
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS 

Pró - Reitoria de Gestão de Pessoas 
Departamento de Administração de Pessoal 

  
 

_______________________________________________________________________________________ 
Av. Rodrigo Otávio, 6200, Coroado I, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho, Centro Administrativo, Térreo. 

CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-1478 e-mail: depes@ufam.edu.br 
 

FORMULÁRIO DE TERMO DE OPÇÃO AO RECOLHIMENTO DO PSS 
 

Nome do (a) Servidor (a):       

Cargo:       Siape:       

TAE: Nível de classificação :             Nível de capacitação            PV          Docente: Nível:       Classe:        

Lotação:       Ramal:       

Telefone (RES) ou (CEL):       E-mail:       

 
Indicar o motivo da licença e ou afastamento 
 
 

  Licença para Tratos de Interesses Particulares. 

  Licença por Motivo de Afastamento do Cônjuge. 

  Licença Incentivada sem Remuneração. 

 

 
VENHO através do presente, fazer a OPÇÃO por permanecer vinculado ao Regime do Plano de Seguridade Social do Servidor 

Público (PSS), mediante o recolhimento mensal da respectiva contribuição no mesmo percentual devido pelos servidores em 

atividade, no valor de R$ ___________, em conformidade com a Lei 10.667/2003 e Orientação Normativa nº 03/2002 – SRH/MP. 

Estando ciente de que as orientações constantes neste Formulário e que devo comunicar mensalmente ao Departamento de 

Administração de Pessoal, bem como deverei ser informado se houver alteração no valor da contribuição.  

 
 
Manaus, _____/_____/_____                                                                    ___________________________________ 

                                                                                                                                            Assinatura 
 
 
 
Orientações: 
 

1. O recolhimento deverá ser efetuado até o segundo dia útil após o pagamento das remunerações dos servidores públicos (data de 

vencimento), por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), utilizando-se o código de receita 10027 CPSSS – Servidor Civil 

Licenciado, no percentual de 11% sobre a remuneração bruta; 

2. A GRU deverá ser apresentada no Departamento de Pessoal, na mesma data do pagamento do PSS, objetivando o recolhimento da 

contribuição patronal por parte desta IFE; 

3. As contribuições recolhidas em atraso deverão ser acrescidas de multa e juros calculados pela taxa SELIC; 

4. A obtenção da guia deverá ser efetuada no site www.stn.fazenda.gov.br; 

5. A taxa de juros SELIC poderá ser obtida no site www.receita.fazenda.gov.br. 

 
 

http://www.stn.fazenda.gov.br/
http://www.receita.fazenda.gov.br/
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