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DIVISÃO DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 

 

DA AUDITORIA 

Modalidade: Conformidade 

Relatório nº: 02/2019 

Objeto da auditoria: Processo de concessão de Pensão. 

Objetivo da auditoria: Verificar a conformidade da concessão de 

pensão. 

Período abrangido pela auditoria: processos de concessão de 

pensão desde 1990 com efeitos vigentes até a atualidade. 

Composição da equipe: Cissa Martina Daiana Oliveira – Auditora ; 

Darlene Rocha Nunes Rodrigues – Técnico de secretaria; 

Greiciane Maria de Oliveira – Assessora Técnica; Karina Motta dos 

Santos – Analista Previdenciário; Bárbara Oscar Ribeiro – 

Estagiária; Alexia de Castro Oliveira - Estagiária 

 

 

DA UNIDADE AUDITADA 

Unidade auditada: Divisão de Benefícios 

Responsável pela unidade auditada: 

 Nome: Jaqueline Caldas de Souza 

 Função: Chefe da Divisão de Benefícios 

 Período: de 01/01/1990 a 28/10/2019. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Fundamentação 

A presente auditoria encontra-se prevista no Anexo III da Lei Nº 

6539, de 01 de agosto de 2019, cargo Auditor, atribuições: “auditar 

benefícios previdenciários, mediante análise de processos 

administrativos que assegure a instrução correta do processo e o direito 

ao benefício”. 

 

1.2 Visão geral do objeto 

 Esta auditoria tem por objeto os Processos de Pensão concedidos 

desde 1990, por amostragem, solicitado pelo Presidente do IPREMB, no 

exercício de suas atribuições, com fulcro no Anexo III da Lei Nº 

6539/2019, cargo Presidente, atribuições: “conceder, anular, revisar e 

extinguir benefícios previdenciários nos termos da lei”; 

 

1.3 Objetivo 

O objetivo geral dessa auditoria foi a realização de Auditoria de 

Conformidade com a finalidade de avaliar se a concessão de pensões 

atendeu ao disposto na legislação vigente à época da concessão e se 

ainda está em conformidade com a legislação em vigor. 

 

1.4 Questão de auditoria 

Conforme a Matriz de Planejamento elaborada pela equipe de 

auditoria neste trabalho, foram evidenciadas duas questões de 

auditoria, a seguir descritas: 
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Q1. O processo de concessão da pensão observou a legislação 

correspondente à concessão/alteração da pensão e está em 

consonância com a legislação em vigor? 

 

Q2. O benefício que está sendo pago é devido? 

 

1.5 Metodologia utilizada e limitações inerentes à auditoria 

As técnicas de auditoria utilizadas para obtenção das 

informações necessárias à análise do objeto deste estudo foram: exame 

documental e consulta a sistemas informatizados (Aspprev), site do 

Tribunal de Contas do Estado (TCE/MG) e site do Cadastro Nacional de 

Falecidos, além do sistema BSDOC. O universo dos processos analisados 

partiu de uma amostra correspondente a 20% do total de processos de 

pensão do IPREMB, o que representou 120 processos. 

 A metodologia adotada nesse trabalho pode ser assim resumida: 

(I) Inicialmente, foi elaborado um roteiro de verificação (Check-

list) a partir da concessão da pensão civil. O roteiro visou à avaliação 

dos procedimentos adotados no decorrer do processo que concedeu o 

benefício e a veracidade de sua fundamentação, conforme o tipo de 

ato de concessão/alteração. No Anexo I deste relatório, está 

apresentado o roteiro de verificação elaborado, Check-list de 

Concessão de Pensão, o qual é composto pelos seguintes quadros: 1) 

Identificação do ato; 2) Documentos anexados ao processo de 

concessão; 3) Análise dos documentos; 4) Ato de concessão 5) Análise 

do ato de concessão e 6) Análise do formulário do FISCAP/TCE. O 

preenchimento identifica fundamentação, critério legal e resposta (Sim 

– Atende, Não – Não atende, NA – Não se aplica e FLS. – onde 

encontramos os documentos no processo). 
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(II) A seguir, o processo foi submetido ao roteiro de verificação. 

(III) O processo foi, então, analisado pela equipe de auditoria que 

ao, constatar algum fato ou situação que merecesse apontamento, 

manifestava-se no campo próprio previsto no documento: comentário 

do analista. 

Destaca-se que ocorreram limitações nos exames realizados, 

relacionadas aos processos mais antigos, pois estes têm uma instrução 

precária, além da prestação de contas ao TCE ser feita por autos físicos. 

 

1.6 Legislação 

A legislação básica na qual se fundamenta esse trabalho de 

Auditoria é: 

Constituição da República de 1988 

Lei Federal 8213 de 1991 

Lei Municipal 6539 de 2019 

Lei Municipal 4275 de 2005 

Lei Municipal 4276 de 2005 

Lei Municipal 2294 de 1992 

Lei Municipal 2063 de 1991 

Lei Municipal 1424 de 1980 

Lei Municipal 528 de 1962 

  

 

2. CONCLUSÃO DA EQUIPE 
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Após análise dos processos, a equipe concluiu que: 

 O valor de vários benefícios sofreu revisão decorrente da 

EC70/2012. O Registro do Ato de Pensão foi fundamentado com a 

aplicação da Súmula 105; contudo, o Registro do Ato Revisional 

Pensão EC 70/2012 encontra-se em análise no TCE/MG. 

 Há ausência de lançamento de dados no Sistema FISCAP, tendo 

em vista que à época da concessão o envio das informações era 

realizado através de cópia da documentação física remetida ao 

TCE/MG. 

 Vários benefícios tiveram seus registros junto ao TCE/MG 

embasados na Súmula 105/Decadência. 

 Há ausência do apontamento da fundamentação legal que 

concede o benefício no Ato de Concessão do Benefício e/ou 

ausência de dados referentes à qualificação funcional do 

segurado. Contudo, não foi encontrada nenhuma instrução à 

época exigindo tais informações. 

 Há ausência de documentos determinando o prazo de 

recebimento da pensão, vitalícia ou temporária, embora a 

fundamentação legal, Lei Municipal 4275/2005, defina que se 

extingue a parte individual da pensão pela morte do pensionista 

(Art. 62, I). 

 Há ausência de fundamentação legal no requerimento de 

pensão. 

 Certidão de óbito, casamento e nascimento não autenticados, 

bem como documentos pessoais dos beneficiários. 

 Houve retirada de documentos sem registro na contracapa. 

 Foi verificada a precariedade nas instruções processuais, porém, 

não foi encontrada legislação da época que exigisse uma 
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instrução mais detalhada do processo, em especial, nos processos 

em que a requerente do benefício era a companheira ou os pais. 

Há uma fragilidade nos documentos para comprovação da 

dependência financeira. Contudo, não foram encontradas 

irregularidades que possam anular ou suspender o pagamento do 

benefício de pensão estando eles dentro da legalidade. 

 Para cada processo, foi observada a legislação aplicada à 

época. Assim, dependendo do ano em que ocorreu o 

falecimento do servidor, na falta do cônjuge/companheiro e/ou 

dos filhos, os pais eram considerados dependentes, sem a 

necessidade de se comprovar a dependência econômica por 

meio de três documentos diferentes. Bem como pensões 

concedidas à companheira e que não constava a declaração 

de União Estável, por exemplo, presumia-se a dependência 

apenas pelo fato de ter filhos com o de cujus.  

 Há documentos não autuados ou atuados e rasurados, autuados 

sem a rubrica de quem o fez ou mesmo autuados fora da ordem 

cronológica. 

 Há documentos emitidos pela Prefeitura e que não consta a 

identificação do emitente. 

 Há ausência de documentos como: ato que concedeu a 

aposentadoria da servidora, nos casos de pensão oriunda de 

servidor inativo; comprovante de rendimentos do servidor; de 

publicação no Órgão Oficial ou outro meio de publicação, 

comprovante de conta corrente, Certidão de Tempo Total de 

Serviço quando o ex-servidor era ativo, Termo de Posse, Laudo 

Médico. Contudo não foi encontrada nenhuma instrução à 

época exigindo tais informações. 

 Há documentos referentes ao tempo de serviço/contribuição 

informando que a ex-servidora trabalhou até a data do óbito da 
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servidora, contudo, a servidora era aposentada. Nada obstante, 

tal ocorrência não compromete a legitimidade do processo. 

 O Ato de Pensão contendo rasura e evidenciando o erro material, 

além de alguns não ter a devida numeração. 

 Há ausência de documento que comprove o Ato de Concessão 

da Pensão. 

 Há documentos informando que foram juntados aos autos xerox 

de documentos pessoais, contudo, tais cópias não se encontram 

no processo. 

 Alguns beneficiários apresentaram certidões de casamento ou de 

nascimento, em casos de união estável, desatualizadas. 

 Há pensão concedida apenas para a viúva, mesmo existindo 

filhos menores beneficiários, pois antes da exigência de cada 

beneficiário receber a pensão em seu nome, a mesma era 

concedida para o representante legal/natural. Por isso, emergiu a 

necessidade de se confirmar se os filhos pararam de ser 

considerados beneficiários assim que atingiram a maioridade e foi 

o que aconteceu em todos os casos análogos.  

 As diligências do Tribunal de Contas do Estado (TCE) pela 

ausência de CPF dos beneficiários ou mesmo porque o acúmulo 

não era verificado, porém, ao lançar os dados a posteriori no 

Fiscap, o TCE solicitou a confirmação das informações e todas 

foram esclarecidas. 

 

 

3. INCONSISTÊNCIAS PASSÍVEIS DE RECOMENDAÇÕES 

 



 

8 
 

 PA IPREMB Nº 85/2014: ausência do Ato que concedeu a pensão 

e demais documentos que permitem uma análise mais criteriosa. 

Consta no processo: certidão de casamento; certidão de óbito 

(ambas sem autenticação); Despacho, que por sua vez não 

possui o carimbo do signatário; Decisão Administrativa que 

decide pela revisão da metodologia de incidência das 

vantagens pessoais que compõem o valor da pensão por morte, 

contudo não há documento demonstrando os cálculos de 

proventos aplicados à nova metodologia, comprovante de 

publicação da Decisão, nem mesmo comprovante do envio das 

informações ao TCE/MG; além dos demonstrativos de pagamento 

referentes à revisão. Recomendamos à Divisão de Benefícios 

verificar as questões e tomar as providências necessárias.  

 

 PA IPREMB Nº 230/2013: Decisão Administrativa que decide pela 

revisão da metodologia de incidência das vantagens pessoais 

que compõem o valor da pensão por morte, contudo, não há 

documento demonstrando os cálculos de proventos aplicados à 

nova metodologia, comprovante de publicação da Decisão, 

bem como comprovante do envio das informações ao TCE/MG; 

além dos demonstrativos de pagamento referentes à revisão. 

Recomendamos à Divisão de Benefícios verificar as questões e 

tomar as providências necessárias. 

 

 PA IPREMB Nº 770/2014: ausência do Ato que concedeu a pensão 

e demais documentos que permitem uma análise mais criteriosa. 

Consta no processo: certidão de casamento; certidão de óbito 

(ambas sem autenticação) e Despacho da Secretaria de 
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Administração. Recomendamos à Divisão de Benefícios verificar 

as questões e tomar as providências necessárias.  

 

 PA IPREMB nº 810/2014:  ausência de documentos que 

demonstrem que o processo foi remetido ao TCE para prestação 

de contas. Neste caso, os autos foram remetidos à Divisão de 

Benefícios. Até a presente data, não houve retorno dos mesmos. 

 
 PA IPREMB Nº 820/2014: ausência de documentos que 

demonstrem que o processo foi remetido ao TCE para prestação 

de contas. Neste caso, os autos foram remetidos à Divisão de 

Benefícios. Até a presente data, não houve retorno dos mesmos. 

 

 PA IPREMB Nº 256/2013: as informações lançadas no sistema 

FISCAP - Ato Revisional de pensão - no campo "dados do 

beneficiário" consta apenas os dados do cônjuge e o percentual 

de cota-parte de 50% (cinquenta por cento). Não há documento 

que demonstre se o valor lançado no campo "dados do 

benefício" refere-se à cota-parte de 50% (cinquenta por cento) ou 

100% (cem por cento). Remetidos os autos à Divisão 

Administrativa para verificação, a mesma informa que não consta 

em seu banco de dados valores pagos a título de pensão por 

morte em nome dos filhos do ex-servidor. 

 
 PA IPREMB Nº 250/2013: as informações lançadas no sistema 

FISCAP - Ato Revisional de pensão - no campo "dados do 

beneficiário" consta apenas dados do cônjuge e o percentual de 

cota-parte de 50% (cinquenta por cento). Não há documento 

que demonstre se o valor lançado no campo "dados do 
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benefício" refere-se à cota-parte de 50% (cinquenta por cento) ou 

100% (cem por cento). Remetidos os autos à Divisão 

Administrativa para verificação, a mesma informa que não consta 

em seu banco de dados valores pagos a título de pensão por 

morte em nome do filho da ex-servidora e junta aos autos a ficha 

financeira de setembro de 2019 em nome do cônjuge. Contudo, 

consta na ficha financeira rubrica de pagamento "pensão para 

cônjuge" e "pensão para filho". Recomendamos à Divisão 

Administrativa proceder com a retificação dos percentuais de 

cota-parte no sistema de pagamento, além da exclusão da 

rubrica “21 - pensão para filho - 0195”. 

 

 PA IPREMB Nº 624/2014: Não há declaração de acúmulo de 

benefícios assinada pela pensionista. Todavia, no processo, há 

documentos que demonstram que a mesma é aposentada pelo 

Estado e pensionista do cônjuge pelo INSS, além de, à época, 

fazer jus à pensão de outra filha pela PMB da qual renunciou para 

receber a pensão da filha Ilda Nogueira Fortes, investida em dois 

cargos de Professor PI. O rol de documentos apresentados para 

comprovar a dependência econômica, em nosso entendimento, 

é dúbio quanto à situação, contudo, há parecer jurídico, à 

época, favorável ao deferimento do pedido. As informações 

prestadas ao TCE/MG, através do sistema FISCAP, não 

demonstram com clareza a concessão dos dois benefícios. O 

processo foi instruído com documentos pertinentes às duas 

matrículas. O registro de dados lançados no FISCAP refere-se a 

apenas um cargo, embora o Ato que concedeu a pensão 

aponte os dois cargos da segurada. Consta no site do TCE/MG 

Registro do Ato/aplicação da Súmula 105. Consta nos autos 
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Declaração de Registro emitida pelo TCE/MG para os 

beneficiários de JOSE MARIA NOGUEIRA FORTES, que não tem 

relação com o processo, e para os beneficiários de ILDA 

NOGUEIRA FORTES. Recomendamos à Divisão de Benefícios 

verificar as questões e, se for o caso, proceder à prestação de 

contas ao TCE/MG do cargo faltante. 

 

 P.A IPREMB Nº 576/2014: foi concedida a pensão ao cônjuge e 

para a filha menor, que receberia a pensão até completar 21 

anos de idade. Com a análise do processo, verificamos que a 

pensão da filha deveria ter sido suspensa em 2012. Recomenda-

se a Divisão Administrativa verificar e atualizar o cadastro. Caso a 

filha ainda esteja recebendo a pensão, que proceda a análise se 

é devido o pagamento. Caso não seja devido, que o mesmo seja 

suspenso. 

 

Processos de pensionistas que não apresentaram a certidão de 

casamento ou nascimento atualizada:  

 

 PA IPREMB Nº 41/2016; 

 

 PA IPREMB Nº 626/2014; 

 

 PA IPREMB Nº 229/2013; 

 

 PA IPREMB Nº 861/2014; 

 

 PA IPREMB Nº 358/2013; 
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 PA IPREMB Nº: 706/2013; 

 

 PA IPREMB Nº: 444/2013. 

 

Em observância à Lei Nº 4275 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005, que 

“dispõe sobre a criação do Regime Próprio de Previdência Social do 

Município de Betim – RPPS”, art. 13, temos que: 

 

“Art. 13 - A perda da qualidade de dependente, para os 

fins do Regime Próprio de Previdência Social, ocorre: 

(...) 

III - para o cônjuge, companheira ou companheiro de 

segurado falecido, pelo casamento ou pelo 

estabelecimento de união estável;” 

 

Portanto, recomenda-se a suspensão do pagamento destes 

benefícios com notificação dos respectivos beneficiários, para que os 

mesmos regularizem suas situações junto ao Instituto. 

 

 Processo IPREMB Nº 4759 renumerado PA IPREMB Nº 794/2014: a 

beneficiária, que é viúva do instituidor da pensão falecido em 

22/07/1995, foi convocada para apresentar documentos de 

atualização cadastral, porém, ao apresentá-los, faltou a certidão 

de casamento atualizada. 

Em observância à Lei Nº 4275 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005 que 

“dispõe sobre a criação do Regime Próprio de Previdência Social 

do Município de Betim – RPPS”, art. 13, temos que: 
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“Art. 13 - A perda da qualidade de dependente, para os fins do 

Regime Próprio de Previdência Social, ocorre: 

(...) 

III - para o cônjuge, companheira ou companheiro de 

segurado falecido, pelo casamento ou pelo estabelecimento 

de união estável;” 

 

Ainda, apontamos que os documentos apresentados para o 

recadastramento não estão autenticados e no processo não consta a 

cópia do Ato de Concessão da Pensão. 

Portanto, recomenda-se a suspensão do pagamento do benefício 

com notificação da beneficiária, para que a mesma regularize sua 

situação junto ao Instituto, bem como a autenticação dos documentos 

de recadastramento e a juntada de cópia do Ato de Concessão da 

Pensão. 

 

 PA IPREMB Nº: 237/2012: a Certidão de Casamento que consta no 

Processo é a da viúva com o ex-servidor em regime parcial de 

bens. Na atualização cadastral, há uma Certidão de Casamento 

atualizada com averbação de novas núpcias da viúva, nas quais 

foi adotado o regime de separação obrigatória de bens.  

Em observância à Lei Nº 4275 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005, que 

“dispõe sobre a criação do Regime Próprio de Previdência Social 

do Município de Betim – RPPS”, art. 13, temos que: 

 

“Art. 13 - A perda da qualidade de dependente, para os fins do 

Regime Próprio de Previdência Social, ocorre: 

(...) 
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III - para o cônjuge, companheira ou companheiro de 

segurado falecido, pelo casamento ou pelo estabelecimento 

de união estável;” 

 

Portanto, recomenda-se que seja apurada a legalidade do 

recebimento da pensão bem como a suspensão do pagamento 

do benefício com notificação da beneficiária, para que a mesma 

possa exercer seus direitos de contraditório e ampla defesa junto 

ao Instituto. 

 

 

 PA IPREMB 609/2014: ausência de documentos que demonstrem 

que o processo foi remetido ao TCE para prestação de contas. 

Nestes casos, os autos foram remetidos à Divisão de Benefícios. 

Até a presente data não houve retorno dos mesmos. 

Ainda, na atualização cadastral, a beneficiária, companheira do 

ex-segurado, ao apresentar documentos de recadastramento 

faltou a Certidão de Nascimento atualizada.  

Em observância à Lei Nº 4275 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005, que 

“dispõe sobre a criação do Regime Próprio de Previdência Social 

do Município de Betim – RPPS”, art. 13, temos que: 

 

“Art. 13 - A perda da qualidade de dependente, para os fins do 

Regime Próprio de Previdência Social, ocorre: 

(...) 

III - para o cônjuge, companheira ou companheiro de 

segurado falecido, pelo casamento ou pelo estabelecimento 

de união estável;” 
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Portanto, recomenda-se a suspensão do pagamento do benefício 

com notificação da beneficiária, para que a mesma regularize 

sua situação junto ao Instituto. 

 

 PA IPREMB Nº 680/2014: não foi concedida pensão para a 

companheira e nem a mesma fez o requerimento à época do 

falecimento do servidor. Houve concessão para os três filhos, 

porém, após suspender o pagamento (que era recebido pela 

companheira por ser representante natural dos três) pelo fato de 

os filhos terem alcançado a maioridade, a companheira pediu a 

revisão da pensão, solicitando a continuidade do pagamento 

para ela, na condição de companheira. Isso se deu após 

auditoria interna do Ipremb em 2014, quando descobriu que o 

mais novo já havia completado 21 anos no ano de 2010 e o 

Instituto não havia tomado ciência do fato. 

Foi lançada no Fiscap apenas a pensão concedida aos filhos 

menores, representados pela companheira do servidor falecido e 

mãe deles. Consultado no site do Tribunal de Contas do Estado 

(TCE), não há homologação. Na sessão realizada em 24/10/2009, 

decidiu pelo deferimento registro súmula 105. 

Porém, não foi realizada a revisão do processo nem mesmo a 

publicação de portaria de revisão. Houve somente nota técnica 

da procuradoria autárquica deferindo a continuidade do 

pagamento de pensão por morte à companheira sem 

publicação de portaria. Após conclusão do relatório final desta 

auditoria interna, o processo será encaminhado à Divisão de 

Benefícios com despacho administrativo recomendando a 

publicação de portaria de revisão de pensão e lançamento dos 

dados no Fiscap. 
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 PA 773/2014: não há cópia do Decreto de Pensão no processo. 

Recomendamos a juntada do documento. 

 

Recomendamos, ainda, seja realizado o cálculo dos valores 

recebidos indevidamente para restituição ao erário. 

Por fim, que remeta à análise da procuradoria autárquica, caso 

julgue pertinente.   

 

4. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO  

 

Em consonância com o papel do controle interno, preconizado 

no art. 74 da Constituição Federal, e com o intuito de auxiliar a 

Administração deste Instituto de Previdência Social acerca do controle, 

eficiência e legalidade dos procedimentos, levamos à consideração de 

V. Exa. o resultado dessa auditoria, sugerindo, s.m.e., que as 

recomendações sejam ratificadas. 

 

Em 28 de outubro de 2019 

 

Cissa Martina Daiana Oliveira 

Auditora 

 

Darlene Rocha Nunes Rodrigues 

Técnico de secretaria; 

 

 

Greiciane Maria de Oliveira 

Assessora Técnica 

Karina Motta dos Santos 

Analista Previdenciário 

 

Bárbara Oscar Ribeiro 

Estagiária; 

 

 

Alexia de Castro Oliveira 

Estagiária 
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ANEXO I – CHECK LIST DOS PROCESSOS DE PENSÃO 

 

     IDENTIFICAÇÃO DO ATO DE PENSÃO 
Processo Nº 12259/2005 renumerado Ipremb 386/2013 Análise:       
  ( ) Inicial 
  (x) Revisão/Alteração 
Nome do(a) Instituidor(a)  ANTONIO CARLOS BATISTA Sexo:     (X) Masculino 

              ( ) Feminino 

CPF: 256.470.166-34 
Data do óbito: 21/09/2005 
Pensão:  (X) Vitalícia 

( ) Temporária 
BENEFICIÁRIOS 

Nome(s) e CPF: ANA GERALDA BALDAIA BATISTA     358.961.486-04 

Grau de parentesco: CONJUGÊ                               

Idade:   53 ANOS                   

 

 
DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 

01 Requerimento do(s) beneficiários(s) x     1 

02 Declaração se recebe mais de duas pensões – Art. 60 da Lei 
4275/2005     x   

03 Certidão de casamento x     5 

04 Certidão de nascimento do(s) filho(s)     x   

05 Certidão de óbito do(a) ex-servidor(a) x     6 

06 Documentos referentes à aposentadoria do servidor (cópias) - 
(PORTARIA QUE CONCEDEU APOSENTADORIA)     x   

07 Mapa de tempo de serviço para fins de aposentadoria 
(SERVIDOR FALECIDO EM ATIVIDADE - CERTIDÃO DE TEMPO 
TOTAL DE SERVIÇO) 

x      16 

08 Comprovante de rendimentos do servidor (último 
contracheque) x     7 

09 Documento pessoal dos beneficiários (Identidade, CPF e 
Outros) x     4 

10 Título de concessão de pensão x     10 e 18 

11 Ato concessório publicado no ORGÃO OFICIAL       21 

12 Ato concessório de alteração nº     x   



 

18 
 

13 Decisão Judicial para concessão/alteração de pensão     x   

14 Comprovante de conta corrente dos beneficiários x     2 

15 Documentos que comprovam o vínculo e a dependência 
econômica do beneficiário com o servidor     x   

16 Laudo médico do(s) beneficiário(s)     x   

17 Tutela e/ou Curatela     x   

18 Documento indicando situação do ex-segurado na data do 
óbito (ativo ou inativo) (CTC Port. 154/08 ou grade de 
frequência) 

x     11 

19 Documento indicando a data e a forma de ingresso do ex-
servidor no cargo público (Declaração do RH PMB) x     12 

20 Demonstrativo de cálculo da pensão, com dados do ex-
segurado e a fundamentação legal x     15 

21 Demonstrativo de pagamento do benefício da pensão relativo 
ao mês subsequente à concessão x     13 

22 Número do Processo e do registro, se houver, de 
aposentadoria ou do ex-segurado, no âmbito do TCE     x   

23 
Formulário de concessão/alteração do FISCAP x     19 e 20 

Comentário do analista: O benefício de pensão foi homologado pelo TCE/MG em agosto de 2011. 

 

     

 

DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 

Nº 
 DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 

01 No requerimento do(a) beneficiário(a) foi verificado se o 
embasamento legal está de acordo com a portaria de pensão?     x   

02 Os documentos pessoais do(s) beneficiário(s) estão 
autenticados pelo cartório ou pelo(a) servidor(a) do órgão? x       

03 Os documentos pessoais do beneficiário(s) contidos no 
processo que foram emitidos pelo órgão estão assinados pela 
autoridade competente? 

x       

04 Os documentos de certidão de óbito, casamento e 
nascimento (originais ou cópias) estão autenticados? x       

05 Nos casos de concessão para a viúva e companheira, foi 
verificado se a certidão de casamento da viúva contém 
averbação de separação. 

x       

06 O Laudo Médico foi emitido pela junta médica de órgão 
público, contendo a assinatura de três médico, no qual 
atestou a invalidez e incapacidade definitiva para o trabalho? 

    x   
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07 A Declaração de união estável (companheira) emitida pelo 
cartório, órgão ou pelo servidor é posterior a data de 
separação do servidor com a viúva? 

    x   

08 A anexação dos três ou mais documentos comprovam o 
vínculo e a dependência econômica do servidor com a 
companheira ou outro beneficiário? 

    x   

09  A pensão será concedida à ex-esposa (separada 
judicialmente) por que ela recebe pensão alimentícia?     x   

10 A pensão será concedida para a viúva(o) e companheira(o), 
tendo em vista documentos comprobatórios?     x   

11 
A viúva é a única beneficiária da pensão? x       

12 A companheira é a única beneficiária da pensão?     x   

13 Os filhos e enteados ou outros requerentes são os únicos 
beneficiários da pensão?     x   

14 Os beneficiários da pensão são designados? (vitalícia ou 
temporária) x       

15 A Tutela/Curatela tem decisão definitiva proferida pela 
autoridade competente do judiciário?     x   

16 Consta no processo renúncia de beneficiário de pensão?   x     
17 A exclusão do beneficiário de pensão está justificada e 

fundamentada legalmente?     x   

18 O(s) beneficiário(s) da pensão declaram que estão em 
conformidade com o disposto do Art. 60 da Lei Municipal 
4275/2005 (vedada mais de duas pensões). 

    x   

Comentário do analista: 

  

 
ATO DE PENSÃO 

01 1) Ato de pensão:  (x) Concessão 

  ( ) Alteração 

02 2) Valor do benefício:  ( ) Sobre o valor do provento - Aposentado 

  (x) Sobre o valor do vencimento - Ativo 

    

03 3) Situação do Servidor:  (x) Ativo       

  ( ) Inativo     

04 4) Data do óbito:  ( ) Antes de 30/12/2003, não aplica redutor 

  (x) Depois de 30/12/2003, aplica redutor 

06 
6) Fundamentação legal utilizada:  ( ) Art. 40, § 7º, Inciso I, da CF/1988 – Redação 

dada pela EC nº 41/2003 

  

(x) Art. 40, § 7º, inciso II, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 
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( ) EC nº 20/1998 

  ( ) Parágrafo Único do Art. 3º da EC nº 47/2005 

  ( ) Art. 2º da Lei nº 10.887/2004 

  ( ) Outro 

Comentário do analista: 

  

 

DA ANÁLISE DO ATO DE CONCESSÃO 

Nº  
ANÁLISE DO ATO  SIM NÃO N/A FLS 

01 
O ato encaminhado trata de concessão de pensão? x       

02 
O ato encaminhado trata de ato de alteração de pensão?   x     

03 Na portaria de concessão e/ou alteração de pensão o 
fundamento legal está de acordo com a legislação vigente?   x     

04 A portaria de concessão ou alteração foi alterada por outra 
portaria ou por retificações publicadas em Órgão Oficial?   x     

05 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria voluntária do ex-
servidor? 

  x     

06 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria compulsória do ex-
servidor? 

  x     

07 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria por invalidez do ex-
servidor? 

  x     

08 A pensão requerida pela(o) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na remuneração do ex-servidor ativo? x       

09 Na concessão/alteração do ato de pensão, os requisitos 
estabelecidos por lei (art. 40, § 7º, Inciso I e II, da CF/1988 – 
redação dada pela EC nº 41/2003, foram cumpridos?  

  x     

10 O cálculo da pensão foi aplicado o redutor de 30%, conforme 
a orientação do art. 40, § 7º, inciso I e II, da CF/1988, redação 
dada pela EC nº 41/2003? 

    x   

11 O cálculo da pensão foi com base no valor da aposentadoria 
do ex-servidor concedida pela média aritmética de acordo 
com a EC nº 41/2003 e Lei 10.887/2004? 

    x   

12 O Título de Pensão consta todos os dados cadastrais e 
financeiros da pensão?   x     

Comentário do analista: 1) Decreto que concede o benefício, folha 18: ausência da fundamentação legal da pensão e 
ausência da qualificação funcional do ex-segurado.  
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DA ANÁLISE DO FORMULÁRIO DO FISCAP/TCE 

01 Registro no FISCAP Nº: 816313 
02 Anexado ao processo  (x) Sim ( ) Não 
03 Nome do responsável pelo ato:       CARLAILE DE JESUS 

PEDROSA Nº CPF do responsável pelo ato: 108.902.546-72 
  GILMAR LEMBI MASCARENHAS 264.210.896-15 
  OSCAR DINIZ REZENDE 109.076.026-49 
  SERMO DOS SANTOS SILVA 042.538.926-04 

  Nº ANÁLISE DO FORMULÁRIO SIM NÃO N/A FLS 

01 Dados do instituidor estão corretos? x       

02 A descrição dos fundamentos legais da aposentadoria do 
instituidor foi informada?     x   

03 Os dados sobre o órgão/entidade e autoridade responsável 
estão corretos? x       

04 Os dados da concessão/alteração estão corretos? x       

05 A descrição dos fundamentos legais da pensão/alteração está 
correta? x       

06 Os dados dos benefícios estão corretos? x       

07 
O redutor (30%) foi inserido no campo "Dados de vantagens"?     x   

08 O formulário foi preenchido esclarecimentos do(a) Gestor(a) 
de Pessoal?     x   

09 Os dados dos beneficiários estão corretos? x       

10 A descrição dos fundamentos legais do beneficiário da 
pensão/alteração está correta? x       

11 A cota da pensão vitalícia e/ou temporária foi preenchida 
corretamente de acordo com a quantidade de beneficiários? x       

Comentário do analista: 

 
 
 

CHECK LIST DE CONCESSÃO DE PENSÃO 

     IDENTIFICAÇÃO DO ATO DE PENSÃO 
Processo Nº 1868/2005 renumerado Ipremb 373/2019 Análise:       
  (X) Inicial 
  ( ) Revisão/Alteração 
Nome do(a) Instituidor(a) NIVIA GONÇALVES PIMENTA Sexo:     ( ) Masculino 

              (X) Feminino 

CPF: 002.831.377-11 
Data do óbito: 27/08/1994 
Pensão:  (X) Vitalícia 
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( ) Temporária 
BENEFICIÁRIOS 

Nome(s) e CPF: EDIVALDO MADUREIRA OTTONE - 981.707.916-34 
  
  
  
Grau de parentesco: CONJUGÊ  

Idade:   32 ANOS 

 

 
DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SI
M 

NÃ
O 

N/
A FLS 

01 Requerimento do(s) beneficiários(s) x     2 

02 Declaração se recebe mais de duas pensões – Art. 60 da Lei 4275/2005     x   

03 Certidão de casamento x     6 

04 Certidão de nascimento do(s) filho(s)     x   

05 Certidão de óbito do(a) ex-servidor(a) x     5 

06 Documentos referentes à aposentadoria do servidor (cópias) - (PORTARIA 
QUE CONCEDEU APOSENTADORIA)     x   

07 Mapa de tempo de serviço para fins de aposentadoria (SERVIDOR 
FALECIDO EM ATIVIDADE - CERTIDÃO DE TEMPO TOTAL DE SERVIÇO) x     14 

08 Comprovante de rendimentos do servidor (último contracheque) x     7 

09 Documento pessoal dos beneficiários (Identidade, CPF e Outros) x     04 e 04v 

10 Ato de concessão de pensão x     12 

11 Ato concessório publicado no ORGÃO OFICIAL x     19 

12 Ato concessório de alteração nº     x   

13 Decisão Judicial para concessão/alteração de pensão     x   

14 Comprovante de conta corrente dos beneficiários x     1 

15 Documentos que comprovam o vínculo e a dependência econômica do 
beneficiário com o servidor     x   

16 Declaração de união estável emitida pelo cartório, órgão ou pelo servidor 
(documento autenticado)     x   

17 Declaração de união estável por meio de testemunho de pessoas 
(documentação autenticada)     x   

18 Justificação Judicial sobre União Estável com servidor     x   

19 Laudo médico do(s) beneficiário(s)     x   

20 Tutela e/ou Curatela     x   
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21 Documento indicando situação do ex-segurado na data do óbito (ativo ou 
inativo)  (CTC 154/08, Grade de Frequência ou Portaria de Aposentadoria)  x     10 

22 Documento indicando a data e a forma de ingresso do ex-servidor no 
cargo público (Declaração do RH)     x   

23 Demonstrativo de cálculo da pensão, com dados do ex-segurado e a 
fundamentação legal x     13 

24 Demonstrativo de pagamento do benefício da pensão relativo ao mês 
subsequente à concessão x     15 

25 Número do Processo e do registro, se houver, de aposentadoria ou do ex-
segurado, no âmbito do TCE     x   

26 
Formulário de concessão/alteração do FISCAP x     17 e 18 

Comentário do analista:  

  

 

DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 

Nº 
 DOCUMENTOS DO PROCESSO SI

M 
NÃ
O 

N/
A FLS 

01 No requerimento do(a) beneficiário(a) foi verificado se o embasamento 
legal está de acordo com a portaria de pensão?     x   

02 
Os documentos pessoais do(s) beneficiário(s) estão autenticados pelo 
cartório ou pelo(a) servidor(a) do órgão? x       

03 Os documentos pessoais do beneficiário(s) contidos no processo que 
foram emitidos pelo órgão estão assinados pela autoridade competente? x       

04 Os documentos de certidão de óbito, casamento e nascimento (originais 
ou cópias) estão autenticados? x       

05 Nos casos de concessão para a viúva e companheira, foi verificado se a 
certidão de casamento da viúva contém averbação de separação. x       

06 O Laudo Médico foi emitido pela junta médica de órgão público, 
contendo a assinatura de três médico, no qual atestou a invalidez e 
incapacidade definitiva para o trabalho? 

    x   

07 A Declaração de união estável (companheira) emitida pelo cartório, órgão 
ou pelo servidor é posterior a data de separação do servidor com a viúva?     x   

08 A anexação dos três ou mais documentos comprovam o vínculo e a 
dependência econômica do servidor com a companheira ou outro 
beneficiário? 

    x   

09  A pensão será concedida à ex-esposa (separada judicialmente) por que 
ela recebe pensão alimentícia?     x   

10 A viúva é a única beneficiária da pensão? x       

11 A companheira é a única beneficiária da pensão?     x   
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12 Os filhos e enteados ou outros requerentes são os únicos beneficiários da 
pensão?     x   

13 Os beneficiários da pensão são designados? (vitalícia ou temporária)   x     
14 A Tutela/Curatela tem decisão definitiva proferida pela autoridade 

competente do judiciário?     x   

15 Consta no processo renúncia de beneficiário de pensão?   x     
16 A exclusão do beneficiário de pensão está justificada e fundamentada 

legalmente?     x   

Comentário do analista: Não há documento determinando o prazo de recebimento da pensão, vitalícia ou 
temporária. 
 
 
 

CHECK LIST DE CONCESSÃO DE PENSÃO 

     IDENTIFICAÇÃO DO ATO DE PENSÃO 
Processo Nº 1848/1999 renumerado Ipremb 824/2014 Análise:       
  (X) Inicial 
  ( ) Revisão/Alteração 
Nome do(a) Instituidor(a)  MARLEI ARAUJO CAMPOS Sexo:     ( ) Masculino 

              (X) Feminino 

CPF: 073.967.751-91 
Data do óbito: 10/02/1999 
Pensão:  (X) Vitalícia 

(X) Temporária 
BENEFICIÁRIOS 

Nome(s) e CPF: ELSON CLEVEER CAMPOS RAMOS - 293.933.371-87 
ERICKSON CLEVER ARAÚJO CAMPOS - CPF NÃO INFORMADO (NO ATO NÃO CONSTA O FILHO COMO BENEFICIÁRIO) 
  
  
Grau de parentesco: CONJUGÊ                                     -                 FILHO            

Idade:   43 ANOS                                        -           09 ANOS 

 

 
DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 

01 Requerimento do(s) beneficiários(s) x     CAPA 

02 Declaração se recebe mais de duas pensões – Art. 60 da Lei 
4275/2005     x   

04 Certidão de casamento x     1 

05 Certidão de nascimento do(s) filho(s) x     2 

06 Certidão de óbito do(a) ex-servidor(a) x     4 
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07 Documentos referentes à aposentadoria do servidor 
(cópias) - (PORTARIA QUE CONCEDEU APOSENTADORIA) x     9 

08 Mapa de tempo de serviço para fins de aposentadoria 
(SERVIDOR FALECIDO EM ATIVIDADE - CERTIDÃO DE TEMPO 
TOTAL DE SERVIÇO) 

    x   

09 Comprovante de rendimentos do servidor (último 
contracheque) x     10 

10 Documento pessoal dos beneficiários (Identidade, CPF e 
Outros) x     3, 5  

11 Ato de concessão de pensão x     s/n 

12 Ato concessório publicado no ORGÃO OFICIAL x     s/n (Decreto) 

13 Ato concessório de alteração nº     x   

14 Decisão Judicial para concessão/alteração de pensão     x   

15 Comprovante de conta corrente dos beneficiários     x   

16 Documentos que comprovam o vínculo e a dependência 
econômica do beneficiário com o servidor     x   

17 Declaração de união estável emitida pelo cartório, órgão ou 
pelo servidor (documento autenticado)     x   

18 Declaração de união estável por meio de testemunho de 
pessoas (documentação autenticada)     x   

19 Justificação Judicial sobre União Estável com servidor     x   

20 Laudo médico do(s) beneficiário(s)     x   

21 Tutela e/ou Curatela     x   

22 Documento indicando situação do ex-segurado na data do 
óbito (ativo ou inativo)  (CTC 154/08, Grade de Frequência 
ou Portaria de Aposentadoria)  

x     9 

23 Documento indicando a data e a forma de ingresso do ex-
servidor no cargo público (Declaração do RH)     x   

24 Demonstrativo de cálculo da pensão, com dados do ex-
segurado e a fundamentação legal     x   

25 Demonstrativo de pagamento do benefício da pensão 
relativo ao mês subsequente à concessão     x   

26 Número do Processo e do registro, se houver, de 
aposentadoria ou do ex-segurado, no âmbito do TCE     x   

27 
Formulário de concessão/alteração do FISCAP x     Autos em apartado 

Comentário do analista: 

  

 

DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 

Nº 
 DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
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01 No requerimento do(a) beneficiário(a) foi verificado se o 
embasamento legal está de acordo com a portaria de 
pensão? 

    x   

02 
Os documentos pessoais do(s) beneficiário(s) estão 
autenticados pelo cartório ou pelo(a) servidor(a) do órgão? x x     

03 Os documentos pessoais do beneficiário(s) contidos no 
processo que foram emitidos pelo órgão estão assinados 
pela autoridade competente? 

x       

05 Os documentos de certidão de óbito, casamento e 
nascimento (originais ou cópias) estão autenticados?   x     

06 Nos casos de concessão para a viúva e companheira, foi 
verificado se a certidão de casamento da viúva contém 
averbação de separação. 

x       

07 O Laudo Médico foi emitido pela junta médica de órgão 
público, contendo a assinatura de três médico, no qual 
atestou a invalidez e incapacidade definitiva para o 
trabalho? 

    x   

08 A Declaração de união estável (companheira) emitida pelo 
cartório, órgão ou pelo servidor é posterior a data de 
separação do servidor com a viúva? 

    x   

09 A anexação dos três ou mais documentos comprovam o 
vínculo e a dependência econômica do servidor com a 
companheira ou outro beneficiário? 

    x   

10  A pensão será concedida à ex-esposa (separada 
judicialmente) por que ela recebe pensão alimentícia?     x   

11 A pensão será concedida para a viúva(o) e companheira(o), 
tendo em vista documentos comprobatórios?     x   

12 A viúva é a única beneficiária da pensão? x       

13 A companheira é a única beneficiária da pensão?     x   

14 Os filhos e enteados ou outros requerentes são os únicos 
beneficiários da pensão?     x   

15 Os beneficiários da pensão são designados? (vitalícia ou 
temporária) x       

16 A Tutela/Curatela tem decisão definitiva proferida pela 
autoridade competente do judiciário?     x   

17 Consta no processo renúncia de beneficiário de pensão?   x     
18 A exclusão do beneficiário de pensão está justificada e 

fundamentada legalmente?     x   

19 O(s) beneficiário(s) da pensão declaram que estão em 
conformidade com o disposto do Art. 60 da Lei 4.275/2005 
(vedada mais de duas pensões). 

    x   

Comentário do analista: 1) Os documentos de certidão de óbito, casamento e nascimento não estão autenticados. 
2) A certidão de casamento juntada ao PA não foi atualizada à época do falecimento. 

3) O benefício de pensão foi homologado pelo TCE/MG em maio de 2008 (Processo nº 730263). 
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ATO DE PENSÃO 

01 1) Ato de pensão:  (x) Concessão 

  ( ) Alteração 

02 2) Valor do benefício:  (x) Sobre o valor do provento - Aposentado 

  ( ) Sobre o valor do vencimento - Ativo 

  ( ) Sobre o valor da média aritmética apurada 

03 3) Situação do Servidor:  ( ) Ativo       

  (x) Inativo     

04 4) Data do óbito:  (x) Antes de 30/12/2003, não aplica redutor 

  ( ) Depois de 30/12/2003, aplica redutor 

06 

6) Fundamentação legal utilizada:  ( ) Art. 40, § 7º, Inciso I, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  

( ) Art. 40, § 7º, inciso II, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  (x) EC nº 20/1998 

  ( ) Parágrafo Único do Art. 3º da EC nº 47/2005 

  ( ) Art. 2º da Lei nº 10.887/2004 

  
( ) Outro 

Comentário do analista: 

 

 

    

 

DA ANÁLISE DO ATO DE CONCESSÃO 

Nº  
ANÁLISE DO ATO  SIM NÃO N/A FLS 

01 
O ato encaminhado trata de concessão de pensão? x       

02 
O ato encaminhado trata de ato de alteração de pensão?   x     

03 Na portaria de concessão e/ou alteração de pensão o 
fundamento legal está de acordo com a legislação vigente?     x   

04 
A portaria de concessão ou alteração foi alterada por outra 
portaria ou por retificações publicadas em Órgão Oficial?   x     

05 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria voluntária do ex-
servidor? 

  x     
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06 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria compulsória do ex-
servidor? 

  x     

07 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria por invalidez do ex-
servidor? 

x       

08 A pensão requerida pela(o) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na remuneração do ex-servidor ativo?   x     

09 Na concessão/alteração do ato de pensão, os requisitos 
estabelecidos por lei (art. 40, § 7º, Inciso I e II, da CF/1988 – 
redação dada pela EC nº 41/2003, foram cumpridos?  

    x   

10 O cálculo da pensão foi aplicado o redutor de 30%, 
conforme a orientação do art. 40, § 7º, inciso I e II, da 
CF/1988, redação dada pela EC nº 41/2003? 

    x   

11 O cálculo da pensão foi com base no valor da aposentadoria 
do ex-servidor concedida pela média aritmética de acordo 
com a EC nº 41/2003 e Lei 10.887/2004? 

    x   

12 O Título de Pensão consta todos os dados cadastrais e 
financeiros da pensão?     x   

Comentário do analista:  

 
 

    

 
DA ANÁLISE DO FORMULÁRIO DO FISCAP/TCE 

01 Registro no FISCAP Nº: 730263 
02 Anexado ao processo  (x) Sim ( ) Não 
03 Nome do responsável pelo ato:   JESUS MARIO DE ALMEIDA 

LIMA Nº CPF do responsável pelo ato: NÃO INFORMADO 
  ARKIMAN PIRES DA SILVA JUNIOR NÃO INFORMADO 

  Nº ANÁLISE DO FORMULÁRIO SIM NÃO N/A FLS 

01 Dados do instituidor estão corretos?     x   

02 A descrição dos fundamentos legais da aposentadoria do 
instituidor foi informada?     x   

03 Os dados sobre o órgão/entidade e autoridade responsável 
estão corretos?     x   

04 Os dados da concessão/alteração estão corretos?     x   

05 A descrição dos fundamentos legais da pensão/alteração 
está correta?     x   

06 
Os dados dos benefícios estão corretos?     x   

07 
Os dados das vantagens estão corretos?     x   

08 O redutor (30%) foi inserido no campo "Dados de 
vantagens"?     x   

09 O formulário foi preenchido esclarecimentos do(a) 
Gestor(a) de Pessoal?     x   

10 Os dados dos beneficiários estão corretos?     x   
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11 A descrição dos fundamentos legais do beneficiário da 
pensão/alteração está correta?     x   

12 A cota da pensão vitalícia e/ou temporária foi preenchida 
corretamente de acordo com a quantidade de 
beneficiários? 

    x   

Comentário do analista: À época o envio das informações era feito através de cópia da documentação física 
remetida ao TCE. 

