROGEPE/DAP/UCP (41 3360 4537/4538) quanto a alterações no 

valor da contribuição.  

Em _____ de _______________________________ de ________________.  

 

_____________________________________________________________  
Assinatura do servidor/ da servidora 

 
 
 

ATENÇÃO 
1. O recolhimento deve dar-se através de Documento de Arrecadação Fiscal – DARF, disponível no sitio eletrônico 

da Secretaria da Receita Federal do Brasil – www.receita.fazenda.gov.br, conforme instruções no anexo deste 
formulário. 

2. O recolhimento deve ser feito até o 2º dia útil do mês subsequente ao período de apuração. 
3. Os comprovantes do recolhimento mensal deverão ser encaminhados ao DAP/UCP. Para maiores informações, 

favor entrar em contato pelo telefone (41) 3360-4537. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.receita.fazenda.gov.br/
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INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO FISCAL           
DARF  

 
 
 
 

1. Acessar www.receita.fazenda.gov.br > Orientação >Tributária >Pagamentos e Parcelamentos >DARF – 
Cálculo e Impressão – programa SICALC >SICALC WEB- Programa para Cálculo e impressão de 
DARF on line >SIC@LCWEB - Cálculo e Emissão de DARF on line de Tributos e Contribuições da 
Pessoa Física. 
 

2. Códigos de preenchimento para DARF - SERVIDOR 
2.1 Período de apuração – datar sempre no último dia útil do mês a que se refere o recolhimento 
2.2 Número do CPF  
2.3 Código da RECEITA (1684) 
2.4 Número de referência – Se for servidor lotado no HC ou HMVFA, preencher com o número 

153808. Demais servidores, preencher com o número 153079. 
2.5 Data de vencimento – até o 2º dia útil do mês subsequente ao período de apuração. 
2.6 Valor principal – consultar DAP/UCP, no telefone 41 3360-4537 
2.7 Valor da multa, juros e/ou encargos DL – 1.025/69 – se o recolhimento for efetuado após o 2º 

dia útil do mês, consultar o DCF no telefone 41 3360-5034, para verificar o percentual a ser 
acrescido ao valor principal.  

2.8 Valor total 
 
 
 

http://www.receita.fazenda.gov.br/
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/SicalcWeb/default.asp?TipTributo=1&FormaPagto=1
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/SicalcWeb/default.asp?TipTributo=1&FormaPagto=1

	undefined: 
	matrícula SIGEPE n: 
	undefined_2: 
	ocupante do cargo: 
	undefined_3: 
	classe: 
	Padrão: 
	undefined_4: 
	undefined_5: 
	de: 
	de_2: 
	undefined_6: 
	Assinatura do servidor da servidora: 


