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1 INTRODUÇÃO 

Na sessão do Pleno do dia 29 de julho de 2009, o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco aprovou a 
Resolução TC Nº 06/2009, que dispõe sobre os atos de concessão de aposentadoria, reforma, transferência 
para a reserva remunerada e pensão por morte e estabelece os documentos necessários à análise dos 
respectivos atos concessivos. 

Em seu Artigo 3º, a Resolução determina que “Nenhum processo de aposentadoria, reforma, transferência 
para a reserva remunerada ou pensão por morte será formalizado sem que o órgão ou entidade concessora 
do benefício tenha remetido ao TCE-PE os documentos indispensáveis à análise do ato concessivo, nos 
termos dos Anexos II e III desta Resolução.” Ou seja, o envio de documentação incompleta ou a presença 
de vícios formais em documentos enviados pode inviabilizar até mesmo sua transformação em processo 
(formalização). 

Alinhado com a missão de orientar a gestão pública em benefício da sociedade, a Divisão de Protocolo – 
DIPR, do Departamento de Expediente e Protocolo – DEP, com a colaboração do Núcleo de Atos de 
Pessoal do TCE-PE, oferece aos jurisdicionados o presente Guia de Referência – Documentos de 
Aposentadoria e Pensão, a ser consultado antes e durante a seleção e preparação de documentos 
destinados à formalização de processos de Aposentadoria, Reserva e Reforma, e de Pensão, no âmbito 
deste Tribunal. 

A observância das orientações contidas neste Guia trará maior celeridade à formalização e trâmite dos 
processos no Tribunal – beneficiando o Cidadão – bem como, reduzirá a ocorrência de erros que, por 
vezes, levam o Tribunal a julgar ilegal o ato concessivo, negando-lhe registro e sujeitando os responsáveis 
às consequências previstas na legislação. 

� É importante observar que um ato (ou portaria) julgado ilegal deve ser invalidado pela 
autoridade responsável por ele em até cinco dias contados a partir da data de publicação do 
respectivo Acórdão ou Extrato de Decisão Monocrática, não mais sendo possível sua retificação. 
Nestes casos, é imprescindível a publicação de um novo ato concessivo confeccionado em total 
consonância com a Resolução TC Nº 06/2009, invalidando integralmente o anterior! 

Por fim, cabe salientar que além de fornecer o presente Guia, também disponível na página do Tribunal na 
internet (www.tce.pe.gov.br/cartilhas), o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco põe-se à disposição 
dos jurisdicionados para esclarecer quaisquer dúvidas relativas à Resolução TC Nº 06/2009, por telefone ou 
em visitas técnicas que podem ser agendadas diretamente com o Núcleo de Atos de Pessoal do TCE-PE, 
através do número 3181.7766. 
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2 PROCESSOS DE PENSÃO 

2.1 Confecção do ato ou portaria concessiva 

A Resolução TC Nº 06/2009 estabelece que um ato ou portaria de concessão de pensão por morte deve ser 
confeccionado nos moldes do exemplo mostrado mais abaixo, contendo todas as informações descritas a 
seguir: 

Informações indispensáveis 

1) Número e data do ato ou portaria; 

2) Autoridade responsável pela concessão do 
benefício; 

3) Artigo, número e data da lei local que 
estabelece a competência para concessão dos 
benefícios; 

4) Data da vigência do benefício; 

5) Nomes completos de todos os beneficiários; 

6) O nome completo do ex-segurado; 

7) O cargo efetivo ocupado pelo ex-segurado; 

8) A classe, nível e/ou faixa salarial; 

9) A matrícula / inscrição do ex-segurado; 

10) Data do óbito; 

11) A fundamentação legal da pensão; 

12) Assinatura, nome e cargo da autoridade 
responsável pela concessão. 

 

Exemplo de ato ou portaria 

 

PORTARIA Nº 255 de 22/5/2010. 