 
 
 

CHECK LIST DE CONCESSÃO DE PENSÃO 

     IDENTIFICAÇÃO DO ATO DE PENSÃO 
Processo Nº 14580/2001 renumerado Ipremb 572/2014 Análise:       
  (X) Inicial 
  ( ) Revisão/Alteração 
Nome do(a) Instituidor(a)  JOSÉ DAMIÃO DE OLIVEIRA Sexo:     (X) Masculino 

              ( ) Feminino 

CPF: 005.484.926-89 
Data do óbito: 14/12/2001 
Pensão:  (X) Vitalícia 

( ) Temporária 
BENEFICIÁRIOS 

Nome(s) e CPF: FABIANA MARIA GOMES DE OLIVEIRA - 856.461.806-00 
FABIO JUNIO GOMES DE OLIVEIRA 
JOELSON GOMES DE OLIVEIRA 
RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA 
Grau de parentesco: CONJUGÊ E FILHOS 

Idade:   32 ANOS; 10 ANOS; 13 ANOS E 7 ANOS 

 

 
DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 

01 Requerimento do(s) beneficiários(s) x     1 

02 Declaração se recebe mais de duas pensões – Art. 60 da Lei 
4275/2005     x   

03 Certidão de casamento x     4 

04 Certidão de nascimento do(s) filho(s) x     5, 6 e 7 

05 Certidão de óbito do(a) ex-servidor(a) x     2 

06 Documentos referentes à aposentadoria do servidor (cópias) - 
(PORTARIA QUE CONCEDEU APOSENTADORIA)     x   

07 Mapa de tempo de serviço para fins de aposentadoria 
(SERVIDOR FALECIDO EM ATIVIDADE - CERTIDÃO DE TEMPO 
TOTAL DE SERVIÇO) 

    x   
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08 Comprovante de rendimentos do servidor (último 
contracheque) x     8 

09 Documento pessoal dos beneficiários (Identidade, CPF e 
Outros) x     03 e 03v 

10 Ato de concessão de pensão x     12 

11 Ato concessório publicado no ORGÃO OFICIAL x     14 

12 Ato concessório de alteração nº     x   

13 Decisão Judicial para concessão/alteração de pensão     x   

14 Comprovante de conta corrente dos beneficiários     x   

15 Documentos que comprovam o vínculo e a dependência 
econômica do beneficiário com o servidor     x   

16 Laudo médico do(s) beneficiário(s)     x   

17 Tutela e/ou Curatela     x   

18 Documento indicando situação do ex-segurado na data do 
óbito (ativo ou inativo)  (CTC 154/08, Grade de Frequência ou 
Portaria de Aposentadoria)  

x     19 

19 Documento indicando a data e a forma de ingresso do ex-
servidor no cargo público (Declaração do RH)     x   

20 Demonstrativo de cálculo da pensão, com dados do ex-
segurado e a fundamentação legal x     16 

21 Demonstrativo de pagamento do benefício da pensão relativo 
ao mês subsequente à concessão x     18 

22 Número do Processo e do registro, se houver, de 
aposentadoria ou do ex-segurado, no âmbito do TCE     x   

23 
Formulário de concessão/alteração do FISCAP x     22 e 23 

Comentário do analista: 1) Portaria Ipremb 199/2010 re-ratifica Decreto S/N de 07 de janeiro de 2002, folha 20. 
Documento contém rasura evidenciando o erro material no número do CPF do servidor falecido. 

Registro de Ato de Pensão - Decadência 

 

     

 

DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 

Nº 
 DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 

01 No requerimento do(a) beneficiário(a) foi verificado se o 
embasamento legal está de acordo com a portaria de pensão?     x   

02 
Os documentos pessoais do(s) beneficiário(s) estão 
autenticados pelo cartório ou pelo(a) servidor(a) do órgão? x       

03 Os documentos pessoais do beneficiário(s) contidos no 
processo que foram emitidos pelo órgão estão assinados pela x       
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autoridade competente? 

04 Os documentos de certidão de óbito, casamento e 
nascimento (originais ou cópias) estão autenticados? x       

05 Nos casos de concessão para a viúva e companheira, foi 
verificado se a certidão de casamento da viúva contém 
averbação de separação. 

x       

06 O Laudo Médico foi emitido pela junta médica de órgão 
público, contendo a assinatura de três médico, no qual 
atestou a invalidez e incapacidade definitiva para o trabalho? 

    x   

07 A Declaração de união estável (companheira) emitida pelo 
cartório, órgão ou pelo servidor é posterior a data de 
separação do servidor com a viúva? 

    x   

08 A anexação dos três ou mais documentos comprovam o 
vínculo e a dependência econômica do servidor com a 
companheira ou outro beneficiário? 

    x   

09  A pensão será concedida à ex-esposa (separada 
judicialmente) por que ela recebe pensão alimentícia?     x   

10 A pensão será concedida para a viúva(o) e companheira(o), 
tendo em vista documentos comprobatórios?     x   

11 A viúva é a única beneficiária da pensão?   x     

12 A companheira é a única beneficiária da pensão?     x   

13 Os filhos e enteados ou outros requerentes são os únicos 
beneficiários da pensão?   x     

14 Os beneficiários da pensão são designados? (vitalícia ou 
temporária) x       

15 A Tutela/Curatela tem decisão definitiva proferida pela 
autoridade competente do judiciário?     x   

16 Consta no processo renúncia de beneficiário de pensão?   x     
17 A exclusão do beneficiário de pensão está justificada e 

fundamentada legalmente?     x   

18 O(s) beneficiário(s) da pensão declaram que estão em 
conformidade com o disposto do Art. 60 da Lei 4.275/2005 
(vedada mais de duas pensões). 

    x   

Comentário do analista:  

      

 
ATO DE PENSÃO 

01 1) Ato de pensão:  (x) Concessão 

  ( ) Alteração 

02 2) Valor do benefício:  ( ) Sobre o valor do provento - Aposentado 

  (x) Sobre o valor do vencimento - Ativo 

  ( ) Sobre o valor da média aritmética apurada 

03 3) Situação do Servidor:  (x) Ativo       
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  ( ) Inativo     

04 4) Data do óbito:  (x) Antes de 30/12/2003, não aplica redutor 

  ( ) Depois de 30/12/2003, aplica redutor 

06 

6) Fundamentação legal utilizada:  ( ) Art. 40, § 7º, Inciso I, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  

( ) Art. 40, § 7º, inciso II, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  (x) EC nº 20/1998 

  ( ) Parágrafo Único do Art. 3º da EC nº 47/2005 

  ( ) Art. 2º da Lei nº 10.887/2004 

  
( ) Outro 

Comentário do analista: 

 

 

    

 

DA ANÁLISE DO ATO DE CONCESSÃO 

Nº  
ANÁLISE DO ATO  SIM NÃO N/A FLS 

01 
O ato encaminhado trata de concessão de pensão? x       

02 
O ato encaminhado trata de ato de alteração de pensão?   x     

03 Na portaria de concessão e/ou alteração de pensão o 
fundamento legal está de acordo com a legislação vigente?     x   

04 
A portaria de concessão ou alteração foi alterada por outra 
portaria ou por retificações publicadas em Órgão Oficial? x       

05 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria voluntária do ex-
servidor? 

  x     

06 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria compulsória do ex-
servidor? 

  x     

07 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria por invalidez do ex-
servidor? 

  x     

08 A pensão requerida pela(o) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na remuneração do ex-servidor ativo? x       

09 Na concessão/alteração do ato de pensão, os requisitos 
estabelecidos por lei (art. 40, § 7º, Inciso I e II, da CF/1988 – 
redação dada pela EC nº 41/2003, foram cumpridos?  

    x   
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10 O cálculo da pensão foi aplicado o redutor de 30%, conforme 
a orientação do art. 40, § 7º, inciso I e II, da CF/1988, redação 
dada pela EC nº 41/2003? 

    x   

11 O cálculo da pensão foi com base no valor da aposentadoria 
do ex-servidor concedida pela média aritmética de acordo 
com a EC nº 41/2003 e Lei 10.887/2004? 

    x   

12 O Título de Pensão consta todos os dados cadastrais e 
financeiros da pensão?     x   

Comentário do analista:  

 
 

    

 
DA ANÁLISE DO FORMULÁRIO DO FISCAP/TCE 

01 Registro no FISCAP Nº: 816322 
02 Anexado ao processo  (x) Sim ( ) Não 
03 Nome do responsável pelo ato:    CARLAILE DE JESUS 

PEDROSA Nº CPF do responsável pelo ato: 108.902.546-72 
  HELDER PACELLI DE FREITAS CAMPOS NÃO INFORMADO 
  VALTER SILVA TEIXEIRA NÃO INFORMADO 

  Nº ANÁLISE DO FORMULÁRIO SIM NÃO N/A FLS 

01 Dados do instituidor estão corretos? x       

02 A descrição dos fundamentos legais da aposentadoria do 
instituidor foi informada?     x   

03 Os dados sobre o órgão/entidade e autoridade responsável 
estão corretos?   x     

04 Os dados da concessão/alteração estão corretos? x       

05 A descrição dos fundamentos legais da pensão/alteração está 
correta? x       

06 
Os dados dos benefícios estão corretos? x       

07 O redutor (30%) foi inserido no campo "Dados de vantagens"?     x   

08 O formulário foi preenchido esclarecimentos do(a) Gestor(a) 
de Pessoal?     x   

09 Os dados dos beneficiários estão corretos? x       

10 A descrição dos fundamentos legais do beneficiário da 
pensão/alteração está correta? x       

11 A cota da pensão vitalícia e/ou temporária foi preenchida 
corretamente de acordo com a quantidade de beneficiários? x       

Comentário do analista: Consta o cônjuge com a cota parte de 100% como determina a Portaria Ipremb 199/2010, 
contudo o Decreto de que concedeu a pensão determina concessão temporária aos filhos sem informar o 
percentual. 
 
 
 

CHECK LIST DE CONCESSÃO DE PENSÃO 

     IDENTIFICAÇÃO DO ATO DE PENSÃO 
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Processo Nº 15747/2004 renumerado Ipremb 609/2014 Análise:       
  (X) Inicial 
  ( ) Revisão/Alteração 
Nome do(a) Instituidor(a) DOMINGOS SIPLICIO DE SOUZA Sexo:     (X) Masculino 

              ( ) Feminino 

CPF: 663.426.946-72 
Data do óbito: 16/12/2004 
Pensão:  (X) Vitalícia 

( ) Temporária 
BENEFICIÁRIOS 

Nome(s) e CPF: JANE GENEROSA DE OLIVEIRA - 625.748.766-87 
  
  
  
Grau de parentesco: CONJUGÊ  

Idade:   48 ANOS 

 

 
DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 

01 Requerimento do(s) beneficiários(s) x     1 

02 Declaração se recebe mais de duas pensões – Art. 60 da Lei 
4275/2005     x   

03 Certidão de casamento     x   

04 Certidão de nascimento do(s) filho(s)     x   

05 Certidão de óbito do(a) ex-servidor(a) x     5 

06 Documentos referentes à aposentadoria do servidor (cópias) - 
(PORTARIA QUE CONCEDEU APOSENTADORIA)     x   

07 Mapa de tempo de serviço para fins de aposentadoria (SERVIDOR 
FALECIDO EM ATIVIDADE - CERTIDÃO DE TEMPO TOTAL DE 
SERVIÇO) 

x     25 

08 Comprovante de rendimentos do servidor (último contracheque) x     12 

09 Documento pessoal dos beneficiários (Identidade, CPF e Outros) x     08 e 11 

10 Ato de concessão de pensão x     s/n 

11 Ato concessório publicado no ORGÃO OFICIAL   x     

12 Ato concessório de alteração nº     x   

13 Decisão Judicial para concessão/alteração de pensão     x   

14 Comprovante de conta corrente dos beneficiários     x   

15 Documentos que comprovam o vínculo e a dependência 
econômica do beneficiário com o servidor x     03, 06 e 09 
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16 Declaração de união estável emitida pelo cartório, órgão ou pelo 
servidor (documento autenticado)   x     

17 Declaração de união estável por meio de testemunho de pessoas 
(documentação autenticada) x     9 

18 Justificação Judicial sobre União Estável com servidor     x   

19 Laudo médico do(s) beneficiário(s)     x   

20 Tutela e/ou Curatela     x   

21 Documento indicando situação do ex-segurado na data do óbito 
(ativo ou inativo)  (CTC 154/08, Grade de Frequência ou Portaria 
de Aposentadoria)  

    x   

22 Documento indicando a data e a forma de ingresso do ex-servidor 
no cargo público (Declaração do RH)     x   

23 Demonstrativo de cálculo da pensão, com dados do ex-segurado e 
a fundamentação legal     x   

24 Demonstrativo de pagamento do benefício da pensão relativo ao 
mês subsequente à concessão     x   

25 Número do Processo e do registro, se houver, de aposentadoria 
ou do ex-segurado, no âmbito do TCE     x   

26 
Formulário de concessão/alteração do FISCAP     x   

Comentário do analista: 1) Ausência de documento que demonstre a publicidade do Ato de Pensão. 

 

     

 

DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 

Nº 
 DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 

01 No requerimento do(a) beneficiário(a) foi verificado se o 
embasamento legal está de acordo com a portaria de pensão?     x   

02 
Os documentos pessoais do(s) beneficiário(s) estão autenticados 
pelo cartório ou pelo(a) servidor(a) do órgão? x       

03 Os documentos pessoais do beneficiário(s) contidos no processo 
que foram emitidos pelo órgão estão assinados pela autoridade 
competente? 

x       

04 Os documentos de certidão de óbito, casamento e nascimento 
(originais ou cópias) estão autenticados?     x   

05 Nos casos de concessão para a viúva e companheira, foi verificado 
se a certidão de casamento da viúva contém averbação de 
separação. 

  x     

06 O Laudo Médico foi emitido pela junta médica de órgão público, 
contendo a assinatura de três médico, no qual atestou a invalidez 
e incapacidade definitiva para o trabalho? 

    x   
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07 A Declaração de união estável (companheira) emitida pelo 
cartório, órgão ou pelo servidor é posterior a data de separação 
do servidor com a viúva? 

x       

08 A anexação dos três ou mais documentos comprovam o vínculo e 
a dependência econômica do servidor com a companheira ou 
outro beneficiário? 

x       

09  A pensão será concedida à ex-esposa (separada judicialmente) 
por que ela recebe pensão alimentícia?     x   

10 A viúva é a única beneficiária da pensão?     x   

11 A companheira é a única beneficiária da pensão? x       

12 Os filhos e enteados ou outros requerentes são os únicos 
beneficiários da pensão?     x   

13 Os beneficiários da pensão são designados? (vitalícia ou 
temporária) x       

14 A Tutela/Curatela tem decisão definitiva proferida pela autoridade 
competente do judiciário?     x   

15 Consta no processo renúncia de beneficiário de pensão?   x     
16 A exclusão do beneficiário de pensão está justificada e 

fundamentada legalmente?     x   

Comentário do analista: 1) Ausência de documento que demonstre a publicidade do Ato de Pensão. 
2) A beneficiária declara-se solteira (união estável), contudo a Certidão de Nascimento apresentada não está 
atualizada.  

      

 
ATO DE PENSÃO 

01 1) Ato de pensão:  (x) Concessão 

  ( ) Alteração 

02 2) Valor do benefício:  ( ) Sobre o valor do provento - Aposentado 

  (x) Sobre o valor do vencimento - Ativo 

03 3) Situação do Servidor:  (x) Ativo       

  ( ) Inativo     

04 4) Data do óbito:  ( ) Antes de 30/12/2003, não aplica redutor 

  (x) Depois de 30/12/2003, aplica redutor 

05 

6) Fundamentação legal utilizada:  ( ) Art. 40, § 7º, Inciso I, da CF/1988 – 
Redação dada pela EC nº 41/2003 
  

  

( ) Art. 40, § 7º, inciso II, da CF/1988 – 
Redação dada pela EC nº 41/2003 

  ( ) EC nº 20/1998 

  
( ) Parágrafo Único do Art. 3º da EC nº 
47/2005 

  ( ) Art. 2º da Lei nº 10.887/2004 

  
(x) Outro  
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Comentário do analista: No Ato de Pensão não consta fundamentação legal, contudo o documento de folhas 13 e 14 
cita a Lei Municipal 528; Lei Municipal 2063 e CF/88. 

 

 

    

 

DA ANÁLISE DO ATO DE CONCESSÃO 

Nº  
ANÁLISE DO ATO  SIM NÃO N/A FLS 

01 
O ato encaminhado trata de concessão de pensão? x       

02 
O ato encaminhado trata de ato de alteração de pensão?   x     

03 Na portaria de concessão e/ou alteração de pensão o fundamento 
legal está de acordo com a legislação vigente?     x   

04 
A portaria de concessão ou alteração foi alterada por outra 
portaria ou por retificações publicadas em Órgão Oficial?   x     

05 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo órgão 
é com base na aposentadoria voluntária do ex-servidor?         

06 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo órgão 
é com base na aposentadoria compulsória do ex-servidor?         

07 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo órgão 
é com base na aposentadoria por invalidez do ex-servidor?         

08 A pensão requerida pela(o) beneficiária(o) e concedida pelo órgão 
é com base na remuneração do ex-servidor ativo? x       

09 Na concessão/alteração do ato de pensão, os requisitos 
estabelecidos por lei (art. 40, § 7º, Inciso I e II, da CF/1988 – 
redação dada pela EC nº 41/2003, foram cumpridos?  

  x     

10 O cálculo da pensão foi aplicado o redutor de 30%, conforme a 
orientação do art. 40, § 7º, inciso I e II, da CF/1988, redação dada 
pela EC nº 41/2003? 

    x   

11 O cálculo da pensão foi com base no valor da aposentadoria do 
ex-servidor concedida pela média aritmética de acordo com a EC 
nº 41/2003 e Lei 10.887/2004? 

    x   

12 O Ato de Pensão consta todos os dados cadastrais e financeiros da 
pensão?     x   

Comentário do analista: Não há documento  que expressa que o benefício foi fundamentado art. 40, § 7º, Inciso I ou 
II, da CF/1988 – redação dada pela EC nº 41/2003. 

 
 

    

 
DA ANÁLISE DO FORMULÁRIO DO FISCAP/TCE 

01 Registro no FISCAP Nº:  
02 Anexado ao processo  ( ) Sim ( ) Não 
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03 Nome do responsável pelo ato:     Nº CPF do responsável pelo ato:  

  Nº ANÁLISE DO FORMULÁRIO SIM NÃO N/A FLS 

01 Dados do instituidor estão corretos?         

02 A descrição dos fundamentos legais da aposentadoria do 
instituidor foi informada?         

03 Os dados sobre o órgão/entidade e autoridade responsável estão 
corretos?         

04 Os dados da concessão/alteração estão corretos?         

05 A descrição dos fundamentos legais da pensão/alteração está 
correta?         

06 
Os dados dos benefícios estão corretos?         

07 
Os dados das vantagens estão corretos?         

08 O redutor (30%) foi inserido no campo "Dados de vantagens"?         

09 O formulário foi preenchido esclarecimentos do(a) Gestor(a) de 
Pessoal?         

10 Os dados dos beneficiários estão corretos?         

11 A descrição dos fundamentos legais do beneficiário da 
pensão/alteração está correta?         

12 A cota da pensão vitalícia e/ou temporária foi preenchida 
corretamente de acordo com a quantidade de beneficiários?         

Comentário do analista: Não constam documentos que demonstre que o processo foi remetido ao TCE para 
prestação de contas. ("Parte não encontrada com os dados informados", mensagem após busca avançada no site do 
TCE/MG, através do CPF da beneficiária.) 
 
 
 

CHECK LIST DE CONCESSÃO DE PENSÃO 

     IDENTIFICAÇÃO DO ATO DE PENSÃO 
Processo Nº 17684/2009 renumerado Ipremb 218/2013 Análise:       
  (X) Inicial 
  ( ) Revisão/Alteração 
Nome do(a) Instituidor(a)  IRENE CLAUDIO DA SILVA Sexo:     ( ) Masculino 

              (X) Feminino 

CPF: 861.009.046-91 
Data do óbito: 04/11/2009 
Pensão:  (X) Vitalícia 

( ) Temporária 
BENEFICIÁRIOS 

Nome(s) e CPF: JOSÉ NESTOR DA SILVA - 185.914.006-82 
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Grau de parentesco: CONJUGÊ                               

Idade:   70 ANOS                   

 
 

 
DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 

01 Requerimento do(s) beneficiários(s) x     1 

02 Declaração se recebe mais de duas pensões – Art. 60 da Lei 
4275/2005 x     10 

03 Certidão de casamento x     4 

04 Certidão de nascimento do(s) filho(s)     x   

05 Certidão de óbito do(a) ex-servidor(a) x     6 

06 Documentos referentes à aposentadoria do servidor (cópias) - 
(PORTARIA QUE CONCEDEU APOSENTADORIA) x     12 

07 Mapa de tempo de serviço para fins de aposentadoria (SERVIDOR 
FALECIDO EM ATIVIDADE - CERTIDÃO DE TEMPO TOTAL DE 
SERVIÇO) 

    x   

08 Comprovante de rendimentos do servidor (último contracheque) x     7 

09 Documento pessoal dos beneficiários (Identidade, CPF e Outros) x     3 

10 Ato de concessão de pensão x     15 

11 Ato concessório publicado no ORGÃO OFICIAL x     16 

12 Ato concessório de alteração nº     x   

13 Decisão Judicial para concessão/alteração de pensão     x   

14 Comprovante de conta corrente dos beneficiários x     9 

15 Documentos que comprovam o vínculo e a dependência 
econômica do beneficiário com o servidor     x   

16 Laudo médico do(s) beneficiário(s)     x   

17 Tutela e/ou Curatela     x   

18 Documento indicando situação do ex-segurado na data do óbito 
(ativo ou inativo) (Portaria; CTC 154/08 ou grade de frequência) x     12 

19 Documento indicando a data e a forma de ingresso do ex-servidor 
no cargo público (Declaração do RH PMB)     x   

20 Demonstrativo de cálculo da pensão, com dados do ex-segurado e 
a fundamentação legal x     13 

21 Demonstrativo de pagamento do benefício da pensão relativo ao 
mês subsequente à concessão x     11 

22 Número do Processo e do registro, se houver, de aposentadoria 
ou do ex-segurado, no âmbito do TCE     x   
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23 
Formulário de concessão/alteração do FISCAP x     17 e 18 

Comentário do analista: 1) O valor do beneficio sofreu revisão decorrente da EC70/2012. Assim sendo, foram 
juntados ao processo: Ato Coletivo Portaria nº 157/2012, folhas 19 e 20; demonstrativo de pagamento do benefício 
pós-revisão, folhas 21 e 23 e o formulário de ato revisional do FISCAP, folhas 24 e 25.  
2) Registro do Ato de Pensão - Certidão emitida em 2013 determinando o Registro do Ato. Registro do Ato Revisional 
Pensão EC 70/2012 - Em análise no TCE/MG (22/10/2019). 

 

     

 

DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 

Nº 
 DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 

01 No requerimento do(a) beneficiário(a) foi verificado se o 
embasamento legal está de acordo com a portaria de pensão? x       

02 Os documentos pessoais do(s) beneficiário(s) estão autenticados 
pelo cartório ou pelo(a) servidor(a) do órgão? x       

03 Os documentos pessoais do beneficiário(s) contidos no processo 
que foram emitidos pelo órgão estão assinados pela autoridade 
competente? 

x       

04 Os documentos de certidão de óbito, casamento e nascimento 
(originais ou cópias) estão autenticados? x       

05 Nos casos de concessão para a viúva e companheira, foi verificado 
se a certidão de casamento da viúva contém averbação de 
separação. 

x       

06 O Laudo Médico foi emitido pela junta médica de órgão público, 
contendo a assinatura de três médico, no qual atestou a invalidez 
e incapacidade definitiva para o trabalho? 

    x   

07 A Declaração de união estável (companheira) emitida pelo 
cartório, órgão ou pelo servidor é posterior a data de separação 
do servidor com a viúva? 

    x   

08 A anexação dos três ou mais documentos comprovam o vínculo e 
a dependência econômica do servidor com a companheira ou 
outro beneficiário? 

    x   

09  A pensão será concedida à ex-esposa (separada judicialmente) 
por que ela recebe pensão alimentícia?     x   

10 A pensão será concedida para a viúva(o) e companheira(o), tendo 
em vista documentos comprobatórios?     x   

11 
A viúva é a única beneficiária da pensão? x       

12 A companheira é a única beneficiária da pensão?     x   

13 Os filhos e enteados ou outros requerentes são os únicos 
beneficiários da pensão?     x   

14 Os beneficiários da pensão são designados? (vitalícia ou 
temporária) x       
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15 A Tutela/Curatela tem decisão definitiva proferida pela autoridade 
competente do judiciário?     x   

16 Consta no processo renúncia de beneficiário de pensão?   x     
17 A exclusão do beneficiário de pensão está justificada e 

fundamentada legalmente?     x   

18 O(s) beneficiário(s) da pensão declaram que estão em 
conformidade com o disposto do Art. 60 da Lei Municipal 
4275/2005 (vedada mais de duas pensões). 

x       

Comentário do analista: 

      

 
ATO DE PENSÃO 

01 1) Ato de pensão:  (x) Concessão 

  ( ) Alteração 

02 2) Valor do benefício:  (x) Sobre o valor do provento - Aposentado 

  ( ) Sobre o valor do vencimento - Ativo 

03 3) Situação do Servidor:  ( ) Ativo       

  (x) Inativo     

04 4) Data do óbito:  ( ) Antes de 30/12/2003, não aplica redutor 

  (x) Depois de 30/12/2003, aplica redutor 

06 
6) Fundamentação legal utilizada:  (x) Art. 40, § 7º, Inciso I, da CF/1988 – 

Redação dada pela EC nº 41/2003 

  

( ) Art. 40, § 7º, inciso II, da CF/1988 – 
Redação dada pela EC nº 41/2003 

  
( ) EC nº 20/1998 

  
( ) Parágrafo Único do Art. 3º da EC nº 
47/2005 

  ( ) Art. 2º da Lei nº 10.887/2004 

  ( ) Outro 

Comentário do analista: 

 
 

    

 

DA ANÁLISE DO ATO DE CONCESSÃO 

Nº  
ANÁLISE DO ATO  SIM NÃO N/A FLS 

01 
O ato encaminhado trata de concessão de pensão? x       

02 
O ato encaminhado trata de ato de alteração de pensão?   x     



 

42 
 

03 Na portaria de concessão e/ou alteração de pensão o fundamento 
legal está de acordo com a legislação vigente? x       

04 A portaria de concessão ou alteração foi alterada por outra 
portaria ou por retificações publicadas em Órgão Oficial? x       

05 
A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo órgão 
é com base na aposentadoria voluntária do ex-servidor?   x     

06 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo órgão 
é com base na aposentadoria compulsória do ex-servidor?   x     

07 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo órgão 
é com base na aposentadoria por invalidez do ex-servidor? x       

08 A pensão requerida pela(o) beneficiária(o) e concedida pelo órgão 
é com base na remuneração do ex-servidor ativo?   x     

09 Na concessão/alteração do ato de pensão, os requisitos 
estabelecidos por lei (art. 40, § 7º, Inciso I e II, da CF/1988 – 
redação dada pela EC nº 41/2003, foram cumpridos?  

x       

10 O cálculo da pensão foi aplicado o redutor de 30%, conforme a 
orientação do art. 40, § 7º, inciso I e II, da CF/1988, redação dada 
pela EC nº 41/2003? 

    x   

11 O cálculo da pensão foi com base no valor da aposentadoria do ex-
servidor concedida pela média aritmética de acordo com a EC nº 
41/2003 e Lei 10.887/2004? 

    x   

12 O Título de Pensão consta todos os dados cadastrais e financeiros 
da pensão? x       

Comentário do analista:  

 
 

    

 
DA ANÁLISE DO FORMULÁRIO DO FISCAP/TCE 

01 Registro no FISCAP Nº: 844502 
02 Anexado ao processo  (x) Sim ( ) Não 
03 Nome do responsável pelo ato:        Nº CPF do responsável pelo ato:  
  JOSÉ IVAN DE PALMA SOUZA  271.180.026-15 

  Nº ANÁLISE DO FORMULÁRIO SIM NÃO N/A FLS 

01 Dados do instituidor estão corretos?   x     

02 A descrição dos fundamentos legais da aposentadoria do 
instituidor foi informada?     x   

03 Os dados sobre o órgão/entidade e autoridade responsável estão 
corretos? x       

04 Os dados da concessão/alteração estão corretos? x       

05 A descrição dos fundamentos legais da pensão/alteração está 
correta? x       

06 Os dados dos benefícios estão corretos? x       
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07 
O redutor (30%) foi inserido no campo "Dados de vantagens"?     x   

08 O formulário foi preenchido esclarecimentos do(a) Gestor(a) de 
Pessoal?     x   

09 Os dados dos beneficiários estão corretos? x       

10 A descrição dos fundamentos legais do beneficiário da 
pensão/alteração está correta? x       

11 A cota da pensão vitalícia e/ou temporária foi preenchida 
corretamente de acordo com a quantidade de beneficiários? x       

Comentário do analista: 1) Erro material na data de nascimento da ex-servidora; contudo no Ato Revisional da 
Pensão EC70/2012 o erro foi corrigido.  
 
 
 

CHECK LIST DE CONCESSÃO DE PENSÃO 

     IDENTIFICAÇÃO DO ATO DE PENSÃO 
Processo Nº 6113/2000 renumerado Ipremb 348/2016 Análise:       
  (X) Inicial 
  ( ) Revisão/Alteração 
Nome do(a) Instituidor(a) PALMA NÍVEA DO CARMO PINTO Sexo:     ( ) Masculino 

              (X) Feminino 

CPF: 204.797.436-49 
Data do óbito: 02/06/2000 
Pensão:  (X) Vitalícia 

( ) Temporária 
BENEFICIÁRIOS 

Nome(s) e CPF: JOSÉ ROSA DA COSTA - 228.756.976-68 
MARLON LUCIANO DA COSTA - 078.244.956-55 
  
  
Grau de parentesco: CONJUGÊ E FILHO 

Idade:   56 ANOS E 13 ANOS 

 
 
 

 
DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 

01 Requerimento do(s) beneficiários(s) x     1 

02 Declaração se recebe mais de duas pensões – Art. 60 da Lei 
4275/2005     x   

04 Certidão de casamento x     2 

05 Certidão de nascimento do(s) filho(s) x     4 
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06 Certidão de óbito do(a) ex-servidor(a) x     3 

07 Documentos referentes à aposentadoria do servidor (cópias) - 
(PORTARIA QUE CONCEDEU APOSENTADORIA) x     11 

08 Mapa de tempo de serviço para fins de aposentadoria (SERVIDOR 
FALECIDO EM ATIVIDADE - CERTIDÃO DE TEMPO TOTAL DE 
SERVIÇO) 

    x   

09 Comprovante de rendimentos do servidor (último contracheque) x     6 

10 Documento pessoal dos beneficiários (Identidade, CPF e Outros) x     5 

11 Ato de concessão de pensão x     9 

12 Ato concessório publicado no ORGÃO OFICIAL x     9 

13 Ato concessório de alteração nº     x   

14 Decisão Judicial para concessão/alteração de pensão     x   

15 Comprovante de conta corrente dos beneficiários     x   

16 Documentos que comprovam o vínculo e a dependência 
econômica do beneficiário com o servidor     x   

17 Declaração de união estável emitida pelo cartório, órgão ou pelo 
servidor (documento autenticado)     x   

18 Declaração de união estável por meio de testemunho de pessoas 
(documentação autenticada)     x   

19 Justificação Judicial sobre União Estável com servidor     x   

20 Laudo médico do(s) beneficiário(s)     x   

21 Tutela e/ou Curatela     x   

22 Documento indicando situação do ex-segurado na data do óbito 
(ativo ou inativo)  (CTC 154/08, Grade de Frequência ou Portaria 
de Aposentadoria)  

    x   

23 Documento indicando a data e a forma de ingresso do ex-servidor 
no cargo público (Declaração do RH)     x   

24 Demonstrativo de cálculo da pensão, com dados do ex-segurado 
e a fundamentação legal     x   

25 Demonstrativo de pagamento do benefício da pensão relativo ao 
mês subsequente à concessão     x 10 

26 Número do Processo e do registro, se houver, de aposentadoria 
ou do ex-segurado, no âmbito do TCE     x   

27 
Formulário de concessão/alteração do FISCAP     x 16 e 17 

Comentário do analista: 1) O Ato de aposentadoria sofreu retificação ( Decreto s/n de 09 de março de 2007, folha 
12) 
2) Ato de pensão sofreu retificações ( Portaria Ipremb 186/2012, folha 13 e Portaria Ipremb 193/2012, folha 18) 

3)  Registro de Ato de Pensão Decadência 
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DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 

Nº 
 DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 

01 No requerimento do(a) beneficiário(a) foi verificado se o 
embasamento legal está de acordo com a portaria de pensão?     x   

02 
Os documentos pessoais do(s) beneficiário(s) estão autenticados 
pelo cartório ou pelo(a) servidor(a) do órgão?   x     

03 Os documentos pessoais do beneficiário(s) contidos no processo 
que foram emitidos pelo órgão estão assinados pela autoridade 
competente? 

x       

05 Os documentos de certidão de óbito, casamento e nascimento 
(originais ou cópias) estão autenticados?   x     

06 Nos casos de concessão para a viúva e companheira, foi 
verificado se a certidão de casamento da viúva contém averbação 
de separação. 

x       

07 O Laudo Médico foi emitido pela junta médica de órgão público, 
contendo a assinatura de três médico, no qual atestou a invalidez 
e incapacidade definitiva para o trabalho? 

    x   

08 A Declaração de união estável (companheira) emitida pelo 
cartório, órgão ou pelo servidor é posterior a data de separação 
do servidor com a viúva? 

    x   

09 A anexação dos três ou mais documentos comprovam o vínculo e 
a dependência econômica do servidor com a companheira ou 
outro beneficiário? 

    x   

10  A pensão será concedida à ex-esposa (separada judicialmente) 
por que ela recebe pensão alimentícia?     x   

12 A viúva é a única beneficiária da pensão?   x     

13 A companheira é a única beneficiária da pensão?     x   

14 Os filhos e enteados ou outros requerentes são os únicos 
beneficiários da pensão?   x     

15 Os beneficiários da pensão são designados? (vitalícia ou 
temporária) x       

16 A Tutela/Curatela tem decisão definitiva proferida pela 
autoridade competente do judiciário?     x   

17 Consta no processo renúncia de beneficiário de pensão?   x     
18 A exclusão do beneficiário de pensão está justificada e 

fundamentada legalmente?     x   

Comentário do analista: 1) Os documentos pessoais dos beneficiários não estão autenticados. Porém não há esta 
exigência no requerimento. 
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ATO DE PENSÃO 

01 1) Ato de pensão:  (x) Concessão 

  ( ) Alteração 

02 2) Valor do benefício:  (x) Sobre o valor do provento - Aposentado 

  ( ) Sobre o valor do vencimento - Ativo 

03 3) Situação do Servidor:  ( ) Ativo       

  (x) Inativo     

04 4) Data do óbito:  (x) Antes de 30/12/2003, não aplica redutor 

  ( ) Depois de 30/12/2003, aplica redutor 

06 

6) Fundamentação legal utilizada:  

        

  

( ) Art. 40, § 7º, Inciso I, da CF/1988 – 
Redação dada pela EC nº 41/2003 

  
( ) Art. 40, § 7º, inciso II, da CF/1988 – 
Redação dada pela EC nº 41/2003 

  (x) EC nº 20/1998 

  
( ) Parágrafo Único do Art. 3º da EC nº 
47/2005 

  
( ) Art. 2º da Lei nº 10.887/2004 

  
( ) Outro  

Comentário do analista:  

 

 

    

 

DA ANÁLISE DO ATO DE CONCESSÃO 

Nº  
ANÁLISE DO ATO  SIM NÃO N/A FLS 

01 
O ato encaminhado trata de concessão de pensão? x       

02 
O ato encaminhado trata de ato de alteração de pensão?   x     

03 Na portaria de concessão e/ou alteração de pensão o 
fundamento legal está de acordo com a legislação vigente? x       

04 
A portaria de concessão ou alteração foi alterada por outra 
portaria ou por retificações publicadas em Orgão Oficial? x       

09 Na concessão/alteração do ato de pensão, os requisitos 
estabelecidos por lei (art. 40, § 7º, Inciso I e II, da CF/1988 –     x   
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redação dada pela EC nº 41/2003, foram cumpridos?  

10 O cálculo da pensão foi aplicado o redutor de 30%, conforme a 
orientação do art. 40, § 7º, inciso I e II, da CF/1988, redação dada 
pela EC nº 41/2003? 

    x   

11 O cálculo da pensão foi com base no valor da aposentadoria do 
ex-servidor concedida pela média aritmética de acordo com a EC 
nº 41/2003 e Lei 10.887/2004? 

    x   

12 O Ato de Pensão consta todos os dados cadastrais e financeiros 
da pensão?     x   

Comentário do analista: O Decreto que concedeu a pensão sofreu retificação e houve acréscimo da fundamentação 
legal do benefício. 

 
 

    

 
DA ANÁLISE DO FORMULÁRIO DO FISCAP/TCE 

01 Registro no FISCAP Nº: s/n 
02 Anexado ao processo  (x) Sim ( ) Não 
03 Nome do responsável pelo ato:     Nº CPF do responsável pelo ato:  
  JESUS MÁRIO DE ALMEIDA LIMA 382.250.426-20 

  Nº ANÁLISE DO FORMULÁRIO SIM NÃO N/A FLS 

01 Dados do instituidor estão corretos? x       

02 A descrição dos fundamentos legais da aposentadoria do 
instituidor foi informada? x       

03 Os dados sobre o órgão/entidade e autoridade responsável estão 
corretos? x       

04 Os dados da concessão/alteração estão corretos? x       

05 A descrição dos fundamentos legais da pensão/alteração está 
correta? x       

06 
Os dados dos benefícios estão corretos? x       

07 
Os dados das vantagens estão corretos?     x   

08 O redutor (30%) foi inserido no campo "Dados de vantagens"?     x   

09 O formulário foi preenchido esclarecimentos do(a) Gestor(a) de 
Pessoal?     x   

10 Os dados dos beneficiários estão corretos? x       

11 A descrição dos fundamentos legais do beneficiário da 
pensão/alteração está correta? x       

12 A cota da pensão vitalícia e/ou temporária foi preenchida 
corretamente de acordo com a quantidade de beneficiários? x       

Comentário do analista:  

 
 
 

CHECK LIST DE CONCESSÃO DE PENSÃO 
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     IDENTIFICAÇÃO DO ATO DE PENSÃO 
Processo Nº 2545/2004 renumerado Ipremb 250/2013 Análise:       
  (X) Inicial 
  ( ) Revisão/Alteração 
Nome do(a) Instituidor(a)  IZABEL MARIA DINIZ TORRES Sexo:     ( ) Masculino 

              (X) Feminino 

CPF: 251.296.606-25 
Data do óbito: 26/01/2004 
Pensão:  (X) Vitalícia 

(X) Temporária 
BENEFICIÁRIOS 

Nome(s) e CPF: LEVI ANICIO TORRES - 549.005.906-06 
GUILHERME ELIAS DINIZ TORRES - CPF NÃO INFORMADO 
  
  
Grau de parentesco: CONJUGÊ                                     -                 FILHO            

Idade:   43 ANOS                                        -           09 ANOS 

 

 
DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 

01 Requerimento do(s) beneficiários(s) x     1 

02 Declaração se recebe mais de duas pensões – Art. 60 da Lei 
4275/2005     x   

04 Certidão de casamento x     3 

05 Certidão de nascimento do(s) filho(s) x     6 

06 Certidão de óbito do(a) ex-servidor(a) x     2 

07 Documentos referentes à aposentadoria do servidor (cópias) - 
(PORTARIA QUE CONCEDEU APOSENTADORIA)   x     

08 Mapa de tempo de serviço para fins de aposentadoria 
(SERVIDOR FALECIDO EM ATIVIDADE - CERTIDÃO DE TEMPO 
TOTAL DE SERVIÇO) 

x     14 

09 Comprovante de rendimentos do servidor (último 
contracheque) x     8 

10 Documento pessoal dos beneficiários (Identidade, CPF e 
Outros) x     4 

11 Ato de concessão de pensão x     12 

12 Ato concessório publicado no ORGÃO OFICIAL x     23 

13 Ato concessório de alteração nº     x   

14 Decisão Judicial para concessão/alteração de pensão     x   

15 Comprovante de conta corrente dos beneficiários x     7 
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16 Documentos que comprovam o vínculo e a dependência 
econômica do beneficiário com o servidor     x   

17 Declaração de união estável emitida pelo cartório, órgão ou 
pelo servidor (documento autenticado)     x   

18 Declaração de união estável por meio de testemunho de 
pessoas (documentação autenticada)     x   

19 Justificação Judicial sobre União Estável com servidor     x   

20 Laudo médico do(s) beneficiário(s)     x   

21 Tutela e/ou Curatela     x   

22 Documento indicando situação do ex-segurado na data do 
óbito (ativo ou inativo)  (CTC 154/08, Grade de Frequência ou 
Portaria de Aposentadoria)  

x     15 

23 Documento indicando a data e a forma de ingresso do ex-
servidor no cargo público (Declaração do RH)     x   

24 Demonstrativo de cálculo da pensão, com dados do ex-
segurado e a fundamentação legal x     13 

25 Demonstrativo de pagamento do benefício da pensão relativo 
ao mês subsequente à concessão x     18 

26 Número do Processo e do registro, se houver, de 
aposentadoria ou do ex-segurado, no âmbito do TCE     x   

27 
Formulário de concessão/alteração do FISCAP x     20 e 21 

Comentário do analista: 1) Ausência do Ato que concedeu a aposentadoria da servidora.  

(Consta no PA Certidão de Tempo de Serviço e Grade de Frequência, contudo a servidora era aposentada). 

2) O benefício de pensão foi homologado pelo TCE/MG em abril de 2010, folha 22 

3) Certidão do Tempo Total de Serviço / Contribuição, folha 14 e Grade de Frequência, folha 15: o período de 
serviço/contribuição informado encerra-se na data do óbito da servidora, contudo foi registrado no FISCAP que a 
servidora encontrava-se aposentada desde 22/12/2003, folhas 20, 21, 30 e 31. 
4) O valor do beneficio sofreu revisão decorrente da EC70/2012. Assim sendo, foram juntados ao processo: Ato 
Coletivo Portaria nº 157/2012, folhas 24 e 25; demonstrativo de pagamento do benefício pós-revisão, folha 26; 
Declaração Administrativa, folha 28, que demonstra que a revisão foi equivocada, e o formulário de ato revisional do 
FISCAP, folhas 30 e 31. 

