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1.  OBJETIVO 

Estabelecer diretrizes para as atividades de emissão de certidão de tempo de contribuição – CTC. 

 

2.  ABRANGÊNCIA 

 Gerência de Compensação Previdenciária 

 Diretoria de Benefícios Previdenciários 

 Secretaria Geral 

 Protocolo 

 

3.  DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

 Decreto n. 1.639 (09/ 05/ 2017) – Aprova o Regimento Interno do Instituto de Previdência dos 

servidores Municiais de Goiânia. 

 Orientação Normativa SPS n. 02 (31/ 03/ 2009) 

 Lei n. 6.226 (14/ 07/ 1975) – Dispõe sobre a contagem recíproca de tempo de serviço público 

federal e de atividade privada, para efeito de aposentadoria 

 Portaria n. 154 (15/ 05/ 2008) – Disciplina procedimentos sobre a emissão de certidão de 

tempo de contribuição pelos regimes próprios de previdência social. 

 Portaria MF n. 567 (18/ 12/ 2017) – Alterou as normas para a emissão da Certidão de Tempo 

de Contribuição (CTC) pelos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), previstas na 

Portaria MPS nº 154, de 2008 

 Portaria MF n. 567 (18/ 12/ 2017) – Altera disposições da Portaria MPS nº 154, de 15 de maio 

de 2008, e o Anexo da Portaria MPS n° 402, de 10 de dezembro de 2008. 

 

4.  DEFINIÇÕES / SIGLAS UTILIZADAS 

4.1 Definições 

 Certidão de tempo de contribuição (CTC) – é um documento exclusivo para servidores 

públicos efetivos que efetuam recolhimentos previdenciários para Regime Próprio de 

Previdência Social. A certidão permite ao servidor público utilizar o seu tempo de contribuição 

ao INSS para obtenção de benefícios junto ao órgão onde ele atualmente trabalha. 

 

4.2 Siglas 

 DIRBEN – Diretoria de Benefícios Previdenciários 

 SECGER – Secretaria Geral 

 GERCOMP – Gerência de Compensação Previdenciária 

http://www.previdencia.gov.br/wp-content/uploads/2017/12/PORTARIA-MPS-n%C2%BA-154-de-15mai2008-atualizada-at%C3%A9-20dez2017.pdf
http://sislex.previdencia.gov.br/paginas/66/MPS/2008/154.htm
http://sislex.previdencia.gov.br/paginas/66/MPS/2008/154.htm
http://sislex.previdencia.gov.br/paginas/66/MPS/2008/402.htm
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5.  DETALHAMENTO 

A execução deste processo deverá seguir as diretrizes estabelecidas abaixo: 

 

Atividade Descrição da atividade 

1. Receber o 

processo no sistema 

COMPLETE 

Quando do recebimento de processos administrativos relativos à solicitação de emissão 

de Certidão de Tempo de Contribuição, a Equipe – Compensação Previdenciária 

deverá receber o processo, via sistema COMPLETE. 

2. Analisar a 

conformidade da 

documentação do 

processo 

A Equipe – Compensação Previdenciária deverá analisar se o processo administrativo 

contempla os seguintes documentos (cópias): 

 Documentos pessoais; 

 Requerimento, com detalhamento do local de destinação; 

 Comprovante de endereço; 

 Procuração e documentos pessoais do procurador (quando for o caso de 

representação do aposentado). 

Observação: As cópias dos documentos devem ser conferidas com o original pelo 

Protocolo do IPSM e devem estar carimbadas com os dizeres “CONFERE COM O 

ORIGINAL” ou as cópias devem estar autenticadas. 

3. Devolver o 

processo, via 

sistema 

COMPLETE, ao 

Protocolo para 

providências 

Caso a documentação não esteja conforme, a Equipe – Compensação Previdenciária 

deverá devolver o processo, via sistema COMPLETE, ao Protocolo para providências. 