 

O Presidente do Instituto de Previdência de Providência, no uso das atribuições conferidas pelos 
artigos 22 e 25 da Lei Municipal n.º 225/2009, RESOLVE: 

 

 

Conceder pensão por morte, a contar de 25/2/2010, a Fulana de Tal e Fulaninho de Tal, beneficiários 

do ex-segurado Fulano de Tal, que ocupou o cargo de Auxiliar de Faz-tudo, classe 2, nível 5, 

matrícula 225225, falecido em 22/2/2010, nos termos do artigo 25 do Estatuto dos Servidores 

Públicos do Município de Providência. 

 
______________________________________ 

Beltrano de Tal e Qual 
Diretor Presidente do PrevProv 
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2.2 Seleção e preparação de documentos 

Para a formalização do processo que concederá registro ao ato de concessão de pensão por morte, serão 
enviados ao Tribunal documentos que podem ser divididos em três categorias:  

1) documentos que precisam estar presentes em todos os processos; 

2) documentos que estarão presentes a depender se o ex-servidor faleceu na ativa ou já estava 
aposentado, reformado ou na reserva à época do óbito;  

3) documentos que estarão presentes a depender de quem são os beneficiários. 

� Todas as cópias de documentos encaminhadas ao TCE-PE devem ser autenticadas por um 
servidor público do órgão que as envia, ou seja, só serão aceitas se estiverem devidamente 
carimbadas, contendo ainda o número de matrícula e a assinatura desse servidor, OU 
autenticadas em cartório (por tabelião)! 

Independentemente da categoria em que se enquadra, a documentação deve ser enviada em total 
conformidade com o que foi estabelecido na Resolução TC 06/2009, e contendo os documentos listados em 
seu anexo III conforme o caso, descritos a seguir: 

 

Documentos necessários a todos os processos 

Essenciais a todos os processos, independentemente de quantos e quem são os beneficiários: 

1) Requerimento de pensão por morte, com endereço(s) atualizado(s) do(s) beneficiário(s), assinado pelo(s) 
interessado(s) ou pelo representante legal, dirigido à autoridade competente, estadual ou municipal, do 
órgão ou entidade concessora do benefício; 

2) Ato ou portaria que concedeu a pensão por morte, confeccionado de acordo com o exemplo 
apresentado neste Guia; 

3) Cópia da publicação do ato ou portaria veiculado no Diário Oficial do Estado ou do Município. Caso o 
Município não possua imprensa oficial, deverá ser remetida uma declaração assinada pela autoridade 
competente, informando a devida publicidade; 

4) Cópia da Certidão de Óbito do ex-segurado, ou da Sentença Judicial Declaratória de Morte Presumida ou 
Ausência, conforme o caso; 

5) Cópia da Carteira de Identidade (RG) do ex-segurado; 

6) Cópia do CPF do ex-segurado; 

7) Caso tenha havido casamento ou separação com mudança de nome do ex-segurado, declaração 
assinada pelo(s) requerente(s) atestando a mudança de nome, acompanhada dos documentos 
comprobatórios; 

8) Demonstrativo do rateio do benefício entre os interessados, na forma da lei, de acordo com a quantidade 
de beneficiários que se apresentarem. 
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Documentos do ex-segurado na ativa 

Necessários apenas se o ex-segurado estava na ativa, ou seja, trabalhando à época do óbito: 

1) Cópia da Ficha Funcional (Histórico Funcional) do ex-segurado, contendo os registros desde sua 
admissão até o óbito; 

� Ficha Funcional é a informação cadastral do servidor no município (ou órgão),  que indica os 
dados pessoais, identidade, CPF, endereço, filiação, nome do cargo que ocupa, a data de 
admissão e eventuais alterações na nomenclatura do cargo! 