 

     

 

DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 

Nº 
 DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 

01 No requerimento do(a) beneficiário(a) foi verificado se o 
embasamento legal está de acordo com a portaria de pensão?     x   

02 
Os documentos pessoais do(s) beneficiário(s) estão 
autenticados pelo cartório ou pelo(a) servidor(a) do órgão? x       
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03 Os documentos pessoais do beneficiário(s) contidos no 
processo que foram emitidos pelo órgão estão assinados pela 
autoridade competente? 

x       

05 Os documentos de certidão de óbito, casamento e nascimento 
(originais ou cópias) estão autenticados? x       

06 Nos casos de concessão para a viúva e companheira, foi 
verificado se a certidão de casamento da viúva contém 
averbação de separação. 

x       

07 O Laudo Médico foi emitido pela junta médica de órgão 
público, contendo a assinatura de três médico, no qual 
atestou a invalidez e incapacidade definitiva para o trabalho? 

    x   

08 A Declaração de união estável (companheira) emitida pelo 
cartório, órgão ou pelo servidor é posterior a data de 
separação do servidor com a viúva? 

    x   

09 A anexação dos três ou mais documentos comprovam o 
vínculo e a dependência econômica do servidor com a 
companheira ou outro beneficiário? 

    x   

10  A pensão será concedida à ex-esposa (separada 
judicialmente) por que ela recebe pensão alimentícia?     x   

12 A viúva é a única beneficiária da pensão?   x     

13 A companheira é a única beneficiária da pensão?     x   

14 Os filhos e enteados ou outros requerentes são os únicos 
beneficiários da pensão?   x     

15 Os beneficiários da pensão são designados? (vitalícia ou 
temporária) x       

16 A Tutela/Curatela tem decisão definitiva proferida pela 
autoridade competente do judiciário?     x   

17 Consta no processo renúncia de beneficiário de pensão?   x     
18 A exclusão do beneficiário de pensão está justificada e 

fundamentada legalmente?     x   

Comentário do analista: 

      

 
ATO DE PENSÃO 

01 1) Ato de pensão:  (x) Concessão 

  ( ) Alteração 

02 2) Valor do benefício:  (x) Sobre o valor do provento - Aposentado 

  ( ) Sobre o valor do vencimento - Ativo 

03 3) Situação do Servidor:  ( ) Ativo       

  (x) Inativo     

04 4) Data do óbito:  ( ) Antes de 30/12/2003, não aplica redutor 
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  (x) Depois de 30/12/2003, aplica redutor 

05 

5) Fundamentação legal utilizada:  

        

  

(x) Art. 40, § 7º, Inciso I, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  
( ) Art. 40, § 7º, inciso II, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  ( ) EC nº 20/1998 

  ( ) Parágrafo Único do Art. 3º da EC nº 47/2005 

  
( ) Art. 2º da Lei nº 10.887/2004 

  
( ) Outro 

Comentário do analista: 

 

 

    

 

DA ANÁLISE DO ATO DE CONCESSÃO 

Nº  
ANÁLISE DO ATO  SIM NÃO N/A FLS 

01 
O ato encaminhado trata de concessão de pensão? x       

02 
O ato encaminhado trata de ato de alteração de pensão?   x     

03 Na portaria de concessão e/ou alteração de pensão o 
fundamento legal está de acordo com a legislação vigente?     x   

04 
A portaria de concessão ou alteração foi alterada por outra 
portaria ou por retificações publicadas em Orgão Oficial? x       

05 Na concessão/alteração do ato de pensão, os requisitos 
estabelecidos por lei (art. 40, § 7º, Inciso I e II, da CF/1988 – 
redação dada pela EC nº 41/2003,  foram cumpridos?  

x       

06 O cálculo da pensão foi aplicado o redutor de 30%, conforme a 
orientação do art. 40, § 7º, inciso I e II, da CF/1988, redação 
dada pela EC nº 41/2003? 

    x   

07 O cálculo da pensão foi com base no valor da aposentadoria 
do ex-servidor concedida pela média aritmética de acordo 
com a EC nº 41/2003 e Lei 10.887/2004? 

    x   

08 O Título de Pensão consta todos os dados cadastrais e 
financeiros da pensão?     x   

Comentário do analista:  
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DA ANÁLISE DO FORMULÁRIO DO FISCAP/TCE 

01 Registro no FISCAP Nº: 
02 Anexado ao processo  (x) Sim ( ) Não 
03 Nome do responsável pelo ato:    ADÃO FERREIRA DA SILVA Nº CPF do responsável pelo ato: 248.059.986-87 
  CARLAILE DE JESUS PEDROSA 108.902.546-72 

  Nº ANÁLISE DO FORMULÁRIO SIM NÃO N/A FLS 

01 Dados do instituidor estão corretos? x       

02 A descrição dos fundamentos legais da aposentadoria do 
instituidor foi informada? x       

03 Os dados sobre o órgão/entidade e autoridade responsável 
estão corretos? x       

04 Os dados da concessão/alteração estão corretos? x       

05 A descrição dos fundamentos legais da pensão/alteração está 
correta? x       

06 
Os dados dos benefícios estão corretos? x       

07 
Os dados das vantagens estão corretos? x       

08 O redutor (30%) foi inserido no campo "Dados de vantagens"?     x   

09 O formulário foi preenchido esclarecimentos do(a) Gestor(a) 
de Pessoal?     x   

10 Os dados dos beneficiários estão corretos? x       

11 A descrição dos fundamentos legais do beneficiário da 
pensão/alteração está correta? x       

12 A cota da pensão vitalícia e/ou temporária foi preenchida 
corretamente de acordo com a quantidade de beneficiários? x       

Comentário do analista: No formulário do ato revisional de pensão, foi registrado no campo "dados do beneficiário", 
apenas os dados do cônjuge e o percentual de cota-parte de 50% (cinquenta por cento). Contudo, à época o filho 
também fazia juz ao recebimento da pensão na cota-parte de 50% (cinquenta por cento), como demonstrado na 
ficha financeira folha 26. A Divisão Administrativa informa que não consta em seu banco de dados valores pagos a 
título de pensão por morte em nome do filho da ex-servidora e junta ao PA a ficha financeira de setembro de 2019 
em nome do cônjuge. 
 
 
 

CHECK LIST DE CONCESSÃO DE PENSÃO 

     IDENTIFICAÇÃO DO ATO DE PENSÃO 
Processo Nº 15721/2006 renumerado Ipremb 587/2014 Análise:       
  (X) Inicial 
  ( ) Revisão/Alteração 
Nome do(a) Instituidor(a)  PASCOALINO MOREIRA BARBOSA Sexo:     (X) Masculino 

              ( ) Feminino 

CPF: 385.016.436-53 
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Data do óbito: 30/11/2006 
Pensão:  (X) Vitalícia 

( ) Temporária 
BENEFICIÁRIOS 

Nome(s) e CPF: LUZIA DA SILVA BARBOSA - 100.712.716-35 

Grau de parentesco: CONJUGÊ                               

Idade:   56 ANOS                                         

 

 
DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 

01 Requerimento do(s) beneficiários(s) x     1 

02 Declaração se recebe mais de duas pensões – Art. 60 da Lei 
4275/2005     x   

03 Certidão de casamento x     3 

04 Certidão de nascimento do(s) filho(s)     x   

05 Certidão de óbito do(a) ex-servidor(a) x     5 

06 Documentos referentes à aposentadoria do servidor (cópias) - 
(PORTARIA QUE CONCEDEU APOSENTADORIA)     x   

07 Mapa de tempo de serviço para fins de aposentadoria 
(SERVIDOR FALECIDO EM ATIVIDADE - CERTIDÃO DE TEMPO 
TOTAL DE SERVIÇO) 

x     12 

08 Comprovante de rendimentos do servidor (último 
contracheque) x     8 

09 Documento pessoal dos beneficiários (Identidade, CPF e 
Outros) x     07 e 10 

10 Ato de concessão de pensão x     15 e 22 

11 Ato concessório publicado no ORGÃO OFICIAL x     16 e 23A e 23B 

12 Ato concessório de alteração nº     x   

13 Decisão Judicial para concessão/alteração de pensão     x   

14 Comprovante de conta corrente dos beneficiários x     2 

15 Documentos que comprovam o vínculo e a dependência 
econômica do beneficiário com o servidor     x   

16 Laudo médico do(s) beneficiário(s)     x   

17 Tutela e/ou Curatela     x   

18 Documento indicando situação do ex-segurado na data do 
óbito (ativo ou inativo)  (CTC 154/08, Grade de Frequência ou 
Portaria de Aposentadoria)  

x     13 
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19 Documento indicando a data e a forma de ingresso do ex-
servidor no cargo público (Declaração do RH)     x   

20 Demonstrativo de cálculo da pensão, com dados do ex-
segurado e a fundamentação legal x     11 

21 Demonstrativo de pagamento do benefício da pensão relativo 
ao mês subsequente à concessão x     21 

22 Número do Processo e do registro, se houver, de 
aposentadoria ou do ex-segurado, no âmbito do TCE     x   

23 
Formulário de concessão/alteração do FISCAP x     19 e 20 

Comentário do analista: 1) Portaria Ipremb nº 100/2012 Re-ratifica Portaria 012/07 que concede a pensão, folha 22. 

 

     

 

DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 

Nº 
 DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 

01 No requerimento do(a) beneficiário(a) foi verificado se o 
embasamento legal está de acordo com a portaria de pensão?     x   

02 
Os documentos pessoais do(s) beneficiário(s) estão 
autenticados pelo cartório ou pelo(a) servidor(a) do órgão? x       

03 Os documentos pessoais do beneficiário(s) contidos no 
processo que foram emitidos pelo órgão estão assinados pela 
autoridade competente? 

x       

04 Os documentos de certidão de óbito, casamento e 
nascimento (originais ou cópias) estão autenticados? x       

05 Nos casos de concessão para a viúva e companheira, foi 
verificado se a certidão de casamento da viúva contém 
averbação de separação. 

x       

06 O Laudo Médico foi emitido pela junta médica de órgão 
público, contendo a assinatura de três médico, no qual 
atestou a invalidez e incapacidade definitiva para o trabalho? 

    x   

07 A Declaração de união estável (companheira) emitida pelo 
cartório, órgão ou pelo servidor é posterior a data de 
separação do servidor com a viúva? 

    x   

08 A anexação dos três ou mais documentos comprovam o 
vínculo e a dependência econômica do servidor com a 
companheira ou outro beneficiário? 

    x   

09  A pensão será concedida à ex-esposa (separada 
judicialmente) por que ela recebe pensão alimentícia?     x   

10 A pensão será concedida para a viúva(o) e companheira(o), 
tendo em vista documentos comprobatórios?     x   

11 A viúva é a única beneficiária da pensão? x       
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12 A companheira é a única beneficiária da pensão?     x   

13 Os filhos e enteados ou outros requerentes são os únicos 
beneficiários da pensão?     x   

14 Os beneficiários da pensão são designados? (vitalícia ou 
temporária) x       

15 A Tutela/Curatela tem decisão definitiva proferida pela 
autoridade competente do judiciário?     x   

16 Consta no processo renúncia de beneficiário de pensão?   x     
17 A exclusão do beneficiário de pensão está justificada e 

fundamentada legalmente?     x   

18 O(s) beneficiário(s) da pensão declaram que estão em 
conformidade com o disposto do Art. 60 da Lei 4.275/2005 
(vedada mais de duas pensões). 

    x   

Comentário do analista: 

      

 
ATO DE PENSÃO 

01 1) Ato de pensão:  (x) Concessão 

  ( ) Alteração 

02 2) Valor do benefício:  ( ) Sobre o valor do provento - Aposentado 

  (x) Sobre o valor do vencimento - Ativo 

  ( ) Sobre o valor da média aritmética apurada 

03 3) Situação do Servidor:  (x) Ativo       

  ( ) Inativo     

04 4) Data do óbito:  ( ) Antes de 30/12/2003, não aplica redutor 

  (x) Depois de 30/12/2003, aplica redutor 

06 

6) Fundamentação legal utilizada:  ( ) Art. 40, § 7º, Inciso I, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  

(x) Art. 40, § 7º, inciso II, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  ( ) EC nº 20/1998 

  ( ) Parágrafo Único do Art. 3º da EC nº 47/2005 

  ( ) Art. 2º da Lei nº 10.887/2004 

  
( ) Outro 

Comentário do analista: 
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DA ANÁLISE DO ATO DE CONCESSÃO 

Nº  
ANÁLISE DO ATO  SIM NÃO N/A FLS 

01 
O ato encaminhado trata de concessão de pensão? x       

02 
O ato encaminhado trata de ato de alteração de pensão?   x     

03 Na portaria de concessão e/ou alteração de pensão o 
fundamento legal está de acordo com a legislação vigente? x       

04 
A portaria de concessão ou alteração foi alterada por outra 
portaria ou por retificações publicadas em Órgão Oficial? x       

05 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria voluntária do ex-
servidor? 

  x     

06 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria compulsória do ex-
servidor? 

  x     

07 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria por invalidez do ex-
servidor? 

  x     

08 A pensão requerida pela(o) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na remuneração do ex-servidor ativo? x       

09 Na concessão/alteração do ato de pensão, os requisitos 
estabelecidos por lei (art. 40, § 7º, Inciso I e II, da CF/1988 – 
redação dada pela EC nº 41/2003, foram cumpridos?  

x       

10 O cálculo da pensão foi aplicado o redutor de 30%, conforme 
a orientação do art. 40, § 7º, inciso I e II, da CF/1988, redação 
dada pela EC nº 41/2003? 

    x   

11 O cálculo da pensão foi com base no valor da aposentadoria 
do ex-servidor concedida pela média aritmética de acordo 
com a EC nº 41/2003 e Lei 10.887/2004? 

    x   

12 O Título de Pensão consta todos os dados cadastrais e 
financeiros da pensão? x       

Comentário do analista:  

 
 

    

 
DA ANÁLISE DO FORMULÁRIO DO FISCAP/TCE 

01 Registro no FISCAP Nº: 816331 
02 Anexado ao processo  (x) Sim ( ) Não 
03 Nome do responsável pelo ato:    JOÃO JOSÉ DA SILVA Nº CPF do responsável pelo ato: 195.195.836-53 

  Nº ANÁLISE DO FORMULÁRIO SIM NÃO N/A FLS 

01 Dados do instituidor estão corretos? x       
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02 A descrição dos fundamentos legais da aposentadoria do 
instituidor foi informada?     x   

03 Os dados sobre o órgão/entidade e autoridade responsável 
estão corretos? x       

04 Os dados da concessão/alteração estão corretos? x       

05 A descrição dos fundamentos legais da pensão/alteração está 
correta? x       

06 
Os dados dos benefícios estão corretos? x       

07 O redutor (30%) foi inserido no campo "Dados de vantagens"?     x   

08 O formulário foi preenchido esclarecimentos do(a) Gestor(a) 
de Pessoal?     x   

09 Os dados dos beneficiários estão corretos? x       

10 A descrição dos fundamentos legais do beneficiário da 
pensão/alteração está correta? x       

11 A cota da pensão vitalícia e/ou temporária foi preenchida 
corretamente de acordo com a quantidade de beneficiários? x       

Comentário do analista:  

 
 
 

 
CHECK LIST DE CONCESSÃO DE PENSÃO 

     IDENTIFICAÇÃO DO ATO DE PENSÃO 
Processo Nº 9749/1997 renumerado Ipremb 820/2014 Análise:       
  (X) Inicial 
  ( ) Revisão/Alteração 
Nome do(a) Instituidor(a) NELSON ALVES Sexo:     (X) Masculino 

              ( ) Feminino 

CPF: 408.611.126-87 
Data do óbito: 24/11/1997 
Pensão:  (X) Vitalícia 

( ) Temporária 
BENEFICIÁRIOS 

Nome(s) e CPF: MARIA DA GLORIA COSTA ALVES - 044.137.276-73 
  
  
  
Grau de parentesco: CONJUGÊ  

Idade:   48 ANOS 

 

 
DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO 
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Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 

01 Requerimento do(s) beneficiários(s) x     CAPA 

02 Declaração se recebe mais de duas pensões – Art. 60 da Lei 
4275/2005     x   

03 Certidão de casamento x     5 

04 Certidão de nascimento do(s) filho(s) x     3 e 4 

05 Certidão de óbito do(a) ex-servidor(a) x     1 

06 Documentos referentes à aposentadoria do servidor (cópias) - 
(PORTARIA QUE CONCEDEU APOSENTADORIA) x     9 

07 Mapa de tempo de serviço para fins de aposentadoria (SERVIDOR 
FALECIDO EM ATIVIDADE - CERTIDÃO DE TEMPO TOTAL DE 
SERVIÇO) 

    x   

08 Comprovante de rendimentos do servidor (último contracheque) x     6 

09 Documento pessoal dos beneficiários (Identidade, CPF e Outros) x     02 e 02v 

10 Ato de concessão de pensão x     s/n 

11 Ato concessório publicado no ORGÃO OFICIAL x     s/n 

12 Ato concessório de alteração nº     x   

13 Decisão Judicial para concessão/alteração de pensão     x   

14 Comprovante de conta corrente dos beneficiários     x   

15 Documentos que comprovam o vínculo e a dependência 
econômica do beneficiário com o servidor     x   

16 Declaração de união estável emitida pelo cartório, órgão ou pelo 
servidor (documento autenticado)     x   

17 Declaração de união estável por meio de testemunho de pessoas 
(documentação autenticada)     x   

18 Justificação Judicial sobre União Estável com servidor     x   

19 Laudo médico do(s) beneficiário(s)     x   

20 Tutela e/ou Curatela     x   

21 Documento indicando situação do ex-segurado na data do óbito 
(ativo ou inativo)  (CTC 154/08, Grade de Frequência ou Portaria 
de Aposentadoria)  

    x   

22 Documento indicando a data e a forma de ingresso do ex-servidor 
no cargo público (Declaração do RH)     x   

23 Demonstrativo de cálculo da pensão, com dados do ex-segurado 
e a fundamentação legal     x   

24 Demonstrativo de pagamento do benefício da pensão relativo ao 
mês subsequente à concessão     x   

25 Número do Processo e do registro, se houver, de aposentadoria 
ou do ex-segurado, no âmbito do TCE     x   
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26 
Formulário de concessão/alteração do FISCAP     x   

Comentário do analista: Não consta documentos que demonstre que o processo foi remetido ao TCE para prestação 
de contas. 

 

     

 

DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 

Nº 
 DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 

01 No requerimento do(a) beneficiário(a) foi verificado se o 
embasamento legal está de acordo com a portaria de pensão?     x   

02 Os documentos pessoais do(s) beneficiário(s) estão autenticados 
pelo cartório ou pelo(a) servidor(a) do órgão? x       

03 Os documentos pessoais do beneficiário(s) contidos no processo 
que foram emitidos pelo órgão estão assinados pela autoridade 
competente? 

x       

04 
Os documentos de certidão de óbito, casamento e nascimento 
(originais ou cópias) estão autenticados? x       

05 Nos casos de concessão para a viúva e companheira, foi 
verificado se a certidão de casamento da viúva contém averbação 
de separação. 

x       

06 O Laudo Médico foi emitido pela junta médica de órgão público, 
contendo a assinatura de três médico, no qual atestou a invalidez 
e incapacidade definitiva para o trabalho? 

    x   

07 A Declaração de união estável (companheira) emitida pelo 
cartório, órgão ou pelo servidor é posterior a data de separação 
do servidor com a viúva? 

    x   

08 A anexação dos três ou mais documentos comprovam o vínculo e 
a dependência econômica do servidor com a companheira ou 
outro beneficiário? 

    x   

09  A pensão será concedida à ex-esposa (separada judicialmente) 
por que ela recebe pensão alimentícia?     x   

10 
A viúva é a única beneficiária da pensão? x       

11 
A companheira é a única beneficiária da pensão?     x   

12 Os filhos e enteados ou outros requerentes são os únicos 
beneficiários da pensão?     x   

13 Os beneficiários da pensão são designados? (vitalícia ou 
temporária) x       

14 A Tutela/Curatela tem decisão definitiva proferida pela 
autoridade competente do judiciário?     x   

15 Consta no processo renúncia de beneficiário de pensão?   x     
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16 A exclusão do beneficiário de pensão está justificada e 
fundamentada legalmente?     x   

Comentário do analista:  

      

 
ATO DE PENSÃO 

01 1) Ato de pensão:  (x) Concessão 

  ( ) Alteração 

02 2) Valor do benefício:  (x) Sobre o valor do provento - Aposentado 

  ( ) Sobre o valor do vencimento - Ativo 

03 3) Situação do Servidor:  ( ) Ativo       

  (x) Inativo     

04 4) Data do óbito:  (x) Antes de 30/12/2003, não aplica redutor 

  ( ) Depois de 30/12/2003, aplica redutor 

05 
5) Fundamentação legal utilizada:  ( ) Art. 40, § 7º, Inciso I, da CF/1988 – 

Redação dada pela EC nº 41/2003 

  
( ) Art. 40, § 7º, inciso II, da CF/1988 – 
Redação dada pela EC nº 41/2003 

  
( ) EC nº 20/1998 

  

( ) Parágrafo Único do Art. 3º da EC nº 
47/2005 

  ( ) Art. 2º da Lei nº 10.887/2004 

  (x) Outro  

Comentário do analista: O Benefício de pensão foi fundamentada na Lei Municipal 528/1962. 

 
 

    

 
DA ANÁLISE DO ATO DE CONCESSÃO 

Nº  
ANÁLISE DO ATO  SIM NÃO N/A FLS 

01 
O ato encaminhado trata de concessão de pensão? x       

02 
O ato encaminhado trata de ato de alteração de pensão?   x     

03 Na portaria de concessão e/ou alteração de pensão o 
fundamento legal está de acordo com a legislação vigente?     x   
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04 A portaria de concessão ou alteração foi alterada por outra 
portaria ou por retificações publicadas em Orgão Oficial?   x     

05 Na concessão/alteração do ato de pensão, os requisitos 
estabelecidos por lei (art. 40, § 7º, Inciso I e II, da CF/1988 – 
redação dada pela EC nº 41/2003, foram cumpridos?  

    x   

06 O cálculo da pensão foi aplicado o redutor de 30%, conforme a 
orientação do art. 40, § 7º, inciso I e II, da CF/1988, redação dada 
pela EC nº 41/2003? 

    x   

07 O cálculo da pensão foi com base no valor da aposentadoria do 
ex-servidor concedida pela média aritmética de acordo com a EC 
nº 41/2003 e Lei 10.887/2004? 

    x   

08 O Título de Pensão consta todos os dados cadastrais e financeiros 
da pensão?     x   

Comentário do analista:  

 
 

    

 
DA ANÁLISE DO FORMULÁRIO DO FISCAP/TCE 

01 Registro no FISCAP Nº:  
02 Anexado ao processo  ( ) Sim ( ) Não 
03 Nome do responsável pelo ato:     Nº CPF do responsável pelo ato:  
      
      
      

  Nº ANÁLISE DO FORMULÁRIO SIM NÃO N/A FLS 

01 Dados do instituidor estão corretos?         

02 A descrição dos fundamentos legais da aposentadoria do 
instituidor foi informada?         

03 Os dados sobre o órgão/entidade e autoridade responsável estão 
corretos?         

04 Os dados da concessão/alteração estão corretos?         

05 A descrição dos fundamentos legais da pensão/alteração está 
correta?         

06 Os dados dos benefícios estão corretos?         

07 Os dados das vantagens estão corretos?         

08 
O redutor (30%) foi inserido no campo "Dados de vantagens"?         

09 O formulário foi preenchido esclarecimentos do(a) Gestor(a) de 
Pessoal?         
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10 Os dados dos beneficiários estão corretos?         

11 A descrição dos fundamentos legais do beneficiário da 
pensão/alteração está correta?         

12 A cota da pensão vitalícia e/ou temporária foi preenchida 
corretamente de acordo com a quantidade de beneficiários?         

Comentário do analista: Não consta documentos que demonstre que o processo foi remetido ao TCE para prestação 
de contas. 

 
 
 

CHECK LIST DE CONCESSÃO DE PENSÃO 

     IDENTIFICAÇÃO DO ATO DE PENSÃO 
Processo Nº 3905/1994 renumerado Ipremb 775/2014 Análise:       
  (X) Inicial 
  ( ) Revisão/Alteração 
Nome do(a) Instituidor(a) JAIR LAURINDO DA SILVA Sexo:     (X) Masculino 

              ( ) Feminino 

CPF: 002.831.377-11 
Data do óbito: 27/08/1994 
Pensão:  (X) Vitalícia 

( ) Temporária 
BENEFICIÁRIOS 

Nome(s) e CPF: MARIA EZEQUIEL GOMES DA SILVA - 861.608.506-87 
  
  
  
Grau de parentesco: CÔNJUGE  

Idade:   44 ANOS 

 

 
DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 

01 Requerimento do(s) beneficiários(s) x     CAPA 

02 Declaração se recebe mais de duas pensões – Art. 60 da Lei 
4275/2005     x   

03 Certidão de casamento x     1 

04 Certidão de nascimento do(s) filho(s)     x   

05 Certidão de óbito do(a) ex-servidor(a) x     2 

06 Documentos referentes à aposentadoria do servidor (cópias) - 
(PORTARIA QUE CONCEDEU APOSENTADORIA)     x   
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07 Mapa de tempo de serviço para fins de aposentadoria (SERVIDOR 
FALECIDO EM ATIVIDADE - CERTIDÃO DE TEMPO TOTAL DE 
SERVIÇO) 

    x   

08 Comprovante de rendimentos do servidor (último contracheque)   x     

09 Documento pessoal dos beneficiários (Identidade, CPF e Outros) x     s/n 

10 Ato de concessão de pensão x     4 

11 Ato concessório publicado no ORGÃO OFICIAL   x     

12 Ato concessório de alteração nº     x   

13 Decisão Judicial para concessão/alteração de pensão     x   

14 Comprovante de conta corrente dos beneficiários   x     

15 Documentos que comprovam o vínculo e a dependência 
econômica do beneficiário com o servidor     x   

16 Laudo médico do(s) beneficiário(s)     x   

17 Tutela e/ou Curatela     x   

18 Documento indicando situação do ex-segurado na data do óbito 
(ativo ou inativo)  (CTC 154/08, Grade de Frequência ou Portaria 
de Aposentadoria)  

    x   

19 Documento indicando a data e a forma de ingresso do ex-
servidor no cargo público (Declaração do RH)     x   

20 Demonstrativo de cálculo da pensão, com dados do ex-segurado 
e a fundamentação legal     x   

21 Demonstrativo de pagamento do benefício da pensão relativo ao 
mês subsequente à concessão     x   

22 Número do Processo e do registro, se houver, de aposentadoria 
ou do ex-segurado, no âmbito do TCE     x   

23 
Formulário de concessão/alteração do FISCAP     x   

Comentário do analista: 1) Ausência de comprovante de rendimentos do servidor; de publicação no Órgão Oficial ou 
outro meio de publicação e de conta-corrente. 

 

     

 

DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 

Nº 
 DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 

01 No requerimento do(a) beneficiário(a) foi verificado se o 
embasamento legal está de acordo com a portaria de pensão?     x   

02 
Os documentos pessoais do(s) beneficiário(s) estão autenticados 
pelo cartório ou pelo(a) servidor(a) do órgão?   x     
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03 Os documentos pessoais do beneficiário(s) contidos no processo 
que foram emitidos pelo órgão estão assinados pela autoridade 
competente? 

x       

04 Os documentos de certidão de óbito, casamento e nascimento 
(originais ou cópias) estão autenticados?   x     

05 Nos casos de concessão para a viúva e companheira, foi 
verificado se a certidão de casamento da viúva contém 
averbação de separação. 

x       

06 O Laudo Médico foi emitido pela junta médica de órgão público, 
contendo a assinatura de três médico, no qual atestou a invalidez 
e incapacidade definitiva para o trabalho? 

    x   

07 A Declaração de união estável (companheira) emitida pelo 
cartório, órgão ou pelo servidor é posterior a data de separação 
do servidor com a viúva? 

    x   

08 A anexação dos três ou mais documentos comprovam o vínculo e 
a dependência econômica do servidor com a companheira ou 
outro beneficiário? 

    x   

09  A pensão será concedida à ex-esposa (separada judicialmente) 
por que ela recebe pensão alimentícia?     x   

10 A pensão será concedida para a viúva(o) e companheira(o), 
tendo em vista documentos comprobatórios?     x   

11 A viúva é a única beneficiária da pensão? x       

12 A companheira é a única beneficiária da pensão?     x   

13 Os filhos e enteados ou outros requerentes são os únicos 
beneficiários da pensão?     x   

14 Os beneficiários da pensão são designados? (vitalícia ou 
temporária)   x     

15 A Tutela/Curatela tem decisão definitiva proferida pela 
autoridade competente do judiciário?     x   

16 Consta no processo renúncia de beneficiário de pensão?   x     
17 A exclusão do beneficiário de pensão está justificada e 

fundamentada legalmente?     x   

18 O(s) beneficiário(s) da pensão declaram que estão em 
conformidade com o disposto do Art. 60 da Lei 4275/2005 
(vedada mais de duas pensões). 

    x   

Comentário do analista: 1) Os documentos pessoais dos beneficiários e certidões (casamento e óbito) não estão 
autenticados. 

      

 
ATO DE PENSÃO 

01 1) Ato de pensão:  (x) Concessão 

  ( ) Alteração 

02 2) Valor do benefício:  ( ) Sobre o valor do provento - Aposentado 

  (x) Sobre o valor do vencimento - Ativo 

  ( ) Sobre o valor da média aritmética apurada 

03 3) Situação do Servidor:  (x) Ativo       
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  ( ) Inativo     

04 4) Data do óbito:  (x) Antes de 30/12/2003, não aplica redutor 

  ( ) Depois de 30/12/2003, aplica redutor 

06 

6) Fundamentação legal utilizada:  ( ) Art. 40, § 7º, Inciso I, da CF/1988 – 
Redação dada pela EC nº 41/2003 

  

( ) Art. 40, § 7º, inciso II, da CF/1988 – 
Redação dada pela EC nº 41/2003 

  ( ) EC nº 20/1998 

  
( ) Parágrafo Único do Art. 3º da EC nº 
47/2005 

  ( ) Art. 2º da Lei nº 10.887/2004 

  
(x) Outro  

Comentário do analista:  Fundamentação Legal: Lei Municipal 528/1962 e Lei Municipal 2063/1991 

 

 

    

 

DA ANÁLISE DO ATO DE CONCESSÃO 

Nº  
ANÁLISE DO ATO  SIM NÃO N/A FLS 

01 
O ato encaminhado trata de concessão de pensão? x       

02 
O ato encaminhado trata de ato de alteração de pensão?   x     

03 Na portaria de concessão e/ou alteração de pensão o 
fundamento legal está de acordo com a legislação vigente?   x     

04 
A portaria de concessão ou alteração foi alterada por outra 
portaria ou por retificações publicadas em Órgão Oficial?   x     

05 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria voluntária do ex-servidor?   x     

06 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria compulsória do ex-servidor?   x     

07 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria por invalidez do ex-servidor?   x     

08 A pensão requerida pela(o) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na remuneração do ex-servidor ativo? x       

09 Na concessão/alteração do ato de pensão, os requisitos 
estabelecidos por lei (art. 40, § 7º, Inciso I e II, da CF/1988 – 
redação dada pela EC nº 41/2003, foram cumpridos?  

    x   
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10 O cálculo da pensão foi aplicado o redutor de 30%, conforme a 
orientação do art. 40, § 7º, inciso I e II, da CF/1988, redação dada 
pela EC nº 41/2003? 

    x   

11 O cálculo da pensão foi com base no valor da aposentadoria do 
ex-servidor concedida pela média aritmética de acordo com a EC 
nº 41/2003 e Lei 10.887/2004? 

    x   

12 O Ato de Pensão consta todos os dados cadastrais e financeiros 
da pensão?     x   

Comentário do analista:  

 
 

    

 
DA ANÁLISE DO FORMULÁRIO DO FISCAP/TCE 

01 Registro no FISCAP Nº:  
02 Anexado ao processo  ( ) Sim ( ) Não 
03 Nome do responsável pelo ato:     Nº CPF do responsável pelo ato:  

  Nº ANÁLISE DO FORMULÁRIO SIM NÃO N/A FLS 

01 Dados do instituidor estão corretos?         

02 A descrição dos fundamentos legais da aposentadoria do 
instituidor foi informada?         

03 Os dados sobre o órgão/entidade e autoridade responsável estão 
corretos?         

04 Os dados da concessão/alteração estão corretos?         

05 A descrição dos fundamentos legais da pensão/alteração está 
correta?         

06 
Os dados dos benefícios estão corretos?         

07 
Os dados das vantagens estão corretos?         

08 O redutor (30%) foi inserido no campo "Dados de vantagens"?         

09 O formulário foi preenchido esclarecimentos do(a) Gestor(a) de 
Pessoal?         

10 Os dados dos beneficiários estão corretos?         

11 A descrição dos fundamentos legais do beneficiário da 
pensão/alteração está correta?         

12 A cota da pensão vitalícia e/ou temporária foi preenchida 
corretamente de acordo com a quantidade de beneficiários?         

Comentário do analista: À época o envio das informações era feito através de cópia da documentação física 
remetida ao TCE. Consta no site do TCE que o PA foi DEFERIDO O REGISTRO SÚMULA 105 em sessão realizada em 
24/10/2009 (Registro nº 23720). 
 
 
 

CHECK LIST DE CONCESSÃO DE PENSÃO 

     IDENTIFICAÇÃO DO ATO DE PENSÃO 
Processo Nº 6625/2006 renumerado Ipremb 627/2014 Análise:       
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  (X) Inicial 
  ( ) Revisão/Alteração 
Nome do(a) Instituidor(a)  SHIRLENE FAUSTINA SANTOS Sexo:     ( ) Masculino 

              (X) Feminino 

CPF: 005.484.926-89 
Data do óbito: 30/05/2006 
Pensão:  (X) Vitalícia 

( ) Temporária 
BENEFICIÁRIOS 

Nome(s) e CPF: MARIA FAUSTINA DOS SANTOS 
  
  
  
Grau de parentesco: PAIS ECONOMICAMENTE DEPENDENTES         

Idade:   55 ANOS 

 

 
DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 

01 Requerimento do(s) beneficiários(s) x     1 

02 Declaração se recebe mais de duas pensões – Art. 60 da Lei 
4275/2005     x   

03 Certidão de casamento     x   

04 Certidão de nascimento do(s) filho(s)     x   

05 Certidão de óbito do(a) ex-servidor(a) x     5 

06 Documentos referentes à aposentadoria do servidor (cópias) - 
(PORTARIA QUE CONCEDEU APOSENTADORIA)     x   

07 Mapa de tempo de serviço para fins de aposentadoria 
(SERVIDOR FALECIDO EM ATIVIDADE - CERTIDÃO DE TEMPO 
TOTAL DE SERVIÇO) 

x     23 

08 Comprovante de rendimentos do servidor (último 
contracheque) x     15 

09 Documento pessoal dos beneficiários (Identidade, CPF e 
Outros) x     12 

10 Ato de concessão de pensão x     17 e 31 

11 Ato concessório publicado no ORGÃO OFICIAL x     27 e 32 

12 Ato concessório de alteração nº     x   

13 Decisão Judicial para concessão/alteração de pensão     x   

14 Comprovante de conta corrente dos beneficiários x     3 

15 Documentos que comprovam o vínculo e a dependência 
econômica do beneficiário com o servidor x     7, 8, 9, 11, 13 e 14 
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16 Laudo médico do(s) beneficiário(s)     x   

17 Tutela e/ou Curatela     x   

18 Documento indicando situação do ex-segurado na data do 
óbito (ativo ou inativo)  (CTC 154/08, Grade de Frequência ou 
Portaria de Aposentadoria)  

x     18 

19 Documento indicando a data e a forma de ingresso do ex-
servidor no cargo público (Declaração do RH) x     20 

20 Demonstrativo de cálculo da pensão, com dados do ex-
segurado e a fundamentação legal x     22 

21 Demonstrativo de pagamento do benefício da pensão relativo 
ao mês subsequente à concessão x     21 

22 Número do Processo e do registro, se houver, de 
aposentadoria ou do ex-segurado, no âmbito do TCE     x   

23 
Formulário de concessão/alteração do FISCAP x     25 e 26 

Comentário do analista: 1) Portaria Ipremb 096/2012 re-ratifica Decreto S/N de 28 de junho de 2006, folha 31. 

2) Registro de Ato de Pensão - Decadência 

  

 

DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 

Nº 
 DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 

01 No requerimento do(a) beneficiário(a) foi verificado se o 
embasamento legal está de acordo com a portaria de 
pensão? 

    x   

02 
Os documentos pessoais do(s) beneficiário(s) estão 
autenticados pelo cartório ou pelo(a) servidor(a) do órgão? x       

03 Os documentos pessoais do beneficiário(s) contidos no 
processo que foram emitidos pelo órgão estão assinados pela 
autoridade competente? 

x       

04 Os documentos de certidão de óbito, casamento e 
nascimento (originais ou cópias) estão autenticados? x       

05 Nos casos de concessão para a viúva e companheira, foi 
verificado se a certidão de casamento da viúva contém 
averbação de separação. 

    x   

06 O Laudo Médico foi emitido pela junta médica de órgão 
público, contendo a assinatura de três médico, no qual 
atestou a invalidez e incapacidade definitiva para o trabalho? 

    x   

07 A Declaração de união estável (companheira) emitida pelo 
cartório, órgão ou pelo servidor é posterior a data de 
separação do servidor com a viúva? 

    x   
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08 A anexação dos três ou mais documentos comprovam o 
vínculo e a dependência econômica do servidor com a 
companheira ou outro beneficiário? 

x       

09  A pensão será concedida à ex-esposa (separada 
judicialmente) por que ela recebe pensão alimentícia?     x   

10 A pensão será concedida para a viúva(o) e companheira(o), 
tendo em vista documentos comprobatórios?     x   

11 A viúva é a única beneficiária da pensão?     x   

12 A companheira é a única beneficiária da pensão?     x   

13 Os filhos e enteados ou outros requerentes são os únicos 
beneficiários da pensão?     x   

14 Os beneficiários da pensão são designados? (vitalícia ou 
temporária) x       

15 A Tutela/Curatela tem decisão definitiva proferida pela 
autoridade competente do judiciário?     x   

16 Consta no processo renúncia de beneficiário de pensão?   x     
17 A exclusão do beneficiário de pensão está justificada e 

fundamentada legalmente?     x   

18 O(s) beneficiário(s) da pensão declaram que estão em 
conformidade com o disposto do Art. 60 da Lei 4.275/2005 
(vedada mais de duas pensões). 

    x   

Comentário do analista: O benefício de pensão foi concedido para a mãe da servidora.  

      

 
ATO DE PENSÃO 

01 1) Ato de pensão:  (x) Concessão 

  ( ) Alteração 

02 2) Valor do benefício:  ( ) Sobre o valor do provento - Aposentado 

  (x) Sobre o valor do vencimento - Ativo 

  ( ) Sobre o valor da média aritmética apurada 

03 3) Situação do Servidor:  (x) Ativo       

  ( ) Inativo     

04 4) Data do óbito:  ( ) Antes de 30/12/2003, não aplica redutor 

  (x) Depois de 30/12/2003, aplica redutor 

06 

6) Fundamentação legal utilizada:  ( ) Art. 40, § 7º, Inciso I, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  

(x) Art. 40, § 7º, inciso II, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  ( ) EC nº 20/1998 

  ( ) Parágrafo Único do Art. 3º da EC nº 47/2005 

  ( ) Art. 2º da Lei nº 10.887/2004 
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( ) Outro 

Comentário do analista: 

 

 

    

 

DA ANÁLISE DO ATO DE CONCESSÃO 

Nº  
ANÁLISE DO ATO  SIM NÃO N/A FLS 

01 
O ato encaminhado trata de concessão de pensão? x       

02 
O ato encaminhado trata de ato de alteração de pensão?   x     

03 Na portaria de concessão e/ou alteração de pensão o 
fundamento legal está de acordo com a legislação vigente?   x     

04 
A portaria de concessão ou alteração foi alterada por outra 
portaria ou por retificações publicadas em Órgão Oficial? x       

05 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria voluntária do ex-
servidor? 

  x     

06 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria compulsória do ex-
servidor? 

  x     

07 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria por invalidez do ex-
servidor? 

  x     

08 A pensão requerida pela(o) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na remuneração do ex-servidor ativo? x       

09 Na concessão/alteração do ato de pensão, os requisitos 
estabelecidos por lei (art. 40, § 7º, Inciso I e II, da CF/1988 – 
redação dada pela EC nº 41/2003, foram cumpridos?  

x       

10 O cálculo da pensão foi aplicado o redutor de 30%, conforme 
a orientação do art. 40, § 7º, inciso I e II, da CF/1988, redação 
dada pela EC nº 41/2003? 

    x   

11 O cálculo da pensão foi com base no valor da aposentadoria 
do ex-servidor concedida pela média aritmética de acordo 
com a EC nº 41/2003 e Lei 10.887/2004? 

    x   

12 O Título de Pensão consta todos os dados cadastrais e 
financeiros da pensão?   x     

Comentário do analista: Decreto que concede o benefício, folha 17: ausência da fundamentação legal da pensão, 
ausência da qualificação funcional do ex-segurado. 

