CERTIDÃO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
Certidão de Tempo de Contribuição – CTC é o documento emitido, conforme normas estabelecidas na
Previdência Social, na qual serão atestados os períodos de efetivo exercício e de contribuição do
cargo/função em que o servidor exerceu suas atividades no Tribunal de Contas do Município.
O pedido da Certidão de Tempo de Contribuição será através da autuação de processo eletrônico, na
qual será certificado ao ex-servidor o tempo de contribuição prestado junto ao TCMSP para fins de
solicitação de benefícios previdenciários junto ao Instituto Nacional Seguridade Social- INSS ou outro
Regime Próprio de Previdência Social- RPPS.

LEGISLAÇÃO
Instrução Normativa INSS/ PRESS nº 20, de 10/10/2007,
Instrução Normativa INSS/ PRESS nº 45 de 06/08/2010
Portaria MPS 154 de 15/05/2008
Portaria MF 567 de 18/12/2017

QUEM PODE SOLICITAR:
Somente servidores exonerados, nas seguintes categorias:
•Efetivos;
•Admitidos;
•Contratados; (até 15/12/1998)
•Em comissão (até 15/12/1998)

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA AUTUAÇÃO PROCESSO
Requerimento padronizado CTC;
Cédula de identidade (RG);
CPF
PIS/PASEP;
Comprovante de residência.
Se o ex-servidor não puder comparecer pessoalmente, será necessário nomear um procurador. A
procuração deverá ter firma reconhecida por autenticidade em cartório, devendo constar obrigatoriamente
como finalidade solicitar certidão por tempo de contribuição junto ao Tribunal de Contas do Município. O
procurador, além da procuração citada nos moldes acima, deverá juntar todas as cópias dos documentos
já elencados.

REQUERIMENTO CERTIDÃO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

ILMO. SENHOR SECRETÁRIO-GERAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO
DE SÃO PAULO
________________________________________________________________,portador
(a) do R.G. nº ____________________, emitido em ____/____/______, pela SSP/____,
CPF nº ___________________________ e PIS/PASEP nº ________________________,
residente

e

domiciliado

(a)

a

_______________________________________________________________________
nº___________ bairro______________________ cidade ____________________estado
___________________ CEP _____________ – tel.:___________________________,
e-mail__________________________________________________________________
vem requerer Certidão de Tempo de Contribuição

para fins de averbação no (a)

_______________________________________________________________________
Obs: Juntar na autuação do requerimento cópia dos seguintes documentos: RG, CPF,
PIS/PASEP e Comprovante de residência.
Nestes Termos,
Pede deferimento.
São Paulo, ____ de ____________ de ______.
_____________________________________
Assinatura
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