2) Certidão de tempo de contribuição emitida pelo órgão ou entidade que concedeu o benefício, bem como 
dos outros órgãos ou entidades onde o ex-segurado eventualmente tenha trabalhado, contendo as 
informações a seguir: 

• A data de admissão (quando celetista) ou do efetivo exercício (quando estatutário); 

• Licenças concedidas com a indicação da modalidade e do período; 

• Férias e licenças-prêmio não gozadas mencionando os exercícios e períodos aquisitivos 
correspondentes; 

• Faltas e demais deduções ao tempo de serviço e/ou contribuição; e  

• Indicação da fonte onde se encontram as informações averbadas na Certidão. 

3) Caso haja tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), certidão expedida pelo 
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS); 

4) Certidão de verbas remuneratórias confeccionada de acordo com o exemplo apresentado no final 
deste Guia, discriminando cada verba remuneratória e os respectivos valores percebidos pelo ex-segurado 
na data do óbito, contemplando os fundamentos legais de concessão, fixação e incorporação de valores; 

5) Fichas financeiras do ex-segurado correspondentes ao período dos 36 (trinta e seis) meses 
imediatamente anteriores à data do óbito; 

� Ficha Financeira é o registro da evolução da remuneração do servidor ao longo dos trinta e 
seis meses anteriores ao óbito! 

6) Caso exista, o processo de justificação judicial do tempo de serviço, nos termos das Resoluções TC nº 
11/90, nº 01/91 ou nº 09/93; 

7) Caso exista, o processo de estabilidade financeira; 

8) Caso o ex-segurado (servidor que faleceu) tenha exercido cargos em comissão ou funções gratificadas, 
certidão narrativa listando cada cargo ou função, discriminando os períodos de exercício, os respectivos 
atos ou portarias de nomeação ou designação e de exoneração ou dispensa, e mencionando as leis de 
criação e fixação da remuneração correspondente; 

9) Cópia da Decisão do TCE-PE que concedeu o Registro à admissão do ex-segurado (servidor que 
faleceu), caso ele tenha ingressado no cargo que ocupava à época do óbito depois do dia 05/10/1989. 

� Para análise dos benefícios de aposentadoria e pensão de servidores que ingressaram no 
serviço público após o dia 5 de outubro de 1989, é necessária a formalização de processo de 
Atos de Pessoal a fim de se verificar a legalidade da admissão. Desta forma, o ente público 
deverá anexar cópia da Decisão que julgou legal a admissão do servidor em tela. O conteúdo 
desta Decisão pode ser obtido na página do TCE-PE na internet (www.tce.pe.gov.br)! 
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Documentos do ex-segurado inativo 

Necessários apenas se o ex-segurado estava aposentado, reformado ou na reserva à época do óbito: 

1) Se o ex-segurado era servidor municipal, cópia da deliberação do TCE-PE que concedeu registro do ato 
de inativação se posterior a 05/10/1989 ou, inexistindo este, cópia do ato ou portaria de inativação e demais 
documentos que comprovem as vantagens e gratificações incorporadas aos proventos; 

2) Se o ex-segurado era servidor estadual, cópia da deliberação do TCE-PE que concedeu registro do ato 
de inativação ou, inexistindo este, cópia do ato ou portaria de inativação e demais documentos que 
comprovem as vantagens e gratificações incorporadas aos proventos; 

3) Caso haja enquadramentos em cargos distintos daquele em que se deu a inativação, Declaração 
informando os casos com a devida fundamentação legal; 

4) Certidão feita de acordo com o modelo presente na Resolução, discriminando as verbas 
remuneratórias e  os respectivos valores percebidos a título de proventos pelo ex-segurado no mês 
imediatamente anterior a seu óbito, contemplando os fundamentos legais de concessão e fixação de 
valores. 

 

Documentos do cônjuge 

Essenciais quando um dos beneficiários é a esposa ou o marido do(a) ex-segurado(a): 

1) Cópia da certidão de casamento; 

2) Cópia da Carteira de Identidade (RG); 

3) Cópia do CPF. 