 
 

    

 
DA ANÁLISE DO FORMULÁRIO DO FISCAP/TCE 
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01 Registro no FISCAP Nº: 816322 
02 Anexado ao processo  (x) Sim ( ) Não 
03 Nome do responsável pelo ato:    GILMAR LEMBI 

MASCARENHAS  Nº CPF do responsável pelo ato: 264.210.896-15 
  CARLAILE DE JESUS PEDROSA 108.902.546-72 
  OSCAR DINIZ REZENDE 109.076.026-49 
  SERMO DOS SANTOS SILVA 042.538.926-04 

  Nº ANÁLISE DO FORMULÁRIO SIM NÃO N/A FLS 

01 Dados do instituidor estão corretos? x       

02 A descrição dos fundamentos legais da aposentadoria do 
instituidor foi informada?     x   

03 Os dados sobre o órgão/entidade e autoridade responsável 
estão corretos? x       

04 Os dados da concessão/alteração estão corretos? x       

05 A descrição dos fundamentos legais da pensão/alteração está 
correta? x       

06 
Os dados dos benefícios estão corretos? x       

07 
Os dados das vantagens estão corretos?     x   

08 O redutor (30%) foi inserido no campo "Dados de vantagens"?     x   

09 O formulário foi preenchido esclarecimentos do(a) Gestor(a) 
de Pessoal?     x   

10 Os dados dos beneficiários estão corretos? x       

11 A descrição dos fundamentos legais do beneficiário da 
pensão/alteração está correta? x       

12 A cota da pensão vitalícia e/ou temporária foi preenchida 
corretamente de acordo com a quantidade de beneficiários? x       

Comentário do analista: 

 
 
 

CHECK LIST DE CONCESSÃO DE PENSÃO 

     IDENTIFICAÇÃO DO ATO DE PENSÃO 
Processo Nº 15194 renumerado IPREMB 626/2014 Análise:       
  (X) Inicial 
  ( ) Revisão/Alteração 
Nome do(a) Instituidor(a)  JOAQUIM MARTINS DE OLIVEIRA Sexo:     (X) Masculino 

              ( ) Feminino 

CPF: 310.850.406-15 
Data do óbito: 08/12/2003 
Pensão:  (X) Vitalícia 
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( ) Temporária 
BENEFICIÁRIOS 

Nome(s) e CPF: MARIA IMACULADA DE OLIVEIRA - 063.865.426-22 
DANIELE CRISTINA DE OLIVEIRA - CPF NÃO INFORMADO 
GRAZIELE FERNANDA DE OLIVEIRA - CPF NÃO INFORMADO 
  
Grau de parentesco: CONJUGÊ E FILHOS                            

Idade:   44 ANOS; 08 ANOS E 13 ANOS    

 

 
DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 

01 Requerimento do(s) beneficiários(s) x     1 

02 Declaração se recebe mais de duas pensões – Art. 60 da Lei 
4275/2005     x   

03 Certidão de casamento x     3 

04 Certidão de nascimento do(s) filho(s) x     06 e 07 

05 Certidão de óbito do(a) ex-servidor(a) x     2 

06 Documentos referentes à aposentadoria do servidor (cópias) - 
(PORTARIA QUE CONCEDEU APOSENTADORIA) x     16 

07 Mapa de tempo de serviço para fins de aposentadoria (SERVIDOR 
FALECIDO EM ATIVIDADE - CERTIDÃO DE TEMPO TOTAL DE 
SERVIÇO) 

    x   

08 Comprovante de rendimentos do servidor (último contracheque) x     9 

09 Documento pessoal dos beneficiários (Identidade, CPF e Outros) x     04 e 04v 

10 Ato de concessão de pensão x     15 

11 Ato concessório publicado no ORGÃO OFICIAL x     20 

12 Ato concessório de alteração nº     x   

13 Decisão Judicial para concessão/alteração de pensão     x   

14 Comprovante de conta corrente dos beneficiários x     14 

15 Documentos que comprovam o vínculo e a dependência 
econômica do beneficiário com o servidor     x   

16 Laudo médico do(s) beneficiário(s)     x   

17 Tutela e/ou Curatela     x   

18 Documento indicando situação do ex-segurado na data do óbito 
(ativo ou inativo) (Portaria; CTC 154/08 ou grade de frequência) x     16 

19 Documento indicando a data e a forma de ingresso do ex-servidor 
no cargo público (Declaração do RH PMB)     x   

20 Demonstrativo de cálculo da pensão, com dados do ex-segurado 
e a fundamentação legal x     13 
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21 Demonstrativo de pagamento do benefício da pensão relativo ao 
mês subsequente à concessão x     17 

22 Número do Processo e do registro, se houver, de aposentadoria 
ou do ex-segurado, no âmbito do TCE     x   

23 
Formulário de concessão/alteração do FISCAP x     21 e 22 

Comentário do analista: Registro de Ato de Pensão Decadência  

 

     

 

DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 

Nº 
 DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 

01 No requerimento do(a) beneficiário(a) foi verificado se o 
embasamento legal está de acordo com a portaria de pensão?     x   

02 
Os documentos pessoais do(s) beneficiário(s) estão autenticados 
pelo cartório ou pelo(a) servidor(a) do órgão? x       

03 Os documentos pessoais do beneficiário(s) contidos no processo 
que foram emitidos pelo órgão estão assinados pela autoridade 
competente? 

x       

04 Os documentos de certidão de óbito, casamento e nascimento 
(originais ou cópias) estão autenticados? x       

05 Nos casos de concessão para a viúva e companheira, foi 
verificado se a certidão de casamento da viúva contém averbação 
de separação. 

  x     

06 O Laudo Médico foi emitido pela junta médica de órgão público, 
contendo a assinatura de três médico, no qual atestou a invalidez 
e incapacidade definitiva para o trabalho? 

    x   

07 A Declaração de união estável (companheira) emitida pelo 
cartório, órgão ou pelo servidor é posterior a data de separação 
do servidor com a viúva? 

    x   

08 A anexação dos três ou mais documentos comprovam o vínculo e 
a dependência econômica do servidor com a companheira ou 
outro beneficiário? 

    x   

09  A pensão será concedida à ex-esposa (separada judicialmente) 
por que ela recebe pensão alimentícia?     x   

10 A pensão será concedida para a viúva(o) e companheira(o), tendo 
em vista documentos comprobatórios?     x   

11 A viúva é a única beneficiária da pensão?   x     

12 A companheira é a única beneficiária da pensão?     x   

13 Os filhos e enteados ou outros requerentes são os únicos 
beneficiários da pensão?   x     
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14 Os beneficiários da pensão são designados? (vitalícia ou 
temporária) x       

15 A Tutela/Curatela tem decisão definitiva proferida pela 
autoridade competente do judiciário?     x   

16 Consta no processo renúncia de beneficiário de pensão?   x     
17 A exclusão do beneficiário de pensão está justificada e 

fundamentada legalmente?     x   

18 O(s) beneficiário(s) da pensão declaram que estão em 
conformidade com o disposto do Art. 60 da Lei Municipal 
4275/2005 (vedada mais de duas pensões). 

    x   

Comentário do analista: 1) A certidão de casamento não está atualizada. 

      

 
ATO DE PENSÃO 

01 1) Ato de pensão:  (x) Concessão 

  ( ) Alteração 

02 2) Valor do benefício:  (x) Sobre o valor do provento - Aposentado 

  ( ) Sobre o valor do vencimento - Ativo 

  ( ) Sobre o valor da média aritmética apurada 

03 3) Situação do Servidor:  ( ) Ativo       

  (x) Inativo     

04 4) Data do óbito:  (x) Antes de 30/12/2003, não aplica redutor 

  ( ) Depois de 30/12/2003, aplica redutor 

06 

6) Fundamentação legal utilizada:  ( ) Art. 40, § 7º, Inciso I, da CF/1988 – 
Redação dada pela EC nº 41/2003 

  

( ) Art. 40, § 7º, inciso II, da CF/1988 – 
Redação dada pela EC nº 41/2003 

  (x) EC nº 20/1998 

  
( ) Parágrafo Único do Art. 3º da EC nº 
47/2005 

  ( ) Art. 2º da Lei nº 10.887/2004 

  
( ) Outro 

Comentário do analista: 

 

 

    

 

DA ANÁLISE DO ATO DE CONCESSÃO 

Nº  
ANÁLISE DO ATO  SIM NÃO N/A FLS 
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01 
O ato encaminhado trata de concessão de pensão? x       

02 
O ato encaminhado trata de ato de alteração de pensão?   x     

03 Na portaria de concessão e/ou alteração de pensão o 
fundamento legal está de acordo com a legislação vigente? x       

04 
A portaria de concessão ou alteração foi alterada por outra 
portaria ou por retificações publicadas em Órgão Oficial?   x     

05 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria voluntária do ex-servidor?   x     

06 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria compulsória do ex-servidor?   x     

07 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria por invalidez do ex-servidor? x       

08 A pensão requerida pela(o) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na remuneração do ex-servidor ativo?   x     

09 Na concessão/alteração do ato de pensão, os requisitos 
estabelecidos por lei (art. 40, § 7º, Inciso I e II, da CF/1988 – 
redação dada pela EC nº 41/2003, foram cumpridos?  

    x   

10 O cálculo da pensão foi aplicado o redutor de 30%, conforme a 
orientação do art. 40, § 7º, inciso I e II, da CF/1988, redação dada 
pela EC nº 41/2003? 

    x   

11 O cálculo da pensão foi com base no valor da aposentadoria do 
ex-servidor concedida pela média aritmética de acordo com a EC 
nº 41/2003 e Lei 10.887/2004? 

    x   

12 O Título de Pensão consta todos os dados cadastrais e financeiros 
da pensão? x       

Comentário do analista:  

 
 

    

 
DA ANÁLISE DO FORMULÁRIO DO FISCAP/TCE 

01 Registro no FISCAP Nº: 844533 
02 Anexado ao processo  (x) Sim ( ) Não 
03 Nome do responsável pelo ato:        Nº CPF do responsável pelo ato:  
  ADÃO FERREIRA DA SILVA 248.059.986-87 
  CARLAILE DE JESUS PEDROSA 108.902.546-72 

  Nº ANÁLISE DO FORMULÁRIO SIM NÃO N/A FLS 

01 Dados do instituidor estão corretos? x       

02 A descrição dos fundamentos legais da aposentadoria do 
instituidor foi informada?     x   

03 Os dados sobre o órgão/entidade e autoridade responsável estão 
corretos? x       
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04 Os dados da concessão/alteração estão corretos? x       

05 A descrição dos fundamentos legais da pensão/alteração está 
correta? x       

06 
Os dados dos benefícios estão corretos? x       

07 O redutor (30%) foi inserido no campo "Dados de vantagens"?     x   

08 O formulário foi preenchido esclarecimentos do(a) Gestor(a) de 
Pessoal?     x   

09 Os dados dos beneficiários estão corretos? x       

10 A descrição dos fundamentos legais do beneficiário da 
pensão/alteração está correta? x       

11 A cota da pensão vitalícia e/ou temporária foi preenchida 
corretamente de acordo com a quantidade de beneficiários? x       

Comentário do analista:  

 
 
 

CHECK LIST DE CONCESSÃO DE PENSÃO 

     IDENTIFICAÇÃO DO ATO DE PENSÃO 
Processo Nº 334/2012 Análise:       
  (X) Inicial 
  ( ) Revisão/Alteração 
Nome do(a) Instituidor(a)  JERONIMO RODRIGUES DE SOUZA Sexo:     (X) Masculino 

              ( ) Feminino 

CPF: 398.793.646-00 
Data do óbito: 07/02/2012 
Pensão:  (X) Vitalícia 

( ) Temporária 
BENEFICIÁRIOS 

Nome(s) e CPF: MARIA MENESES SANTOS 

Grau de parentesco: CONJUGÊ                               

Idade:   66 ANOS                   

 

 
DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 

01 Requerimento do(s) beneficiários(s) x     2 

02 Declaração se recebe mais de duas pensões – Art. 60 da Lei 
4275/2005 x     3 
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03 Certidão de casamento x     7 

04 Certidão de nascimento do(s) filho(s)     x   

05 Certidão de óbito do(a) ex-servidor(a) x     8 

06 Documentos referentes à aposentadoria do servidor (cópias) - 
(PORTARIA QUE CONCEDEU APOSENTADORIA) x     11 

07 Mapa de tempo de serviço para fins de aposentadoria (SERVIDOR 
FALECIDO EM ATIVIDADE - CERTIDÃO DE TEMPO TOTAL DE 
SERVIÇO) 

    x   

08 Comprovante de rendimentos do servidor (último contracheque) x     12 

09 Documento pessoal dos beneficiários (Identidade, CPF e Outros) x     4 

10 Ato de concessão de pensão x     15 

11 Ato concessório publicado no ORGÃO OFICIAL x     16 

12 Ato concessório de alteração nº     x   

13 Decisão Judicial para concessão/alteração de pensão     x   

14 Comprovante de conta corrente dos beneficiários x     10 

15 Documentos que comprovam o vínculo e a dependência 
econômica do beneficiário com o servidor     x   

16 Laudo médico do(s) beneficiário(s)     x   

17 Tutela e/ou Curatela     x   

18 Documento indicando situação do ex-segurado na data do óbito 
(ativo ou inativo) (Portaria; CTC 154/08 ou grade de frequência) x     11 

19 Documento indicando a data e a forma de ingresso do ex-servidor 
no cargo público (Declaração do RH PMB) x     21 e 22 

20 Demonstrativo de cálculo da pensão, com dados do ex-segurado e 
a fundamentação legal x     13 

21 Demonstrativo de pagamento do benefício da pensão relativo ao 
mês subsequente à concessão x     17 

22 Número do Processo e do registro, se houver, de aposentadoria ou 
do ex-segurado, no âmbito do TCE     x   

23 
Formulário de concessão/alteração do FISCAP x     18 e 19 

Comentário do analista: Acórdão emitido em 23 de outubro de 2012 determinando o Registro do ato concessório de 
pensão. 

 

     

 

DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 

Nº 
 DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
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01 No requerimento do(a) beneficiário(a) foi verificado se o 
embasamento legal está de acordo com a portaria de pensão? x       

02 
Os documentos pessoais do(s) beneficiário(s) estão autenticados 
pelo cartório ou pelo(a) servidor(a) do órgão? x       

03 Os documentos pessoais do beneficiário(s) contidos no processo 
que foram emitidos pelo órgão estão assinados pela autoridade 
competente? 

x       

04 Os documentos de certidão de óbito, casamento e nascimento 
(originais ou cópias) estão autenticados? x       

05 Nos casos de concessão para a viúva e companheira, foi verificado 
se a certidão de casamento da viúva contém averbação de 
separação. 

x       

06 O Laudo Médico foi emitido pela junta médica de órgão público, 
contendo a assinatura de três médico, no qual atestou a invalidez 
e incapacidade definitiva para o trabalho? 

    x   

07 A Declaração de união estável (companheira) emitida pelo 
cartório, órgão ou pelo servidor é posterior a data de separação 
do servidor com a viúva? 

    x   

08 A anexação dos três ou mais documentos comprovam o vínculo e 
a dependência econômica do servidor com a companheira ou 
outro beneficiário? 

    x   

09  A pensão será concedida à ex-esposa (separada judicialmente) 
por que ela recebe pensão alimentícia?     x   

10 A pensão será concedida para a viúva(o) e companheira(o), tendo 
em vista documentos comprobatórios?     x   

11 A viúva é a única beneficiária da pensão? x       

12 A companheira é a única beneficiária da pensão?     x   

13 Os filhos e enteados ou outros requerentes são os únicos 
beneficiários da pensão?     x   

14 Os beneficiários da pensão são designados? (vitalícia ou 
temporária) x       

15 A Tutela/Curatela tem decisão definitiva proferida pela autoridade 
competente do judiciário?     x   

16 Consta no processo renúncia de beneficiário de pensão?   x     
17 A exclusão do beneficiário de pensão está justificada e 

fundamentada legalmente?     x   

18 O(s) beneficiário(s) da pensão declaram que estão em 
conformidade com o disposto do Art. 60 da Lei Municipal 
4275/2005 (vedada mais de duas pensões). 

x       

Comentário do analista: 

      

 
ATO DE PENSÃO 

01 1) Ato de pensão:  (x) Concessão 

  ( ) Alteração 
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02 2) Valor do benefício:  (x) Sobre o valor do provento - Aposentado 

  ( ) Sobre o valor do vencimento - Ativo 

  
( ) Sobre o valor da média aritmética 
apurada 

03 3) Situação do Servidor:  ( ) Ativo       

  (x) Inativo     

04 4) Data do óbito:  ( ) Antes de 30/12/2003, não aplica redutor 

  (x) Depois de 30/12/2003, aplica redutor 

06 

6) Fundamentação legal utilizada:  (x) Art. 40, § 7º, Inciso I, da CF/1988 – 
Redação dada pela EC nº 41/2003 

  

( ) Art. 40, § 7º, inciso II, da CF/1988 – 
Redação dada pela EC nº 41/2003 

  ( ) EC nº 20/1998 

  
( ) Parágrafo Único do Art. 3º da EC nº 
47/2005 

  ( ) Art. 2º da Lei nº 10.887/2004 

  
( ) Outro 

Comentário do analista: 

 

 

    

 

DA ANÁLISE DO ATO DE CONCESSÃO 

Nº  
ANÁLISE DO ATO  SIM NÃO N/A FLS 

01 
O ato encaminhado trata de concessão de pensão? x       

02 
O ato encaminhado trata de ato de alteração de pensão?   x     

03 Na portaria de concessão e/ou alteração de pensão o fundamento 
legal está de acordo com a legislação vigente? x       

04 
A portaria de concessão ou alteração foi alterada por outra 
portaria ou por retificações publicadas em Órgão Oficial?   x     

05 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo órgão 
é com base na aposentadoria voluntária do ex-servidor?   x     

06 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo órgão 
é com base na aposentadoria compulsória do ex-servidor? x       

07 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo órgão 
é com base na aposentadoria por invalidez do ex-servidor?   x     
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08 A pensão requerida pela(o) beneficiária(o) e concedida pelo órgão 
é com base na remuneração do ex-servidor ativo?   x     

09 Na concessão/alteração do ato de pensão, os requisitos 
estabelecidos por lei (art. 40, § 7º, Inciso I e II, da CF/1988 – 
redação dada pela EC nº 41/2003, foram cumpridos?  

x       

10 O cálculo da pensão foi aplicado o redutor de 30%, conforme a 
orientação do art. 40, § 7º, inciso I e II, da CF/1988, redação dada 
pela EC nº 41/2003? 

    x   

11 O cálculo da pensão foi com base no valor da aposentadoria do ex-
servidor concedida pela média aritmética de acordo com a EC nº 
41/2003 e Lei 10.887/2004? 

    x   

12 O Título de Pensão consta todos os dados cadastrais e financeiros 
da pensão? x       

Comentário do analista:  

 
 

    

 
DA ANÁLISE DO FORMULÁRIO DO FISCAP/TCE 

01 Registro no FISCAP Nº: 874285 
02 Anexado ao processo  (x) Sim ( ) Não 
03 Nome do responsável pelo ato:        Nº CPF do responsável pelo ato:  
  JOSÉ IVAN DE PALMA SOUZA  271.180.026-15 

  Nº ANÁLISE DO FORMULÁRIO SIM NÃO N/A FLS 

01 Dados do instituidor estão corretos? x       

02 A descrição dos fundamentos legais da aposentadoria do 
instituidor foi informada?     x   

03 Os dados sobre o órgão/entidade e autoridade responsável estão 
corretos? x       

04 Os dados da concessão/alteração estão corretos? x       

05 A descrição dos fundamentos legais da pensão/alteração está 
correta? x       

06 
Os dados dos benefícios estão corretos? x       

07 O redutor (30%) foi inserido no campo "Dados de vantagens"?     x   

08 O formulário foi preenchido esclarecimentos do(a) Gestor(a) de 
Pessoal?     x   

09 Os dados dos beneficiários estão corretos? x       

10 A descrição dos fundamentos legais do beneficiário da 
pensão/alteração está correta? x       

11 A cota da pensão vitalícia e/ou temporária foi preenchida 
corretamente de acordo com a quantidade de beneficiários? x       

Comentário do analista:  
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CHECK LIST DE CONCESSÃO DE PENSÃO 

     IDENTIFICAÇÃO DO ATO DE PENSÃO 
Processo Nº 9973/2006 renumerado IPREMB 624/2014 Análise:       
  (X) Inicial 
  ( ) Revisão/Alteração 
Nome do(a) Instituidor(a)  ILDA NOGUEIRA FORTES Sexo:     ( ) Masculino 

              (X) Feminino 

CPF: 583.980.156-91 
Data do óbito: 05/08/2012 
Pensão:  (X) Vitalícia 

( ) Temporária 
BENEFICIÁRIOS 

Nome(s) e CPF: MARIA NOGUEIRA DA SILVA FORTES -  736.046.316-53 

Grau de parentesco: MÃE                      

Idade:    75 ANOS                   

 

 
DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 

01 Requerimento do(s) beneficiários(s) x     1 e 56 

02 Declaração se recebe mais de duas pensões – Art. 60 da Lei 
4275/2005   x     

03 Certidão de casamento     x   

04 Certidão de nascimento do(s) filho(s)     x   

05 Certidão de óbito do(a) ex-servidor(a) x     3 

06 Documentos referentes à aposentadoria do servidor (cópias) - 
(PORTARIA QUE CONCEDEU APOSENTADORIA)     x   

07 Mapa de tempo de serviço para fins de aposentadoria 
(SERVIDOR FALECIDO EM ATIVIDADE - CERTIDÃO DE TEMPO 
TOTAL DE SERVIÇO) 

x     s/n e 86 

08 Comprovante de rendimentos do servidor (último 
contracheque) x     61 e 62; 80 e 87 

09 Documento pessoal dos beneficiários (Identidade, CPF e Outros) x     8 e 65 

10 Ato de concessão de pensão x     97 

11 Ato concessório publicado no ORGÃO OFICIAL x     98 

12 Ato concessório de alteração nº     x   

13 Decisão Judicial para concessão/alteração de pensão     x   
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14 Comprovante de conta corrente dos beneficiários   x     

15 Documentos que comprovam o vínculo e a dependência 
econômica do beneficiário com o servidor   x     

16 Laudo médico do(s) beneficiário(s)     x   

17 Tutela e/ou Curatela     x   

18 Documento indicando situação do ex-segurado na data do óbito 
(ativo ou inativo) (Portaria; CTC 154/08 ou grade de frequência) x     78 e 93 

19 Documento indicando a data e a forma de ingresso do ex-
servidor no cargo público (Declaração do RH PMB) x     21 e 22 

20 Demonstrativo de cálculo da pensão, com dados do ex-
segurado e a fundamentação legal x     76 e 85 

21 Demonstrativo de pagamento do benefício da pensão relativo 
ao mês subsequente à concessão x     95 e 96 

22 Número do Processo e do registro, se houver, de aposentadoria 
ou do ex-segurado, no âmbito do TCE     x   

23 
Formulário de concessão/alteração do FISCAP x     99 e 100 

Comentário do analista: 1) Certidão de casamento da requerente desatualizada. 

2) Não há declaração de acúmulo de benefícios assinado pela pensionista, contudo no processo há documentos que 
demonstram que a mesma é aposentada pelo Estado e pensionista do cônjuge pelo INSS, além de fazer jus a pensão 
de outra filha pelo PMB do qual renunciou para receber a pensão da filha em questão.  

3) Ausência de comprovante de conta corrente 

4) O rol de documentos apresentados para comprovar a dependência econômica não são claros quanto à situação. 

5) O processo foi instruído considerando os dois cargos de Professor PI da ex-servidora. 
6) Consta homologação do TCE/MG para os beneficiários de JOSE MARIA NOGUEIRA FORTES, emitido em 
20/04/2010 e ILDA NOGUEIRA FORTES, emitido em 26/05/2011. 

 

DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 

Nº 
 DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 

01 No requerimento do(a) beneficiário(a) foi verificado se o 
embasamento legal está de acordo com a portaria de pensão?     x   

02 
Os documentos pessoais do(s) beneficiário(s) estão 
autenticados pelo cartório ou pelo(a) servidor(a) do órgão? x       

03 Os documentos pessoais do beneficiário(s) contidos no 
processo que foram emitidos pelo órgão estão assinados pela 
autoridade competente? 

  x     

04 Os documentos de certidão de óbito, casamento e nascimento 
(originais ou cópias) estão autenticados? x       
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05 Nos casos de concessão para a viúva e companheira, foi 
verificado se a certidão de casamento da viúva contém 
averbação de separação. 

    x   

06 O Laudo Médico foi emitido pela junta médica de órgão público, 
contendo a assinatura de três médico, no qual atestou a 
invalidez e incapacidade definitiva para o trabalho? 

    x   

07 A Declaração de união estável (companheira) emitida pelo 
cartório, órgão ou pelo servidor é posterior a data de separação 
do servidor com a viúva? 

    x   

08 A anexação dos três ou mais documentos comprovam o vínculo 
e a dependência econômica do servidor com a companheira ou 
outro beneficiário? 

  x     

09  A pensão será concedida à ex-esposa (separada judicialmente) 
por que ela recebe pensão alimentícia?     x   

10 A pensão será concedida para a viúva(o) e companheira(o), 
tendo em vista documentos comprobatórios?     x   

11 A viúva é a única beneficiária da pensão?     x   

12 A companheira é a única beneficiária da pensão?     x   

13 Os filhos e enteados ou outros requerentes são os únicos 
beneficiários da pensão?   x     

14 Os beneficiários da pensão são designados? (vitalícia ou 
temporária) x       

15 A Tutela/Curatela tem decisão definitiva proferida pela 
autoridade competente do judiciário?     x   

16 Consta no processo renúncia de beneficiário de pensão?   x     
17 A exclusão do beneficiário de pensão está justificada e 

fundamentada legalmente?     x   

18 O(s) beneficiário(s) da pensão declaram que estão em 
conformidade com o disposto do Art. 60 da Lei Municipal 
4275/2005 (vedada mais de duas pensões). 

x       

Comentário do analista: 1) Ausência de assinatura na Certidão de Reajuste, folha 91.  

2) O rol de documentos apresentados para comprovar a dependência econômica não são claros quanto à situação. 

      

 
ATO DE PENSÃO 

01 1) Ato de pensão:  (x) Concessão 

  ( ) Alteração 

02 2) Valor do benefício:  ( ) Sobre o valor do provento - Aposentado 

  (x) Sobre o valor do vencimento - Ativo 

  ( ) Sobre o valor da média aritmética apurada 

03 3) Situação do Servidor:  (x) Ativo       

  ( ) Inativo     

04 4) Data do óbito:  ( ) Antes de 30/12/2003, não aplica redutor 

  (x) Depois de 30/12/2003, aplica redutor 
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06 

6) Fundamentação legal utilizada:  ( ) Art. 40, § 7º, Inciso I, da CF/1988 – 
Redação dada pela EC nº 41/2003 

  

(x) Art. 40, § 7º, inciso II, da CF/1988 – 
Redação dada pela EC nº 41/2003 

  ( ) EC nº 20/1998 

  
( ) Parágrafo Único do Art. 3º da EC nº 
47/2005 

  ( ) Art. 2º da Lei nº 10.887/2004 

  
( ) Outro 

Comentário do analista: 

 

DA ANÁLISE DO ATO DE CONCESSÃO 

Nº  
ANÁLISE DO ATO  SIM NÃO N/A FLS 

01 
O ato encaminhado trata de concessão de pensão? x       

02 
O ato encaminhado trata de ato de alteração de pensão?   x     

03 Na portaria de concessão e/ou alteração de pensão o 
fundamento legal está de acordo com a legislação vigente? x       

04 
A portaria de concessão ou alteração foi alterada por outra 
portaria ou por retificações publicadas em Órgão Oficial?   x     

05 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria voluntária do ex-servidor?   x     

06 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria compulsória do ex-
servidor? 

  x     

07 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria por invalidez do ex-
servidor? 

  x     

08 A pensão requerida pela(o) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na remuneração do ex-servidor ativo? x       

09 Na concessão/alteração do ato de pensão, os requisitos 
estabelecidos por lei (art. 40, § 7º, Inciso I e II, da CF/1988 – 
redação dada pela EC nº 41/2003, foram cumpridos?  

x       

10 O cálculo da pensão foi aplicado o redutor de 30%, conforme a 
orientação do art. 40, § 7º, inciso I e II, da CF/1988, redação 
dada pela EC nº 41/2003? 

    x   

11 O cálculo da pensão foi com base no valor da aposentadoria do 
ex-servidor concedida pela média aritmética de acordo com a 
EC nº 41/2003 e Lei 10.887/2004? 

    x   
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12 O Título de Pensão consta todos os dados cadastrais e 
financeiros da pensão?   x     

Comentário do analista: No Ato de Pensão não consta os símbolos de vencimento. 

 
 

    

 
DA ANÁLISE DO FORMULÁRIO DO FISCAP/TCE 

01 Registro no FISCAP Nº: 816291 
02 Anexado ao processo  (x) Sim ( ) Não 
03 Nome do responsável pelo ato:        Nº CPF do responsável pelo ato:  
  JOÃO JOSÉ DA SILVA 195.195.836-53 

  Nº ANÁLISE DO FORMULÁRIO SIM NÃO N/A FLS 

01 Dados do instituidor estão corretos? x       

02 A descrição dos fundamentos legais da aposentadoria do 
instituidor foi informada?     x   

03 Os dados sobre o órgão/entidade e autoridade responsável 
estão corretos? x       

04 Os dados da concessão/alteração estão corretos? x       

05 A descrição dos fundamentos legais da pensão/alteração está 
correta? x       

06 
Os dados dos benefícios estão corretos? x       

07 O redutor (30%) foi inserido no campo "Dados de vantagens"?     x   

08 O formulário foi preenchido esclarecimentos do(a) Gestor(a) de 
Pessoal?     x   

09 Os dados dos beneficiários estão corretos? x       

10 A descrição dos fundamentos legais do beneficiário da 
pensão/alteração está correta? x       

11 A cota da pensão vitalícia e/ou temporária foi preenchida 
corretamente de acordo com a quantidade de beneficiários? x       

Comentário do analista: Nas informações lançadas no FISCAP não deixa claro que foram prestadas contas dos 02 
benefícios concedidos, uma vez que a servidora era ocupante de 02 cargos de Professor. Consta no TCE/MG Registro 
do Ato/aplicação da Súmula 105.  

 
 
 

CHECK LIST DE CONCESSÃO DE PENSÃO 

     IDENTIFICAÇÃO DO ATO DE PENSÃO 
Processo Nº 6957/2004 renumerado Ipremb 256/2013 Análise:       
  (X) Inicial 
  ( ) Revisão/Alteração 
Nome do(a) Instituidor(a)  CARLOS ROSA LOURES Sexo:     (X) Masculino 

              ( ) Feminino 
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CPF: 387.732.956-04 
Data do óbito: 18/09/2004 
Pensão:  (X) Vitalícia 

( ) Temporária 
BENEFICIÁRIOS 

Nome(s) e CPF: MARIA SILVA LOURES     -    272.548.106-63 
JACQUELINE MARCIANO DA SILVA LOURES;         
RODRIGO SILVA LOURES;      
JACSON CARLOS SILVA LOURES 
Grau de parentesco: CONJUGÊ                               

Idade:   45 ANOS; 21 ANOS; 19 ANOS e 17 ANOS                            

 

 
DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 

01 Requerimento do(s) beneficiários(s) x     1 

02 Declaração se recebe mais de duas pensões – Art. 60 da Lei 
4275/2005     x   

03 Certidão de casamento x     7 

04 Certidão de nascimento do(s) filho(s) x      04, 05 e 06 

05 Certidão de óbito do(a) ex-servidor(a) x     8 

06 Documentos referentes à aposentadoria do servidor (cópias) - 
(PORTARIA QUE CONCEDEU APOSENTADORIA)     x   

07 Mapa de tempo de serviço para fins de aposentadoria 
(SERVIDOR FALECIDO EM ATIVIDADE - CERTIDÃO DE TEMPO 
TOTAL DE SERVIÇO) 

    x   

08 Comprovante de rendimentos do servidor (último 
contracheque) x     15 

09 Documento pessoal dos beneficiários (Identidade, CPF e 
Outros) x     02, 02v, 13  

10 Título de concessão de pensão x     20 

11 Ato concessório publicado no ORGÃO OFICIAL x     29 

12 Ato concessório de alteração nº         

13 Decisão Judicial para concessão/alteração de pensão     x   

14 Comprovante de conta corrente dos beneficiários x     14 

15 Documentos que comprovam o vínculo e a dependência 
econômica do beneficiário com o servidor x     09 a 12 

16 Laudo médico do(s) beneficiário(s)     x   

17 Tutela e/ou Curatela     x   

18 Documento indicando situação do ex-segurado na data do 
óbito (ativo ou inativo)  (CTC 154/08, Grade de Frequência ou 
Portaria de Aposentadoria)  

    x   
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19 Documento indicando a data e a forma de ingresso do ex-
servidor no cargo público (Declaração do RH)     x   

20 Demonstrativo de cálculo da pensão, com dados do ex-
segurado e a fundamentação legal x     18 

21 Demonstrativo de pagamento do benefício da pensão relativo 
ao mês subsequente à concessão     x   

22 Número do Processo e do registro, se houver, de 
aposentadoria ou do ex-segurado, no âmbito do TCE     x   

23 
Formulário de concessão/alteração do FISCAP x     21 e 22 

Comentário do analista: 1) Os documentos de folhas 09 a 12 referem-se a declarações de matricula dos filhos em 
curso superior.  
2) O valor do beneficio sofreu revisão decorrente da EC70/2012. Assim sendo, foram juntados ao processo: Ato 
Coletivo Portaria nº 157/2012, folha 31 e 32; demonstrativo de pagamento do benefício pós-revisão, folha 33 e o 
formulário de ato revisional do FISCAP, folha 34 e 35. 
3) O benefício de pensão foi homologado pelo TCE/MG  em julho de 2010. Contudo o Ato Revisional Pensão EC 
70/2012 encontra-se em análise no TCE/MG. 

 

     

 

DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 

Nº 
 DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 

01 No requerimento do(a) beneficiário(a) foi verificado se o 
embasamento legal está de acordo com a portaria de pensão?     x   

02 
Os documentos pessoais do(s) beneficiário(s) estão 
autenticados pelo cartório ou pelo(a) servidor(a) do órgão? x       

03 Os documentos pessoais do beneficiário(s) contidos no 
processo que foram emitidos pelo órgão estão assinados pela 
autoridade competente? 

x       

04 Os documentos de certidão de óbito, casamento e nascimento 
(originais ou cópias) estão autenticados? x       

05 Nos casos de concessão para a viúva e companheira, foi 
verificado se a certidão de casamento da viúva contém 
averbação de separação. 

x       

06 O Laudo Médico foi emitido pela junta médica de órgão 
público, contendo a assinatura de três médico, no qual 
atestou a invalidez e incapacidade definitiva para o trabalho? 

    x   

07 A Declaração de união estável (companheira) emitida pelo 
cartório, órgão ou pelo servidor é posterior a data de 
separação do servidor com a viúva? 

    x   

08 A anexação dos três ou mais documentos comprovam o 
vínculo e a dependência econômica do servidor com a 
companheira ou outro beneficiário? 

    x   
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09  A pensão será concedida à ex-esposa (separada 
judicialmente) por que ela recebe pensão alimentícia?     x   

10 A pensão será concedida para a viúva(o) e companheira(o), 
tendo em vista documentos comprobatórios?     x   

11 A viúva é a única beneficiária da pensão?   x     

12 A companheira é a única beneficiária da pensão?     x   

13 Os filhos e enteados ou outros requerentes são os únicos 
beneficiários da pensão?   x     

14 Os beneficiários da pensão são designados? (vitalícia ou 
temporária) x       

15 A Tutela/Curatela tem decisão definitiva proferida pela 
autoridade competente do judiciário?     x   

16 Consta no processo renúncia de beneficiário de pensão?   x     
17 A exclusão do beneficiário de pensão está justificada e 

fundamentada legalmente?     x   

18 O(s) beneficiário(s) da pensão declaram que estão em 
conformidade com o disposto do Art. Art. 60 da Lei 
4.275/2005 (vedada mais de duas pensões). 

    x   

Comentário do analista: 

      

 
ATO DE PENSÃO 

01 1) Ato de pensão:  (x) Concessão 

  ( ) Alteração 

02 2) Valor do benefício:  (x) Sobre o valor do provento - Aposentado 

  ( ) Sobre o valor do vencimento - Ativo 

   

03 3) Situação do Servidor:  ( ) Ativo       

  (x) Inativo     

04 4) Data do óbito:  ( ) Antes de 30/12/2003, não aplica redutor 

  (x) Depois de 30/12/2003, aplica redutor 

05 

5) Fundamentação legal utilizada:  (x) Art. 40, § 7º, Inciso I, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  

( ) Art. 40, § 7º, inciso II, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  ( ) EC nº 20/1998 

  ( ) Parágrafo Único do Art. 3º da EC nº 47/2005 

  ( ) Art. 2º da Lei nº 10.887/2004 

  
( ) Outro 
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Comentário do analista: 

 

 

    

 

DA ANÁLISE DO ATO DE CONCESSÃO 

Nº  
ANÁLISE DO ATO  SIM NÃO N/A FLS 

01 
O ato encaminhado trata de concessão de pensão? x       

02 
O ato encaminhado trata de ato de alteração de pensão?     x   

03 Na portaria de concessão e/ou alteração de pensão o 
fundamento legal está de acordo com a legislação vigente?     x   

04 
A portaria de concessão ou alteração foi alterada por outra 
portaria ou por retificações publicadas em Órgão Oficial? x       

05 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria voluntária do ex-servidor?   x     

06 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria compulsória do ex-
servidor? 

  x     

07 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria por invalidez do ex-
servidor? 

x       

08 A pensão requerida pela(o) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na remuneração do ex-servidor ativo?   x     

09 Na concessão/alteração do ato de pensão, os requisitos 
estabelecidos por lei (art. 40, § 7º, Inciso I e II, da CF/1988 – 
redação dada pela EC nº 41/2003, foram cumpridos?  

x       

10 O cálculo da pensão foi aplicado o redutor de 30%, conforme a 
orientação do art. 40, § 7º, inciso I e II, da CF/1988, redação 
dada pela EC nº 41/2003? 

    x   

11 O cálculo da pensão foi com base no valor da aposentadoria 
do ex-servidor concedida pela média aritmética de acordo 
com a EC nº 41/2003 e Lei 10.887/2004? 

    x   

12 O Título de Pensão consta todos os dados cadastrais e 
financeiros da pensão?     x   

Comentário do analista:  

 
 

    

 
DA ANÁLISE DO FORMULÁRIO DO FISCAP/TCE 

01 Registro no FISCAP Nº: 
02 Anexado ao processo  (x) Sim ( ) Não 
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03 Nome do responsável pelo ato:    JOÃO JOSÉ DA SILVA Nº CPF do responsável pelo ato: 195.195.836-53 

  Nº ANÁLISE DO FORMULÁRIO SIM NÃO N/A FLS 

01 Dados do instituidor estão corretos? x       

02 A descrição dos fundamentos legais da aposentadoria do 
instituidor foi informada? x       

03 Os dados sobre o órgão/entidade e autoridade responsável 
estão corretos? x       

04 Os dados da concessão/alteração estão corretos? x       

05 A descrição dos fundamentos legais da pensão/alteração está 
correta? x       

06 
Os dados dos benefícios estão corretos? x       

07 O redutor (30%) foi inserido no campo "Dados de vantagens"?     x   

08 O formulário foi preenchido esclarecimentos do(a) Gestor(a) 
de Pessoal?     x   

09 Os dados dos beneficiários estão corretos? x       

10 A descrição dos fundamentos legais do beneficiário da 
pensão/alteração está correta? x       

11 A cota da pensão vitalícia e/ou temporária foi preenchida 
corretamente de acordo com a quantidade de beneficiários? x       

Comentário do analista: No formulário do ato revisional de pensão, foi registrado no campo "dados do beneficiário", 
apenas os dados do cônjuge e o percentual de cota-parte de 50% (cinquenta por cento). Não há documento que 
demonstre se o valor lançado no campo "dados do benefício" refere-se à cota-parte de 50% (cinquenta por cento) 
ou 100% (cem por cento). A Divisão Administrativa informa que não consta em seu banco de dados valores pagos a 
título de pensão por morte em nome dos filhos do ex-servidor e junta ao PA a ficha financeira competência 2019 em 
nome do cônjuge. 
 
 
 

CHECK LIST DE CONCESSÃO DE PENSÃO 

     IDENTIFICAÇÃO DO ATO DE PENSÃO 
Processo Nº 9749/1997 renumerado Ipremb 820/2014 Análise:       
  (X) Inicial 
  ( ) Revisão/Alteração 
Nome do(a) Instituidor(a) ADILIO JOSE FERREIRA Sexo:     (X) Masculino 

              ( ) Feminino 

CPF: 415.840.906-34 
Data do óbito: 06/04/1997 
Pensão:  (X) Vitalícia 

( ) Temporária 
BENEFICIÁRIOS 

Nome(s) e CPF: MERCEDES AGOSTINHO FERREIRA - 354.631.476-04 
  
  
  



 

91 
 

Grau de parentesco: CONJUGÊ  

Idade:  57 ANOS 

 
 

 
DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 

01 Requerimento do(s) beneficiários(s) x     CAPA 

02 Declaração se recebe mais de duas pensões – Art. 60 da Lei 
4275/2005     x   

04 Certidão de casamento x     4 

05 Certidão de nascimento do(s) filho(s) x     2 e 5 

06 Certidão de óbito do(a) ex-servidor(a) x     1 

07 Documentos referentes à aposentadoria do servidor (cópias) - 
(PORTARIA QUE CONCEDEU APOSENTADORIA)   x     

08 Mapa de tempo de serviço para fins de aposentadoria (SERVIDOR 
FALECIDO EM ATIVIDADE - CERTIDÃO DE TEMPO TOTAL DE 
SERVIÇO) 

    x   

09 Comprovante de rendimentos do servidor (último contracheque)     x   

10 Documento pessoal dos beneficiários (Identidade, CPF e Outros) x     s/n 

11 Ato de concessão de pensão x     8 

12 Ato concessório publicado no ORGÃO OFICIAL x     8 

13 Ato concessório de alteração nº     x   

14 Decisão Judicial para concessão/alteração de pensão     x   

15 Comprovante de conta-corrente dos beneficiários     x   

16 Documentos que comprovam o vínculo e a dependência 
econômica do beneficiário com o servidor     x   

17 Declaração de união estável emitida pelo cartório, órgão ou pelo 
servidor (documento autenticado)     x   

18 Declaração de união estável por meio de testemunho de pessoas 
(documentação autenticada)     x   

19 Justificação Judicial sobre União Estável com servidor     x   

20 Laudo médico do(s) beneficiário(s)     x   

21 Tutela e/ou Curatela     x   

22 Documento indicando situação do ex-segurado na data do óbito 
(ativo ou inativo)  (CTC 154/08, Grade de Frequencia ou Portaria 
de Aposentadoria)  

    x   

23 Documento indicando a data e a forma de ingresso do ex-
servidor no cargo público (Declaração do RH)     x   

24 Demonstrativo de cálculo da pensão, com dados do ex-segurado     x   
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e a fundamentação legal 

25 Demonstrativo de pagamento do benefício da pensão relativo ao 
mês subsequente à concessão     x   

26 Número do Processo e do registro, se houver, de aposentadoria 
ou do ex-segurado, no âmbito do TCE     x   

27 
Formulário de concessão/alteração do FISCAP     x   

Comentário do analista: 1) Ausência Ato de aposentadoria, contudo à época o referido documento não era exigido. 

2) Não consta documentos que demonstre que o processo foi remetido ao TCE para prestação de contas. 

 

DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 

Nº 
 DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 

01 No requerimento do(a) beneficiário(a) foi verificado se o 
embasamento legal está de acordo com a portaria de pensão?     x   

02 
Os documentos pessoais do(s) beneficiário(s) estão autenticados 
pelo cartório ou pelo(a) servidor(a) do órgão? x       

03 Os documentos pessoais do beneficiário(s) contidos no processo 
que foram emitidos pelo órgão estão assinados pela autoridade 
competente? 

x       

05 Os documentos de certidão de óbito, casamento e nascimento 
(originais ou cópias) estão autenticados? x       

06 Nos casos de concessão para a viúva e companheira, foi 
verificado se a certidão de casamento da viúva contém averbação 
de separação. 

x       

07 O Laudo Médico foi emitido pela junta médica de órgão público, 
contendo a assinatura de três médico, no qual atestou a invalidez 
e incapacidade definitiva para o trabalho? 

    x   

08 A Declaração de união estável (companheira) emitida pelo 
cartório, órgão ou pelo servidor é posterior a data de separação 
do servidor com a viúva? 

    x   

09 A anexação dos três ou mais documentos comprovam o vínculo e 
a dependência econômica do servidor com a companheira ou 
outro beneficiário? 

    x   

10  A pensão será concedida à ex-esposa (separada judicialmente) 
por que ela recebe pensão alimentícia?     x   

12 A viúva é a única beneficiária da pensão?   x     

13 A companheira é a única beneficiária da pensão?     x   

14 Os filhos e enteados ou outros requerentes são os únicos 
beneficiários da pensão?   x     

15 Os beneficiários da pensão são designados? (vitalícia ou 
temporária) x       
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16 A Tutela/Curatela tem decisão definitiva proferida pela 
autoridade competente do judiciário?     x   

17 Consta no processo renúncia de beneficiário de pensão?   x     
18 A exclusão do beneficiário de pensão está justificada e 

fundamentada legalmente?     x   

Comentário do analista:  

      

 
ATO DE PENSÃO 

01 1) Ato de pensão:  (x) Concessão 

  ( ) Alteração 

02 2) Valor do benefício:  (x) Sobre o valor do provento - Aposentado 

  ( ) Sobre o valor do vencimento - Ativo 

    

03 3) Situação do Servidor:  ( ) Ativo       

  (x) Inativo     

04 4) Data do óbito:  (x) Antes de 30/12/2003, não aplica redutor 

  ( ) Depois de 30/12/2003, aplica redutor 

06 

6) Fundamentação legal utilizada:  ( ) Art. 40, § 7º, Inciso I, da CF/1988 – 
Redação dada pela EC nº 41/2003 

  

( ) Art. 40, § 7º, inciso II, da CF/1988 – 
Redação dada pela EC nº 41/2003 

  ( ) EC nº 20/1998 

  
( ) Parágrafo Único do Art. 3º da EC nº 
47/2005 

  ( ) Art. 2º da Lei nº 10.887/2004 

  
(x) Outro  

Comentário do analista: O Benefício de pensão foi fundamentada na Lei Municipal 528/1962. 