4. Elaborar e 

encaminhar 

“Despacho” à 

DIRBEN para 

ciência e solicitação 

junto ao órgão de 

lotação do servidor 

das informações 

financeiras e 

encaminhar o 

processo, via 

sistema COMPLETE 

Caso a documentação esteja conforme e o servidor (solicitante) foi admitido antes do ano 

1992, a Equipe – Compensação Previdenciária deverá elaborar um “Despacho” à 

Diretoria de Benefícios Previdenciários para ciência do processo e solicitação junto ao 

órgão de lotação do servidor das informações financeiras e funcionais. 

A Equipe – Compensação Previdenciária deverá fazer a juntada do “Despacho” no 

processo, encaminhando-o, via sistema COMPLETE, à Diretoria de Benefícios 

Previdenciários para providências. 
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5. Receber o 

processo no sistema 

COMPLETE, 

elaborar e 

encaminhar 

Despacho à 

SECGER solicitando 

providências em 

relação à obtenção 

de informações 

financeiras e 

funcionais junto ao 

órgão de lotação do 

servidor, e 

encaminhar o 

processo,  via 

sistema COMPLETE 

A Diretoria de Benefícios Previdenciários deverá receber o processo no sistema 

COMPLETE, tomar ciência do assunto e elaborar um “Memorando” à Secretaria Geral / 

Presidência solicitando providências em relação à obtenção de informações financeiras e 

funcionais junto ao órgão de lotação do servidor. 

Posteriormente, a Diretoria de Benefícios Previdenciários deverá fazer a juntada do 

“Despacho” no processo, encaminhando-o, via sistema COMPLETE, à Secretaria Geral 

para providências. 

As providências de solicitação e recebimento de documentos junto a outros órgãos pela 

Secretaria Geral são realizadas conforme diretrizes descritas no PG. 06 – Secretaria 

Geral - Atividades. 

6. Receber 

informações 

solicitadas, elaborar 

“Despacho” e 

encaminhar o 

processo à DIRBEN 

/ GERCOMP, via 

sistema COMPLETE 

Quando do recebimento das informações solicitadas (financeiras e funcionais) pelo órgão 

de origem do servidor, a Secretaria Geral deverá elaborar um “Memorando” com a 

documentação recebida em anexo, fazer a juntada dos documentos no processo, e 

encaminhar o mesmo, via sistema COMPLETE, à Diretoria de Benefícios Previdenciários 

/ Gerências de Compensação Previdenciária para providências. 

7. Receber o 

processo no sistema 

COMPLETE e 

analisar as 

informações 

Quando do recebimento do processo encaminhado pela Secretaria Geral, a Equipe – 

Compensação Previdenciária deverá receber o processo no sistema COMPLETE, e 

analisar as informações encaminhadas pelo órgão de origem do servidor, sendo elas: 

 Informação Financeira; 

 Informação Funcional, englobando: lotação, licenças de interesse particular, 

averbações, faltas, disponibilidade, dentre outras. 

8. Elaborar 

Despacho à 

DIRBEN informando 

as pendências a 

serem tratadas pelo 

órgão de lotação do 

servidor e 

encaminhar o 

processo, via 

sistema 

COMPLETE. 

Caso as informações encaminhadas pelo órgão de origem do servidor, contidas no 

processo administrativo, não sejam suficientes, a Equipe – Compensação 

Previdenciária deverá elaborar um “Despacho” à Diretoria de Benefícios Previdenciários 

informando as pendências a serem tratadas pelo órgão de lotação do servidor para a 

continuidade do processo, fazer a juntada do “Despacho” no processo e encaminhar o 

mesmo, via sistema COMPLETE. 
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9. Receber o 

processo no sistema 

COMPLETE, 

elaborar Despacho 

à SECGER 

informando as 

pendências a serem 

tratadas junto ao 

órgão de lotação do 

servidor, e 

encaminhar o 

processo, via 

sistema COMPLETE 

A Diretoria de Benefícios Previdenciários deverá receber o processo no sistema 

COMPLETE, tomar ciência do assunto e elaborar um “Memorando” à Secretaria Geral / 

Presidência solicitando providências em relação à obtenção das informações pendentes 

junto ao órgão de lotação do servidor. 

Posteriormente, a Diretoria de Benefícios Previdenciários deverá fazer a juntada do 

“Despacho” no processo, encaminhando-o, via sistema COMPLETE, à Secretaria Geral 

para providências. 