 

Documentos do companheiro(a) 

Essenciais quando um dos beneficiários é companheiro(a) de união estável: 

1) Declaração assinada pelo companheiro(a) do servidor(a) que faleceu e por duas testemunhas, afirmando 
que mantinha relação de união estável com o ex-servidor; 

2) Demais documentos que constituam início de prova de ter havido união estável entre o companheiro(a) e 
o servidor que faleceu, tais como: certidão de nascimento de filho havido em comum, certidão de 
casamento religioso, prova do mesmo domicílio, conta bancária conjunta etc. 

3) Cópia da Carteira de Identidade (RG); 

4) Cópia do CPF. 

 

Documentos do credor de alimentos 

Essenciais quando um dos beneficiários é ex-cônjuge ou ex-companheiro(a) e recebe pensão alimentícia: 

1) Comprovação que recebia pensão de alimentos do ex-segurado; 

� Esta comprovação pode ser feita através do desconto indicado em contracheque e cópia da 
decisão do processo judicial que determinou a respectiva pensão! 
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2) Cópia da Carteira de Identidade (RG); 

3) Cópia do CPF. 

 

Documentos do filho(a) menor 

Essenciais quando um (ou mais) dos beneficiários é filho(a) menor, nos termos da lei que regula o regime 
próprio do ente concessor do benefício: 

1) Se beneficiário inválido, laudo médico atestando a existência do estado de invalidez permanente ou 
temporária, que a invalidez foi constatada antes da morte do ex-segurado e que se tornou inválido na 
condição de menor, nos termos da lei que regula o regime próprio do ente concessor do benefício. 

2) Cópia da Carteira de Identidade (RG) ou, em caso de inexistência desta, cópia da Certidão de 
Nascimento; 

3) Cópia do CPF. 

 

Documentos do enteado(a) menor 

Essenciais quando um (ou mais) dos beneficiários é enteado(a) menor, nos termos da lei que regula o 
regime próprio do ente concessor do benefício: 

1) Se beneficiário inválido, laudo médico atestando a existência do estado de invalidez permanente ou 
temporária, que a invalidez foi constatada antes da morte do ex-segurado e que se tornou inválido na 
condição de menor, nos termos da lei que regula o regime próprio do ente concessor do benefício; 

2) Se o vínculo do ex-segurado era com órgão da esfera estadual, declaração de que o enteado não é 
credor de alimentos, que não recebe renda de seus bens superior a duas vezes a menor remuneração paga 
pelo Estado de Pernambuco aos seus servidores e que não recebe benefícios previdenciários do Estado ou 
de outro Sistema de Seguridade Previdenciária, inclusive privado; 

3) Cópia da Carteira de Identidade (RG) ou, em caso de inexistência desta, cópia da Certidão de 
Nascimento; 

4) Cópia do CPF. 

 

Documentos do tutelado(a) menor 

Essenciais quando um (ou mais) dos beneficiários é tutelado(a) menor, nos termos da lei que regula o 
regime próprio do ente concessor do benefício: 

1) Se beneficiário inválido, laudo médico atestando a existência do estado de invalidez permanente ou 
temporária, que a invalidez foi constatada antes da morte do ex-segurado e que se tornou inválido na 
condição de “menor”, nos termos da lei que regula o regime próprio do ente concessor do benefício; 

2) Se o vínculo do ex-segurado era com órgão da esfera estadual, declaração de que o tutelado não é 
credor de alimentos (não recebe pensão alimentícia de qualquer origem), que não recebe renda de seus 
bens (aluguéis, por exemplo), superior a duas vezes a menor remuneração paga pelo Estado de 
Pernambuco aos seus servidores e que não recebe benefícios previdenciários do Estado, do INSS ou de 
outro Sistema de Seguridade Previdenciária, inclusive previdência privada; 
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3) Cópia do termo de tutela ou documento equivalente. 

4) Cópia da Carteira de Identidade (RG) ou, em caso de inexistência desta, cópia da Certidão de 
Nascimento; 

5) Cópia do CPF. 