 

DA ANÁLISE DO ATO DE CONCESSÃO 

Nº  
ANÁLISE DO ATO  SIM NÃO N/A FLS 

01 
O ato encaminhado trata de concessão de pensão? x       

02 
O ato encaminhado trata de ato de alteração de pensão?   x     

03 Na portaria de concessão e/ou alteração de pensão o 
fundamento legal está de acordo com a legislação vigente?     x   
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04 
A portaria de concessão ou alteração foi alterada por outra 
portaria ou por retificações publicadas em Orgão Oficial?   x     

09 Na concessão/alteração do ato de pensão, os requisitos 
estabelecidos por lei (art. 40, § 7º, Inciso I e II, da CF/1988 – 
redação dada pela EC nº 41/2003, foram cumpridos?  

    x   

10 O cálculo da pensão foi aplicado o redutor de 30%, conforme a 
orientação do art. 40, § 7º, inciso I e II, da CF/1988, redação dada 
pela EC nº 41/2003? 

    x   

11 O cálculo da pensão foi com base no valor da aposentadoria do 
ex-servidor concedida pela média aritmética de acordo com a EC 
nº 41/2003 e Lei 10.887/2004? 

    x   

12 O Título de Pensão consta todos os dados cadastrais e financeiros 
da pensão? x       

Comentário do analista:  

 
DA ANÁLISE DO FORMULÁRIO DO FISCAP/TCE 

01 Registro no FISCAP Nº:  
02 Anexado ao processo  ( ) Sim ( ) Não 
03 Nome do responsável pelo ato:    Nº CPF do responsável pelo ato: 

  Nº ANÁLISE DO FORMULÁRIO SIM NÃO N/A FLS 

01 Dados do instituidor estão corretos?         

02 A descrição dos fundamentos legais da aposentadoria do 
instituidor foi informada?         

03 Os dados sobre o órgão/entidade e autoridade responsável estão 
corretos?         

04 Os dados da concessão/alteração estão corretos?         

05 A descrição dos fundamentos legais da pensão/alteração está 
correta?         

06 
Os dados dos benefícios estão corretos?         

07 
Os dados das vantagens estão corretos?         

08 O redutor (30%) foi inserido no campo "Dados de vantagens"?         

09 O formulário foi preenchido esclarecimentos do(a) Gestor(a) de 
Pessoal?         

10 Os dados dos beneficiários estão corretos?         

11 A descrição dos fundamentos legais do beneficiário da 
pensão/alteração está correta?         

12 A cota da pensão vitalícia e/ou temporária foi preenchida 
corretamente de acordo com a quantidade de beneficiários?         

Comentário do analista: Não consta documentos que demonstre que o processo foi remetido ao TCE para prestação 
de contas. 
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CHECK LIST DE CONCESSÃO DE PENSÃO 

     IDENTIFICAÇÃO DO ATO DE PENSÃO 
Processo Nº 27873/2008 renumerado Ipremb 355/2015 Análise:       
  (X) Inicial 
  ( ) Revisão/Alteração 
Nome do(a) Instituidor(a) TARCISIO SANTOS SOUZA Sexo:     (X) Masculino 

              ( ) Feminino 

CPF: 564.759.186-87 
Data do óbito: 03/11/2008 
Pensão:  (X) Vitalícia 

( ) Temporária 
BENEFICIÁRIOS 

Nome(s) e CPF: ROSA MARIA SILVA E SOUZA - 941.395.716-91 
  
  
  
Grau de parentesco: CONJUGÊ  

Idade:   46 ANOS 

 

 
DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 

01 Requerimento do(s) beneficiários(s) x     1 

02 Declaração se recebe mais de duas pensões – Art. 60 da Lei 
4275/2005     x   

03 Certidão de casamento x     3 

04 Certidão de nascimento do(s) filho(s)     x   

05 Certidão de óbito do(a) ex-servidor(a) x     5 

06 Documentos referentes à aposentadoria do servidor (cópias) - 
(PORTARIA QUE CONCEDEU APOSENTADORIA)     x   

07 Mapa de tempo de serviço para fins de aposentadoria (SERVIDOR 
FALECIDO EM ATIVIDADE - CERTIDÃO DE TEMPO TOTAL DE 
SERVIÇO) 

x     25 

08 Comprovante de rendimentos do servidor (último contracheque) x     12 

09 Documento pessoal dos beneficiários (Identidade, CPF e Outros) x     6 

10 Ato de concessão de pensão x     20 

11 Ato concessório publicado no ORGÃO OFICIAL x     21 

12 Ato concessório de alteração nº     x   

13 Decisão Judicial para concessão/alteração de pensão     x   

14 Comprovante de conta corrente dos beneficiários x     2 
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15 Documentos que comprovam o vínculo e a dependência 
econômica do beneficiário com o servidor     x   

16 Laudo médico do(s) beneficiário(s)     x   

17 Tutela e/ou Curatela     x   

18 Documento indicando situação do ex-segurado na data do óbito 
(ativo ou inativo)  (CTC 154/08, Grade de Frequência ou Portaria 
de Aposentadoria)  

x     11 

19 Documento indicando a data e a forma de ingresso do ex-servidor 
no cargo público (Declaração do RH) x     23 

20 Demonstrativo de cálculo da pensão, com dados do ex-segurado 
e a fundamentação legal x     24 

21 Demonstrativo de pagamento do benefício da pensão relativo ao 
mês subsequente à concessão x     22 

22 Número do Processo e do registro, se houver, de aposentadoria 
ou do ex-segurado, no âmbito do TCE     x   

23 
Formulário de concessão/alteração do FISCAP x     26 e 27 

Comentário do analista: Registro do Ato de Pensão - Súmula 105. 

 

DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 

Nº 
 DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 

01 No requerimento do(a) beneficiário(a) foi verificado se o 
embasamento legal está de acordo com a portaria de pensão?     x   

02 
Os documentos pessoais do(s) beneficiário(s) estão autenticados 
pelo cartório ou pelo(a) servidor(a) do órgão? x       

03 Os documentos pessoais do beneficiário(s) contidos no processo 
que foram emitidos pelo órgão estão assinados pela autoridade 
competente? 

x       

04 Os documentos de certidão de óbito, casamento e nascimento 
(originais ou cópias) estão autenticados? x       

05 Nos casos de concessão para a viúva e companheira, foi 
verificado se a certidão de casamento da viúva contém averbação 
de separação. 

x       

06 O Laudo Médico foi emitido pela junta médica de órgão público, 
contendo a assinatura de três médico, no qual atestou a invalidez 
e incapacidade definitiva para o trabalho? 

    x   

07 A Declaração de união estável (companheira) emitida pelo 
cartório, órgão ou pelo servidor é posterior a data de separação 
do servidor com a viúva? 

    x   

08 A anexação dos três ou mais documentos comprovam o vínculo e 
a dependência econômica do servidor com a companheira ou 
outro beneficiário? 

    x   
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09  A pensão será concedida à ex-esposa (separada judicialmente) 
por que ela recebe pensão alimentícia?     x   

10 A pensão será concedida para a viúva(o) e companheira(o), tendo 
em vista documentos comprobatórios?     x   

11 A viúva é a única beneficiária da pensão? x       

12 A companheira é a única beneficiária da pensão?     x   

13 Os filhos e enteados ou outros requerentes são os únicos 
beneficiários da pensão?     x   

14 Os beneficiários da pensão são designados? (vitalícia ou 
temporária)   x     

15 A Tutela/Curatela tem decisão definitiva proferida pela 
autoridade competente do judiciário?     x   

16 Consta no processo renúncia de beneficiário de pensão?   x     
17 A exclusão do beneficiário de pensão está justificada e 

fundamentada legalmente?     x   

18 O(s) beneficiário(s) da pensão declaram que estão em 
conformidade com o disposto do Art. 60 da Lei 4.275/2005 
(vedada mais de duas pensões). 

    x   

Comentário do analista: Não há documento expresso determinando o prazo de recebimento da pensão, vitalícia ou 
temporária, embora a fundamentação legal, Lei Municipal 4275/2005, defina que se extingue a parte individual da 
pensão pela morte do pensionista (Art. 62, I). 

      

 
ATO DE PENSÃO 

01 1) Ato de pensão:  (x) Concessão 

  ( ) Alteração 

02 2) Valor do benefício:  ( ) Sobre o valor do provento - Aposentado 

  (x) Sobre o valor do vencimento - Ativo 

  ( ) Sobre o valor da média aritmética apurada 

03 3) Situação do Servidor:  (x) Ativo       

  ( ) Inativo     

04 4) Data do óbito:  ( ) Antes de 30/12/2003, não aplica redutor 

  (x) Depois de 30/12/2003, aplica redutor 

06 

6) Fundamentação legal utilizada:  ( ) Art. 40, § 7º, Inciso I, da CF/1988 – 
Redação dada pela EC nº 41/2003 

  

(x) Art. 40, § 7º, inciso II, da CF/1988 – 
Redação dada pela EC nº 41/2003 

  ( ) EC nº 20/1998 

  
( ) Parágrafo Único do Art. 3º da EC nº 
47/2005 
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  ( ) Art. 2º da Lei nº 10.887/2004 

  
( ) Outro  

Comentário do analista: O Benefício de pensão foi fundamentada também na Lei Municipal 4275/2005. 

 

 

    

 

DA ANÁLISE DO ATO DE CONCESSÃO 

Nº  
ANÁLISE DO ATO  SIM NÃO N/A FLS 

01 
O ato encaminhado trata de concessão de pensão? x       

02 
O ato encaminhado trata de ato de alteração de pensão?   x     

03 Na portaria de concessão e/ou alteração de pensão o 
fundamento legal está de acordo com a legislação vigente? x       

04 
A portaria de concessão ou alteração foi alterada por outra 
portaria ou por retificações publicadas em Órgão Oficial?   x     

05 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria voluntária do ex-servidor?   x     

06 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria compulsória do ex-servidor?   x     

07 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria por invalidez do ex-servidor?   x     

08 A pensão requerida pela(o) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na remuneração do ex-servidor ativo? x       

09 Na concessão/alteração do ato de pensão, os requisitos 
estabelecidos por lei (art. 40, § 7º, Inciso I e II, da CF/1988 – 
redação dada pela EC nº 41/2003, foram cumpridos?  

x       

10 O cálculo da pensão foi aplicado o redutor de 30%, conforme a 
orientação do art. 40, § 7º, inciso I e II, da CF/1988, redação dada 
pela EC nº 41/2003? 

    x   

11 O cálculo da pensão foi com base no valor da aposentadoria do 
ex-servidor concedida pela média aritmética de acordo com a EC 
nº 41/2003 e Lei 10.887/2004? 

    x   

12 O Ato de Pensão consta todos os dados cadastrais e financeiros 
da pensão?   x     

Comentário do analista: Não consta no Ato de Pensão o símbolo de vencimento do ex-servidor. 
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DA ANÁLISE DO FORMULÁRIO DO FISCAP/TCE 

01 Registro no FISCAP Nº: 816270 
02 Anexado ao processo  (x) Sim ( ) Não 
03 Nome do responsável pelo ato:     Nº CPF do responsável pelo ato:  
  JOÃO JOSÉ DA SILVA 195.195.836.53 

  Nº ANÁLISE DO FORMULÁRIO SIM NÃO N/A FLS 

01 Dados do instituidor estão corretos? x       

02 A descrição dos fundamentos legais da aposentadoria do 
instituidor foi informada?     x   

03 Os dados sobre o órgão/entidade e autoridade responsável estão 
corretos? x       

04 Os dados da concessão/alteração estão corretos? x       

05 A descrição dos fundamentos legais da pensão/alteração está 
correta?   x     

06 
Os dados dos benefícios estão corretos? x       

07 O redutor (30%) foi inserido no campo "Dados de vantagens"?     x   

08 O formulário foi preenchido esclarecimentos do(a) Gestor(a) de 
Pessoal?     x   

09 Os dados dos beneficiários estão corretos? x       

10 A descrição dos fundamentos legais do beneficiário da 
pensão/alteração está correta? x       

11 A cota da pensão vitalícia e/ou temporária foi preenchida 
corretamente de acordo com a quantidade de beneficiários? x       

Comentário do analista: No campo que trata da fundamentação legal não consta a Lei Municipal 4275/2005. 

 
 
 

CHECK LIST DE CONCESSÃO DE PENSÃO 

     IDENTIFICAÇÃO DO ATO DE PENSÃO 
Processo Nº 7305/2008 renumerado Ipremb 197/2013 Análise:       
  (X) Inicial 
  ( ) Revisão/Alteração 
Nome do(a) Instituidor(a)  AVERTINO JOSE DE OLIVEIRA Sexo:     (X) Masculino 

              ( ) Feminino 

CPF: 692.931.146-15 
Data do óbito: 01/03/2008 
Pensão:  (X) Vitalícia 

( ) Temporária 
BENEFICIÁRIOS 

Nome(s) e CPF: ROSARIA MARIA DAS DORES OLIVEIRA      067.928.516-47 
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Grau de parentesco: CONJUGÊ                               

Idade:   61 ANOS                                         

 

 
DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 

01 Requerimento do(s) beneficiários(s) x     1 

02 Declaração se recebe mais de duas pensões – Art. 60 da Lei 
4275/2005     x   

03 Certidão de casamento x     2 e 3 

04 Certidão de nascimento do(s) filho(s)     x   

05 Certidão de óbito do(a) ex-servidor(a) x     5 

06 Documentos referentes à aposentadoria do servidor (cópias) - 
(PORTARIA QUE CONCEDEU APOSENTADORIA) x     12 

07 Mapa de tempo de serviço para fins de aposentadoria 
(SERVIDOR FALECIDO EM ATIVIDADE - CERTIDÃO DE TEMPO 
TOTAL DE SERVIÇO) 

    x   

08 Comprovante de rendimentos do servidor (último 
contracheque) x     9 

09 Documento pessoal dos beneficiários (Identidade, CPF e 
Outros) x     7 

10 Título de concessão de pensão x     28 

11 Ato concessório publicado no ORGÃO OFICIAL x     20 

12 Ato concessório de alteração nº     x   

13 Decisão Judicial para concessão/alteração de pensão     x   

14 Comprovante de conta corrente dos beneficiários x     8 

15 Documentos que comprovam o vínculo e a dependência 
econômica do beneficiário com o servidor     x   

16 Laudo médico do(s) beneficiário(s)     x   

17 Tutela e/ou Curatela     x   

18 Documento indicando situação do ex-segurado na data do 
óbito (ativo ou inativo) (CTC 154/08, Grade de Frequência ou 
Portaria de Aposentadoria)  

x     12 

19 Documento indicando a data e a forma de ingresso do ex-
servidor no cargo público (Declaração do RH)     x   

20 Demonstrativo de cálculo da pensão, com dados do ex-
segurado e a fundamentação legal x     11 

21 Demonstrativo de pagamento do benefício da pensão relativo 
ao mês subsequente à concessão x     13 
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22 Número do Processo e do registro, se houver, de 
aposentadoria ou do ex-segurado, no âmbito do TCE     x   

23 
Formulário de concessão/alteração do FISCAP x     17 e 18 

Comentário do analista: 1) Ausência da folha de nº 19, autuada na descrição da contracapa como Portaria 036/08.         
2) O valor do beneficio sofreu revisão decorrente da EC70/2012. Assim sendo, foram juntados ao processo: Ato 
Coletivo Portaria nº 157/2012, folha 21 e 22; demonstrativo de pagamento do benefício pós-revisão, folhas 23 e 25 e 
o formulário de ato revisional do FISCAP, folhas 26 e 27. 

 

     

 

DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 

Nº 
 DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 

01 No requerimento do(a) beneficiário(a) foi verificado se o 
embasamento legal está de acordo com a portaria de pensão?     x   

02 
Os documentos pessoais do(s) beneficiário(s) estão 
autenticados pelo cartório ou pelo(a) servidor(a) do órgão? x       

03 Os documentos pessoais do beneficiário(s) contidos no 
processo que foram emitidos pelo órgão estão assinados pela 
autoridade competente? 

x       

05 Os documentos de certidão de óbito, casamento e nascimento 
(originais ou cópias) estão autenticados? x       

06 Nos casos de concessão para a viúva e companheira, foi 
verificado se a certidão de casamento da viúva contém 
averbação de separação. 

x       

07 O Laudo Médico foi emitido pela junta médica de órgão 
público, contendo a assinatura de três médico, no qual 
atestou a invalidez e incapacidade definitiva para o trabalho? 

    x   

08 A Declaração de união estável (companheira) emitida pelo 
cartório, órgão ou pelo servidor é posterior a data de 
separação do servidor com a viúva? 

    x   

09 A anexação dos três ou mais documentos comprovam o 
vínculo e a dependência econômica do servidor com a 
companheira ou outro beneficiário? 

    x   

10  A pensão será concedida à ex-esposa (separada 
judicialmente) por que ela recebe pensão alimentícia?     x   

11 A pensão será concedida para a viúva(o) e companheira(o), 
tendo em vista documentos comprobatórios?     x   

12 A viúva é a única beneficiária da pensão? x       

13 A companheira é a única beneficiária da pensão?     x   

14 Os filhos e enteados ou outros requerentes são os únicos 
beneficiários da pensão?     x   

15 Os beneficiários da pensão são designados? (vitalícia ou x       
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temporária) 
16 A Tutela/Curatela tem decisão definitiva proferida pela 

autoridade competente do judiciário?     x   

17 Consta no processo renúncia de beneficiário de pensão?   x     
18 A exclusão do beneficiário de pensão está justificada e 

fundamentada legalmente?     x   

19 O(s) beneficiário(s) da pensão declaram que estão em 
conformidade com o disposto do Art. 60 da Lei 4.275/2005 
(vedada mais de duas pensões). 

    x   

Comentário do analista: 

      

 
ATO DE PENSÃO 

01 1) Ato de pensão:  (x) Concessão 

  ( ) Alteração 

02 2) Valor do benefício:  (x) Sobre o valor do provento - Aposentado 

  ( ) Sobre o valor do vencimento - Ativo 

  ( ) Sobre o valor da média aritmética apurada 

03 3) Situação do Servidor:  ( ) Ativo       

  (x) Inativo     

04 4) Data do óbito:  ( ) Antes de 30/12/2003, não aplica redutor 

  (x) Depois de 30/12/2003, aplica redutor 

06 

6) Fundamentação legal utilizada:  (x) Art. 40, § 7º, Inciso I, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  

( ) Art. 40, § 7º, inciso II, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  ( ) EC nº 20/1998 

  ( ) Parágrafo Único do Art. 3º da EC nº 47/2005 

  ( ) Art. 2º da Lei nº 10.887/2004 

  
( ) Outro 

Comentário do analista: 
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DA ANÁLISE DO ATO DE CONCESSÃO 

Nº  
ANÁLISE DO ATO  SIM NÃO N/A FLS 

01 
O ato encaminhado trata de concessão de pensão? x       

02 
O ato encaminhado trata de ato de alteração de pensão?   x     

03 Na portaria de concessão e/ou alteração de pensão o 
fundamento legal está de acordo com a legislação vigente? x       

04 
A portaria de concessão ou alteração foi alterada por outra 
portaria ou por retificações publicadas em Orgão Oficial? x       

05 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria voluntária do ex-servidor?   x     

06 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria compulsória do ex-
servidor? 

  x     

07 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria por invalidez do ex-
servidor? 

x       

08 A pensão requerida pela(o) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na remuneração do ex-servidor ativo?   x     

09 Na concessão/alteração do ato de pensão, os requisitos 
estabelecidos por lei (art. 40, § 7º, Inciso I e II, da CF/1988 – 
redação dada pela EC nº 41/2003, foram cumpridos?  

x       

10 O cálculo da pensão foi aplicado o redutor de 30%, conforme a 
orientação do art. 40, § 7º, inciso I e II, da CF/1988, redação 
dada pela EC nº 41/2003? 

    x   

11 O cálculo da pensão foi com base no valor da aposentadoria 
do ex-servidor concedida pela média aritmética de acordo 
com a EC nº 41/2003 e Lei 10.887/2004? 

    x   

12 O Título de Pensão consta todos os dados cadastrais e 
financeiros da pensão? x       

Comentário do analista:  

 
 

    

 
DA ANÁLISE DO FORMULÁRIO DO FISCAP/TCE 

01 Registro no FISCAP Nº: 816338 
02 Anexado ao processo  (x) Sim ( ) Não 
03 Nome do responsável pelo ato:    JOÃO JOSÉ DA SILVA Nº CPF do responsável pelo ato: 195.195.836-53 

  Nº ANÁLISE DO FORMULÁRIO SIM NÃO N/A FLS 

01 Dados do instituidor estão corretos? x       



 

104 
 

02 A descrição dos fundamentos legais da aposentadoria do 
instituidor foi informada? x       

03 Os dados sobre o órgão/entidade e autoridade responsável 
estão corretos? x       

04 Os dados da concessão/alteração estão corretos? x       

05 A descrição dos fundamentos legais da pensão/alteração está 
correta? x       

06 
Os dados dos benefícios estão corretos? x       

07 O redutor (30%) foi inserido no campo "Dados de vantagens"?     x   

08 O formulário foi preenchido esclarecimentos do(a) Gestor(a) 
de Pessoal?     x   

09 Os dados dos beneficiários estão corretos? x       

10 A descrição dos fundamentos legais do beneficiário da 
pensão/alteração está correta? x       

11 A cota da pensão vitalícia e/ou temporária foi preenchida 
corretamente de acordo com a quantidade de beneficiários? x       

Comentário do analista: 

 
 
 

CHECK LIST DE CONCESSÃO DE PENSÃO 

     IDENTIFICAÇÃO DO ATO DE PENSÃO 
Processo Nº 00028/1997 renumerado Ipremb 809/2014 Análise:       
  (X) Inicial 
  ( ) Revisão/Alteração 
Nome do(a) Instituidor(a) ATAIDE CAMPOLINA Sexo:     (X) Masculino 

              ( ) Feminino 

CPF: 549.004.416-00 
Data do óbito: 26/12/1996 
Pensão:  (X) Vitalícia 

( ) Temporária 
BENEFICIÁRIOS 

Nome(s) e CPF: SONIA MARIA DA SILVA - 919.621.106-72 
CLAUDIA MARIA CAMPOLINA - CPF NÃO INFORMADO 
ANDERSON DA SILVA CAMPOLINA - CPF NÃO INFORMADO 
JANAÍNA MARIA CAMPOLINA - CPF NÃO INFORMADO 
DÉBORA MARIA CAMPOLINA - CPF NÃO INFORMADO 
Grau de parentesco: COMPANHEIRA E FILHOS 

Idade:  29 ANOS; 11 ANOS; 09 ANOS; 08 ANOS; 04 ANOS. 
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DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 

01 Requerimento do(s) beneficiários(s) x     CAPA 

02 Declaração se recebe mais de duas pensões – Art. 60 da Lei 
4275/2005     x   

04 Certidão de casamento     X   

05 Certidão de nascimento do(s) filho(s) x     02 a 05 

06 Certidão de óbito do(a) ex-servidor(a) x     6 

07 Documentos referentes à aposentadoria do servidor (cópias) - 
(PORTARIA QUE CONCEDEU APOSENTADORIA)     x   

08 Certidão de tempo total de serviço / contribuição     x   

09 Comprovante de rendimentos do servidor (último contracheque)     x   

10 Documento pessoal dos beneficiários (Identidade, CPF e Outros)   x     

11 Ato de concessão de pensão x     s/n 

12 Ato concessório publicado no ORGÃO OFICIAL x     s/n 

13 Ato concessório de alteração nº     x   

14 Decisão Judicial para concessão/alteração de pensão     x   

15 Comprovante de conta corrente dos beneficiários     x   

16 Documentos que comprovam o vínculo e a dependência 
econômica do beneficiário com o servidor   x     

20 Laudo médico do(s) beneficiário(s)     x   

21 Tutela e/ou Curatela     x   

22 Documento indicando situação do ex-segurado na data do óbito 
(ativo ou inativo)  (CTC 154/08, Grade de Frequência ou Portaria 
de Aposentadoria)  

    x   

23 Documento indicando a data e a forma de ingresso do ex-
servidor no cargo público (Declaração do RH)     x   

24 Demonstrativo de cálculo da pensão, com dados do ex-segurado 
e a fundamentação legal     x   

25 Demonstrativo de pagamento do benefício da pensão relativo ao 
mês subsequente à concessão     x   

26 Número do Processo e do registro, se houver, de aposentadoria 
ou do ex-segurado, no âmbito do TCE     x   

27 
Formulário de concessão/alteração do FISCAP     x   

Comentário do analista: 1) Consta nos documentos de folhas 09 e 10 que a companheira juntou ao processo Xerox 
de sua carteira de identidade e CPF, contudo tais cópias não se encontram no processo. Registra-se que foi retirada 
do mesmo a folha 01, sem registro na contracapa. 
2) A companheira apresentou apenas certidão de nascimento dos filhos para comprovar o vinculo com o ex-servidor.  
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DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 

Nº 
 DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 

01 No requerimento do(a) beneficiário(a) foi verificado se o 
embasamento legal está de acordo com a portaria de pensão?     x   

02 
Os documentos pessoais do(s) beneficiário(s) estão autenticados 
pelo cartório ou pelo(a) servidor(a) do órgão? x       

03 Os documentos pessoais do beneficiário(s) contidos no processo 
que foram emitidos pelo órgão estão assinados pela autoridade 
competente? 

x       

05 Os documentos de certidão de óbito, casamento e nascimento 
(originais ou cópias) estão autenticados? x       

06 Nos casos de concessão para a viúva e companheira, foi 
verificado se a certidão de casamento da viúva contém 
averbação de separação. 

    x   

07 O Laudo Médico foi emitido pela junta médica de órgão público, 
contendo a assinatura de três médicos, no qual atestou a 
invalidez e incapacidade definitiva para o trabalho? 

    x   

08 A Declaração de união estável (companheira) emitida pelo 
cartório, órgão ou pelo servidor é posterior a data de separação 
do servidor com a viúva? 

    x   

09 A anexação dos três ou mais documentos comprovam o vínculo e 
a dependência econômica do servidor com a companheira ou 
outro beneficiário? 

    x   

10  A pensão será concedida à ex-esposa (separada judicialmente) 
por que ela recebe pensão alimentícia?     x   

11 A pensão será concedida para a viúva(o) e companheira(o), 
tendo em vista documentos comprobatórios? x       

12 A viúva é a única beneficiária da pensão?     x   

13 A companheira é a única beneficiária da pensão?   x     

14 Os filhos e enteados ou outros requerentes são os únicos 
beneficiários da pensão?   x     

15 Os beneficiários da pensão são designados? (vitalícia ou 
temporária) x       

16 A Tutela/Curatela tem decisão definitiva proferida pela 
autoridade competente do judiciário?     x   

17 Consta no processo renúncia de beneficiário de pensão?   x     
18 A exclusão do beneficiário de pensão está justificada e 

fundamentada legalmente?     x   

19 O(s) beneficiário(s) da pensão declara que estão em 
conformidade com o disposto do Art. 60 da Lei 4.275/2005 
(vedada mais de duas pensões). 

    x   
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Comentário do analista: A companheira apresentou como documentos comprobatórios a certidão de nascimento 
dos filhos. 

 
ATO DE PENSÃO 

01 1) Ato de pensão:  (x) Concessão 

  ( ) Alteração 

02 2) Valor do benefício:  ( ) Sobre o valor do provento - Aposentado 

  (x) Sobre o valor do vencimento - Ativo 

  ( ) Sobre o valor da média aritmética apurada 

03 3) Situação do Servidor:  (x) Ativo       

  ( ) Inativo     

04 4) Data do óbito:  (x) Antes de 30/12/2003, não aplica redutor 

  ( ) Depois de 30/12/2003, aplica redutor 

06 

6) Fundamentação legal utilizada:  ( ) Art. 40, § 7º, Inciso I, da CF/1988 – 
Redação dada pela EC nº 41/2003 

  

( ) Art. 40, § 7º, inciso II, da CF/1988 – 
Redação dada pela EC nº 41/2003 

  
( ) EC nº 20/1998 

  
( ) Parágrafo Único do Art. 3º da EC nº 
47/2005 

  ( ) Art. 2º da Lei nº 10.887/2004 

  (x) Outro  

Comentário do analista: No Ato de Pensão não consta fundamentação legal, contudo o documento de folhas 09 e 10 
cita a Lei Municipal 528 e Lei Municipal 2063.  

 

 

    

 

DA ANÁLISE DO ATO DE CONCESSÃO 

Nº  
ANÁLISE DO ATO  SIM NÃO N/A FLS 

01 
O ato encaminhado trata de concessão de pensão? x       

02 
O ato encaminhado trata de ato de alteração de pensão?   x     

03 Na portaria de concessão e/ou alteração de pensão o 
fundamento legal está de acordo com a legislação vigente?     x   
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04 
A portaria de concessão ou alteração foi alterada por outra 
portaria ou por retificações publicadas em Orgão Oficial?   x     

05 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria voluntária do ex-servidor?     x   

06 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria compulsória do ex-servidor?     x   

07 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria por invalidez do ex-servidor?     x   

08 A pensão requerida pela(o) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na remuneração do ex-servidor ativo? x       

09 Na concessão/alteração do ato de pensão, os requisitos 
estabelecidos por lei (art. 40, § 7º, Inciso I e II, da CF/1988 – 
redação dada pela EC nº 41/2003), foram cumpridos?  

    x   

10 O cálculo da pensão foi aplicado o redutor de 30%, conforme a 
orientação do art. 40, § 7º, inciso I e II, da CF/1988, redação dada 
pela EC nº 41/2003? 

    x   

11 O cálculo da pensão foi com base no valor da aposentadoria do 
ex-servidor concedida pela média aritmética de acordo com a EC 
nº 41/2003 e Lei 10.887/2004? 

    x   

12 O Ato de Pensão consta todos os dados cadastrais e financeiros 
da pensão? x       

Comentário do analista:  

 
 

    

 
DA ANÁLISE DO FORMULÁRIO DO FISCAP/TCE 

01 Registro no FISCAP Nº:  
02 Anexado ao processo  ( ) Sim ( ) Não 
03 Nome do responsável pelo ato:  JESUS MARIO DE ALMEIDA LIMA Nº CPF do responsável pelo ato:  
  ARKIMAN PIRES DA SILVA JUNIOR   
  JOSÉ DO CARMO DIAS   
      

  Nº ANÁLISE DO FORMULÁRIO SIM NÃO N/A FLS 

01 Dados do instituidor estão corretos?         

02 A descrição dos fundamentos legais da aposentadoria do 
instituidor foi informada?         

03 Os dados sobre o órgão/entidade e autoridade responsável estão 
corretos?         

04 Os dados da concessão/alteração estão corretos?         
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05 A descrição dos fundamentos legais da pensão/alteração está 
correta?         

06 
Os dados dos benefícios estão corretos?         

08 O redutor (30%) foi inserido no campo "Dados de vantagens"?         

09 O formulário foi preenchido esclarecimentos do(a) Gestor(a) de 
Pessoal?         

10 Os dados dos beneficiários estão corretos?         

11 A descrição dos fundamentos legais do beneficiário da 
pensão/alteração está correta?         

12 A cota da pensão vitalícia e/ou temporária foi preenchida 
corretamente de acordo com a quantidade de beneficiários?         

Comentário do analista: À época o envio das informações era feito através de cópia da documentação física 
remetida ao TCE. Consta no site do TCE que o PA foi DEFERIDO O REGISTRO SÚMULA 105 em sessão realizada em 
30/05/2008 (Registro nº 10333). 

 
 
 

IDENTIFICAÇÃO DO ATO DE PENSÃO 
Processo Nº 827/2013 Análise:       
  ( ) Inicial 
  (X) Revisão/Alteração 
Nome do(a) Instituidor(a)  Adir Moreira da Silva  Sexo:     (X) Masculino 

             ( ) Feminino 

CPF: 687.270.546-91 
Data do óbito: 15/05/2008 
Pensão: Joana Darque da Silva (Esposa)/ Eder Moreira da Silva (filho)/ Valdete Darque da 
Silva 

(X) Vitalícia 
(X) Temporária 

BENEFICIÁRIOS 
Nome(s) e CPF: Joana Darque da Silva (Esposa) 052.911.956-06/ Eder Moreira da Silva (filho)/ Valdete Darque da 
Silva 

Grau de parentesco: Esposa e Filhos menores de 21 anos. 

Idade: 50 anos, 19 anos e 21 anos.  

 

 
DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 Requerimento do(s) beneficiários(s) X     1 
02 Declaração se recebe mais de duas pensões – Art. 225 da Lei 

8.112/90   X     
04 Certidão de casamento X     8 
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05 Certidão de nascimento do(s) filho(s) X     05 e 06 
06 Certidão de óbito do(a) ex-servidor(a) X     7 
07 Documentos referentes à aposentadoria do servidor (cópias)     x   
08 Mapa de tempo de serviço para fins de aposentadoria     x   
09 Comprovante de rendimentos do servidor (último 

contracheque) X     30 
10 Documento pessoal dos beneficiários (Identidade, CPF e 

Outros) X     05, 06 e 09 
11 Título de concessão de pensão X     35 
12 Ato concessório publicado no Órgão Oficial   X     
13 Ato concessório de alteração nº     X   
14 Decisão Judicial para concessão/alteração de pensão     X   
15 Comprovante de conta corrente dos beneficiários X     13 e 18  
16 Documentos que comprovam o vínculo e a dependência 

econômica do beneficiário com o servidor     X   
17 Declaração de união estável emitida pelo cartório, órgão ou 

pelo servidor (documento autenticado)     X   
18 Declaração de união estável por meio de testemunho de 

pessoas (documentação autenticada)     X   
19 

Justificação Judicial sobre União Estável com servidor 
    X   

20 Laudo médico do(s) beneficiário(s)     X   
21 Tutela e/ou Curatela     X   
22 Formulário de concessão/alteração do FISCAP X     49 A 52 
Comentário do analista: 

 

     

 
DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 No requerimento do(a) beneficiário(a) foi verificado se o 

embasamento legal está de acordo com a portaria de pensão? X       
02 Os documentos pessoais do(s) beneficiário(s) estão 

autenticados pelo cartório ou pelo(a) servidor(a) do órgão? X       
03 Os documentos pessoais do beneficiário(s) contidos no 

processo que foram emitidos pelo órgão estão assinados pela 
autoridade competente? X       

04 O nome da autoridade que assinou a portaria de 
concessão/alteração está de acordo com a portaria publicada 
no Órgão Oficial?     X   
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05 Os documentos de certidão de óbito, casamento e nascimento 
(originais ou cópias) estão autenticados? X       

06 Nos casos de concessão para a viúva e companheira, foi 
verificado se a certidão de casamento da viúva contém 
averbação de separação.     X   

07 O Laudo Médico foi emitido pela junta médica de órgão 
público, contendo a assinatura de três médicos, no qual atestou 
a invalidez e incapacidade definitiva para o trabalho?     X   

08 A Declaração de união estável (companheira) emitida pelo 
cartório, órgão ou pelo servidor é posterior à data de separação 
do servidor com a viúva?     X   

09 A anexação dos três ou mais documentos comprovam o vínculo 
e a dependência econômica do servidor com a companheira ou 
outro beneficiário?     X   

10  A pensão será concedida à ex-esposa (separada judicialmente) 
por que ela recebe pensão alimentícia?     X   

11 A pensão será concedida para a viúva(o) e companheira(o), 
tendo em vista documentos comprobatórios? X       

12 
A viúva é a única beneficiária da pensão? 

  X     
13 A companheira é a única beneficiária da pensão?     X   
14 Os filhos e enteados ou outros requerentes são os únicos 

beneficiários da pensão?   X     
15 Os beneficiários da pensão são designados? (vitalícia ou 

temporária) X       
16 A Tutela/Curatela tem decisão definitiva proferida pela 

autoridade competente do judiciário?     X   
17 

Consta no processo renúncia de beneficiário de pensão? 
    X   

18 A exclusão do beneficiário de pensão está justificada e 
fundamentada legalmente?     X   

19 O(s) beneficiário(s) da pensão declara que estão em 
conformidade com o disposto do Art. 60 da Lei 4.275/2005 
(vedada mais de duas pensões). X       

Comentário do analista: 

      
 

ATO DE PENSÃO 
01 1) Ato de pensão:  (X ) Concessão 

  ( ) Alteração 

02 2) Valor do benefício:  ( ) Sobre o valor do provento - Aposentado 

  ( X) Sobre o valor do vencimento - Ativo 
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  ( ) Sobre o valor da média aritmética apurada 

03 3) Situação do Servidor:  ( ) Ativo       

  
( ) 
Inativo       

04 4) Data do óbito:  ( ) Antes de 30/12/2003, não aplica redutor 

  (X) Depois de 30/12/2003, aplica redutor 

06 6) Fundamentação legal utilizada:  
 

  
( ) Art. 40, § 7º, Inciso I, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  
( ) Art. 40, § 7º, inciso II, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  ( ) EC nº 20/1998 
  ( ) Parágrafo Único do Art. 3º da EC nº 47/2005 
  ( ) Art. 2º da Lei nº 10.887/2004 
  ( ) Outro 

07 7) Código(s) Fundamentos Legais da Aposentadoria no FISCAP: nºs: 

  
Comentário do analista: 

 
 

    
 

DA ANÁLISE DO ATO DE CONCESSÃO 

Nº  ANÁLISE DO ATO  SIM NÃO N/A FLS 
01 O ato encaminhado trata de concessão de pensão? X       
02 O ato encaminhado trata de ato de alteração de pensão?   X     
05 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 

órgão é com base na aposentadoria voluntária do ex-servidor?   X     
06 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 

órgão é com base na aposentadoria compulsória do ex-
servidor?   X     

07 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria por invalidez do ex-
servidor?   X     

08 A pensão requerida pela(o) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na remuneração do ex-servidor ativo? X       

10 O cálculo da pensão foi aplicado o redutor de 30%, conforme a 
orientação do art. 40, § 7º, inciso I e II, da CF/1988, redação 
dada pela EC nº 41/2003?   X     

11 O cálculo da pensão foi com base no valor da aposentadoria do 
ex-servidor concedida pela média aritmética de acordo com a 
EC nº 41/2003 e Lei 10.887/2004?   X     

12 O Título de Pensão consta todos os dados cadastrais e 
financeiros da pensão?   X     
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Comentário do analista: 

 
 

    

 
DA ANÁLISE DO FORMULÁRIO DO FISCAP 

01 Registro no Fiscap Nº: 
02 Anexado ao processo  ( ) Sim (x) Não 
03 3) Nome do responsável pelo ato  Nº CPF do responsável pelo ato 
  Nº ANÁLISE DO FORMULÁRIO SIM NÃO N/A FLS 
01 Dados do instituidor estão corretos?     x   
02 A descrição dos fundamentos legais da aposentadoria do 

instituidor foi informada?     X   
03 Os dados sobre o órgão/entidade e autoridade responsável 

estão corretos?     x   
04 Os dados da concessão/alteração estão corretos?     x   
05 A descrição dos fundamentos legais da pensão/alteração está 

correta?     x   
06 Os dados dos benefícios estão corretos?     x   
07 Os dados das vantagens estão corretos?     x   
08 O redutor (30%) foi inserido no campo "Dados de vantagens"?     x   
09 O formulário foi preenchido esclarecimentos do(a) Gestor(a) de 

Pessoal?     X   
10 Os dados dos beneficiários estão corretos?     x   
11 A descrição dos fundamentos legais do beneficiário da 

pensão/alteração está correta?     x   
12 A cota da pensão vitalícia e/ou temporária foi preenchida 

corretamente de acordo com a quantidade de beneficiários?     x   
Comentário do analista: 

 
 
 

IDENTIFICAÇÃO DO ATO DE PENSÃO 
Processo Nº 605/2014 Análise:       
  ( ) Inicial 
  (x) Revisão/Alteração 
Nome do(a) Instituidor(a)  Antônio Francisco Siqueira Braga Sexo:     ( x) Masculino 

              ( ) Feminino 

CPF: 002.257.656-83 
Data do óbito: 04/07/2004 
Pensão:  (x) Vitalícia 
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( ) Temporária 
BENEFICIÁRIOS 

Nome(s) e CPF: Jorlanda Siqueira Braga 

Grau de parentesco: Mãe 

Idade: 64 anos 

 

 
DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 

01 Requerimento do(s) beneficiários(s) x     1 

02 Declaração se recebe mais de duas pensões – Art. 60 da Lei 
4275/2005   x     

03 Declaração se recebe salário ou outros rendimentos   x     

04 Certidão de casamento     x   

05 Certidão de nascimento do(s) filho(s)     x   

06 Certidão de óbito do(a) ex-servidor(a) x     8 

07 Documentos referentes à aposentadoria do servidor (cópias) - 
(PORTARIA QUE CONCEDEU APOSENTADORIA)     x   

08 
Certidão de tempo total de serviço / contribuição    x     

09 Comprovante de rendimentos do servidor (último contracheque) x     15 

10 Documento pessoal dos beneficiários (Identidade, CPF e Outros) x     10 

11 Ato de concessão de pensão x     23 

12 Ato concessório publicado no ORGÃO OFICIAL   x     

13 Ato concessório de alteração nº   x     

14 Decisão Judicial para concessão/alteração de pensão     x   

15 Comprovante de conta corrente dos beneficiários x     12 

16 Documentos que comprovam o vínculo e a dependência 
econômica do beneficiário com o servidor x     14 

17 Declaração de união estável emitida pelo cartório ou pelo servidor 
(documento autenticado)     x   

18 Declaração de união estável por meio de testemunho de pessoas 
(documentação autenticada)     x   

19 Justificação Judicial sobre União Estável com servidor     x   

20 Laudo médico do(s) beneficiário(s)     x   



 

115 
 

21 Tutela e/ou Curatela     x   

22 Documento indicando situação do ex-segurado na data do óbito 
(ativo ou inativo)     x   

23 Documento indicando a data e a forma de ingresso do ex-servidor 
no cargo público   x     

24 Demonstrativo de cálculo da pensão, com dados do ex-segurado e 
a fundamentação legal x     19 

25 Demonstrativo de pagamento do benefício da pensão relativo ao 
mês subsequente à concessão   x     

26 Número do Processo e do registro, se houver, de aposentadoria 
ou do ex-segurado, no âmbito do TCE x     25 e 26 

27 Formulário de concessão/alteração do FISCAP x     25 e 26 

Comentário do analista: O servidor era ativo na época do óbito, devido a isso não constam dados de aposentadoria. 

