
  

  

 Relação de exigências para retificação, pelo órgão de origem, das 
incorreções presentes na Certidão de Tempo de Contribuição

(  ) 1. De acordo com o art. 12 da Portaria MPS 154/2008 a CTC somente poderá ser emitida para ex
Estado de São Paulo. Tendo em vista que o  servidor atualmente encontra
mesmo órgão gestor,  a mencionada certidão não pode ser objeto de homologação pela SPPREV.
Observação: Devido ao servidor encontrar
tempo e sua respectiva documentação 

(  ) 2.Anexar Portaria de Nomeação/Admissão
(  ) 3. Anexar documento que comprove a data de início do exercício.

(  ) 4.Anexar Portaria de Exoneração/Demissão 
(  ) 5. Anexar documento que comprove a data do fim do exercício.

(  ) 6.Anexar aos autos requerimento do interessado
mencionando o fim e a razão do pedid
§1° da Portaria MPS 154/2008). 

(  ) 7. Anexar aos autos documento que comprove a

(  ) 8.Juntar aos autos Anexo II, informando os valores das remunerações (a partir de julho/1994), por competência, a 
serem utilizados no cálculo dos proventos de aposentadoria (art. 6°, X, Portaria MPS 154/2008).

(  ) 9. Anexar aos autos do PUCT o discriminativo das remunerações fornecid

(  ) 10. Verificar as ocorrências descontáveis

(  ) 11.No caso de solicitação de revisão da CTC
devendo apresentar (art. 16, Portaria MPS 154/20
(  )  I – a certidão original retirada pelo interessado,
(  ) II – requerimento escrito de cancelamento da certidão, no qual esclarecerá o fim e a razão do pedido;
(  ) III – declaração emitida pelo regime previdenciário a que se destinava a certidão 
utilização, ou não, dos períodos lavrados na certidões, em caso afirmativo, para que fins foram utilizados.

 
(  ) 12. No caso de exigência do INSS para regularização do processo administrativo
aposentadoria, o servidor deverá anexar o ofício do INSS aos autos do PUCT.

(  ) 13. No caso de solicitação de 2° via da Certidão por Tempo de Contribuição 
as razões que justificam o pedido, devendo apresentar (art. 16 e 17, Portaria MPS 154/2008):
(  ) I - requerimento escrito de cancelamento da certidão, no qual esclarecerá o fim e a razão do pedido (art. 16, I da 
Portaria MPS 154/2008); 
(  ) II - declaração emitida pelo regime previdenciário 
utilização, ou não, dos períodos lavrados na certidões, em caso afirmativo, para que fins foram utilizados (art. 16, III da 
Portaria MPS 154/2008). 

(  ) 14. No caso em tela, tendo em vista que foi
(  ) I - anexar a certidão original retirada pelo interessado,
(  ) II - o requerimento do interessado de cancelamento da Certidão de Tempo de Serviço, no qual esclarecerá o fim e a 
razão do pedido, 
(  ) III - declaração do ex-servidor, de próprio punho, que o tempo informado na CTS não foi aproveitado para 
contagem de tempo para concessão de aposentadoria em nenhum órgão público.

15. No caso em tela, tendo em vista que foi 
CTC, requer-se: 
(  ) I – a certidão original retirada pelo interessado,
(   ) II – requerimento escrito de cancelamento da certidão, no qual esclarecerá o fim e a razão do pedido;
(  ) III – declaração emitida pelo regime previdenciário a que se destinava a certidão contendo informações sobre a 
utilização, ou não, dos períodos lavrados na certidões, em caso afirmativo, para que fins foram utilizados.

(  ) 16. Nas Certidões por Tempo de Contribuição 

Relação de exigências para retificação, pelo órgão de origem, das 
presentes na Certidão de Tempo de Contribuição

 

(  ) 1. De acordo com o art. 12 da Portaria MPS 154/2008 a CTC somente poderá ser emitida para ex
Estado de São Paulo. Tendo em vista que o  servidor atualmente encontra-se em atividade, continua
mesmo órgão gestor,  a mencionada certidão não pode ser objeto de homologação pela SPPREV.

: Devido ao servidor encontrar-se em exercício normal de trabalho, o referido processo de contagem de 
tempo e sua respectiva documentação não foram conferidos. 

Anexar Portaria de Nomeação/Admissão (item 3.2, alínea “b”, Comunicado GT-3, de 19/01/2009).
(  ) 3. Anexar documento que comprove a data de início do exercício. 