 

Documentos dos pais 

Essenciais quando um dos beneficiários é a mãe ou o pai: 

1) Declaração do pai e/ou mãe de que este(s) vivia(m) sob a dependência econômica e sustento alimentar 
do ex-segurado. 

2) Cópia da Carteira de Identidade (RG); 

3) Cópia do CPF. 

 

Documentos do irmão ou irmã 

Essenciais quando um (ou mais) dos beneficiários é irmão ou irmã: 

1) Se beneficiário inválido, laudo médico atestando a existência do estado de invalidez permanente ou 
temporária, que a invalidez foi constatada antes da morte do ex-segurado e que se tornou inválido na 
condição de “menor”, nos termos da lei que regula o regime próprio do ente concessor do benefício; 

2) Cópia da Carteira de Identidade (RG); 

3) Cópia do CPF. 
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3 PROCESSOS DE APOSENTADORIA OU RESERVA E 
REFORMA 

3.1 Confecção do ato ou portaria concessiva 

A Resolução TC Nº 06/2009 estabelece que um ato ou portaria de concessão de aposentadoria, de reforma 
ou transferência para a reserva remunerada deve ser confeccionado nos moldes do exemplo mostrado mais 
abaixo, contendo todas as informações descritas a seguir:  

Informações indispensáveis 

1) Número e data do ato ou portaria; 

2) Autoridade responsável pela concessão do 
benefício; 

3) Artigo, número e data da lei local que 
estabelece a competência para concessão dos 
benefícios; 

4) O benefício concedido (aposentadoria, reforma 
ou transferência para a reserva remunerada); 

5) A especificação da hipótese da inativação (por 
invalidez permanente, compulsória, por tempo de 
contribuição, por idade, especial por tempo de 
magistério, ex-officio etc.); 

6) O nome completo do interessado(a); 

7) O cargo efetivo ocupado pelo(a) interessado(a) 
na data da inativação; 

8) A classe, nível e/ou faixa salarial; 

9) A matrícula / inscrição do interessado; 

10) O órgão/entidade de lotação do(a) 
interessado(a); 

11) A fundamentação legal da inativação; 

12) Assinatura, nome e cargo da autoridade 
responsável pela concessão. 

Exemplo de ato ou portaria concessiva 

 

PORTARIA Nº 225 de 22/5/2009. 

 

O Presidente do Instituto de Previdência de Providência, no uso das atribuições conferidas pelos 
artigos 22 e 25 da Lei Municipal n.º 225/2009, RESOLVE: 

 

 

Conceder aposentadoria por tempo de contribuição a Fulano de Tal, Auxiliar de Faz-tudo, classe 2, 

nível 5, matrícula 225225, lotado na Secretaria de Serviços Públicos, nos termos do artigo 22 do 

Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Providência. 

 
______________________________________ 

Beltrano de Tal e Qual 
Diretor Presidente do PrevProv 
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3.2 Seleção e preparação de documentos 

Para a formalização do processo que concederá registro ao ato de concessão de aposentadoria, reforma ou 
transferência para a reserva remunerada, serão enviados ao Tribunal documentos em total conformidade 
com o que foi estabelecido na Resolução TC 06/2009, e contendo todos os documentos listados em seu 
anexo III, como apresentamos a seguir: 

� Todas as cópias de documentos encaminhadas ao TCE-PE devem ser autenticadas por um 
servidor público do órgão que as envia, ou seja, só serão aceitas se estiverem devidamente 
carimbadas, contendo ainda o número de matrícula e a assinatura desse servidor, OU 
autenticadas em cartório (por tabelião)! 

Documentos necessários a todos os processos 

1) Quando se tratar de inativação voluntária, requerimento assinado pelo interessado, com o respectivo 
protocolo de recebimento por parte do órgão ou entidade de origem; 

2) Ato ou portaria que concedeu a aposentadoria, reforma ou transferência para a reserva remunerada, 
confeccionado de acordo com o exemplo apresentado neste Guia; 

� É importante NÃO mencionar valores e nem vantagens! 