As providências de solicitação e recebimento de documentos junto a outros órgãos pela 

Secretaria Geral são realizadas conforme diretrizes descritas no PG. 06 – Secretaria 

Geral - Atividades. 

10. Receber 

informações 

solicitadas, elaborar 

“Despacho” e 

encaminhar o 

processo à DIRBEN 

/ GERCOMP, via 

sistema COMPLETE 

Quando do recebimento pelo órgão de origem do servidor das informações pendentes 

solicitadas, a Secretaria Geral deverá elaborar um “Memorando” com a documentação 

recebida em anexo, fazer a juntada dos documentos no processo, e encaminhar o 

mesmo, via sistema COMPLETE, à Diretoria de Benefícios Previdenciários / Gerências 

de Compensação Previdenciária para providências. 

11. Emitir no 

sistema COMPLETE 

a Ficha Funcional e 

Financeira do 

solicitante 

Caso a documentação esteja conforme e o servidor (solicitante) foi admitido depois do 

ano 1992, a Equipe – Compensação Previdenciária deverá emitir as Informações 

Funcionais e Financeiras do servidor, no sistema COMPLETE. 

 

12. Elaborar 

“Despacho” à 

DIRBEN para 

ciência do motivo e 

encaminhamento à 

Presidência para 

emissão de decisão 

administrativa e 

encaminhar o 

processo, via 

sistema COMPLETE 

Com base nas informações funcionais e financeiras do servidor e, caso seja constatado 

que a emissão da CTC não seja pertinente, conforme estabelecido na Portaria n.154 (15/ 

05/ 2008), a Equipe – Compensação Previdenciária deverá elaborar um “Despacho” à 

Diretoria de Benefícios Previdenciários para ciência do motivo e solicitar o 

encaminhamento do processo à Presidência para emissão de decisão administrativa, 

ciência da decisão junto ao servidor (solicitante) pelo Protocolo e posterior arquivamento 

do processo pelo Protocolo, fazer a juntada do “Despacho” no processo, encaminhando-

o, via sistema COMPLETE. 
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13. Receber o 

processo no sistema 

COMPLETE, 

elaborar “Despacho” 

à SECGER 

solicitando emissão 

de decisão 

administrativa e 

encaminhar o 

processo, via 

sistema COMPLETE 

A Diretoria de Benefícios Previdenciários deverá receber o processo no sistema 

COMPLETE, tomar ciência do assunto e elaborar um “Memorando” à Secretaria Geral / 

Presidência solicitando emissão de decisão administrativa. 

Posteriormente, a Diretoria de Benefícios Previdenciários deverá fazer a juntada do 

“Despacho” no processo, encaminhando-o, via sistema COMPLETE, à Secretaria Geral 

para providências junto à Presidência e Protocolo. 

As providências de emissão da decisão administrativa são realizadas conforme diretrizes 

descritas no PG. 06 – Secretaria Geral - Atividades. 

14. Entrar em 

contato com o 

requerente para 

ciência da decisão 

administrativa e 

providenciar o 

arquivamento do 

processo 

Após emissão da decisão administrativa pela Presidência e quando do recebimento do 

processo administrativo encaminhado pela Secretaria Geral, o Protocolo deverá receber 

o processo no sistema COMPLETE, entrar em contato com o requerente para ciência da 

decisão administrativa, solicitando a assinatura do mesmo na própria decisão. 

Posteriormente, o Protocolo deverá providenciar o arquivamento do processo, conforme 

diretrizes estabelecidas no PG.12 – Gestão do Arquivo. 