 
     

 
DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 No requerimento do(a) beneficiário(a) foi verificado se o 

embasamento legal está de acordo com a portaria de pensão? x       

02 Os documentos pessoais do(s) beneficiário(s) estão autenticados 
pelo cartório ou pelo(a) servidor(a) do órgão?   x     

03 Os documentos pessoais do beneficiário(s) contidos no processo 
que foram emitidos pelo órgão estão assinados pela autoridade 
competente? 

x       

04 Os documentos de certidão de óbito, casamento e nascimento 
(originais ou cópias) estão autenticados? x       

05 Nos casos de concessão para a viúva e companheira, foi verificado 
se a certidão de casamento da viúva contém averbação de 
separação. 

    x   

06 O Laudo Médico foi emitido pela junta médica de órgão público, 
contendo a assinatura de três médicos, no qual atestou  invalidez 
e incapacidade definitiva para o trabalho? 

    x   

07 A Declaração de união estável (companheira) emitida pelo cartório 
ou pelo servidor é posterior à data de separação do servidor com 
a viúva? 

    x   

08 A anexação dos três ou mais documentos comprovam o vínculo e 
a dependência econômica do servidor com a companheira ou 
outro beneficiário? 

    x   

09 A pensão será concedida à ex-esposa (separada judicialmente) por 
que ela recebe pensão alimentícia?     x   

10 A pensão será concedida para a viúva(o) e companheira(o), tendo 
em vista documentos comprobatórios?     x   
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11 A viúva é a única beneficiária da pensão?   x     

12 A companheira é a única beneficiária da pensão?   x     

13 Os filhos e enteados ou outros requerentes são os únicos 
beneficiários da pensão? x       

14 Os beneficiários da pensão são designados? (vitalícia ou 
temporária) x       

15 A Tutela/Curatela tem decisão definitiva proferida pela autoridade 
competente do judiciário?     x   

16 Consta no processo renúncia de beneficiário de pensão?   x     

17 A exclusão do beneficiário de pensão está justificada e 
fundamentada legalmente? x       

18 O(s) beneficiário(s) da pensão declara que estão em conformidade 
com o disposto do Art. 60 da Lei 4.275/2005 (vedada mais de duas 
pensões). 

  x     

Comentário do analista: 

      
 

ATO DE PENSÃO 

01 1) Ato de pensão:  ( ) Concessão 

  (x) Alteração 

02 2) Valor do benefício:  ( ) Sobre o valor do provento - Aposentado 

  (x) Sobre o valor do vencimento - Ativo 

  
( ) Sobre o valor da média aritmética 
apurada 

03 3) Situação do Servidor:  (x) Ativo       

  
( ) 
Inativo       

04 4) Data do óbito: ( ) Antes de 30/12/2003, não aplica redutor 

  (x) Depois de 30/12/2003, aplica redutor 

06 

6) Fundamentação legal utilizada:  ( ) Art. 40, § 7º, Inciso I, da CF/1988 – 
Redação dada pela EC nº 41/2003 

  

( ) Art. 40, § 7º, inciso II, da CF/1988 – 
Redação dada pela EC nº 41/2003 

  
( ) EC nº 20/1998 

  
( ) Parágrafo Único do Art. 3º da EC nº 
47/2005 

  ( ) Art. 2º da Lei nº 10.887/2004 

  (x) Outro 

07 7) Código(s) Fundamentos Legais da Aposentadoria no FISCAP: nºs: 
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Comentário do analista: 

 
 

    
 

DA ANÁLISE DO ATO DE CONCESSÃO 
Nº  ANÁLISE DO ATO  SIM NÃO N/A FLS 
01 O ato encaminhado trata de concessão de pensão? x       

02 O ato encaminhado trata de ato de alteração de pensão?   x     

03 Na portaria de concessão e/ou alteração de pensão o fundamento 
legal está de acordo com a legislação vigente? x       

04 A portaria de concessão ou alteração foi alterada por outra 
portaria ou por retificações publicadas no Órgão Oficial?   x     

05 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo órgão 
é com base na aposentadoria voluntária do ex-servidor?   x     

06 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo órgão 
é com base na aposentadoria compulsória do ex-servidor?   x     

07 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo órgão 
é com base na aposentadoria por invalidez do ex-servidor?   x     

08 A pensão requerida pela(o) beneficiária(o) e concedida pelo órgão 
é com base na remuneração do ex-servidor ativo? x       

09 Na concessão/alteração do ato de pensão, os requisitos 
estabelecidos por lei (art. 40, § 7º, Inciso I e II, da CF/1988 – 
redação dada pela EC nº 41/2003),  foram cumpridos? 

  x     

10 O cálculo da pensão foi aplicado o redutor de 30%, conforme a 
orientação do art. 40, § 7º, inciso I e II, da CF/1988, redação dada 
pela EC nº 41/2003? 

  x     

11 O cálculo da pensão foi com base no valor da aposentadoria do ex-
servidor concedida pela média aritmética de acordo com a EC nº 
41/2003 e Lei 10.887/2004? 

  x     

12 O Ato de Pensão consta todos os dados cadastrais e financeiros da 
pensão? x       

Comentário do analista: 

 
 

    
 

DA ANÁLISE DO FORMULÁRIO DO FISCAP/TCE 
01 Registro no FISCAP Nº: 816366 

02 Anexado ao processo (x) Sim ( ) Não 

03 3) Nome do responsável pelo ato  Nº CPF do responsável pelo ato 
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  Nº ANÁLISE DO FORMULÁRIO SIM NÃO N/A FLS 

01 Dados do instituidor estão corretos? x       

02 A descrição dos fundamentos legais da aposentadoria do 
instituidor foi informada?     x   

03 Os dados sobre o órgão/entidade e autoridade responsável estão 
corretos? x       

04 Os dados da concessão/alteração estão corretos? x       

05 A descrição dos fundamentos legais da pensão/alteração está 
correta? x       

06 Os dados dos benefícios estão corretos? x       

07 Os dados das vantagens estão corretos? x       

08 O redutor (30%) foi inserido no campo "Dados de vantagens"?     x   

09 O formulário foi preenchido esclarecimentos do(a) Gestor(a) de 
Pessoal?   x     

10 Os dados dos beneficiários estão corretos? x       

11 A descrição dos fundamentos legais do beneficiário da 
pensão/alteração está correta? x       

12 A cota da pensão vitalícia e/ou temporária foi preenchida 
corretamente de acordo com a quantidade de beneficiários? x       

Comentário do analista: 

 
 
 

IDENTIFICAÇÃO DO ATO DE PENSÃO 
Processo Nº  498/2015 Análise:       
  ( ) Inicial 

  
(x) 
Revisão/Alteração 

Nome do(a) Instituidor(a)  Claudio Manoel Arantes Aguiar Sexo:  (x) Masculino 

             ( ) Feminino 

CPF: 385.014.146-20 
Data do óbito: 23/10/1998 
Pensão: (x) Vitalícia 

(x) Temporária 
BENEFICIÁRIOS 

Nome(s) e CPF:  Leila Sandra Ribeiro de Andrade Aguiar; Camila Ribeiro Arantes Aguiar; Luisa Ribeiro Arantes; 
Rodolfo Ribeiro Arantes Aguiar; Mariana Barbosa Aguiar; Lucas Barbosa Aguiar. 

Grau de parentesco: Esposa e filhos menores de 21 anos 
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Idade:  

 

 
DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 Requerimento do(s) beneficiários(s) x     14 
02 Declaração se recebe mais de duas pensões – Art. 60 da Lei 

4275/2005   x     
03 Certidão de casamento x     3 
04 Certidão de nascimento do(s) filho(s) x     4, 5 e 6 
05 Certidão de óbito do(a) ex-servidor(a) x     2 
06 Documentos referentes à aposentadoria do servidor (cópias) - 

(PORTARIA QUE CONCEDEU APOSENTADORIA)     x   
07 Mapa de tempo de serviço para fins de aposentadoria (SERVIDOR 

FALECIDO EM ATIVIDADE - CERTIDÃO DE TEMPO TOTAL DE 
SERVIÇO)   x     

08 Comprovante de rendimentos do servidor (último contracheque) x     10 
09 Documento pessoal dos beneficiários (Identidade, CPF e Outros) x     7 e 16 
10 Título de concessão de pensão x     14 
11 Ato concessório publicado no ORGÃO OFICIAL   x     
12 Ato concessório de alteração nº   x     
13 Decisão Judicial para concessão/alteração de pensão   x     
14 Comprovante de conta corrente dos beneficiários   x     
15 Documentos que comprovam o vínculo e a dependência 

econômica do beneficiário com o servidor x     3 
16 Declaração de união estável emitida pelo cartório, órgão ou pelo 

servidor (documento autenticado)     x   
17 Declaração de união estável por meio de testemunho de pessoas 

(documentação autenticada)     x   
18 Justificação Judicial sobre União Estável com servidor     x   
19 Laudo médico do(s) beneficiário(s)     x   
20 Tutela e/ou Curatela     x   
Comentário do analista: 

  
  DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 
Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 No requerimento do(a) beneficiário(a) foi verificado se o 

embasamento legal está de acordo com a portaria de pensão? x       
02 Os documentos pessoais do(s) beneficiário(s) estão autenticados 

pelo cartório ou pelo(a) servidor(a) do órgão? x       
03 Os documentos pessoais do beneficiário(s) contidos no processo 

que foram emitidos pelo órgão estão assinados pela autoridade 
competente? x       
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04 O nome da autoridade que assinou a portaria de 
concessão/alteração está de acordo com a portaria publicada no 
Órgão Oficial?   x     

05 Os documentos de certidão de óbito, casamento e nascimento 
(originais ou cópias) estão autenticados? x       

06 Nos casos de concessão para a viúva e companheira, foi verificado 
se a certidão de casamento da viúva contém averbação de 
separação. x       

07 O Laudo Médico foi emitido pela junta médica de órgão público, 
contendo a assinatura de três médicos, no qual atestou a invalidez 
e incapacidade definitiva para o trabalho?     x   

08 A Declaração de união estável (companheira) emitida pelo 
cartório, órgão ou pelo servidor é posterior à data de separação 
do servidor com a viúva?     x   

09 A anexação dos três ou mais documentos comprovam o vínculo e 
a dependência econômica do servidor com a companheira ou 
outro beneficiário?   x     

10  A pensão será concedida à ex-esposa (separada judicialmente) 
por que ela recebe pensão alimentícia?     x   

11 A viúva é a única beneficiária da pensão?   x     
12 A companheira é a única beneficiária da pensão?     x   
13 Os filhos e enteados ou outros requerentes são os únicos 

beneficiários da pensão?     x   
14 Os beneficiários da pensão são designados? (vitalícia ou 

temporária) x       
15 A Tutela/Curatela tem decisão definitiva proferida pela autoridade 

competente do judiciário?     x   
16 Consta no processo renúncia de beneficiário de pensão?     x   
17 A exclusão do beneficiário de pensão está justificada e 

fundamentada legalmente? x       
Comentário do analista: 

  
  ATO DE PENSÃO 
01 1) Ato de pensão:  (X) Concessão 
  ( ) Alteração 
02 2) Valor do benefício:  ( ) Sobre o valor do provento - Aposentado 
  (X) Sobre o valor do vencimento - Ativo 
03 3) Situação do Servidor:  (X) Ativo       

  
( ) Inativo 

      
04 4) Data do óbito:  (x) Antes de 30/12/2003, não aplica redutor 
  ( ) Depois de 30/12/2003, aplica redutor 
06 6) Fundamentação legal utilizada:          

  
( ) Art. 40, § 7º, Inciso I, da CF/1988 – 
Redação dada pela EC nº 41/2003 

  
( ) Art. 40, § 7º, inciso II, da CF/1988 – 
Redação dada pela EC nº 41/2003 
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  ( ) EC nº 20/1998 

  
( ) Parágrafo Único do Art. 3º da EC nº 
47/2005 

  ( ) Art. 2º da Lei nº 10.887/2004 
  (x) Outro 
Comentário do analista:  

 
 

    
 

DA ANÁLISE DO ATO DE CONCESSÃO 
Nº  ANÁLISE DO ATO  SIM NÃO N/A FLS 
01 O ato encaminhado trata de concessão de pensão? X       
02 O ato encaminhado trata de ato de alteração de pensão?   X     
03 Na portaria de concessão e/ou alteração de pensão o fundamento 

legal está de acordo com a legislação vigente? X       
04 A portaria de concessão ou alteração foi alterada por outra 

portaria ou por retificações publicadas em Órgão Oficial   x     
05 Na concessão/alteração do ato de pensão, os requisitos 

estabelecidos por lei (art. 40, § 7º, Inciso I e II, da CF/1988 – 
redação dada pela EC nº 41/2003)   x     

06 O cálculo da pensão foi aplicado o redutor de 30%, conforme a 
orientação do art. 40, § 7º, inciso I e II, da CF/1988, redação dada 
pela EC nº 41/2003?   x     

07 O cálculo da pensão foi com base no valor da aposentadoria do ex-
servidor concedida pela média aritmética de acordo com a EC nº 
41/2003 e Lei 10.887/2004?   X     

08 O Título de Pensão consta todos os dados cadastrais e financeiros 
da pensão?   x     

Comentário do analista: 

  
  DA ANÁLISE DO FORMULÁRIO DO FISCAP/TCE 
01 Registro no FISCAP Nº:  
02 Anexado ao processo  ( ) Sim (x) Não 
03 3) Nome do responsável pelo ato  Nº CPF do responsável pelo ato 
04 Nº ANÁLISE DO FORMULÁRIO SIM NÃO N/A FLS 
05 Dados do instituidor estão corretos?     x   
06 A descrição dos fundamentos legais da aposentadoria do 

instituidor foi informada?     x   
07 Os dados sobre o órgão/entidade e autoridade responsável estão 

corretos?     x   
08 Os dados da concessão/alteração estão corretos?     x   
09 A descrição dos fundamentos legais da pensão/alteração está 

correta?     x   
10 Os dados dos benefícios estão corretos?     x   
11 Os dados das vantagens estão corretos?     x   
12 O formulário foi preenchido esclarecimentos do(a) Gestor(a) de 

Pessoal?     x   
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13 Os dados dos beneficiários estão corretos?     x   

14 
A descrição dos fundamentos legais do beneficiário da 
pensão/alteração está correta?     x   

15 
A cota da pensão vitalícia e/ou temporária foi preenchida 
corretamente de acordo com a quantidade de beneficiários?     x   

Comentário do analista:         

 
 
 

IDENTIFICAÇÃO DO ATO DE PENSÃO 
Processo Nº 342/2012 Análise:       
  ( ) Inicial 

  
(x) 
Revisão/Alteração 

Nome do(a) Instituidor(a)  Clausi Aparecida da Silva  Sexo:   ( ) Masculino 
              (x) 
Feminino 

CPF: 583.775.306-00 
Data do óbito: 04/10/2011 
Pensão:  (x) Vitalícia 

( ) Temporária 
BENEFICIÁRIOS 

Nome(s) e CPF: Vani Peixoto Filho 

Grau de parentesco: Esposo 

Idade: 44 anos  

 

 
DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 

01 Requerimento do(s) beneficiários(s) x     1 e 2 

02 Declaração se recebe mais de duas pensões – Art. 60 da Lei 
4275/2005 x     3 

04 Certidão de casamento x     10 

05 Certidão de nascimento do(s) filho(s)     x   

06 Certidão de óbito do(a) ex-servidor(a) x     11 

07 Documentos referentes à aposentadoria do servidor (cópias) - 
(PORTARIA QUE CONCEDEU APOSENTADORIA)     x   

08 
Certidão de tempo total de serviço / contribuição  x     21 
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09 
Comprovante de rendimentos do servidor (último contracheque) x     19 

10 Documento pessoal dos beneficiários (Identidade, CPF e Outros) x     05 e 06 

11 Ato de concessão de pensão x     24 

12 Ato concessório publicado no ORGÃO OFICIAL x     25 

13 Ato concessório de alteração nº     x   

14 Decisão Judicial para concessão/alteração de pensão     x   

15 Comprovante de conta corrente dos beneficiários x     9 

16 Documentos que comprovam o vínculo e a dependência 
econômica do beneficiário com o servidor x     2 

17 Declaração de união estável emitida pelo cartório ou pelo servidor 
(documento autenticado)     x   

18 Declaração de união estável por meio de testemunho de pessoas 
(documentação autenticada)     x   

19 
Justificação Judicial sobre União Estável com servidor     x   

20 Laudo médico do(s) beneficiário(s)     x   

21 Tutela e/ou Curatela     x   

22 Documento indicando situação do ex-segurado na data do óbito 
(ativo ou inativo) x     19 

23 Documento indicando a data e a forma de ingresso do ex-servidor 
no cargo público x     30 

24 Demonstrativo de cálculo da pensão, com dados do ex-segurado e 
a fundamentação legal x     20 

25 Demonstrativo de pagamento do benefício da pensão relativo ao 
mês subsequente à concessão x     26 

26 Número do Processo e do registro, se houver, de aposentadoria 
ou do ex-segurado, no âmbito do TCE     x   

27 
Formulário de concessão/alteração do FISCAP   x     

Comentário do analista:   

 

     

 
DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 No requerimento do(a) beneficiário(a) foi verificado se o 

embasamento legal está de acordo com a portaria de pensão? x       

02 Os documentos pessoais do(s) beneficiário(s) estão autenticados 
pelo cartório ou pelo(a) servidor(a) do órgão? x       
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03 Os documentos pessoais do beneficiário(s) contidos no processo 
que foram emitidos pelo órgão estão assinados pela autoridade 
competente? 

x       

04 Os documentos de certidão de óbito, casamento e nascimento 
(originais ou cópias) estão autenticados? x       

05 Nos casos de concessão para a viúva e companheira, foi verificado 
se a certidão de casamento da viúva contém averbação de 
separação. 

    x   

06 O Laudo Médico foi emitido pela junta médica de órgão público, 
contendo a assinatura de três médicos, no qual atestou  invalidez 
e incapacidade definitiva para o trabalho? 

    x   

07 A Declaração de união estável (companheira) emitida pelo cartório 
ou pelo servidor é posterior a data de separação do servidor com 
a viúva? 

    x   

08 A anexação dos três ou mais documentos comprovam o vínculo e 
a dependência econômica do servidor com a companheira ou 
outro beneficiário? 

    x   

09 A pensão será concedida à ex-esposa (separada judicialmente) por 
que ela recebe pensão alimentícia?     x   

10 A pensão será concedida para a viúva(o) e companheira(o), tendo 
em vista documentos comprobatórios? x       

11 
A viúva(o) é a única beneficiária da pensão? x       

12 A companheira é a única beneficiária da pensão?     x   

13 Os filhos e enteados ou outros requerentes são os únicos 
beneficiários da pensão?   x     

14 Os beneficiários da pensão são designados? (vitalícia ou 
temporária) x       

15 A Tutela/Curatela tem decisão definitiva proferida pela autoridade 
competente do judiciário?     x   

16 
Consta no processo renúncia de beneficiário de pensão?   x     

17 A exclusão do beneficiário de pensão está justificada e 
fundamentada legalmente?     x   

18 O(s) beneficiário(s) da pensão declaram que estão em 
conformidade com o disposto do Art. 60 da Lei 4.275/2005 
(vedada mais de duas pensões). 

x       

Comentário do analista: 

      
 

ATO DE PENSÃO 
01 1) Ato de pensão:  (x) Concessão 

  ( ) Alteração 
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02 2) Valor do benefício:  ( ) Sobre o valor do provento - Aposentado 

  (x) Sobre o valor do vencimento - Ativo 

  
( ) Sobre o valor da média aritmética 
apurada 

03 3) Situação do Servidor:  (x) Ativo       

  
( ) 
Inativo       

04 4) Data do óbito: ( ) Antes de 30/12/2003, não aplica redutor 

  (x) Depois de 30/12/2003, aplica redutor 

06 
6) Fundamentação legal utilizada:  ( ) Art. 40, § 7º, Inciso I, da CF/1988 – 

Redação dada pela EC nº 41/2003 

  
(x) Art. 40, § 7º, inciso II, da CF/1988 – 
Redação dada pela EC nº 41/2003 

  
( ) EC nº 20/1998 

  

( ) Parágrafo Único do Art. 3º da EC nº 
47/2005 

  ( ) Art. 2º da Lei nº 10.887/2004 

  ( ) Outro 

07 7) Código(s) Fundamentos Legais da Aposentadoria no FISCAP: nºs: 

  
Comentário do analista: 

 
 

    
 

DA ANÁLISE DO ATO DE CONCESSÃO 
Nº  ANÁLISE DO ATO  SIM NÃO N/A FLS 
01 O ato encaminhado trata de concessão de pensão? x       
02 O ato encaminhado trata de ato de alteração de pensão?   x     

03 Na portaria de concessão e/ou alteração de pensão o fundamento 
legal está de acordo com a legislação vigente? x       

04 A portaria de concessão ou alteração foi alterada por outra 
portaria ou por retificações publicadas no Órgão Oficial?   x     

05 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo órgão 
é com base na aposentadoria voluntária do ex-servidor?   x     

06 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo órgão 
é com base na aposentadoria compulsória do ex-servidor?   x     

07 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo órgão 
é com base na aposentadoria por invalidez do ex-servidor?   x     
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08 A pensão requerida pela(o) beneficiária(o) e concedida pelo órgão 
é com base na remuneração do ex-servidor ativo? x       

09 Na concessão/alteração do ato de pensão, os requisitos 
estabelecidos por lei (art. 40, § 7º, Inciso I e II, da CF/1988 – 
redação dada pela EC nº 41/2003),  foram cumpridos? 

x       

10 O cálculo da pensão foi aplicado o redutor de 30%, conforme a 
orientação do art. 40, § 7º, inciso I e II, da CF/1988, redação dada 
pela EC nº 41/2003? 

  x     

11 O cálculo da pensão foi com base no valor da aposentadoria do ex-
servidor concedida pela média aritmética de acordo com a EC nº 
41/2003 e Lei 10.887/2004? 

  x     

12 O Ato de Pensão consta todos os dados cadastrais e financeiros da 
pensão? x       

Comentário do analista: 

 
 

    
 

DA ANÁLISE DO FORMULÁRIO DO FISCAP/TCE 
01 Registro no FISCAP Nº:  
02 Anexado ao processo ( ) Sim (x) Não 

03 3) Nome do responsável pelo ato  Nº CPF do responsável pelo ato 

  Nº ANÁLISE DO FORMULÁRIO SIM NÃO N/A FLS 

01 Dados do instituidor estão corretos?     x   

02 A descrição dos fundamentos legais da aposentadoria do 
instituidor foi informada?     x   

03 Os dados sobre o órgão/entidade e autoridade responsável estão 
corretos?     x   

04 Os dados da concessão/alteração estão corretos?     x   

05 A descrição dos fundamentos legais da pensão/alteração está 
correta?     x   

06 Os dados dos benefícios estão corretos?     x   

07 Os dados das vantagens estão corretos?     x   

09 O formulário foi preenchido esclarecimentos do(a) Gestor(a) de 
Pessoal?     x   

10 Os dados dos beneficiários estão corretos?     x   

11 A descrição dos fundamentos legais do beneficiário da 
pensão/alteração está correta?     x   

12 A cota da pensão vitalícia e/ou temporária foi preenchida 
corretamente de acordo com a quantidade de beneficiários?     x   

Comentário do analista: Não homologado, foi deferido o registro com base na súmula 105 
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IDENTIFICAÇÃO DO ATO DE PENSÃO 
Processo Nº 1526/2017 Análise:       
  ( ) Inicial 

  
(x) 
Revisão/Alteração 

Nome do(a) Instituidor(a)  Cleno Vicente Ramalho  Sexo:   (x) Masculino 

              ( ) Feminino 

CPF: 011.434.766-20 
Data do óbito: 24/08/2009 
Pensão:  (x) Vitalícia 

( ) Temporária 
BENEFICIÁRIOS 

Nome(s) e CPF:  Joannita Maria de Miranda Ramalho 385.028.286-49 

Grau de parentesco: Esposa 

Idade: 50 anos  

 

 
DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 

01 Requerimento do(s) beneficiários(s) x       

02 Declaração se recebe mais de duas pensões – Art. 60 da Lei 
4275/2005 x       

04 Certidão de casamento x       

05 Certidão de nascimento do(s) filho(s)     x   

06 Certidão de óbito do(a) ex-servidor(a) x       

07 Documentos referentes à aposentadoria do servidor (cópias) - 
(PORTARIA QUE CONCEDEU APOSENTADORIA) x       

08 
Certidão de tempo total de serviço / contribuição    x     

09 
Comprovante de rendimentos do servidor (último contracheque) x       

10 Documento pessoal dos beneficiários (Identidade, CPF e Outros) x       

11 Ato de concessão de pensão x       

12 Ato concessório publicado no ORGÃO OFICIAL x       

13 Ato concessório de alteração nº   x     
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14 Decisão Judicial para concessão/alteração de pensão     x   

15 Comprovante de conta corrente dos beneficiários   x     

16 Documentos que comprovam o vínculo e a dependência 
econômica do beneficiário com o servidor         

17 Declaração de união estável emitida pelo cartório ou pelo servidor 
(documento autenticado) x       

18 Declaração de união estável por meio de testemunho de pessoas 
(documentação autenticada)     x   

19 
Justificação Judicial sobre União Estável com servidor     x   

20 Laudo médico do(s) beneficiário(s)     x   

21 Tutela e/ou Curatela     x   

22 Documento indicando situação do ex-segurado na data do óbito 
(ativo ou inativo)   x     

23 Documento indicando a data e a forma de ingresso do ex-servidor 
no cargo público   x     

24 Demonstrativo de cálculo da pensão, com dados do ex-segurado e 
a fundamentação legal   x     

25 Demonstrativo de pagamento do benefício da pensão relativo ao 
mês subsequente à concessão         

26 Número do Processo e do registro, se houver, de aposentadoria 
ou do ex-segurado, no âmbito do TCE         

27 
Formulário de concessão/alteração do FISCAP x       

Comentário do analista:   

 

     

 
DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 No requerimento do(a) beneficiário(a) foi verificado se o 

embasamento legal está de acordo com a portaria de pensão? x       

02 Os documentos pessoais do(s) beneficiário(s) estão autenticados 
pelo cartório ou pelo(a) servidor(a) do órgão? x       

03 Os documentos pessoais do beneficiário(s) contidos no processo 
que foram emitidos pelo órgão estão assinados pela autoridade 
competente? 

x       

04 Os documentos de certidão de óbito, casamento e nascimento 
(originais ou cópias) estão autenticados? x       

05 Nos casos de concessão para a viúva e companheira, foi verificado 
se a certidão de casamento da viúva contém averbação de 
separação. 

  x     
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06 O Laudo Médico foi emitido pela junta médica de órgão público, 
contendo a assinatura de três médicos, no qual atestou  invalidez 
e incapacidade definitiva para o trabalho? 

    x   

07 A Declaração de união estável (companheira) emitida pelo cartório 
ou pelo servidor é posterior a data de separação do servidor com a 
viúva? 

    x   

08 A anexação dos três ou mais documentos comprovam o vínculo e 
a dependência econômica do servidor com a companheira ou 
outro beneficiário? 

  x     

09 A pensão será concedida à ex-esposa (separada judicialmente) por 
que ela recebe pensão alimentícia?     x   

10 A pensão será concedida para a viúva(o) e companheira(o), tendo 
em vista documentos comprobatórios?     x   

11 
A viúva(o) é a única beneficiária da pensão? x       

12 A companheira é a única beneficiária da pensão?     x   

13 Os filhos e enteados ou outros requerentes são os únicos 
beneficiários da pensão?     x   

14 Os beneficiários da pensão são designados? (vitalícia ou 
temporária) x       

15 A Tutela/Curatela tem decisão definitiva proferida pela autoridade 
competente do judiciário?     x   

16 
Consta no processo renúncia de beneficiário de pensão?   x     

17 A exclusão do beneficiário de pensão está justificada e 
fundamentada legalmente?     x   

18 O(s) beneficiário(s) da pensão declara que estão em conformidade 
com o disposto do Art. 60 da Lei 4.275/2005 (vedada mais de duas 
pensões). 

x       

Comentário do analista: 

      
 

ATO DE PENSÃO 
01 1) Ato de pensão:  (x) Concessão 

  ( ) Alteração 

02 2) Valor do benefício:  (x) Sobre o valor do provento - Aposentado 

  ( ) Sobre o valor do vencimento - Ativo 

  
( ) Sobre o valor da média aritmética 
apurada 

03 3) Situação do Servidor:  ( ) Ativo       

  
(x) 
Inativo       



 

130 
 

04 4) Data do óbito: ( ) Antes de 30/12/2003, não aplica redutor 

  (x) Depois de 30/12/2003, aplica redutor 

06 
6) Fundamentação legal utilizada:  ( ) Art. 40, § 7º, Inciso I, da CF/1988 – 

Redação dada pela EC nº 41/2003 

  
(x) Art. 40, § 7º, inciso II, da CF/1988 – 
Redação dada pela EC nº 41/2003 

  
( ) EC nº 20/1998 

  

( ) Parágrafo Único do Art. 3º da EC nº 
47/2005 

  ( ) Art. 2º da Lei nº 10.887/2004 

  ( ) Outro 

07 7) Código(s) Fundamentos Legais da Aposentadoria no FISCAP: nºs: 

  
Comentário do analista: 

 
 

    
 

DA ANÁLISE DO ATO DE CONCESSÃO 
Nº  ANÁLISE DO ATO  SIM NÃO N/A FLS 
01 O ato encaminhado trata de concessão de pensão? x       
02 O ato encaminhado trata de ato de alteração de pensão?   x     

03 Na portaria de concessão e/ou alteração de pensão o fundamento 
legal está de acordo com a legislação vigente? x       

04 A portaria de concessão ou alteração foi alterada por outra 
portaria ou por retificações publicadas no Órgão Oficial?   x     

05 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo órgão 
é com base na aposentadoria voluntária do ex-servidor? x       

06 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo órgão 
é com base na aposentadoria compulsória do ex-servidor?   x     

07 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo órgão 
é com base na aposentadoria por invalidez do ex-servidor?   x     

08 A pensão requerida pela(o) beneficiária(o) e concedida pelo órgão 
é com base na remuneração do ex-servidor ativo?   x     

09 Na concessão/alteração do ato de pensão, os requisitos 
estabelecidos por lei (art. 40, § 7º, Inciso I e II, da CF/1988 – 
redação dada pela EC nº 41/2003), foram cumpridos? 

  x     

10 O cálculo da pensão foi aplicado o redutor de 30%, conforme a 
orientação do art. 40, § 7º, inciso I e II, da CF/1988, redação dada 
pela EC nº 41/2003? 

  x     
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11 O cálculo da pensão foi com base no valor da aposentadoria do ex-
servidor concedida pela média aritmética de acordo com a EC nº 
41/2003 e Lei 10.887/2004? 

  x     

12 O Ato de Pensão consta todos os dados cadastrais e financeiros da 
pensão?   x     

Comentário do analista: 

 
 

    
 

DA ANÁLISE DO FORMULÁRIO DO FISCAP/TCE 
01 Registro no FISCAP Nº:  
02 Anexado ao processo (x) Sim ( ) Não 

03 3) Nome do responsável pelo ato  Nº CPF do responsável pelo ato 

  Nº ANÁLISE DO FORMULÁRIO SIM NÃO N/A FLS 

01 Dados do instituidor estão corretos? x       

02 A descrição dos fundamentos legais da aposentadoria do 
instituidor foi informada? x       

03 Os dados sobre o órgão/entidade e autoridade responsável estão 
corretos? x       

04 Os dados da concessão/alteração estão corretos? x       

05 A descrição dos fundamentos legais da pensão/alteração está 
correta? x       

06 Os dados dos benefícios estão corretos? x       

07 Os dados das vantagens estão corretos? x       

09 O formulário foi preenchido esclarecimentos do(a) Gestor(a) de 
Pessoal?   x     

10 Os dados dos beneficiários estão corretos? x       

11 A descrição dos fundamentos legais do beneficiário da 
pensão/alteração está correta? x       

12 A cota da pensão vitalícia e/ou temporária foi preenchida 
corretamente de acordo com a quantidade de beneficiários? x       

Comentário do analista: Não homologado, foi deferido o registro com base na súmula 105 

 
 
 

IDENTIFICAÇÃO DO ATO DE PENSÃO 
Processo Nº 226/2014 Análise:       
  ( ) Inicial 

  
(x) 
Revisão/Alteração 
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Nome do(a) Instituidor(a)  Dirceu Alves da Silva Sexo:  (x) Masculino 

             ( ) Feminino 

CPF: 256.475.556-91 
Data do óbito: 28/04/2014 
Pensão:  (X) Vitalícia 

( ) Temporária 
BENEFICIÁRIOS 

Nome(s) e CPF:  Sônia de Sousa Silva, 033.890.726-91 

Grau de parentesco: Esposa 

Idade: 59 anos  

 

 
DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 Requerimento do(s) beneficiários(s) x     2 
02 Declaração se recebe mais de duas pensões – Art. 60 da Lei 

4275/2005 x     3 
03 Certidão de casamento x     12 
04 Certidão de nascimento do(s) filho(s)   x     
05 Certidão de óbito do(a) ex-servidor(a) x     13 
06 Documentos referentes à aposentadoria do servidor (cópias) - 

(PORTARIA QUE CONCEDEU APOSENTADORIA)     x   
07 Mapa de tempo de serviço para fins de aposentadoria (SERVIDOR 

FALECIDO EM ATIVIDADE - CERTIDÃO DE TEMPO TOTAL DE 
SERVIÇO) x     28 

08 
Comprovante de rendimentos do servidor (último contracheque) 

x     26 
09 Documento pessoal dos beneficiários (Identidade, CPF e Outros) x     4 e 5 
10 Título de concessão de pensão x     32 
11 Ato concessório publicado no ORGÃO OFICIAL x     40 
12 Ato concessório de alteração nº     x   
13 Decisão Judicial para concessão/alteração de pensão     x   
14 Comprovante de conta corrente dos beneficiários x     19 
15 Documentos que comprovam o vínculo e a dependência 

econômica do beneficiário com o servidor x     2 
16 Declaração de união estável emitida pelo cartório, órgão ou pelo 

servidor (documento autenticado)     x   
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17 Declaração de união estável por meio de testemunho de pessoas 
(documentação autenticada)     x   

18 
Justificação Judicial sobre União Estável com servidor 

    x   
19 Laudo médico do(s) beneficiário(s)     x   
20 Tutela e/ou Curatela     x   
21 Documento indicando situação do ex-segurado na data do óbito 

(ativo ou inativo) x     23 
22 Documento indicando a data e a forma de ingresso do ex-servidor 

no cargo público x     21 
23 Demonstrativo de cálculo da pensão, com dados do ex-segurado e 

a fundamentação legal x     29 
24 Demonstrativo de pagamento do benefício da pensão relativo ao 

mês subsequente à concessão x     35 
25 Número do Processo e do registro, se houver, de aposentadoria ou 

do ex-segurado, no âmbito do TCE x     36 e 37 
Comentário do analisa: 

  

  DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 No requerimento do(a) beneficiário(a) foi verificado se o 

embasamento legal está de acordo com a portaria de pensão? x       
02 Os documentos pessoais do(s) beneficiário(s) estão autenticados 

pelo cartório ou pelo(a) servidor(a) do órgão? x       
03 Os documentos pessoais do beneficiário(s) contidos no processo 

que foram emitidos pelo órgão estão assinados pela autoridade 
competente? x       

04 O nome da autoridade que assinou a portaria de 
concessão/alteração está de acordo com a portaria publicada no 
Órgão Oficial? x       

05 Os documentos de certidão de óbito, casamento e nascimento 
(originais ou cópias) estão autenticados? x       

06 Nos casos de concessão para a viúva e companheira, foi verificado 
se a certidão de casamento da viúva contém averbação de 
separação.     x   

07 O Laudo Médico foi emitido pela junta médica de órgão público, 
contendo a assinatura de três médicos, no qual atestou a invalidez 
e incapacidade definitiva para o trabalho?     x   

08 A Declaração de união estável (companheira) emitida pelo 
cartório, órgão ou pelo servidor é posterior a data de separação do 
servidor com a viúva?     x   

09 A anexação dos três ou mais documentos comprovam o vínculo e a 
dependência econômica do servidor com a companheira ou outro 
beneficiário?     x   
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10  A pensão será concedida à ex-esposa (separada judicialmente) por 
que ela recebe pensão alimentícia?     x   

11 
A viúva é a única beneficiária da pensão? 

x       
12 

A companheira é a única beneficiária da pensão? 
    x   

13 Os filhos e enteados ou outros requerentes são os únicos 
beneficiários da pensão?     x   

14 
Os beneficiários da pensão são designados? (vitalícia ou 
temporária) 

x       
15 A Tutela/Curatela tem decisão definitiva proferida pela autoridade 

competente do judiciário?     x   
16 

Consta no processo renúncia de beneficiário de pensão? 
    x   

17 A exclusão do beneficiário de pensão está justificada e 
fundamentada legalmente?     x   

Comentário do analisa: 

  

  ATO DE PENSÃO 

01 1) Ato de pensão:  (X) Concessão 

  ( ) Alteração 

02 2) Valor do benefício:  ( ) Sobre o valor do provento - Aposentado 

  
(X) Sobre o valor do vencimento - Ativo 

03 3) Situação do Servidor:  (X) Ativo       

  
( ) Inativo 

      
04 4) Data do óbito:  ( ) Antes de 30/12/2003, não aplica redutor 
  ( X) Depois de 30/12/2003, aplica redutor 
06 6) Fundamentação legal utilizada:          

  
( ) Art. 40, § 7º, Inciso I, da CF/1988 – 
Redação dada pela EC nº 41/2003 

  
(X) Art. 40, § 7º, inciso II, da CF/1988 – 
Redação dada pela EC nº 41/2003 

  ( ) EC nº 20/1998 

  
( ) Parágrafo Único do Art. 3º da EC nº 
47/2005 

  ( ) Art. 2º da Lei nº 10.887/2004 



 

135 
 

  ( ) Outro 

Comentário do analista: 

  

  DA ANÁLISE DO ATO DE CONCESSÃO 

Nº  ANÁLISE DO ATO  SIM NÃO N/A FLS 
01 O ato encaminhado trata de concessão de pensão? X       
02 O ato encaminhado trata de ato de alteração de pensão?   X     
03 Na portaria de concessão e/ou alteração de pensão o fundamento 

legal está de acordo com a legislação vigente? X       
04 A portaria de concessão ou alteração foi alterada por outra 

portaria ou por retificações publicadas em Órgão Oficial? X       
05 Na concessão/alteração do ato de pensão, os requisitos 

estabelecidos por lei (art. 40, § 7º, Inciso I e II, da CF/1988 – 
redação dada pela EC nº 41/2003), foram cumpridos?  X       

06 O cálculo da pensão foi aplicado o redutor de 30%, conforme a 
orientação do art. 40, § 7º, inciso I e II, da CF/1988, redação dada 
pela EC nº 41/2003?   X     

07 O cálculo da pensão foi com base no valor da aposentadoria do ex-
servidor concedida pela média aritmética de acordo com a EC nº 
41/2003 e Lei 10.887/2004?   X     

08 O Título de Pensão consta todos os dados cadastrais e financeiros 
da pensão? X       

Comentário do analista: 

  

  DA ANÁLISE DO FORMULÁRIO DO FISCAP/TCE 

01 Registro no FISCAP Nº:  
02 Anexado ao processo  ( X) Sim ( ) Não 
03 3) Nome do responsável pelo ato  Nº CPF do responsável pelo ato 

  Nº ANÁLISE DO FORMULÁRIO SIM NÃO N/A FLS 
01 Dados do instituidor estão corretos? X       
02 A descrição dos fundamentos legais da aposentadoria do 

instituidor foi informada?     X   
03 Os dados sobre o órgão/entidade e autoridade responsável estão 

corretos? X       
04 Os dados da concessão/alteração estão corretos? X       
05 A descrição dos fundamentos legais da pensão/alteração está 

correta? X       
06 Os dados dos benefícios estão corretos? X       
07 Os dados das vantagens estão corretos? X       
08 O formulário foi preenchido esclarecimentos do(a) Gestor(a) de 

Pessoal? X       
09 

Os dados dos beneficiários estão corretos? 
X       
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10 A descrição dos fundamentos legais do beneficiário da 
pensão/alteração está correta? X       

11 A cota da pensão vitalícia e/ou temporária foi preenchida 
corretamente de acordo com a quantidade de beneficiários? X       

Comentário do analista: 

 
 

IDENTIFICAÇÃO DO ATO DE PENSÃO 
Processo Nº 231/2013 Análise:       
  ( ) Inicial 

  
(x) 
Revisão/Alteração 

Nome do(a) Instituidor(a)  Fernando Ultimo Marçal Ferreira Sexo:  (x) Masculino 

              ( ) Feminino 

CPF: 318.162.826-34 
Data do óbito: 21/04/2019 
Pensão:  (x) Vitalícia 

( ) Temporária 
BENEFICIÁRIOS 

Nome(s) e CPF: Hermogena Alves da Silva 

Grau de parentesco: Mãe 

Idade: 44 anos  

 

 
DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 

01 Requerimento do(s) beneficiários(s) x     1 

02 Declaração se recebe mais de duas pensões – Art. 60 da Lei 
4275/2005   x     

04 Certidão de casamento     x   

05 Certidão de nascimento do(s) filho(s)     x   

06 Certidão de óbito do(a) ex-servidor(a) x     3 

07 Documentos referentes à aposentadoria do servidor (cópias) - 
(PORTARIA QUE CONCEDEU APOSENTADORIA) x     15 

08 
Certidão de tempo total de serviço / contribuição    x     

09 
Comprovante de rendimentos do servidor (último contracheque) x     16 
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10 Documento pessoal dos beneficiários (Identidade, CPF e Outros) x     6 

11 Ato de concessão de pensão x     24 

12 Ato concessório publicado no ORGÃO OFICIAL x     41 

13 Ato concessório de alteração nº x     44 

14 Decisão Judicial para concessão/alteração de pensão     x   

15 Comprovante de conta corrente dos beneficiários x       

16 Documentos que comprovam o vínculo e a dependência 
econômica do beneficiário com o servidor x     1 

17 Declaração de união estável emitida pelo cartório ou pelo servidor 
(documento autenticado)     x   

18 Declaração de união estável por meio de testemunho de pessoas 
(documentação autenticada)     x   

19 
Justificação Judicial sobre União Estável com servidor     x   

20 Laudo médico do(s) beneficiário(s)     x   

21 Tutela e/ou Curatela     x   

22 Documento indicando situação do ex-segurado na data do óbito 
(ativo ou inativo) x     16 

23 Documento indicando a data e a forma de ingresso do ex-servidor 
no cargo público   x     

24 Demonstrativo de cálculo da pensão, com dados do ex-segurado e 
a fundamentação legal x     19 

25 Demonstrativo de pagamento do benefício da pensão relativo ao 
mês subsequente à concessão x     20 

26 Número do Processo e do registro, se houver, de aposentadoria 
ou do ex-segurado, no âmbito do TCE   x     

27 
Formulário de concessão/alteração do FISCAP x     48 a 50 

Comentário do analista:  

 

     

 
DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 No requerimento do(a) beneficiário(a) foi verificado se o 

embasamento legal está de acordo com a portaria de pensão? x       

02 Os documentos pessoais do(s) beneficiário(s) estão autenticados 
pelo cartório ou pelo(a) servidor(a) do órgão? x       

03 Os documentos pessoais do beneficiário(s) contidos no processo 
que foram emitidos pelo órgão estão assinados pela autoridade 
competente? 

x       
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04 Os documentos de certidão de óbito, casamento e nascimento 
(originais ou cópias) estão autenticados? x       

05 Nos casos de concessão para a viúva e companheira, foi verificado 
se a certidão de casamento da viúva contém averbação de 
separação. 

    x   

06 O Laudo Médico foi emitido pela junta médica de órgão público, 
contendo a assinatura de três médicos, no qual atestou  invalidez 
e incapacidade definitiva para o trabalho? 

  x     

07 A Declaração de união estável (companheira) emitida pelo cartório 
ou pelo servidor é posterior a data de separação do servidor com a 
viúva? 

    x   

08 A anexação dos três ou mais documentos comprovam o vínculo e 
a dependência econômica do servidor com a companheira ou 
outro beneficiário? 

x       

09 A pensão será concedida à ex-esposa (separada judicialmente) por 
que ela recebe pensão alimentícia?     x   

10 A pensão será concedida para a viúva(o) e companheira(o), tendo 
em vista documentos comprobatórios?     x   

11 
A viúva é a única beneficiária da pensão?     x   

12 A companheira é a única beneficiária da pensão?     x   

13 Os filhos e enteados ou outros requerentes são os únicos 
beneficiários da pensão? x       

14 Os beneficiários da pensão são designados? (vitalícia ou 
temporária) x       

15 A Tutela/Curatela tem decisão definitiva proferida pela autoridade 
competente do judiciário?     x   

16 
Consta no processo renúncia de beneficiário de pensão?   x     

17 A exclusão do beneficiário de pensão está justificada e 
fundamentada legalmente?     x   

18 O(s) beneficiário(s) da pensão declaram que estão em 
conformidade com o disposto do Art. 60 da Lei 4.275/2005 
(vedada mais de duas pensões). 

x       

Comentário do analista: Não há no processo o laudo médico da aposentadoria por invalidez do ex servidor.  

      
 

ATO DE PENSÃO 
01 1) Ato de pensão:  (x) Concessão 

  ( ) Alteração 

02 2) Valor do benefício:  (x) Sobre o valor do provento - Aposentado 

  ( ) Sobre o valor do vencimento - Ativo 
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( ) Sobre o valor da média aritmética 
apurada 

03 3) Situação do Servidor:  ( ) Ativo       

  
(x) 
Inativo       

04 4) Data do óbito: ( ) Antes de 30/12/2003, não aplica redutor 

  (x) Depois de 30/12/2003, aplica redutor 

06 
6) Fundamentação legal utilizada:  (x) Art. 40, § 7º, Inciso I, da CF/1988 – 

Redação dada pela EC nº 41/2003 

  
( ) Art. 40, § 7º, inciso II, da CF/1988 – 
Redação dada pela EC nº 41/2003 

  
( ) EC nº 20/1998 

  

( ) Parágrafo Único do Art. 3º da EC nº 
47/2005 

  ( ) Art. 2º da Lei nº 10.887/2004 

  ( ) Outro 

07 7) Código(s) Fundamentos Legais da Aposentadoria no FISCAP: nºs: 

  
Comentário do analista: 

 
 

    
 

DA ANÁLISE DO ATO DE CONCESSÃO 
Nº  ANÁLISE DO ATO  SIM NÃO N/A FLS 
01 O ato encaminhado trata de concessão de pensão? x       
02 O ato encaminhado trata de ato de alteração de pensão?   x     

03 Na portaria de concessão e/ou alteração de pensão o fundamento 
legal está de acordo com a legislação vigente? x       

04 A portaria de concessão ou alteração foi alterada por outra 
portaria ou por retificações publicadas no Órgão Oficial? x       

05 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo órgão 
é com base na aposentadoria voluntária do ex-servidor?   x     

06 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo órgão 
é com base na aposentadoria compulsória do ex-servidor?   x     

07 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo órgão 
é com base na aposentadoria por invalidez do ex-servidor? x       

08 A pensão requerida pela(o) beneficiária(o) e concedida pelo órgão 
é com base na remuneração do ex-servidor ativo?   x     
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09 Na concessão/alteração do ato de pensão, os requisitos 
estabelecidos por lei (art. 40, § 7º, Inciso I e II, da CF/1988 – 
redação dada pela EC nº 41/2003),  foram cumpridos? 

x       

10 O cálculo da pensão foi aplicado o redutor de 30%, conforme a 
orientação do art. 40, § 7º, inciso I e II, da CF/1988, redação dada 
pela EC nº 41/2003? 

    x   

11 O cálculo da pensão foi com base no valor da aposentadoria do ex-
servidor concedida pela média aritmética de acordo com a EC nº 
41/2003 e Lei 10.887/2004? 

    x   

12 O Ato de Pensão consta todos os dados cadastrais e financeiros da 
pensão? x       

Comentário do analista: 

 
 

    
 

DA ANÁLISE DO FORMULÁRIO DO FISCAP/TCE 
01 Registro no FISCAP Nº: 14030/2017 
02 Anexado ao processo (x) Sim ( ) Não 

03 3) Nome do responsável pelo ato  Nº CPF do responsável pelo ato 

  Nº ANÁLISE DO FORMULÁRIO SIM NÃO N/A FLS 

01 Dados do instituidor estão corretos? x       

02 A descrição dos fundamentos legais da aposentadoria do 
instituidor foi informada? x       

03 Os dados sobre o órgão/entidade e autoridade responsável estão 
corretos? x       

04 Os dados da concessão/alteração estão corretos? x       

05 A descrição dos fundamentos legais da pensão/alteração está 
correta? x       

06 Os dados dos benefícios estão corretos? x       

07 Os dados das vantagens estão corretos? x       

09 O formulário foi preenchido esclarecimentos do(a) Gestor(a) de 
Pessoal?     x   

10 Os dados dos beneficiários estão corretos? x       

11 A descrição dos fundamentos legais do beneficiário da 
pensão/alteração está correta? x       

12 A cota da pensão vitalícia e/ou temporária foi preenchida 
corretamente de acordo com a quantidade de beneficiários? x       

Comentário do analista:  Revisado pelo emenda 70/12. Remessa de dados FISCAP. ATO REVISIONAL DE PENSÃO CIVIL 
- EC 70/2012 de FERNANDO ÚLTIMO MARÇAL FERREIRA. Remessa núm. 76198 recebida em: 20/02/2013. Nº Ato 
FISCAP: 87246 
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IDENTIFICAÇÃO DO ATO DE PENSÃO 
Processo Nº 236/2014 Análise:       
  ( ) Inicial 
  (x) Revisão/Alteração 
Nome do(a) Instituidor(a)  Izabel de Souza Oliveira e Silva Sexo:     ( x) Masculino 

              ( ) Feminino 

CPF:   
Data do óbito: 30/07/2005 
Pensão:  (x) Vitalícia 

( ) Temporária 
BENEFICIÁRIOS 

Nome(s) e CPF: Marcio Alvez da Silva, Ulisses Linike Alves de Souza e Silva, Vinicius César Alves de Souza e Silva. 