3) Cópia da publicação do ato ou portaria veiculado no Diário Oficial do Estado ou do Município. Caso o 
Município não possua imprensa oficial, deverá ser remetida declaração assinada pela autoridade 
competente, informando a devida publicidade; 

4) Cópia da Ficha Funcional (Histórico Funcional) do interessado, contendo os registros desde a admissão 
até a inativação; 

� Ficha Funcional é a informação cadastral do servidor no município (ou órgão),  que indica os 
dados pessoais, identidade, CPF, endereço, filiação, nome do cargo que ocupa, a data de 
admissão e eventuais alterações na nomenclatura do mesmo! 

5) Certidão de tempo de contribuição emitida pelo órgão ou entidade que concedeu o benefício, bem como 
dos outros órgãos ou entidades onde o interessado eventualmente tenha trabalhado, contendo as 
informações a seguir: 

• A data de admissão (quando celetista) ou do efetivo exercício (quando estatutário); 

• Licenças concedidas com a indicação da modalidade e do período; 

• Férias e licenças-prêmio não gozadas mencionando os exercícios e períodos aquisitivos 
correspondentes; 

• Faltas e demais deduções ao tempo de serviço e/ou contribuição; e  

• Indicação da fonte onde se encontram as informações averbadas na Certidão. 

6) Caso haja tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), certidão expedida pelo 
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS); 

7) Certidão de verbas remuneratórias confeccionada de acordo com o exemplo apresentado no final 
deste Guia, discriminando cada verba remuneratória e os respectivos valores percebidos até a data da 
inativação, ou, na hipótese de afastamento compulsório, na data-limite para permanência em atividade, 
contemplando, em ambos os casos, os fundamentos legais de concessão, fixação e incorporação de 
valores; 
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8) Fichas financeiras correspondentes ao período dos 36 (trinta e seis) meses imediatamente anteriores à 
inativação; 

� Ficha Financeira é o registro da evolução da remuneração do servidor nos trinta e seis 
meses! 

9) Caso exista, processo de justificação judicial do tempo de serviço, nos termos das Resoluções TC nº 
11/90, nº 01/91 ou nº 09/93; 

10) Caso exista, processo de estabilidade financeira; 

11) Caso o interessado tenha exercido cargos em comissão ou funções gratificadas, certidão narrativa 
listando cada cargo ou função, discriminando os períodos de exercício, os respectivos atos ou portarias de 
nomeação ou designação e de exoneração ou dispensa, e mencionando as leis de criação e fixação da 
remuneração correspondente; 

12) Em se tratando de inativação por invalidez, laudo médico emitido por junta médica oficial atestando, 
cumulativamente: a fundamentação legal, a patologia e a incapacidade permanente do interessado para o 
trabalho; 

� A junta médica oficial deve ser composta de acordo com a lei que regula o regime próprio do 
ente concessor do benefício! 

13) ,Quando se tratar de aposentadoria fundamentada no art. 40 da Constituição Federal de 1988 com a 
redação dada pela Emenda Constitucional nº. 41/2003 ou no art. 2º desta Emenda, demonstrativo de 
cálculo da média das remunerações que serviram de base para as contribuições aos regimes 
previdenciários a que o interessado esteve vinculado, nos termos do art. 1º da Lei Federal nº. 10.887/2004; 

14) Em se tratando de interessado, cujo ingresso no cargo em que se deu a inativação ocorreu a partir de 
05/10/1989, cópia da Decisão do TCE-PE que concedeu o registro à respectiva admissão; 

15) Caso tenha havido casamento ou separação com mudança de nome, declaração assinada pelo 
interessado, atestando a mudança de seu nome, acompanhada dos documentos comprobatórios; 

16) Declaração, assinada pelo interessado, atestando o endereço em que atualmente reside; 

17) Cópia da Carteira de Identidade (RG) do interessado; 

18) Cópia do CPF do interessado. 