Anexar Portaria de Exoneração/Demissão (item 3.2., alínea “b”, Comunicado GT-3, de 19/01/2009).
(  ) 5. Anexar documento que comprove a data do fim do exercício. 

requerimento do interessado solicitando a Certidão por Tempo de Contribuição 
mencionando o fim e a razão do pedido. O requerimento deverá informar para qual órgão destina

(  ) 7. Anexar aos autos documento que comprove a freqüência  informada na Certidão por Tempo de Contribuição.

informando os valores das remunerações (a partir de julho/1994), por competência, a 
serem utilizados no cálculo dos proventos de aposentadoria (art. 6°, X, Portaria MPS 154/2008).

discriminativo das remunerações fornecido pela Secretaria da Fazenda

ocorrências descontáveis do ano de _____. 

revisão da CTC o requerimento deverá expor as razões que justificam o pedido, 
devendo apresentar (art. 16, Portaria MPS 154/2008): 

a certidão original retirada pelo interessado, 
requerimento escrito de cancelamento da certidão, no qual esclarecerá o fim e a razão do pedido;

declaração emitida pelo regime previdenciário a que se destinava a certidão contendo informações sobre a 
utilização, ou não, dos períodos lavrados na certidões, em caso afirmativo, para que fins foram utilizados.

exigência do INSS para regularização do processo administrativo para fins de concessão de 
aposentadoria, o servidor deverá anexar o ofício do INSS aos autos do PUCT. 

2° via da Certidão por Tempo de Contribuição – CTC, o requerimento deverá expor 
vendo apresentar (art. 16 e 17, Portaria MPS 154/2008):

requerimento escrito de cancelamento da certidão, no qual esclarecerá o fim e a razão do pedido (art. 16, I da 

declaração emitida pelo regime previdenciário a que se destinava a certidão contendo informações sobre a 
utilização, ou não, dos períodos lavrados na certidões, em caso afirmativo, para que fins foram utilizados (art. 16, III da 

(  ) 14. No caso em tela, tendo em vista que foi expedida, anteriormente, a CTS ______  requer
anexar a certidão original retirada pelo interessado, 
o requerimento do interessado de cancelamento da Certidão de Tempo de Serviço, no qual esclarecerá o fim e a 

servidor, de próprio punho, que o tempo informado na CTS não foi aproveitado para 
contagem de tempo para concessão de aposentadoria em nenhum órgão público. 

15. No caso em tela, tendo em vista que foi expedida, anteriormente, a CTC ______, contendo período informado na 

a certidão original retirada pelo interessado, 
requerimento escrito de cancelamento da certidão, no qual esclarecerá o fim e a razão do pedido;

ime previdenciário a que se destinava a certidão contendo informações sobre a 
utilização, ou não, dos períodos lavrados na certidões, em caso afirmativo, para que fins foram utilizados.

(  ) 16. Nas Certidões por Tempo de Contribuição – CTC redigidas em mais de uma folha, deve

 

Relação de exigências para retificação, pelo órgão de origem, das 
presentes na Certidão de Tempo de Contribuição 

(  ) 1. De acordo com o art. 12 da Portaria MPS 154/2008 a CTC somente poderá ser emitida para ex-servidor do 
se em atividade, continuando vinculado ao 

mesmo órgão gestor,  a mencionada certidão não pode ser objeto de homologação pela SPPREV. 
se em exercício normal de trabalho, o referido processo de contagem de 

3, de 19/01/2009). 

3, de 19/01/2009). 

solicitando a Certidão por Tempo de Contribuição – CTC, 
o. O requerimento deverá informar para qual órgão destina-se a CTC ( art. 2,  

informada na Certidão por Tempo de Contribuição. 

informando os valores das remunerações (a partir de julho/1994), por competência, a 
serem utilizados no cálculo dos proventos de aposentadoria (art. 6°, X, Portaria MPS 154/2008). 

o pela Secretaria da Fazenda. 

o requerimento deverá expor as razões que justificam o pedido, 

requerimento escrito de cancelamento da certidão, no qual esclarecerá o fim e a razão do pedido; 
contendo informações sobre a 

utilização, ou não, dos períodos lavrados na certidões, em caso afirmativo, para que fins foram utilizados. 

para fins de concessão de 

, o requerimento deverá expor 
vendo apresentar (art. 16 e 17, Portaria MPS 154/2008): 

requerimento escrito de cancelamento da certidão, no qual esclarecerá o fim e a razão do pedido (art. 16, I da 

a que se destinava a certidão contendo informações sobre a 
utilização, ou não, dos períodos lavrados na certidões, em caso afirmativo, para que fins foram utilizados (art. 16, III da 

______  requer-se: 

o requerimento do interessado de cancelamento da Certidão de Tempo de Serviço, no qual esclarecerá o fim e a 

servidor, de próprio punho, que o tempo informado na CTS não foi aproveitado para 

______, contendo período informado na 

requerimento escrito de cancelamento da certidão, no qual esclarecerá o fim e a razão do pedido; 
ime previdenciário a que se destinava a certidão contendo informações sobre a 

utilização, ou não, dos períodos lavrados na certidões, em caso afirmativo, para que fins foram utilizados. 

