

SE O SERVIDOR ACESSOU A PLATAFORMA E FOI DESCONTADO:

Prezad@,
Eu, _________________________________________, matrícula ______________, lotação
__________________________________________, venho requerer a devolução do valor de R$
______________ descontado a título de falta em meu contracheque do mês de
_________________ (em anexo), pois venho acessando a plataforma on line durante o período da
pandemia do COVID-19 conforme provas em anexo, não havendo amparo para os descontos.
O momento de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional vivido na pandemia
do COVID-19, por si só, já ampara meu direito à integralidade dos vencimentos, considerando a
gravidade da situação, a vulnerabilidade de todos e a necessidade de cuidados e gastos extras por
toda a população, pelo que venho solicitar a devolução dos valores descontados.
Rio de Janeiro,____ de _____________________ de 2020.
____________________________________________________
(nome do servidor – matrícula)



SE O SERVIDOR NÃO ACESSOU A PLATAFORMA, JUSTIFICOU SEU NÃO ACESSO E FOI
DESCONTADO:

Prezad@,
Eu, _________________________________________, matrícula ______________, lotação
__________________________________________, venho requerer a devolução do valor de R$
______________ descontado a título de falta em meu contracheque do mês de
_________________ (em anexo), pois justifiquei meu não acesso à Direção da escola (prova em
anexo) sobre minha impossibilidade de acessar a plataforma on line durante o período da
pandemia do COVID-19 conforme provas em anexo, não havendo amparo para os descontos já
que, além disso, a CI SEEDUC/SUPGP SEI Nº2 Rio de Janeiro, 20 de julho de 2020 ao permitir
inserção de falta não menciona qualquer possibilidade de desconto, permitindo, inclusive, a
possibilidade de compensação após a pandemia.
Tampouco a Resolução SEEDUC nº 5843, de 11 de maio de 2020 (que versa sobre o
desenvolvimento de atividades escolares não presenciais e regularização da vida funcional de
servidores, enquanto perdurarem as restrições impostas pelo COVID-19) permite descontos.
O momento de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional vivido na pandemia
do COVID-19, por si só, já ampara meu direito à integralidade dos vencimentos, considerando a
gravidade da situação, a vulnerabilidade de todos e a necessidade de cuidados e gastos extras por
toda a população, pelo que venho solicitar a devolução dos valores descontados.
Rio de Janeiro,____ de _____________________ de 2020.
____________________________________________________
(nome do servidor – matrícula)