Grau de parentesco: Esposo e filhos  

Idade: 55 anos; 18 anos; 13 anos. 

 

 
DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 

01 Requerimento do(s) beneficiários(s) x     1 

02 Declaração se recebe mais de duas pensões – Art. 60 da Lei 
4275/2005   x     

04 Certidão de casamento x     10 

05 Certidão de nascimento do(s) filho(s) x     13 e 17 

06 Certidão de óbito do(a) ex-servidor(a) x     7 

07 Documentos referentes à aposentadoria do servidor (cópias) - 
(PORTARIA QUE CONCEDEU APOSENTADORIA) x     20 

08 
Certidão de tempo total de serviço / contribuição  x     22 

09 
Comprovante de rendimentos do servidor (último contracheque) x     14 

10 Documento pessoal dos beneficiários (Identidade, CPF e Outros) x     11 e 32, 33 e 34 

11 Ato de concessão de pensão x     10 

12 Ato concessório publicado no ORGÃO OFICIAL   x     

13 Ato concessório de alteração nº   x     
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14 Decisão Judicial para concessão/alteração de pensão     x   

15 Comprovante de conta corrente dos beneficiários x       

16 Documentos que comprovam o vínculo e a dependência 
econômica do beneficiário com o servidor x     1 

17 Declaração de união estável emitida pelo cartório ou pelo servidor 
(documento autenticado)     x   

18 Declaração de união estável por meio de testemunho de pessoas 
(documentação autenticada)     x   

19 
Justificação Judicial sobre União Estável com servidor     x   

20 Laudo médico do(s) beneficiário(s)     x   

21 Tutela e/ou Curatela     x   

22 Documento indicando situação do ex-segurado na data do óbito 
(ativo ou inativo) x     14 

23 Documento indicando a data e a forma de ingresso do ex-servidor 
no cargo público x     29 

24 Demonstrativo de cálculo da pensão, com dados do ex-segurado e 
a fundamentação legal x     21 

25 Demonstrativo de pagamento do benefício da pensão relativo ao 
mês subsequente à concessão x     23 

26 Número do Processo e do registro, se houver, de aposentadoria 
ou do ex-segurado, no âmbito do TCE   x     

27 
Formulário de concessão/alteração do FISCAP x     39 

Comentário do analista:  

 

     

 
DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 No requerimento do(a) beneficiário(a) foi verificado se o 

embasamento legal está de acordo com a portaria de pensão? x       

02 Os documentos pessoais do(s) beneficiário(s) estão autenticados 
pelo cartório ou pelo(a) servidor(a) do órgão?   x     

03 Os documentos pessoais do beneficiário(s) contidos no processo 
que foram emitidos pelo órgão estão assinados pela autoridade 
competente? 

x       

04 Os documentos de certidão de óbito, casamento e nascimento 
(originais ou cópias) estão autenticados?   x     

05 Nos casos de concessão para a viúva e companheira, foi verificado 
se a certidão de casamento da viúva contém averbação de 
separação. 

    x   
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06 O Laudo Médico foi emitido pela junta médica de órgão público, 
contendo a assinatura de três médicos, no qual atestou  invalidez 
e incapacidade definitiva para o trabalho? 

    x   

07 A Declaração de união estável (companheira) emitida pelo cartório 
ou pelo servidor é posterior à data de separação do servidor com 
a viúva? 

    x   

08 A anexação dos três ou mais documentos comprovam o vínculo e 
a dependência econômica do servidor com a companheira ou 
outro beneficiário? 

    x   

09 A pensão será concedida à ex-esposa (separada judicialmente) por 
que ela recebe pensão alimentícia?     x   

10 A pensão será concedida para a viúva(o) e companheira(o), tendo 
em vista documentos comprobatórios?     x   

11 
A viúva é a única beneficiária da pensão?   x     

12 A companheira é a única beneficiária da pensão?     x   

13 Os filhos e enteados ou outros requerentes são os únicos 
beneficiários da pensão?   x     

14 Os beneficiários da pensão são designados? (vitalícia ou 
temporária) x       

15 A Tutela/Curatela tem decisão definitiva proferida pela autoridade 
competente do judiciário?     x   

16 
Consta no processo renúncia de beneficiário de pensão?   x     

17 A exclusão do beneficiário de pensão está justificada e 
fundamentada legalmente?     x   

18 O(s) beneficiário(s) da pensão declara que estão em conformidade 
com o disposto do Art. 60 da Lei 4.275/2005 (vedada mais de duas 
pensões). 

    x   

Comentário do analista: 

      
 

ATO DE PENSÃO 
01 1) Ato de pensão:  ( ) Concessão 

  (x) Alteração 

02 2) Valor do benefício:  ( ) Sobre o valor do provento - Aposentado 

  (x) Sobre o valor do vencimento - Ativo 

  
( ) Sobre o valor da média aritmética 
apurada 

03 3) Situação do Servidor:  (x) Ativo       

  
( ) 
Inativo       
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04 4) Data do óbito: ( ) Antes de 30/12/2003, não aplica redutor 

  (x) Depois de 30/12/2003, aplica redutor 

06 
6) Fundamentação legal utilizada:  ( ) Art. 40, § 7º, Inciso I, da CF/1988 – 

Redação dada pela EC nº 41/2003 

  
( ) Art. 40, § 7º, inciso II, da CF/1988 – 
Redação dada pela EC nº 41/2003 

  
( ) EC nº 20/1998 

  

( ) Parágrafo Único do Art. 3º da EC nº 
47/2005 

  ( ) Art. 2º da Lei nº 10.887/2004 

  (x) Outro 

07 7) Código(s) Fundamentos Legais da Aposentadoria no FISCAP: nºs: 

  
Comentário do analista: 

 
 

    
 

DA ANÁLISE DO ATO DE CONCESSÃO 
Nº  ANÁLISE DO ATO  SIM NÃO N/A FLS 
01 O ato encaminhado trata de concessão de pensão? x       
02 O ato encaminhado trata de ato de alteração de pensão?   x     

03 Na portaria de concessão e/ou alteração de pensão o fundamento 
legal está de acordo com a legislação vigente? x       

04 A portaria de concessão ou alteração foi alterada por outra 
portaria ou por retificações publicadas no Órgão Oficial?   x     

05 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo órgão 
é com base na aposentadoria voluntária do ex-servidor? x       

06 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo órgão 
é com base na aposentadoria compulsória do ex-servidor?   x     

07 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo órgão 
é com base na aposentadoria por invalidez do ex-servidor?   x     

08 A pensão requerida pela(o) beneficiária(o) e concedida pelo órgão 
é com base na remuneração do ex-servidor ativo?   x     

09 Na concessão/alteração do ato de pensão, os requisitos 
estabelecidos por lei (art. 40, § 7º, Inciso I e II, da CF/1988 – 
redação dada pela EC nº 41/2003),  foram cumpridos? 

  x     

10 O cálculo da pensão foi aplicado o redutor de 30%, conforme a 
orientação do art. 40, § 7º, inciso I e II, da CF/1988, redação dada 
pela EC nº 41/2003? 

  x     
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11 O cálculo da pensão foi com base no valor da aposentadoria do ex-
servidor concedida pela média aritmética de acordo com a EC nº 
41/2003 e Lei 10.887/2004? 

  x     

12 O Ato de Pensão consta todos os dados cadastrais e financeiros da 
pensão? x       

Comentário do analista: 

 
 

    
 

DA ANÁLISE DO FORMULÁRIO DO FISCAP/TCE 
01 Registro no FISCAP Nº: 7876/2014 
02 Anexado ao processo (x) Sim ( ) Não 

03 3) Nome do responsável pelo ato  Nº CPF do responsável pelo ato 

  Nº ANÁLISE DO FORMULÁRIO SIM NÃO N/A FLS 

01 Dados do instituidor estão corretos? x       

02 A descrição dos fundamentos legais da aposentadoria do 
instituidor foi informada? x       

03 Os dados sobre o órgão/entidade e autoridade responsável estão 
corretos? x       

04 Os dados da concessão/alteração estão corretos? x       

05 A descrição dos fundamentos legais da pensão/alteração está 
correta? x       

06 Os dados dos benefícios estão corretos? x       

07 Os dados das vantagens estão corretos? x       

09 O formulário foi preenchido esclarecimentos do(a) Gestor(a) de 
Pessoal?     x   

10 Os dados dos beneficiários estão corretos? x       

11 A descrição dos fundamentos legais do beneficiário da 
pensão/alteração está correta? x       

12 A cota da pensão vitalícia e/ou temporária foi preenchida 
corretamente de acordo com a quantidade de beneficiários? x       

Comentário do analista: 

 
 
 

IDENTIFICAÇÃO DO ATO DE PENSÃO 
Processo Nº 827/2014 Análise:       
  ( ) Inicial 
  (x) Revisão/Alteração 
Nome do(a) Instituidor(a)  José Cândido da Silva Sexo:     ( x) Masculino 
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              ( ) Feminino 

CPF:  
Data do óbito: 19/11/1999 
Pensão:  (x) Vitalícia 

( ) Temporária 
BENEFICIÁRIOS 

Nome(s) e CPF: Noeme Ribeiro dos Reis 

Grau de parentesco: Esposa 

Idade: 57 anos  

 

 
DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 

01 Requerimento do(s) beneficiários(s) x     1 

02 Declaração se recebe mais de duas pensões – Art. 60 da Lei 
4275/2005   x     

04 Certidão de casamento x     5 e 6 

05 Certidão de nascimento do(s) filho(s)     x   

06 Certidão de óbito do(a) ex-servidor(a) x     3 

07 Documentos referentes à aposentadoria do servidor (cópias) - 
(PORTARIA QUE CONCEDEU APOSENTADORIA) x     2 

08 
Certidão de tempo total de serviço / contribuição    x     

09 
Comprovante de rendimentos do servidor (último contracheque) x     2 

10 Documento pessoal dos beneficiários (Identidade, CPF e Outros) x     3 

11 Ato de concessão de pensão x     2 

12 Ato concessório publicado no ORGÃO OFICIAL   x     

13 Ato concessório de alteração nº   x     

14 Decisão Judicial para concessão/alteração de pensão     x   

15 Comprovante de conta corrente dos beneficiários   x     

16 Documentos que comprovam o vínculo e a dependência 
econômica do beneficiário com o servidor x     1 

17 Declaração de união estável emitida pelo cartório ou pelo servidor 
(documento autenticado)     x   

18 Declaração de união estável por meio de testemunho de pessoas 
(documentação autenticada)     x   
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19 
Justificação Judicial sobre União Estável com servidor     x   

20 Laudo médico do(s) beneficiário(s)     x   

21 Tutela e/ou Curatela     x   

22 Documento indicando situação do ex-segurado na data do óbito 
(ativo ou inativo) x     2 

23 Documento indicando a data e a forma de ingresso do ex-servidor 
no cargo público   x     

24 Demonstrativo de cálculo da pensão, com dados do ex-segurado e 
a fundamentação legal   x     

25 Demonstrativo de pagamento do benefício da pensão relativo ao 
mês subsequente à concessão   x     

26 Número do Processo e do registro, se houver, de aposentadoria 
ou do ex-segurado, no âmbito do TCE   x     

27 
Formulário de concessão/alteração do FISCAP   x     

Comentário do analista:  

 

     

 
DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 No requerimento do(a) beneficiário(a) foi verificado se o 

embasamento legal está de acordo com a portaria de pensão? x       

02 Os documentos pessoais do(s) beneficiário(s) estão autenticados 
pelo cartório ou pelo(a) servidor(a) do órgão?   x     

03 Os documentos pessoais do beneficiário(s) contidos no processo 
que foram emitidos pelo órgão estão assinados pela autoridade 
competente? 

x       

04 Os documentos de certidão de óbito, casamento e nascimento 
(originais ou cópias) estão autenticados?   x     

05 Nos casos de concessão para a viúva e companheira, foi verificado 
se a certidão de casamento da viúva contém averbação de 
separação. 

    x   

06 O Laudo Médico foi emitido pela junta médica de órgão público, 
contendo a assinatura de três médicos, no qual atestou  invalidez 
e incapacidade definitiva para o trabalho? 

    x   

07 A Declaração de união estável (companheira) emitida pelo 
cartório ou pelo servidor é posterior a data de separação do 
servidor com a viúva? 

    x   

08 A anexação dos três ou mais documentos comprovam o vínculo e 
a dependência econômica do servidor com a companheira ou 
outro beneficiário? 

    x   
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09 A pensão será concedida à ex-esposa (separada judicialmente) por 
que ela recebe pensão alimentícia?     x   

10 A pensão será concedida para a viúva(o) e companheira(o), tendo 
em vista documentos comprobatórios?     x   

11 
A viúva é a única beneficiária da pensão? x       

12 A companheira é a única beneficiária da pensão?   x     

13 Os filhos e enteados ou outros requerentes são os únicos 
beneficiários da pensão?   x     

14 Os beneficiários da pensão são designados? (vitalícia ou 
temporária) x       

15 A Tutela/Curatela tem decisão definitiva proferida pela autoridade 
competente do judiciário?     x   

16 
Consta no processo renúncia de beneficiário de pensão?   x     

17 A exclusão do beneficiário de pensão está justificada e 
fundamentada legalmente?   x     

18 O(s) beneficiário(s) da pensão declaram que estão em 
conformidade com o disposto do Art. 60 da Lei 4.275/2005 
(vedada mais de duas pensões). 

x       

Comentário do analista: 

      
 

ATO DE PENSÃO 
01 1) Ato de pensão:  ( ) Concessão 

  (x) Alteração 

02 2) Valor do benefício:  (x) Sobre o valor do provento - Aposentado 

  ( ) Sobre o valor do vencimento - Ativo 

  
( ) Sobre o valor da média aritmética 
apurada 

03 3) Situação do Servidor:  (x) Ativo       

  
(x) 
Inativo       

04 4) Data do óbito: (x) Antes de 30/12/2003, não aplica redutor 

  ( ) Depois de 30/12/2003, aplica redutor 

06 
6) Fundamentação legal utilizada:  ( ) Art. 40, § 7º, Inciso I, da CF/1988 – 

Redação dada pela EC nº 41/2003 

  
( ) Art. 40, § 7º, inciso II, da CF/1988 – 
Redação dada pela EC nº 41/2003 

  
( ) EC nº 20/1998 
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( ) Parágrafo Único do Art. 3º da EC nº 
47/2005 

  ( ) Art. 2º da Lei nº 10.887/2004 

  (x) Outro 

07 7) Código(s) Fundamentos Legais da Aposentadoria no FISCAP: nºs: 

  
Comentário do analista: 

 
 

    
 

DA ANÁLISE DO ATO DE CONCESSÃO 
Nº  ANÁLISE DO ATO  SIM NÃO N/A FLS 
01 O ato encaminhado trata de concessão de pensão? x       
02 O ato encaminhado trata de ato de alteração de pensão?   x     

03 Na portaria de concessão e/ou alteração de pensão o fundamento 
legal está de acordo com a legislação vigente? x       

04 A portaria de concessão ou alteração foi alterada por outra 
portaria ou por retificações publicadas no Órgão Oficial?   x     

05 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo órgão 
é com base na aposentadoria voluntária do ex-servidor? x       

06 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo órgão 
é com base na aposentadoria compulsória do ex-servidor?   x     

07 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo órgão 
é com base na aposentadoria por invalidez do ex-servidor?   x     

08 A pensão requerida pela(o) beneficiária(o) e concedida pelo órgão 
é com base na remuneração do ex-servidor ativo?   x     

09 Na concessão/alteração do ato de pensão, os requisitos 
estabelecidos por lei (art. 40, § 7º, Inciso I e II, da CF/1988 – 
redação dada pela EC nº 41/2003),  foram cumpridos? 

  x     

10 O cálculo da pensão foi aplicado o redutor de 30%, conforme a 
orientação do art. 40, § 7º, inciso I e II, da CF/1988, redação dada 
pela EC nº 41/2003? 

  x     

11 O cálculo da pensão foi com base no valor da aposentadoria do 
ex-servidor concedida pela média aritmética de acordo com a EC 
nº 41/2003 e Lei 10.887/2004? 

  x     

12 O Ato de Pensão consta todos os dados cadastrais e financeiros da 
pensão? x       

Comentário do analista: 
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DA ANÁLISE DO FORMULÁRIO DO FISCAP/TCE 
01 Registro no FISCAP Nº: 816366 
02 Anexado ao processo ( ) Sim (x) Não 

03 3) Nome do responsável pelo ato  Nº CPF do responsável pelo ato 

  Nº ANÁLISE DO FORMULÁRIO SIM NÃO N/A FLS 

01 Dados do instituidor estão corretos?     x   

02 A descrição dos fundamentos legais da aposentadoria do 
instituidor foi informada?     x   

03 Os dados sobre o órgão/entidade e autoridade responsável estão 
corretos?     x   

04 Os dados da concessão/alteração estão corretos?     x   

05 A descrição dos fundamentos legais da pensão/alteração está 
correta?     x   

06 Os dados dos benefícios estão corretos?     x   

07 Os dados das vantagens estão corretos?     x   

09 O formulário foi preenchido esclarecimentos do(a) Gestor(a) de 
Pessoal?     x   

10 Os dados dos beneficiários estão corretos?     x   

11 A descrição dos fundamentos legais do beneficiário da 
pensão/alteração está correta?     x   

12 A cota da pensão vitalícia e/ou temporária foi preenchida 
corretamente de acordo com a quantidade de beneficiários?     x   

Comentário do analista: Não homologado, foi deferido o registro com base na súmula 105 

 
 
 

IDENTIFICAÇÃO DO ATO DE PENSÃO 
Processo Nº 221/2013 Análise:       
  ( ) Inicial 
  (x) Revisão/Alteração 
Nome do(a) Instituidor(a)  José Francisco da Silva Sexo:     (x) Masculino 

             ( ) Feminino 

CPF: 299.005.496-00 
Data do óbito: 27/03/2005 
Pensão: Lúcia Helena Vieira (x) Vitalícia 

( ) Temporária 
BENEFICIÁRIOS 

Nome(s) e CPF: Lúcia Helena Vieira CPF:032.873.956-10 
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Grau de parentesco: Esposa  

Idade: 40 anos  

 

 
DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 Requerimento do(s) beneficiários(s) X     2 
02 Declaração se recebe mais de duas pensões – Art. 225 da Lei 

8.112/90   X     
03 Declaração se recebe salário ou outros rendimentos   X     
04 Certidão de casamento X     4 
05 Certidão de nascimento do(s) filho(s)   X     
06 Certidão de óbito do(a) ex-servidor(a) X     5 
07 Documentos referentes à aposentadoria do servidor (cópias) X     16, 17 e 19 
08 Mapa de tempo de serviço para fins de aposentadoria   X     
09 Comprovante de rendimentos do servidor (último 

contracheque)   X     
10 Documento pessoal dos beneficiários (Identidade, CPF e 

Outros) X     07 e 08 
11 Título de concessão de pensão X     20 
12 Ato concessório publicado no Órgão Oficial X     26 e 27 
13 Ato concessório de alteração nº     X   
14 Decisão Judicial para concessão/alteração de pensão     X   
15 Comprovante de conta corrente dos beneficiários X     1 
16 Documentos que comprovam o vínculo e a dependência 

econômica do beneficiário com o servidor   X     
17 Declaração de união estável emitida pelo cartório, órgão ou 

pelo servidor (documento autenticado)     X   
18 Declaração de união estável por meio de testemunho de 

pessoas (documentação autenticada)     X   
19 Justificação Judicial sobre União Estável com servidor     X   
20 Laudo médico do(s) beneficiário(s)     X   
21 Tutela e/ou Curatela     X   
22 Formulário de concessão/alteração do FISCAP 

     X   
Comentário do analista: 
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DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 No requerimento do(a) beneficiário(a) foi verificado se o 

embasamento legal está de acordo com a portaria de pensão? X     01 e 20 
02 Os documentos pessoais do(s) beneficiário(s) estão 

autenticados pelo cartório ou pelo(a) servidor(a) do órgão? X     07 e 08 
03 Os documentos pessoais do beneficiário(s) contidos no 

processo que foram emitidos pelo órgão estão assinados pela 
autoridade competente? X     07 e 08 

04 O nome da autoridade que assinou a portaria de 
concessão/alteração está de acordo com a portaria publicada 
no Órgão Oficial?   X     

05 Os documentos de certidão de óbito, casamento e nascimento 
(originais ou cópias) estão autenticados? X     04 e 05 

06 Nos casos de concessão para a viúva e companheira, foi 
verificado se a certidão de casamento da viúva contém 
averbação de separação.   X     

07 O Laudo Médico foi emitido pela junta médica de órgão 
público, contendo a assinatura de três médicos, no qual 
atestou a invalidez e incapacidade definitiva para o trabalho?     X   

08 A Declaração de união estável (companheira) emitida pelo 
cartório, órgão ou pelo servidor é posterior a data de 
separação do servidor com a viúva?     X   

09 A anexação dos três ou mais documentos comprovam o 
vínculo e a dependência econômica do servidor com a 
companheira ou outro beneficiário?     X   

10  A pensão será concedida à ex-esposa (separada judicialmente) 
por que ela recebe pensão alimentícia?     X   

11 A pensão será concedida para a viúva(o) e companheira(o), 
tendo em vista documentos comprobatórios? X     04 e 05 

12 A viúva é a única beneficiária da pensão? X     04 e 05 
13 A companheira é a única beneficiária da pensão? X     4 
14 Os filhos e enteados ou outros requerentes são os únicos 

beneficiários da pensão?     X   
15 Os beneficiários da pensão são designados? (vitalícia ou 

temporária) X     20 
16 A Tutela/Curatela tem decisão definitiva proferida pela 

autoridade competente do judiciário?     X   
17 Consta no processo renúncia de beneficiário de pensão?   X     
18 A exclusão do beneficiário de pensão está justificada e 

fundamentada legalmente?     X   
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19 O(s) beneficiário(s) da pensão declaram que estão em 
conformidade com o disposto do Art. 60 da Lei 4.275/2005 
(vedada mais de duas pensões).     X   

Comentário do analista: 

      
 

ATO DE PENSÃO 

01 1) Ato de pensão:  (x) Concessão 

  ( ) Alteração 

02 2) Valor do benefício:  (x) Sobre o valor do provento - Aposentado 

  ( ) Sobre o valor do vencimento - Ativo 

  ( ) Sobre o valor da média aritmética apurada 

03 3) Situação do Servidor:  ( ) Ativo       

  
(x) 
Inativo       

04 4) Data do óbito:  ( ) Antes de 30/12/2003, não aplica redutor 

  (x) Depois de 30/12/2003, aplica redutor 

06 6) Fundamentação legal utilizada:  

 

  

( ) Art. 40, § 7º, Inciso I, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  

( ) Art. 40, § 7º, inciso II, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  ( ) EC nº 20/1998 

  ( ) Parágrafo Único do Art. 3º da EC nº 47/2005 

  ( ) Art. 2º da Lei nº 10.887/2004 

  ( ) Outro 

07 7) Código(s) Fundamentos Legais da Aposentadoria no FISCAP: nºs: 

  
Comentário do analista: 

 
 

    
 

DA ANÁLISE DO ATO DE CONCESSÃO 

Nº  ANÁLISE DO ATO  SIM NÃO N/A FLS 
01 O ato encaminhado trata de concessão de pensão? X     20 
02 O ato encaminhado trata de ato de alteração de pensão?   X     
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03 Na portaria de concessão e/ou alteração de pensão o 
fundamento legal está de acordo com a legislação vigente? X     20 

04 A portaria de concessão ou alteração foi alterada por outra 
portaria ou por retificações publicadas em Órgão Oficial?   X     

05 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria voluntária do ex-servidor?     X   

06 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria compulsória do ex-
servidor?   X     

07 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria por invalidez do ex-
servidor? X     16, 17 e 19 

08 A pensão requerida pela(o) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na remuneração do ex-servidor ativo?   X     

09 Na concessão/alteração do ato de pensão, os requisitos 
estabelecidos por lei (art. 40, § 7º, Inciso I e II, da CF/1988 – 
redação dada pela EC nº 41/2003), foram cumpridos? X     20 

10 O cálculo da pensão foi aplicado o redutor de 30%, conforme a 
orientação do art. 40, § 7º, inciso I e II, da CF/1988, redação 
dada pela EC nº 41/2003?   X     

11 O cálculo da pensão foi com base no valor da aposentadoria do 
ex-servidor concedida pela média aritmética de acordo com a 
EC nº 41/2003 e Lei 10.887/2004?   X     

12 O Título de Pensão consta todos os dados cadastrais e 
financeiros da pensão? X     20 

Comentário do analista: 

 
 

    
 

DA ANÁLISE DO FORMULÁRIO DO SISAC/TCU 
01 Registro no FISCAP Nº: 
02 Anexado ao processo  ( ) Sim (x) Não 
03 3) Nome do responsável pelo ato  Nº CPF do responsável pelo ato 

  Nº ANÁLISE DO FORMULÁRIO SIM NÃO N/A FLS 
01 Dados do instituidor estão corretos?     x   
02 A descrição dos fundamentos legais da aposentadoria do 

instituidor foi informada?     x   
03 Os dados sobre o órgão/entidade e autoridade responsável 

estão corretos?     x   
04 Os dados da concessão/alteração estão corretos?     x   
05 A descrição dos fundamentos legais da pensão/alteração está 

correta?     x   
06 Os dados dos benefícios estão corretos?     x   
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07 Os dados das vantagens estão corretos?     x   
08 O redutor (30%) foi inserido no campo "Dados de vantagens"?     x   
09 O formulário foi preenchido esclarecimentos do(a) Gestor(a) 

de Pessoal?     x   
10 Os dados dos beneficiários estão corretos?     x   
11 A descrição dos fundamentos legais do beneficiário da 

pensão/alteração está correta?     x   
12 A cota da pensão vitalícia e/ou temporária foi preenchida 

corretamente de acordo com a quantidade de beneficiários?     x   
Comentário do analista:  

 
 

IDENTIFICAÇÃO DO ATO DE PENSÃO 
Processo Nº 451/2013 Análise:       
  ( ) Inicial 

  
(x) 
Revisão/Alteração 

Nome do(a) Instituidor(a)  José Moreira Duarte  Sexo:  (X) Masculino 

              ( ) Feminino 

CPF: 320.097.396-04 
Data do óbito: 12/10/2009 
Pensão:  (X) Vitalícia 

( ) Temporária 
BENEFICIÁRIOS 

Nome(s) e CPF:  Dejanira Costa Lopes Duarte 077.823.826-10 

Grau de parentesco: Esposa 

Idade:  

 

 
DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 Requerimento do(s) beneficiários(s) x     1 
02 Declaração se recebe mais de duas pensões – Art. 60 da Lei 

4275/2005   X   2 
03 Declaração se recebe salário ou outros rendimentos         
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04 Certidão de casamento X     5 
05 Certidão de nascimento do(s) filho(s)   X     
06 Certidão de óbito do(a) ex-servidor(a) X     8 
07 Documentos referentes à aposentadoria do servidor (cópias) - 

(PORTARIA QUE CONCEDEU APOSENTADORIA)     X   
08 Mapa de tempo de serviço para fins de aposentadoria 

(SERVIDOR FALECIDO EM ATIVIDADE - CERTIDÃO DE TEMPO 
TOTAL DE SERVIÇO) X     34 

09 Comprovante de rendimentos do servidor (último 
contracheque) X     12 

10 Documento pessoal dos beneficiários (Identidade, CPF e 
Outros) X     3  e 4 

11 Título de concessão de pensão X     22 
12 Ato concessório publicado no ORGÃO OFICIAL X     37 
13 Ato concessório de alteração nº   X     
14 Decisão Judicial para concessão/alteração de pensão     X   
15 Comprovante de conta corrente dos beneficiários X     10 
16 Documentos que comprovam o vínculo e a dependência 

econômica do beneficiário com o servidor X     1 
17 Declaração de união estável emitida pelo cartório, órgão ou 

pelo servidor (documento autenticado)     X   
18 Declaração de união estável por meio de testemunho de 

pessoas (documentação autenticada)     X   
19 Justificação Judicial sobre União Estável com servidor     X   
20 Laudo médico do(s) beneficiário(s)     X   
21 Tutela e/ou Curatela     X   
22 Documento indicando situação do ex-segurado na data do 

óbito (ativo ou inativo)   X     
23 Documento indicando a data e a forma de ingresso do ex-

servidor no cargo público X     15 
24 Demonstrativo de cálculo da pensão, com dados do ex-

segurado e a fundamentação legal X     35 
25 Demonstrativo de pagamento do benefício da pensão relativo 

ao mês subsequente à concessão X     24 
26 Número do Processo e do registro, se houver, de 

aposentadoria ou do ex-segurado, no âmbito do TCE X     28 e 29 
27 Formulário de concessão/alteração do FISCAP   X     
Comentário do analista: 
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DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 No requerimento do(a) beneficiário(a) foi verificado se o 

embasamento legal está de acordo com a portaria de pensão? X     1 
02 Os documentos pessoais do(s) beneficiário(s) estão 

autenticados pelo cartório ou pelo(a) servidor(a) do órgão? X     3 e 4 
03 Os documentos pessoais do beneficiário(s) contidos no 

processo que foram emitidos pelo órgão estão assinados pela 
autoridade competente? X     3 e 4 

04 O nome da autoridade que assinou a portaria de 
concessão/alteração está de acordo com a portaria publicada 
no Órgão Oficial? X     36 e 37 

05 Os documentos de certidão de óbito, casamento e nascimento 
(originais ou cópias) estão autenticados? X     5 e 8 

06 Nos casos de concessão para a viúva e companheira, foi 
verificado se a certidão de casamento da viúva contém 
averbação de separação.     X   

07 O Laudo Médico foi emitido pela junta médica de órgão 
público, contendo a assinatura de três médicos, no qual 
atestou a invalidez e incapacidade definitiva para o trabalho?     X   

08 A Declaração de união estável (companheira) emitida pelo 
cartório, órgão ou pelo servidor é posterior a data de 
separação do servidor com a viúva?     X   

09 A anexação dos três ou mais documentos comprovam o 
vínculo e a dependência econômica do servidor com a 
companheira ou outro beneficiário?     X   

10  A pensão será concedida à ex-esposa (separada judicialmente) 
por que ela recebe pensão alimentícia?     X   

11 A pensão será concedida para a viúva(o) e companheira(o), 
tendo em vista documentos comprobatórios?         

12 A viúva é a única beneficiária da pensão? X       
13 A companheira é a única beneficiária da pensão?     X   
14 Os filhos e enteados ou outros requerentes são os únicos 

beneficiários da pensão?   X     
15 Os beneficiários da pensão são designados? (vitalícia ou 

temporária) X       
16 A Tutela/Curatela tem decisão definitiva proferida pela 

autoridade competente do judiciário?     X   
17 Consta no processo renúncia de beneficiário de pensão?     X   
18 A exclusão do beneficiário de pensão está justificada e 

fundamentada legalmente?     X   
19 O(s) beneficiário(s) da pensão declara que estão em 

conformidade com o disposto do Art. 60 da Lei 4.275/2005 
(vedada mais de duas pensões).         

Comentário do analista: 
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ATO DE PENSÃO 

01 1) Ato de pensão:  (X) Concessão 

  ( ) Alteração 

02 2) Valor do benefício:  ( ) Sobre o valor do provento - Aposentado 

  (X) Sobre o valor do vencimento - Ativo 

  ( ) Sobre o valor da média aritmética apurada 

03 3) Situação do Servidor:  (X) Ativo       

  
( ) 
Inativo       

04 4) Data do óbito:  ( ) Antes de 30/12/2003, não aplica redutor 

  ( X) Depois de 30/12/2003, aplica redutor 

06 6) Fundamentação legal utilizada:   

  

( ) Art. 40, § 7º, Inciso I, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  

(X) Art. 40, § 7º, inciso II, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  ( ) EC nº 20/1998 

  ( ) Parágrafo Único do Art. 3º da EC nº 47/2005 

  ( ) Art. 2º da Lei nº 10.887/2004 

  ( ) Outro 

07 7) Código(s) Fundamentos Legais da Aposentadoria no FISCAP: nºs: 

  
Comentário do analista: 

 
 

    
 

DA ANÁLISE DO ATO DE CONCESSÃO 
Nº  ANÁLISE DO ATO  SIM NÃO N/A FLS 
01 O ato encaminhado trata de concessão de pensão? X     36 
02 O ato encaminhado trata de ato de alteração de pensão?   X     
03 Na portaria de concessão e/ou alteração de pensão o 

fundamento legal está de acordo com a legislação vigente? X     1 e 36 
04 A portaria de concessão ou alteração foi alterada por outra 

portaria ou por retificações publicadas em Órgão Oficial? X     36 
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05 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria voluntária do ex-servidor?         

06 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria compulsória do ex-
servidor?         

07 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria por invalidez do ex-
servidor?         

08 A pensão requerida pela(o) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na remuneração do ex-servidor ativo?         

09 Na concessão/alteração do ato de pensão, os requisitos 
estabelecidos por lei (art. 40, § 7º, Inciso I e II, da CF/1988 – 
redação dada pela EC nº 41/2003), foram cumpridos? X     36 

10 O cálculo da pensão foi aplicado o redutor de 30%, conforme a 
orientação do art. 40, § 7º, inciso I e II, da CF/1988, redação 
dada pela EC nº 41/2003?   X     

11 O cálculo da pensão foi com base no valor da aposentadoria do 
ex-servidor concedida pela média aritmética de acordo com a 
EC nº 41/2003 e Lei 10.887/2004?   X     

12 O Título de Pensão consta todos os dados cadastrais e 
financeiros da pensão? X       

Comentário do analista: 

 
 

    
 

DA ANÁLISE DO FORMULÁRIO DO FISCAP/TCE 
01 Registro no FISCAP Nº: 816588 
02 Anexado ao processo  ( X) Sim ( ) Não 
03 3) Nome do responsável pelo ato  Nº CPF do responsável pelo ato 

  Nº ANÁLISE DO FORMULÁRIO SIM NÃO N/A FLS 
01 Dados do instituidor estão corretos? X       
02 A descrição dos fundamentos legais da aposentadoria do 

instituidor foi informada?     X   
03 Os dados sobre o órgão/entidade e autoridade responsável 

estão corretos? X       
04 Os dados da concessão/alteração estão corretos? X       
05 A descrição dos fundamentos legais da pensão/alteração está 

correta? X       
06 Os dados dos benefícios estão corretos? X       
07 Os dados das vantagens estão corretos? X       
08 O redutor (30%) foi inserido no campo "Dados de vantagens"?   X     
09 O formulário foi preenchido esclarecimentos do(a) Gestor(a) 

de Pessoal? X       
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10 Os dados dos beneficiários estão corretos? X       
11 A descrição dos fundamentos legais do beneficiário da 

pensão/alteração está correta? X       
12 A cota da pensão vitalícia e/ou temporária foi preenchida 

corretamente de acordo com a quantidade de beneficiários? X       
Comentário do analista: 

 
 
 
 
 

IDENTIFICAÇÃO DO ATO DE PENSÃO 
Processo Nº  190/2017 Análise:       
  ( ) Inicial 

  
(x) 
Revisão/Alteração 

Nome do(a) Instituidor(a)  Juvenal Gomes do Amaral Sexo:  (x) Masculino 

             ( ) Feminino 

CPF: 199.514.696-04 
Data do óbito: 31/08/1997 
Pensão: (x) Vitalícia 

( ) Temporária 
BENEFICIÁRIOS 

Nome(s) e CPF: Marília Aparecida Gomes do Amaral 764.820.226-34 

Grau de parentesco: Esposa 

Idade:   50 anos 

 

 
DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 Requerimento do(s) beneficiários(s) x     8 
02 Declaração se recebe mais de duas pensões – Art. 60 da Lei 

4275/2005   x     
03 Certidão de casamento x     2 
04 Certidão de nascimento do(s) filho(s)     x   
05 Certidão de óbito do(a) ex-servidor(a) x     1 
06 Documentos referentes à aposentadoria do servidor (cópias) - 

(PORTARIA QUE CONCEDEU APOSENTADORIA)     x   
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07 Mapa de tempo de serviço para fins de aposentadoria (SERVIDOR 
FALECIDO EM ATIVIDADE - CERTIDÃO DE TEMPO TOTAL DE 
SERVIÇO)   x     

08 Comprovante de rendimentos do servidor (último contracheque)   x     
09 Documento pessoal dos beneficiários (Identidade, CPF e Outros) x       
10 Título de concessão de pensão x       
11 Ato concessório publicado no ORGÃO OFICIAL   x     
12 Ato concessório de alteração nº   x     
13 Decisão Judicial para concessão/alteração de pensão   x     
14 Comprovante de conta corrente dos beneficiários   x     
15 Documentos que comprovam o vínculo e a dependência 

econômica do beneficiário com o servidor x     2 e 1 
16 Declaração de união estável emitida pelo cartório, órgão ou pelo 

servidor (documento autenticado)     x   
17 Declaração de união estável por meio de testemunho de pessoas 

(documentação autenticada)     x   
18 Justificação Judicial sobre União Estável com servidor     x   
19 Laudo médico do(s) beneficiário(s)     x   
20 Tutela e/ou Curatela     x   
21 Documento indicando situação do ex-segurado na data do óbito 

(ativo ou inativo)   x     
22 Documento indicando a data e a forma de ingresso do ex-servidor 

no cargo público   x     
23 Demonstrativo de cálculo da pensão, com dados do ex-segurado e 

a fundamentação legal   x     
24 Demonstrativo de pagamento do benefício da pensão relativo ao 

mês subsequente à concessão   x     
25 Número do Processo e do registro, se houver, de aposentadoria 

ou do ex-segurado, no âmbito do TCE   x     
Comentário do analista: 

  
  DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 
Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 No requerimento do(a) beneficiário(a) foi verificado se o 

embasamento legal está de acordo com a portaria de pensão?   x     
02 Os documentos pessoais do(s) beneficiário(s) estão autenticados 

pelo cartório ou pelo(a) servidor(a) do órgão? x       
03 Os documentos pessoais do beneficiário(s) contidos no processo 

que foram emitidos pelo órgão estão assinados pela autoridade 
competente? x       

04 O nome da autoridade que assinou a portaria de 
concessão/alteração está de acordo com a portaria publicada no 
Órgão Oficial?   x     

05 Os documentos de certidão de óbito, casamento e nascimento 
(originais ou cópias) estão autenticados? x       

06 Nos casos de concessão para a viúva e companheira, foi verificado 
se a certidão de casamento da viúva contém averbação de 
separação.   x     
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07 O Laudo Médico foi emitido pela junta médica de órgão público, 
contendo a assinatura de três médicos, no qual atestou a invalidez 
e incapacidade definitiva para o trabalho?     x   

08 A Declaração de união estável (companheira) emitida pelo 
cartório, órgão ou pelo servidor é posterior a data de separação 
do servidor com a viúva?     x   

09 A anexação dos três ou mais documentos comprovam o vínculo e 
a dependência econômica do servidor com a companheira ou 
outro beneficiário?   x     

10  A pensão será concedida à ex-esposa (separada judicialmente) 
por que ela recebe pensão alimentícia?     x   

11 A viúva é a única beneficiária da pensão? x       
12 A companheira é a única beneficiária da pensão?     x   
13 Os filhos e enteados ou outros requerentes são os únicos 

beneficiários da pensão?     x   
14 Os beneficiários da pensão são designados? (vitalícia ou 

temporária) x       
15 A Tutela/Curatela tem decisão definitiva proferida pela autoridade 

competente do judiciário?     x   
16 Consta no processo renúncia de beneficiário de pensão?     x   
17 A exclusão do beneficiário de pensão está justificada e 

fundamentada legalmente?   x     
Comentário do analista: 

  
  ATO DE PENSÃO 
01 1) Ato de pensão:  (X) Concessão 
  ( ) Alteração 

02 
2) Valor do benefício:  ( ) Sobre o valor do provento - 

Aposentado 
  (X) Sobre o valor do vencimento - Ativo 
    
03 3) Situação do Servidor:  (X) Ativo       

  
( ) Inativo 

      

04 
4) Data do óbito:  (x) Antes de 30/12/2003, não aplica 

redutor 
 ( ) Depois de 30/12/2003, aplica redutor 
05 6) Fundamentação legal utilizada:          

  
( ) Art. 40, § 7º, Inciso I, da CF/1988 – 
Redação dada pela EC nº 41/2003 

  
( ) Art. 40, § 7º, inciso II, da CF/1988 – 
Redação dada pela EC nº 41/2003 

  ( ) EC nº 20/1998 

  
( ) Parágrafo Único do Art. 3º da EC nº 
47/2005 

  ( ) Art. 2º da Lei nº 10.887/2004 
  (x) Outro 
Comentário do analista: 

 
 

      DA ANÁLISE DO ATO DE CONCESSÃO 
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Nº  ANÁLISE DO ATO  SIM NÃO N/A FLS 
01 O ato encaminhado trata de concessão de pensão? X       
02 O ato encaminhado trata de ato de alteração de pensão?   X     
03 Na portaria de concessão e/ou alteração de pensão o fundamento 

legal está de acordo com a legislação vigente? X       
04 A portaria de concessão ou alteração foi alterada por outra 

portaria ou por retificações publicadas em Órgão Oficial?   x     
05 Na concessão/alteração do ato de pensão, os requisitos 

estabelecidos por lei (art. 40, § 7º, Inciso I e II, da CF/1988 – 
redação dada pela EC nº 41/2003), foram cumpridos?   x     

06 O cálculo da pensão foi aplicado o redutor de 30%, conforme a 
orientação do art. 40, § 7º, inciso I e II, da CF/1988, redação dada 
pela EC nº 41/2003?   x     

07 O cálculo da pensão foi com base no valor da aposentadoria do ex-
servidor concedida pela média aritmética de acordo com a EC nº 
41/2003 e Lei 10.887/2004?   X     

08 O Título de Pensão consta todos os dados cadastrais e financeiros 
da pensão?   x     

Comentário do analista: 
  

  DA ANÁLISE DO FORMULÁRIO DO FISCAP/TCE 
01 Registro no FISCAP Nº:  
02 Anexado ao processo  ( ) Sim (x) Não 
03 3) Nome do responsável pelo ato  Nº CPF do responsável pelo ato 
  Nº ANÁLISE DO FORMULÁRIO SIM NÃO N/A FLS 
01 Dados do instituidor estão corretos?     x   
02 A descrição dos fundamentos legais da aposentadoria do 

instituidor foi informada?     x   
03 Os dados sobre o órgão/entidade e autoridade responsável estão 

corretos?     x   
04 Os dados da concessão/alteração estão corretos?     x   
05 A descrição dos fundamentos legais da pensão/alteração está 

correta?     x   
06 Os dados dos benefícios estão corretos?     x   
07 Os dados das vantagens estão corretos?     x   
08 O formulário foi preenchido esclarecimentos do(a) Gestor(a) de 

Pessoal?     x   
09 Os dados dos beneficiários estão corretos?     x   
10 A descrição dos fundamentos legais do beneficiário da 

pensão/alteração está correta?     x   
11 A cota da pensão vitalícia e/ou temporária foi preenchida 

corretamente de acordo com a quantidade de beneficiários?     x   
Comentário do analista: Não homologado em sessão realizada no dia 19/11/2009, sendo deferido com base na 
súmula 105. 
 