15. Emitir Certidão 

de Tempo de 

Contribuição, em 02 

(duas) vias, 

inserindo as 

informações 

conforme solicitado 

no processo 

Com base nas informações funcionais e financeiras do servidor e, caso seja constatado 

que a emissão da CTC seja pertinente, conforme estabelecido na Portaria n.154 (15/ 05/ 

2008), a Equipe – Compensação Previdenciária deverá emitir a “Certidão de Tempo de 

Contribuição”, em 02 (duas) vias, constando, obrigatoriamente, no mínimo, as seguintes 

informações exigidas pela Portaria n.154: 

Art. 6º Após as providências de que trata o art. 5º e observado, quando for o caso, o 

art.10 desta Portaria, a unidade gestora do RPPS ou o órgão de origem do servidor 

deverá emitir a CTC sem rasuras, constando, obrigatoriamente, no mínimo: 

I - órgão expedidor; 

II - nome do servidor, matrícula, RG, CPF, sexo, data de nascimento, filiação, PIS ou 

PASEP, cargo efetivo, lotação, data de admissão e data de exoneração ou demissão; 

III - período de contribuição ao RPPS, de data a data, compreendido na certidão; 

IV - fonte de informação; 

V - discriminação da frequência durante o período abrangido pela certidão, indicadas as 

alterações existentes, tais como faltas, licenças, suspensões e outras ocorrências; 

VI - soma do tempo líquido, que corresponde ao tempo bruto de dias de vínculo ao RPPS 

de data a data, inclusive o dia adicional dos anos bissextos, descontados os períodos de 

faltas, suspensões, disponibilidade, licenças e outros afastamentos sem remuneração; 

VII - declaração expressa do servidor responsável pela emissão da certidão, indicando o 

tempo líquido de efetiva contribuição em dias e o equivalente em anos, meses e dias, 

considerando-se o mês de 30 (trinta) e o ano de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias; 

VIII - assinatura do responsável pela emissão da certidão e do dirigente do órgão 
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expedidor; 

IX - indicação da lei que assegure ao servidor aposentadorias voluntárias por idade e por 

tempo de contribuição e idade, aposentadorias por invalidez e compulsória e pensão por 

morte, com aproveitamento de tempo de contribuição prestado em atividade vinculada ao 

RGPS ou a outro RPPS; 

X - relação das remunerações de contribuição por competência, a serem utilizadas no 

cálculo dos proventos da aposentadoria, apuradas em todo o período certificado desde a 

competência julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela 

competência, sob a forma de anexo; 

XI - homologação da unidade gestora do RPPS, no caso da certidão ser emitida por outro 

órgão da administração do ente federativo. 

16. Providenciar 

assinaturas na CTC 

e elaborar 

“Despacho” à 

DIRBEN para 

ciência, solicitação 

de assinatura e 

retirada da CTC no 

Protocolo e 

encaminhar o 

processo, via 

sistema COMPLETE 

Após emissão da “Certidão de Tempo de Contribuição”, a Equipe – Compensação 

Previdenciária deverá providenciar assinaturas (Responsável pela informação e da 

Gerência de Compensação Previdenciária), anexar Certidão no processo, elaborar um 

“Despacho” à Diretoria de Benefícios Previdenciários para ciência, assinatura e 

solicitação de encaminhamento do processo ao Protocolo para providências em relação à 

entrega da Certidão ao requerente (solicitante) e posterior arquivamento do processo. 

17. Receber 

processo no sistema 

COMPLETE, 

assinar as vias da 

Certidão e 

encaminhar 

processo para 

assinatura pela 

Presidência, via 

sistema COMPLETE 

A Diretoria de Benefícios Previdenciários deverá receber o processo no sistema 

COMPLETE, tomar ciência do assunto, assinar as vias da “Certidão de Tempo de 

Contribuição” e encaminhar o processo, via sistema COMPLETE, à Secretaria Geral para 

providências em relação a assinatura por parte da Presidência. 

 

18. Receber o 

processo no sistema 

COMPLETE, 

providenciar 

assinatura da 

Presidência e 

encaminhar o 

processo ao 

Protocolo, via 

sistema COMPLETE 

A Secretaria Geral deverá receber o processo no sistema COMPLETE, providenciar a 

assinatura da Presidência nas vias da “Certidão de Tempo de Contribuição” e 

encaminhar o processo ao Protocolo, via sistema COMPLETE, para providências de 

entrega da Certidão ao requerente e posterior arquivamento do processo. 
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19. Receber o 

processo no sistema 

COMPLETE e entrar 

em contato com o 

requerente para a 

entrega da CTC 

Quando do encaminhamento do processo pela Secretaria Geral, o Protocolo deverá 

receber o processo no sistema COMPLETE e entrar em contato com o requerente 

solicitando que o mesmo compareça ao IPSM para a retirada da “Certidão de Tempo de 

Contribuição”.  