 

4 GLOSSÁRIO 

Ex-segurado: aquele que faleceu, estando ele na ativa (trabalhando) ou já aposentado, reformado ou na 
reserva remunerada à época do óbito; 

Interessado: (em processos de pensão) aquele que requereu a pensão em benefício próprio 
(beneficiário) ou de terceiros (representantes legais); 

Interessado: (em processos de aposentadoria, reserva ou reforma) servidor que recebeu o benefício 
objeto de análise; 

Inativação: ato ou portaria que retira o servidor da ativa, ou seja, a concessão de aposentadoria, de 
reforma ou a transferência para a reserva remunerada. 
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5 CERTIDÃO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS 

Informações indispensáveis 

1) Nome do órgão ou entidade com o qual o 
servidor (no caso de aposentadoria) ou ex-
segurado (no caso de pensão) mantinha vínculo; 

2) Nome do servidor/militar (no caso de 
aposentadoria) ou do ex-segurado (no caso de 
pensão); 

3) Matrícula; 

4) Cargo, com nível, faixa, símbolo e classe; 

5) Discriminação da verba remuneratória; 

6) Valor da verba na data da vigência do ato (no 
caso de aposentadoria) ou no mês imediatamente 
anterior ao óbito (no caso de pensão); 

7) Dispositivo legal, ou seja, número da lei (com o 
número do artigo e também do parágrafo, alínea e 

inciso, conforme o caso) que cria ou prever a 
concessão da verba; 

8) Dispositivo legal, ou seja, número da lei (com o 
número do artigo e também do parágrafo, alínea e 
inciso, conforme o caso) que fixa seu valor ou seu 
percentual e se a concessão da verba e a fixação 
de seu valor forem fundamentadas na mesma lei, 
repetir o dispositivo evidenciando o fato; 

9) No caso de aposentadoria, número da lei 
específica ou do dispositivo geral, no caso de 
incorporações ordinárias, (com o número do artigo 
e também do parágrafo, alínea e inciso, conforme 
o caso) que determina a incorporação da verba 
discriminada.  

10) Assinatura, nome e cargo do responsável 
pelas informações. 

Exemplo de certidão 

 

CERTIDÃO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS 
(Anexo IV da Resolução TC 06/2009) 

 

Órgão: Prefeitura Municipal de Providência 

Servidor: Fulaninho de Tal       Matrícula: 225225       

Cargo: Auxiliar de Faz-tudo - classe 2 - nível 5 
 

Fundamentos Legais Verbas Valor 

Concessão Fixação Incorporação 

Vencimentos £$ 500,00 Lei 21/1915, art. 5º Lei 17.540/2009, art. 19 ----- 

Adicional por tempo de 
serviço 

£$ 100,00 Lei 4.850/1975, art. 8º, § 2º 
(Estatuto dos Servidores) 

Lei 4.850/1975, art. 9º 
(Estatuto dos Servidores) 

----- 

Gratificação pelo 
exercício do magistério 

£$ 200,00 Lei 11.329/2006, art. 4º 
(Estatuto do Magistério) 

Lei 11.329/2006, art. 5º, IV, a 
(Estatuto do Magistério) 

Lei 11.329/2006, art. 6º 
(Estatuto do Magistério) 

Gratificação por difícil 
acesso 

£$ 50,00 Lei 4.850/1975, art. 23 
(Estatuto dos Servidores) 

Lei 17.540/2009, art. 23 Lei 5.221/1950, art. 2º 
(Incorporação Ordinária) 

Total £$ 850,00 ----- ----- ----- 

 
______________________________________ 

Cicrano Tal Qual 
Secretário de Administração do Município de Providência 

2 3 

4 

10 

1 

5 6 7 8 

9 