, deve-se incluir nas páginas: 



(  ) I- os campos para transporte de tempo; 
(  ) II-  os campos de assinatura e identificação dos funcionários responsáveis pela emissão da certidão e do dirigente 
do órgão expedidor, bem como a data em que estes assinaram o documento (art. 6°, inciso VIII, Portaria MPS nº 
154/2008). 
(  ) 17. O campo para homologação da SPPREV deverá constar somente na última folha. 
(  ) 18. Informar somente no campo “certifico” da última folha da CTC a quantidade de dias de efetivo exercício e sua 
conversão em anos/meses/dias. 

(  ) 19. A homologação de CTC pela SPPREV referente a cargos em comissão somente é efetuada para períodos até 
31/12/1998. 

(  ) 20. Anexar documentação que comprove a mudança do nome da ex-servidora  razão da alteração de estado civil. 

(  ) 21. Detectamos em nosso sistema que o servidor encontra-se aposentado. Desta forma, requer-se seja anexada 
aos autos a portaria de concessão de aposentadoria, bem como que seja informado quais foram os períodos utilizados 
na concessão da aposentadoria. 
Observação: Aguardamos o atendimento da solicitação para que se proceda a análise da Certidão de  Tempo de 
Contribuição pelo setor competente. 

(  ) 22. Redigir uma CTC compreendendo os períodos de serviço/contribuição do ex-servidor  na função administrativa 
e outra abrangendo os períodos no magistério. 

(  ) 23. Redigir uma CTC para o período de serviço/contribuição de _________ a _________ e outra para os demais 
períodos, em virtude do ex-servidor ter tirado LSV (art. 202, EFP) durante este período e trabalhado para o estado de 
SP em outra função durante o período de LSV. 

(  ) 24. Tendo em vista o gozo de LSV (art. 202, EFP/SP) pelo ex-servidor, em período posterior a 01/04/2004 requer-
se seja anexado aos autos Certidão Negativa de Débito -CND referente ao período de afastamento. 
 
(  ) 25. Tendo em vista o gozo de LSV (art. 202, EFP/SP) pelo ex-servidor entre 23/09/2003 e 31/03/2004, requer-se 
seja anexada aos autos guia GARE referente aos recolhimentos  previdenciários efetuados dentro deste período. 

(  ) 26. Tendo em vista  o disposto no art. 2° , § 2º da Lei Complementar 1010/07, requer-se a exclusão, na CTC, dos 
períodos de serviço/contribuição iniciados após 02 de junho de 2007.   

(   ) 27. Tendo em vista a ocorrência de interrupção de exercício, requer-se seja informada a data de publicação no 
DOE da exoneração referente ao período de serviço/contribuição em que houve a interrupção de exercício. 

(   ) 28. Informar a data de publicação no DOE da portaria de exoneração/dispensa  referente ao período que 
compreende o dia 02/06/2007 (portaria especial de admissão _____________). 

(  ) 29. Os documentos a serem anexados aos autos do PUCT devem ser originais, cópias autenticadas ou cópias 
simples, desde que estas sejam conferidas com o documento original, devendo constar nestas últimas mencionada 
informação e a assinatura e identificação do funcionário conferente. 

(  ) 30. A documentação de fls. __________ contém informações a lápis. As informações contidas nos documentos do 
PUCT devem ser feitas por meio indelével. 

(  )31. Em razão de só haver documentos novos e/ou declarações no presente PUCT, apresentar documentos 
contemporâneos e/ou a fonte em que se basearam as declarações. 

Outros:_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Observação: O órgão de origem poderá suprir a documentação faltante por meio de declaração, 
conjuntamente com os documentos contemporâneos e/ou a fonte que a baseou. Importante frizar que para 
a homologação da CTC pelo órgão gestor é necessário que sejam cumpridos todos os requisitos e conste 
do PUCT a documentação necessária para conferência dos dados, em conformidade com a portaria 
154/2008 e Comunicado GT-3, de 19/01/2009. 

 
OBS:. OS DOCUMENTOS DEVERÃO SER ORIGINAIS OU COM AUTENTICAÇÃO DA REPARTIÇÃO. 
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