20. Receber o 

requerente, colher 

assinatura de 

ciência, entregar a 

via da CTC e 

providenciar o 

arquivamento do 

processo 

O Protocolo deverá receber o requerente, colher a assinatura do mesmo na via da 

“Certidão de Tempo de Contribuição” juntada no processo administrativo e entregar a 

outra via da “Certidão de Tempo de Contribuição” (anexa ao processo) ao requerente. 

Após entrega, o Protocolo deverá providenciar o arquivamento do processo conforme 

diretrizes estabelecidas no PG. 12 – Gestão de Arquivo. 

21. Atender o 

solicitante e analisar 

qual a 

alteração/retificação 

está sendo 

solicitada 

Quando da solicitação por parte do requerente em relação à alteração/retificação da 

“Certidão de Tempo de Contribuição” já emitida e entregue, a Equipe – Compensação 

Previdenciária deverá analisar a pertinência legal do que está sendo solicitando. 

22. Explicar o 

motivo ao solicitante 

Caso a solicitação de alteração/retificação não seja pertinente ao IPSM, a Equipe – 

Compensação Previdenciária deverá explicar o motivo ao requerente. 

23. Recolher 

Certidão entregue 

anteriormente e 

solicitar ao  

solicitante o 

preenchimento do 

"Requerimento da 

Solicitação” 

Caso a solicitação de alteração/retificação seja pertinente ao IPSM, a Equipe – 

Compensação Previdenciária deverá solicitar que o requerente entregue a “Certidão de 

Tempo de Contribuição” já entregue anteriormente e solicitar que o mesmo preencha o 

"Requerimento da Solicitação" para continuidade do processo de alteração/retificação da 

CTC. 

24. Solicitar 

desarquivamento do 

processo, junto ao 

Arquivo e fazer a 

juntada do 

Requerimento no 

processo 

Com o "Requerimento da Solicitação" da alteração/retificação da “Certidão de Tempo de 

Contribuição”, a Equipe – Compensação Previdenciária deverá providenciar o 

desarquivamento do processo junto ao Arquivo conforme diretrizes conforme diretrizes 

estabelecidas no PG. 12 – Gestão de Arquivo. 

Quando do recebimento do processo pelo Arquivo – GERADM, a Equipe – 

Compensação Previdenciária deverá fazer a juntada do requerimento no processo para 

continuidade do processo de emissão de nova “Certidão de Tempo de Contribuição”. 
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6.  RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Instalações físicas 

 Sistema COMPLETE 

 

7.  RECOMENDAÇÕES GERAIS 

 Conforme Portaria n.154 (15/ 05/ 2008), Art. 11. É vedada a emissão de CTC: I - com 

contagem de tempo de contribuição de atividade privada com a de serviço público ou de 

mais de uma atividade no serviço público, quando concomitantes; II - em relação a período 

que já tiver sido utilizado para a concessão de aposentadoria em qualquer regime de 

previdência social; III - com contagem de tempo fictício; IV - com conversão de tempo de 

serviço exercido sob condições especiais em tempo de contribuição comum; V - relativa a 

período de filiação a outro RPPS ou ao RGPS, ainda que o servidor tenha prestado 

serviços ao próprio ente emissor naquele período, e que esse tempo tenha sido objeto de 

averbação; VI - para ex-servidor não titular de cargo efetivo, em relação a período posterior 

a16/12/1998. 

 

 

8.  CONTROLE DE REGISTROS 

Os registros gerados pelas atividades deste processo devem ser controlados da seguinte forma: 

 

Identificação Armazenamento Proteção / Acesso Recuperação Retenção  Disposição 

Despacho/ Ficha 

funcional e financeira/ 

Certidão de tempo de 

contribuição/ Decisão 

Administrativa 

Processo 

administrativo 

Pasta do processo 

Acesso aos servidores 

municipais 

Indexado por 

número do 

processo 

Permanente - 
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9.  ANEXOS 

Fluxograma n. 10 – Emissão – Certidão de Tempo de Contribuição. 
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