 
 
 

IDENTIFICAÇÃO DO ATO DE PENSÃO 
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Processo Nº  780/2014 Análise:       
  ( ) Inicial 

  
(x) 
Revisão/Alteração 

Nome do(a) Instituidor(a)  Juventino Rodrigues de Souza  Sexo:  (x) Masculino 

             ( ) Feminino 

CPF: 256.475.556-91 
Data do óbito: 28/04/2014 
Pensão:  (X) Vitalícia 

( ) Temporária 
BENEFICIÁRIOS 

Nome(s) e CPF:  Jesuina Maria de Jesus  

Grau de parentesco: Esposa 

Idade: 59 anos  

 

 
DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 Requerimento do(s) beneficiários(s)   x     
02 Declaração se recebe mais de duas pensões – Art. 60 da Lei 

4275/2005   x     
03 Certidão de casamento     x   
04 Certidão de nascimento do(s) filho(s)     x   
05 Certidão de óbito do(a) ex-servidor(a) x     1 
06 Documentos referentes à aposentadoria do servidor (cópias) - 

(PORTARIA QUE CONCEDEU APOSENTADORIA)     x   
07 Mapa de tempo de serviço para fins de aposentadoria (SERVIDOR 

FALECIDO EM ATIVIDADE - CERTIDÃO DE TEMPO TOTAL DE 
SERVIÇO)   x     

08 Comprovante de rendimentos do servidor (último contracheque)   x     
09 Documento pessoal dos beneficiários (Identidade, CPF e Outros) x     2 
10 Título de concessão de pensão x     3 
11 Ato concessório publicado no ORGÃO OFICIAL   x     
12 Ato concessório de alteração nº   x     
13 Decisão Judicial para concessão/alteração de pensão   x     
14 Comprovante de conta corrente dos beneficiários   x     
15 Documentos que comprovam o vínculo e a dependência 

econômica do beneficiário com o servidor   x     
16 Declaração de união estável emitida pelo cartório, órgão ou pelo 

servidor (documento autenticado)     x   
17 Declaração de união estável por meio de testemunho de pessoas 

(documentação autenticada)     x   
18 Justificação Judicial sobre União Estável com servidor     x   
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19 Laudo médico do(s) beneficiário(s)     x   
20 Tutela e/ou Curatela     x   
21 Documento indicando situação do ex-segurado na data do óbito 

(ativo ou inativo)   x     
22 Documento indicando a data e a forma de ingresso do ex-servidor 

no cargo público x     6 
23 Demonstrativo de cálculo da pensão, com dados do ex-segurado e 

a fundamentação legal   x     
24 Demonstrativo de pagamento do benefício da pensão relativo ao 

mês subsequente à concessão   x     
25 Número do Processo e do registro, se houver, de aposentadoria 

ou do ex-segurado, no âmbito do TCE   x     
Comentário do analista: 

  
  DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 
Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 No requerimento do(a) beneficiário(a) foi verificado se o 

embasamento legal está de acordo com a portaria de pensão? x       
02 Os documentos pessoais do(s) beneficiário(s) estão autenticados 

pelo cartório ou pelo(a) servidor(a) do órgão? x       
03 Os documentos pessoais do beneficiário(s) contidos no processo 

que foram emitidos pelo órgão estão assinados pela autoridade 
competente? x       

04 O nome da autoridade que assinou a portaria de 
concessão/alteração está de acordo com a portaria publicada no 
Órgão Oficial?   x     

05 Os documentos de certidão de óbito, casamento e nascimento 
(originais ou cópias) estão autenticados?   x     

06 Nos casos de concessão para a viúva e companheira, foi verificado 
se a certidão de casamento da viúva contém averbação de 
separação.     x   

07 O Laudo Médico foi emitido pela junta médica de órgão público, 
contendo a assinatura de três médicos, no qual atestou a invalidez 
e incapacidade definitiva para o trabalho?     x   

08 A Declaração de união estável (companheira) emitida pelo 
cartório, órgão ou pelo servidor é posterior à data de separação 
do servidor com a viúva?     x   

09 A anexação dos três ou mais documentos comprovam o vínculo e 
a dependência econômica do servidor com a companheira ou 
outro beneficiário?     x   

10  A pensão será concedida à ex-esposa (separada judicialmente) 
por que ela recebe pensão alimentícia?     x   

11 A viúva é a única beneficiária da pensão?   x     
12 A companheira é a única beneficiária da pensão?     x   
13 Os filhos e enteados ou outros requerentes são os únicos 

beneficiários da pensão?     x   
14 Os beneficiários da pensão são designados? (vitalícia ou 

temporária) x       
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15 A Tutela/Curatela tem decisão definitiva proferida pela autoridade 
competente do judiciário?     x   

16 Consta no processo renúncia de beneficiário de pensão?     x   
17 A exclusão do beneficiário de pensão está justificada e 

fundamentada legalmente?     x   
Comentário do analista: 

  
  ATO DE PENSÃO 
01 1) Ato de pensão:  (X) Concessão 
  ( ) Alteração 
02 2) Valor do benefício:  ( ) Sobre o valor do provento - Aposentado 
  (X) Sobre o valor do vencimento - Ativo 
    
03 3) Situação do Servidor:  (X) Ativo       

  
( ) Inativo 

      
04 4) Data do óbito:  (x) Antes de 30/12/2003, não aplica redutor 
  ( ) Depois de 30/12/2003, aplica redutor 
05 6) Fundamentação legal utilizada:          

 

( ) Art. 40, § 7º, Inciso I, da CF/1988 – 
Redação dada pela EC nº 41/2003 

 

( ) Art. 40, § 7º, inciso II, da CF/1988 – 
Redação dada pela EC nº 41/2003 

 
( ) EC nº 20/1998 

 

( ) Parágrafo Único do Art. 3º da EC nº 
47/2005 

 
( ) Art. 2º da Lei nº 10.887/2004 

 
(x) Outro 

Comentário do analista: 

  

 
DA ANÁLISE DO ATO DE CONCESSÃO 

Nº  ANÁLISE DO ATO  SIM NÃO N/A FLS 
01 O ato encaminhado trata de concessão de pensão? X       
03 O ato encaminhado trata de ato de alteração de pensão?   X     
04 Na portaria de concessão e/ou alteração de pensão o fundamento 

legal está de acordo com a legislação vigente? X       
05 A portaria de concessão ou alteração foi alterada por outra 

portaria ou por retificações publicadas em Órgão Oficial? X       
06 Na concessão/alteração do ato de pensão, os requisitos 

estabelecidos por lei (art. 40, § 7º, Inciso I e II, da CF/1988 – 
redação dada pela EC nº 41/2003), foram cumpridos?    x     

07 O cálculo da pensão foi aplicado o redutor de 30%, conforme a 
orientação do art. 40, § 7º, inciso I e II, da CF/1988, redação dada 
pela EC nº 41/2003?   x     

08 O cálculo da pensão foi com base no valor da aposentadoria do ex-
servidor concedida pela média aritmética de acordo com a EC nº 
41/2003 e Lei 10.887/2004?   X     
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09 O Título de Pensão consta todos os dados cadastrais e financeiros 
da pensão?   x     

Comentário do analista: 

  
  DA ANÁLISE DO FORMULÁRIO DO FISCAP/TCE 
01 Registro no FISCAP Nº:  
02 Anexado ao processo  ( ) Sim (x) Não 
03 3) Nome do responsável pelo ato  Nº CPF do responsável pelo ato 
  Nº ANÁLISE DO FORMULÁRIO SIM NÃO N/A FLS 
01 Dados do instituidor estão corretos?         
02 A descrição dos fundamentos legais da aposentadoria do 

instituidor foi informada?         
03 Os dados sobre o órgão/entidade e autoridade responsável estão 

corretos?         
04 Os dados da concessão/alteração estão corretos?         
05 A descrição dos fundamentos legais da pensão/alteração está 

correta?         
06 Os dados dos benefícios estão corretos?         
07 Os dados das vantagens estão corretos?         
08 O formulário foi preenchido esclarecimentos do(a) Gestor(a) de 

Pessoal?         
09 Os dados dos beneficiários estão corretos?         
10 A descrição dos fundamentos legais do beneficiário da 

pensão/alteração está correta?         
11 A cota da pensão vitalícia e/ou temporária foi preenchida 

corretamente de acordo com a quantidade de beneficiários?         
Comentário do analista: 

 
 

IDENTIFICAÇÃO DO ATO DE PENSÃO 
Processo Nº 576/2014 Análise:       
  ( ) Inicial 

  
(x) 
Revisão/Alteração 

Nome do(a) Instituidor(a)  Kelly Guilhermina Corrêa Sexo:  ( ) Masculino 
             (X) 
Feminino 

CPF: 856.238.226-49 
Data do óbito: 15/01/2009 
Pensão:  (X) Vitalícia 

( ) Temporária 
BENEFICIÁRIOS 

Nome(s) e CPF: Geraldo Marcelo Fernandes – CPF: 200.975.906-06; Marcela Corrêa Fernandes – CPF: 109.203.796-
99 

Grau de parentesco: Esposo e filho menor de 21 anos 
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Idade: 49 anos; 18 anos. 

 

 
DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 Requerimento do(s) beneficiários(s) x     1 
02 Declaração se recebe mais de duas pensões – Art. 60 da Lei 

4275/2005   x     
04 Certidão de casamento x     16 
05 Certidão de nascimento do(s) filho(s) x     17 
06 Certidão de óbito do(a) ex-servidor(a) x     5 
07 Documentos referentes à aposentadoria do servidor (cópias) - 

(PORTARIA QUE CONCEDEU APOSENTADORIA)     x   
08 Mapa de tempo de serviço para fins de aposentadoria (SERVIDOR 

FALECIDO EM ATIVIDADE - CERTIDÃO DE TEMPO TOTAL DE 
SERVIÇO) x     23 

09 
Comprovante de rendimentos do servidor (último contracheque) 

x     18 
10 Documento pessoal dos beneficiários (Identidade, CPF e Outros) x     2 e 17 
11 Título de concessão de pensão x     20 
12 Ato concessório publicado no ORGÃO OFICIAL x     21 
13 Ato concessório de alteração nº     x   
14 Decisão Judicial para concessão/alteração de pensão     x   
15 Comprovante de conta corrente dos beneficiários x     7 
16 Documentos que comprovam o vínculo e a dependência 

econômica do beneficiário com o servidor x     1 
17 Declaração de união estável emitida pelo cartório, órgão ou pelo 

servidor (documento autenticado)     x   
18 Declaração de união estável por meio de testemunho de pessoas 

(documentação autenticada)     x   
19 

Justificação Judicial sobre União Estável com servidor 
    x   

20 Laudo médico do(s) beneficiário(s)     x   
21 Tutela e/ou Curatela     x   
22 Documento indicando situação do ex-segurado na data do óbito 

(ativo ou inativo) x     23 
23 Documento indicando a data e a forma de ingresso do ex-servidor 

no cargo público x     10 
24 Demonstrativo de cálculo da pensão, com dados do ex-segurado e 

a fundamentação legal x     25 
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25 Demonstrativo de pagamento do benefício da pensão relativo ao 
mês subsequente à concessão x     24 

26 Número do Processo e do registro, se houver, de aposentadoria 
ou do ex-segurado, no âmbito do TCE x     35 a 37 

Comentário do analista: 

 

     

 
DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 No requerimento do(a) beneficiário(a) foi verificado se o 

embasamento legal está de acordo com a portaria de pensão? x     01 e 20 
02 Os documentos pessoais do(s) beneficiário(s) estão autenticados 

pelo cartório ou pelo(a) servidor(a) do órgão? x     2 
03 Os documentos pessoais do beneficiário(s) contidos no processo 

que foram emitidos pelo órgão estão assinados pela autoridade 
competente? x     2 

04 O nome da autoridade que assinou a portaria de 
concessão/alteração está de acordo com a portaria publicada no 
Órgão Oficial? x     20 e 21 

05 Os documentos de certidão de óbito, casamento e nascimento 
(originais ou cópias) estão autenticados? x     5, 16 e 17 

06 Nos casos de concessão para a viúva e companheira, foi verificado 
se a certidão de casamento da viúva contém averbação de 
separação.     x   

07 O Laudo Médico foi emitido pela junta médica de órgão público, 
contendo a assinatura de três médico, no qual atestou a invalidez 
e incapacidade definitiva para o trabalho?     x   

08 A Declaração de união estável (companheira) emitida pelo 
cartório, órgão ou pelo servidor é posterior a data de separação 
do servidor com a viúva?     x   

09 A anexação dos três ou mais documentos comprovam o vínculo e 
a dependência econômica do servidor com a companheira ou 
outro beneficiário?     x   

10  A pensão será concedida à ex-esposa (separada judicialmente) 
por que ela recebe pensão alimentícia?     x   

12 
A viúva é a única beneficiária da pensão? 

  x     
13 

A companheira é a única beneficiária da pensão? 
    x   

14 Os filhos e enteados ou outros requerentes são os únicos 
beneficiários da pensão?   x     

15 Os beneficiários da pensão são designados? (vitalícia ou 
temporária) x     20 

16 A Tutela/Curatela tem decisão definitiva proferida pela autoridade     x   
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competente do judiciário? 

17 Consta no processo renúncia de beneficiário de pensão?     x   
18 A exclusão do beneficiário de pensão está justificada e 

fundamentada legalmente?     x   
Comentário do analista: 

      
 

ATO DE PENSÃO 
01 1) Ato de pensão:  (X) Concessão 
  ( ) Alteração 
02 2) Valor do benefício:  ( ) Sobre o valor do provento - Aposentado 
  (X) Sobre o valor do vencimento - Ativo 

  
( ) Sobre o valor da média aritmética 
apurada 

03 3) Situação do Servidor:  (X) Ativo       

  ()Inativo       

04 4) Data do óbito:  ( ) Antes de 30/12/2003, não aplica redutor 

  ( X) Depois de 30/12/2003, aplica redutor 

06 6) Fundamentação legal utilizada:          

  
( ) Art. 40, § 7º, Inciso I, da CF/1988 – 
Redação dada pela EC nº 41/2003 

  
(X) Art. 40, § 7º, inciso II, da CF/1988 – 
Redação dada pela EC nº 41/2003 

  ( ) EC nº 20/1998 

  
( ) Parágrafo Único do Art. 3º da EC nº 
47/2005 

  
( ) Art. 2º da Lei nº 10.887/2004 

  
( ) Outro 

Comentário do analista: 

 
 

    

 
DA ANÁLISE DO ATO DE CONCESSÃO 

Nº  ANÁLISE DO ATO  SIM NÃO N/A FLS 
01 O ato encaminhado trata de concessão de pensão? X     20 
02 O ato encaminhado trata de ato de alteração de pensão?   X     
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03 Na portaria de concessão e/ou alteração de pensão o fundamento 
legal está de acordo com a legislação vigente? X     1 e 20 

04 A portaria de concessão ou alteração foi alterada por outra 
portaria ou por retificações publicadas em Órgão Oficial? X     20 

09 Na concessão/alteração do ato de pensão, os requisitos 
estabelecidos por lei (art. 40, § 7º, Inciso I e II, da CF/1988 – 
redação dada pela EC nº 41/2003), foram cumpridos?  X     20 

10 O cálculo da pensão foi aplicado o redutor de 30%, conforme a 
orientação do art. 40, § 7º, inciso I e II, da CF/1988, redação dada 
pela EC nº 41/2003?   X     

11 O cálculo da pensão foi com base no valor da aposentadoria do 
ex-servidor concedida pela média aritmética de acordo com a EC 
nº 41/2003 e Lei 10.887/2004?   X     

12 O Título de Pensão consta todos os dados cadastrais e financeiros 
da pensão? X       

Comentário do analista: 

 

 
 
 
 

    
 

DA ANÁLISE DO FORMULÁRIO DO FISCAP/TCE 
01 

Registro no FISCAP 

Nº: 816266 
02 

Anexado ao processo 
 ( X) Sim ( ) Não 

03 
3) Nome do responsável pelo ato  

Nº CPF do responsável pelo ato 

  Nº ANÁLISE DO FORMULÁRIO SIM NÃO N/A FLS 
01 Dados do instituidor estão corretos? X       
02 A descrição dos fundamentos legais da aposentadoria do 

instituidor foi informada?     X   
03 Os dados sobre o órgão/entidade e autoridade responsável estão 

corretos? X       
04 Os dados da concessão/alteração estão corretos? X       
05 A descrição dos fundamentos legais da pensão/alteração está 

correta? X       
06 Os dados dos benefícios estão corretos? X       
07 Os dados das vantagens estão corretos? X       
09 O formulário foi preenchido esclarecimentos do(a) Gestor(a) de 

Pessoal? X       
10 Os dados dos beneficiários estão corretos? X       
11 A descrição dos fundamentos legais do beneficiário da 

pensão/alteração está correta? X       
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12 A cota da pensão vitalícia e/ou temporária foi preenchida 
corretamente de acordo com a quantidade de beneficiários? X       

Comentário do analista: 

 
 
 

IDENTIFICAÇÃO DO ATO DE PENSÃO 
Processo Nº 882/2014 Análise:       
  ( ) Inicial 

  
(x) 
Revisão/Alteração 

Nome do(a) Instituidor(a)   Sexo:   ( ) Masculino 
              (x) 
Feminino 

CPF: 466.298.906-04 
Data do óbito: 19/05/2000 
Pensão: Maria Abadia Queiroz (x) Vitalícia 

( ) Temporária 
BENEFICIÁRIOS 

Nome(s) e CPF: Lauro Sanches de Queiros 

Grau de parentesco: Esposo 

Idade:  49 anos  

 

 
DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 

01 Requerimento do(s) beneficiários(s) x     1 

02 Declaração se recebe mais de duas pensões – Art. 60 da Lei 
4275/2005   x     

03 Certidão de casamento x     4 

04 Certidão de nascimento do(s) filho(s)     x   

05 Certidão de óbito do(a) ex-servidor(a) x     3 

06 Documentos referentes à aposentadoria do servidor (cópias) - 
(PORTARIA QUE CONCEDEU APOSENTADORIA)     x   

07 
Certidão de tempo total de serviço / contribuição    X     

08 Comprovante de rendimentos do servidor (último contracheque) x     5 



 

173 
 

09 Documento pessoal dos beneficiários (Identidade, CPF e Outros) x     2 

10 Ato de concessão de pensão x     SN  

11 Ato concessório publicado no ORGÃO OFICIAL   x     

12 Ato concessório de alteração nº   x     

13 Decisão Judicial para concessão/alteração de pensão     x   

14 Comprovante de conta corrente dos beneficiários   x     

15 Documentos que comprovam o vínculo e a dependência 
econômica do beneficiário com o servidor x     1 e 4 

16 Laudo médico do(s) beneficiário(s)     x   

17 Tutela e/ou Curatela     x   

18 Documento indicando situação do ex-segurado na data do óbito 
(ativo ou inativo) x     5 

19 Documento indicando a data e a forma de ingresso do ex-servidor 
no cargo público   x     

20 Demonstrativo de cálculo da pensão, com dados do ex-segurado e 
a fundamentação legal   x     

21 Demonstrativo de pagamento do benefício da pensão relativo ao 
mês subsequente à concessão   x     

22 Número do Processo e do registro, se houver, de aposentadoria 
ou do ex-segurado, no âmbito do TCE   x     

23 Formulário de concessão/alteração do FISCAP   x     

Comentário do analista:  1) Certidão de casamento encontra-se desatualizada.  

 
     

 
DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 No requerimento do(a) beneficiário(a) foi verificado se o 

embasamento legal está de acordo com a portaria de pensão?     x   

02 Os documentos pessoais do(s) beneficiário(s) estão autenticados 
pelo cartório ou pelo(a) servidor(a) do órgão?   x     

03 Os documentos pessoais do beneficiário(s) contidos no processo 
que foram emitidos pelo órgão estão assinados pela autoridade 
competente? 

x       

04 Os documentos de certidão de óbito, casamento e nascimento 
(originais ou cópias) estão autenticados?   x     

05 Nos casos de concessão para a viúva e companheira, foi verificado 
se a certidão de casamento da viúva contém averbação de 
separação. 

    x   

06 O Laudo Médico foi emitido pela junta médica de órgão público, 
contendo a assinatura de três médicos, no qual atestou invalidez e 
incapacidade definitiva para o trabalho? 

    x   
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07 A Declaração de união estável (companheira) emitida pelo cartório 
ou pelo servidor é posterior a data de separação do servidor com 
a viúva? 

    x   

08 A anexação dos três ou mais documentos comprovam o vínculo e 
a dependência econômica do servidor com a companheira ou 
outro beneficiário? 

    x   

09 A pensão será concedida à ex-esposa (separada judicialmente) por 
que ela recebe pensão alimentícia?     x   

10 A pensão será concedida para a viúva(o) e companheira(o), tendo 
em vista documentos comprobatórios?     x   

11 A viúva é a única beneficiária da pensão? x       

12 A companheira é a única beneficiária da pensão?     x   

13 Os filhos e enteados ou outros requerentes são os únicos 
beneficiários da pensão?         

14 Os beneficiários da pensão são designados? (vitalícia ou 
temporária) x       

15 A Tutela/Curatela tem decisão definitiva proferida pela autoridade 
competente do judiciário?     x   

16 Consta no processo renúncia de beneficiário de pensão?   x     

17 A exclusão do beneficiário de pensão está justificada e 
fundamentada legalmente?     x   

18 O(s) beneficiário(s) da pensão declara que estão em conformidade 
com o disposto do Art. 60 da Lei 4.275/2005 (vedada mais de duas 
pensões). 

    x   

Comentário do analista: 

      
 

ATO DE PENSÃO 

01 1) Ato de pensão:  (x) Concessão 

  ( ) Alteração 

02 2) Valor do benefício:  ( ) Sobre o valor do provento - Aposentado 

  (x) Sobre o valor do vencimento - Ativo 

  
( ) Sobre o valor da média aritmética 
apurada 

03 3) Situação do Servidor:  (x) Ativo       

  ()Inativo       

04 4) Data do óbito: (x) Antes de 30/12/2003, não aplica redutor 

  ( ) Depois de 30/12/2003, aplica redutor 

06 

6) Fundamentação legal utilizada:  ( ) Art. 40, § 7º, Inciso I, da CF/1988 – 
Redação dada pela EC nº 41/2003 

  

( ) Art. 40, § 7º, inciso II, da CF/1988 – 
Redação dada pela EC nº 41/2003 
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( ) EC nº 20/1998 

  
( ) Parágrafo Único do Art. 3º da EC nº 
47/2005 

  ( ) Art. 2º da Lei nº 10.887/2004 

  (x) Outro Lei 2063 e Lei 528 

07 7) Código(s) Fundamentos Legais da Aposentadoria no FISCAP: nºs: 

  
Comentário do analista: 

 
 

    
 

DA ANÁLISE DO ATO DE CONCESSÃO 
Nº  ANÁLISE DO ATO  SIM NÃO N/A FLS 
01 O ato encaminhado trata de concessão de pensão? x       

02 O ato encaminhado trata de ato de alteração de pensão?   x     

03 Na portaria de concessão e/ou alteração de pensão o fundamento 
legal está de acordo com a legislação vigente?     x   

04 A portaria de concessão ou alteração foi alterada por outra 
portaria ou por retificações publicadas no Órgão Oficial?   x     

05 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo órgão 
é com base na aposentadoria voluntária do ex-servidor?     x   

06 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo órgão 
é com base na aposentadoria compulsória do ex-servidor?     x   

07 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo órgão 
é com base na aposentadoria por invalidez do ex-servidor?     x   

08 A pensão requerida pela(o) beneficiária(o) e concedida pelo órgão 
é com base na remuneração do ex-servidor ativo? x       

09 Na concessão/alteração do ato de pensão, os requisitos 
estabelecidos por lei (art. 40, § 7º, Inciso I e II, da CF/1988 – 
redação dada pela EC nº 41/2003),  foram cumpridos? 

    x   

10 O cálculo da pensão foi aplicado o redutor de 30%, conforme a 
orientação do art. 40, § 7º, inciso I e II, da CF/1988, redação dada 
pela EC nº 41/2003? 

    x   

11 O cálculo da pensão foi com base no valor da aposentadoria do ex-
servidor concedida pela média aritmética de acordo com a EC nº 
41/2003? 

    x   

12 O Ato de Pensão consta todos os dados cadastrais e financeiros da 
pensão? x       

Comentário do analista: 
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DA ANÁLISE DO FORMULÁRIO DO FISCAP/TCE 
01 Registro no FISCAP Nº: 

02 Anexado ao processo ( ) Sim (x ) Não 

03 3) Nome do responsável pelo ato  Nº CPF do responsável pelo ato 

  Nº ANÁLISE DO FORMULÁRIO SIM NÃO N/A FLS 

01 Dados do instituidor estão corretos?     x   

02 A descrição dos fundamentos legais da aposentadoria do 
instituidor foi informada?     x   

03 Os dados sobre o órgão/entidade e autoridade responsável estão 
corretos?     x   

04 Os dados da concessão/alteração estão corretos?     x   

05 A descrição dos fundamentos legais da pensão/alteração está 
correta?     x   

06 Os dados dos benefícios estão corretos?     x   

07 Os dados das vantagens estão corretos?     x   

08 O redutor (30%) foi inserido no campo "Dados de vantagens"?     x   

09 O formulário foi preenchido esclarecimentos do(a) Gestor(a) de 
Pessoal?     x   

10 Os dados dos beneficiários estão corretos?     x   

11 A descrição dos fundamentos legais do beneficiário da 
pensão/alteração está correta?     x   

12 A cota da pensão vitalícia e/ou temporária foi preenchida 
corretamente de acordo com a quantidade de beneficiários?     x   

Comentário do analista: 

 
 

IDENTIFICAÇÃO DO ATO DE PENSÃO 
Processo Nº 172/2013 Análise:       
  ( ) Inicial 

  
(x) 
Revisão/Alteração 

Nome do(a) Instituidor(a)  Sebastião Jose Ferreira Sexo:  (X) Masculino 

              ( ) Feminino 

CPF: 690.940.636-20 
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Data do óbito: 15/01/2004 
Pensão:  (X) Vitalícia 

( ) Temporária 
BENEFICIÁRIOS 

Nome(s) e CPF:  Maria Marques Ferreira 

Grau de parentesco: Esposa 

Idade: 60 anos 

 

 
DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 Requerimento do(s) beneficiários(s) x     1 
02 Declaração se recebe mais de duas pensões – Art. 60 da Lei 

4275/2005   X     
03 Declaração se recebe salário ou outros rendimentos         
04 Certidão de casamento X     3 
05 Certidão de nascimento do(s) filho(s)   X     
06 Certidão de óbito do(a) ex-servidor(a) X     2 
07 Documentos referentes à aposentadoria do servidor (cópias) - 

(PORTARIA QUE CONCEDEU APOSENTADORIA) X     12 
08 Mapa de tempo de serviço para fins de aposentadoria (SERVIDOR 

FALECIDO EM ATIVIDADE - CERTIDÃO DE TEMPO TOTAL DE 
SERVIÇO)     X   

09 Comprovante de rendimentos do servidor (último contracheque) X     7 
10 Documento pessoal dos beneficiários (Identidade, CPF e Outros) X     6 
11 Título de concessão de pensão X     10 
12 Ato concessório publicado no ORGÃO OFICIAL   X     
13 Ato concessório de alteração nº   X     
14 Decisão Judicial para concessão/alteração de pensão     X   
15 Comprovante de conta corrente dos beneficiários X       
16 Documentos que comprovam o vínculo e a dependência 

econômica do beneficiário com o servidor   X     
17 Declaração de união estável emitida pelo cartório, órgão ou pelo 

servidor (documento autenticado)     X   
18 Declaração de união estável por meio de testemunho de pessoas 

(documentação autenticada)     X   
19 Justificação Judicial sobre União Estável com servidor     X   
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20 Laudo médico do(s) beneficiário(s)     X   
21 Tutela e/ou Curatela     X   
22 Documento indicando situação do ex-segurado na data do óbito 

(ativo ou inativo)   X     
23 Documento indicando a data e a forma de ingresso do ex-servidor 

no cargo público   X     
24 Demonstrativo de cálculo da pensão, com dados do ex-segurado e 

a fundamentação legal X     11 
25 Demonstrativo de pagamento do benefício da pensão relativo ao 

mês subsequente à concessão X     12 e 13 
26 Número do Processo e do registro, se houver, de aposentadoria 

ou do ex-segurado, no âmbito do TCE         
27 Formulário de concessão/alteração do FISCAP         
Comentário do analista: 

 
     

 
DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 No requerimento do(a) beneficiário(a) foi verificado se o 

embasamento legal está de acordo com a portaria de pensão?   X     
02 Os documentos pessoais do(s) beneficiário(s) estão autenticados 

pelo cartório ou pelo(a) servidor(a) do órgão? X       
03 Os documentos pessoais do beneficiário(s) contidos no processo 

que foram emitidos pelo órgão estão assinados pela autoridade 
competente? X       

04 O nome da autoridade que assinou a portaria de 
concessão/alteração está de acordo com a portaria publicada no 
Órgão Oficial? X       

05 Os documentos de certidão de óbito, casamento e nascimento 
(originais ou cópias) estão autenticados? X        

06 Nos casos de concessão para a viúva e companheira, foi verificado 
se a certidão de casamento da viúva contém averbação de 
separação.     X   

07 O Laudo Médico foi emitido pela junta médica de órgão público, 
contendo a assinatura de três médicos, no qual atestou a invalidez 
e incapacidade definitiva para o trabalho?     X   

08 A Declaração de união estável (companheira) emitida pelo 
cartório, órgão ou pelo servidor é posterior a data de separação 
do servidor com a viúva?     X   

09 A anexação dos três ou mais documentos comprovam o vínculo e 
a dependência econômica do servidor com a companheira ou 
outro beneficiário?     X   
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10  A pensão será concedida à ex-esposa (separada judicialmente) 
por que ela recebe pensão alimentícia?     X   

11 A pensão será concedida para a viúva(o) e companheira(o), tendo 
em vista documentos comprobatórios?         

12 A viúva é a única beneficiária da pensão? X       
13 A companheira é a única beneficiária da pensão?     X   
14 Os filhos e enteados ou outros requerentes são os únicos 

beneficiários da pensão?   X     
15 Os beneficiários da pensão são designados? (vitalícia ou 

temporária) X       
16 A Tutela/Curatela tem decisão definitiva proferida pela autoridade 

competente do judiciário?     X   
17 Consta no processo renúncia de beneficiário de pensão?     X   
18 A exclusão do beneficiário de pensão está justificada e 

fundamentada legalmente?     X   
19 O(s) beneficiário(s) da pensão declaram que estão em 

conformidade com o disposto do Art. 60 da Lei 4.275/2005 
(vedada mais de duas pensões).         

Comentário do analista: 

      
 

ATO DE PENSÃO 

01 1) Ato de pensão:  (x) Concessão 

  ( ) Alteração 

02 2) Valor do benefício:  (x) Sobre o valor do provento - Aposentado 

  ( ) Sobre o valor do vencimento - Ativo 

  
( ) Sobre o valor da média aritmética 
apurada 

03 3) Situação do Servidor:  ( ) Ativo       

  (x) Inativo    

04 4) Data do óbito:  ( ) Antes de 30/12/2003, não aplica redutor 

  (x) Depois de 30/12/2003, aplica redutor 

06 6) Fundamentação legal utilizada:          

  

(X) Art. 40, § 7º, Inciso I, da CF/1988 – 
Redação dada pela EC nº 41/2003 

  

( ) Art. 40, § 7º, inciso II, da CF/1988 – 
Redação dada pela EC nº 41/2003 

  ( ) EC nº 20/1998 

  
( ) Parágrafo Único do Art. 3º da EC nº 
47/2005 
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  ( ) Art. 2º da Lei nº 10.887/2004 

  ( ) Outro 

07 7) Código(s) Fundamentos Legais da Aposentadoria no FISCAP: nºs: 

  
Comentário do analista: 

 
 

    
 

DA ANÁLISE DO ATO DE CONCESSÃO 
Nº  ANÁLISE DO ATO  SIM NÃO N/A FLS 
01 O ato encaminhado trata de concessão de pensão? X     27 
02 O ato encaminhado trata de ato de alteração de pensão?   X     
03 Na portaria de concessão e/ou alteração de pensão o fundamento 

legal está de acordo com a legislação vigente? X     27 
04 A portaria de concessão ou alteração foi alterada por outra 

portaria ou por retificações publicadas em Órgão Oficial?     X   
05 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo órgão 

é com base na aposentadoria voluntária do ex-servidor?         
06 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo órgão 

é com base na aposentadoria compulsória do ex-servidor?         
07 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo órgão 

é com base na aposentadoria por invalidez do ex-servidor?         
08 A pensão requerida pela(o) beneficiária(o) e concedida pelo órgão 

é com base na remuneração do ex-servidor ativo?         
09 Na concessão/alteração do ato de pensão, os requisitos 

estabelecidos por lei (art. 40, § 7º, Inciso I e II, da CF/1988 – 
redação dada pela EC nº 41/2003), foram cumpridos? X     27 

10 O cálculo da pensão foi aplicado o redutor de 30%, conforme a 
orientação do art. 40, § 7º, inciso I e II, da CF/1988, redação dada 
pela EC nº 41/2003?         

11 O cálculo da pensão foi com base no valor da aposentadoria do ex-
servidor concedida pela média aritmética de acordo com a EC nº 
41/2003 e Lei 10.887/2004? x       

12 O Título de Pensão consta todos os dados cadastrais e financeiros 
da pensão? x       

Comentário do analista: 
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DA ANÁLISE DO FORMULÁRIO DO FISCAP/TCE 

01 Registro no FISCAP Nº: 14027/2017 
02 Anexado ao processo  (X) Sim ( ) Não 
03 3) Nome do responsável pelo ato  Nº CPF do responsável pelo ato 

  Nº ANÁLISE DO FORMULÁRIO SIM NÃO N/A FLS 
01 Dados do instituidor estão corretos? X       
02 A descrição dos fundamentos legais da aposentadoria do 

instituidor foi informada? X       
03 Os dados sobre o órgão/entidade e autoridade responsável estão 

corretos? X       
04 Os dados da concessão/alteração estão corretos? X       
05 A descrição dos fundamentos legais da pensão/alteração está 

correta? X       
06 Os dados dos benefícios estão corretos? X       
07 Os dados das vantagens estão corretos? X       
08 O redutor (30%) foi inserido no campo "Dados de vantagens"?   X     
09 O formulário foi preenchido esclarecimentos do(a) Gestor(a) de 

Pessoal? X       
10 Os dados dos beneficiários estão corretos? X       
11 A descrição dos fundamentos legais do beneficiário da 

pensão/alteração está correta? X       
12 A cota da pensão vitalícia e/ou temporária foi preenchida 

corretamente de acordo com a quantidade de beneficiários? X       
Comentário do analista: 

 
 
 

     IDENTIFICAÇÃO DO ATO DE PENSÃO 
Processo Nº 356/2013 Análise:       
  ( ) Inicial 
  (x) Revisão/Alteração 
Nome do(a) Instituidor(a)  Aniceto Gonçalves da Rocha  Sexo:  (X) Masculino 

              ( ) Feminino 

CPF: 250.312.526-34 
Data do óbito: 04/08/2007 
Pensão:  (X) Vitalícia 

( ) Temporária 
BENEFICIÁRIOS 
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Nome(s) e CPF: 

Grau de parentesco: Divina Batista da Rocha  

Idade: 67 anos  

 

 
DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 Requerimento do(s) beneficiários(s) X     1 
02 Declaração se recebe mais de duas pensões – Art. 60 da Lei 

4275/2005   X     
03 Declaração se recebe salário ou outros rendimentos         
04 Certidão de casamento X     5 
05 Certidão de nascimento do(s) filho(s)   X     
06 Certidão de óbito do(a) ex-servidor(a) X     2 
07 Documentos referentes à aposentadoria do servidor (cópias) - 

(PORTARIA QUE CONCEDEU APOSENTADORIA) X     12 
08 Mapa de tempo de serviço para fins de aposentadoria (SERVIDOR 

FALECIDO EM ATIVIDADE - CERTIDÃO DE TEMPO TOTAL DE 
SERVIÇO)     X   

09 Comprovante de rendimentos do servidor (último contracheque) X     8 
10 Documento pessoal dos beneficiários (Identidade, CPF e Outros) X     6 
11 Título de concessão de pensão X     10 
12 Ato concessório publicado no ORGÃO OFICIAL   X     
13 Ato concessório de alteração nº   X     
14 Decisão Judicial para concessão/alteração de pensão     X   
15 Comprovante de conta corrente dos beneficiários X     3 
16 Documentos que comprovam o vínculo e a dependência 

econômica do beneficiário com o servidor   X     
17 Declaração de união estável emitida pelo cartório, órgão ou pelo 

servidor (documento autenticado)     X   
18 Declaração de união estável por meio de testemunho de pessoas 

(documentação autenticada)     X   
19 Justificação Judicial sobre União Estável com servidor     X   
20 Laudo médico do(s) beneficiário(s)     X   
21 Tutela e/ou Curatela     X   
22 Documento indicando situação do ex-segurado na data do óbito   X     
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(ativo ou inativo) 

23 Documento indicando a data e a forma de ingresso do ex-servidor 
no cargo público   X     

24 Demonstrativo de cálculo da pensão, com dados do ex-segurado e 
a fundamentação legal X     16 

25 Demonstrativo de pagamento do benefício da pensão relativo ao 
mês subsequente à concessão X     15 

26 Número do Processo e do registro, se houver, de aposentadoria ou 
do ex-segurado, no âmbito do TCE         

27 Formulário de concessão/alteração do FISCAP         
Comentário do analista: 

 
     

 
DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 No requerimento do(a) beneficiário(a) foi verificado se o 

embasamento legal está de acordo com a portaria de pensão?   X     
02 Os documentos pessoais do(s) beneficiário(s) estão autenticados 

pelo cartório ou pelo(a) servidor(a) do órgão? X     6 e 11 
03 Os documentos pessoais do beneficiário(s) contidos no processo 

que foram emitidos pelo órgão estão assinados pela autoridade 
competente? X     6 e 11 

04 O nome da autoridade que assinou a portaria de 
concessão/alteração está de acordo com a portaria publicada no 
Órgão Oficial?     X   

05 Os documentos de certidão de óbito, casamento e nascimento 
(originais ou cópias) estão autenticados? X     2, 4 e 6 

06 Nos casos de concessão para a viúva e companheira, foi verificado 
se a certidão de casamento da viúva contém averbação de 
separação.     X   

07 O Laudo Médico foi emitido pela junta médica de órgão público, 
contendo a assinatura de três médico, no qual atestou a invalidez 
e incapacidade definitiva para o trabalho?     X   

08 A Declaração de união estável (companheira) emitida pelo 
cartório, órgão ou pelo servidor é posterior a data de separação do 
servidor com a viúva?     X   

09 A anexação dos três ou mais documentos comprovam o vínculo e a 
dependência econômica do servidor com a companheira ou outro 
beneficiário? X     1 

10  A pensão será concedida à ex-esposa (separada judicialmente) por 
que ela recebe pensão alimentícia?     X   

11 A pensão será concedida para a viúva(o) e companheira(o), tendo 
em vista documentos comprobatórios?         

12 A viúva é a única beneficiária da pensão? X     1 
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13 A companheira é a única beneficiária da pensão?     X   
14 Os filhos e enteados ou outros requerentes são os únicos 

beneficiários da pensão?   X     
15 Os beneficiários da pensão são designados? (vitalícia ou 

temporária) X     1 e 2 
16 A Tutela/Curatela tem decisão definitiva proferida pela autoridade 

competente do judiciário?     X   
17 Consta no processo renúncia de beneficiário de pensão?     X   
18 A exclusão do beneficiário de pensão está justificada e 

fundamentada legalmente?     X   
19 O(s) beneficiário(s) da pensão declaram que estão em 

conformidade com o disposto do Art. 60 da Lei 4.275/2005 
(vedada mais de duas pensões).     X   

Comentário do analista: 

      
 

ATO DE PENSÃO 

01 1) Ato de pensão:  (x) Concessão 

  ( ) Alteração 

02 2) Valor do benefício:  (x) Sobre o valor do provento - Aposentado 

  ( ) Sobre o valor do vencimento - Ativo 

  
( ) Sobre o valor da média aritmética 
apurada 

03 3) Situação do Servidor:  ( ) Ativo 

  (x) Inativo 

04 4) Data do óbito:  ( ) Antes de 30/12/2003, não aplica redutor 

  (x) Depois de 30/12/2003, aplica redutor 

06 6) Fundamentação legal utilizada:    

  

(X) Art. 40, § 7º, Inciso I, da CF/1988 – 
Redação dada pela EC nº 41/2003 

  

( ) Art. 40, § 7º, inciso II, da CF/1988 – 
Redação dada pela EC nº 41/2003 

  ( ) EC nº 20/1998 

  
( ) Parágrafo Único do Art. 3º da EC nº 
47/2005 

  ( ) Art. 2º da Lei nº 10.887/2004 

  ( ) Outro 

07 7) Código(s) Fundamentos Legais da Aposentadoria no FISCAP: nºs: 

  
Comentário do analista: 
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DA ANÁLISE DO ATO DE CONCESSÃO 
Nº  ANÁLISE DO ATO  SIM NÃO N/A FLS 
01 O ato encaminhado trata de concessão de pensão? X     27 
02 O ato encaminhado trata de ato de alteração de pensão?   X     
03 Na portaria de concessão e/ou alteração de pensão o fundamento 

legal está de acordo com a legislação vigente? X     27 
04 A portaria de concessão ou alteração foi alterada por outra 

portaria ou por retificações publicadas em Órgão Oficial?     X   
05 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo órgão 

é com base na aposentadoria voluntária do ex-servidor?         
06 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo órgão 

é com base na aposentadoria compulsória do ex-servidor?         
07 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo órgão 

é com base na aposentadoria por invalidez do ex-servidor?         
08 A pensão requerida pela(o) beneficiária(o) e concedida pelo órgão 

é com base na remuneração do ex-servidor ativo?         
09 Na concessão/alteração do ato de pensão, os requisitos 

estabelecidos por lei (art. 40, § 7º, Inciso I e II, da CF/1988 – 
redação dada pela EC nº 41/2003), foram cumpridos? X     27 

10 O cálculo da pensão foi aplicado o redutor de 30%, conforme a 
orientação do art. 40, § 7º, inciso I e II, da CF/1988, redação dada 
pela EC nº 41/2003?         

11 O cálculo da pensão foi com base no valor da aposentadoria do ex-
servidor concedida pela média aritmética de acordo com a EC nº 
41/2003 e Lei 10.887/2004? x       

12 O Título de Pensão consta todos os dados cadastrais e financeiros 
da pensão? x     

 Comentário do analista: 

 
 

    
 

DA ANÁLISE DO FORMULÁRIO DO FISCAP/TCE 
01 Registro no FISCAP Nº: 
02 Anexado ao processo  ( ) Sim ( x) Não 
03 3) Nome do responsável pelo ato  Nº CPF do responsável pelo ato 

  Nº ANÁLISE DO FORMULÁRIO SIM NÃO N/A FLS 
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01 Dados do instituidor estão corretos?         
02 A descrição dos fundamentos legais da aposentadoria do 

instituidor foi informada?         
03 Os dados sobre o órgão/entidade e autoridade responsável estão 

corretos?         
04 Os dados da concessão/alteração estão corretos?         
05 A descrição dos fundamentos legais da pensão/alteração está 

correta?         
06 Os dados dos benefícios estão corretos?         
07 Os dados das vantagens estão corretos?         
08 O redutor (30%) foi inserido no campo "Dados de vantagens"?         
09 O formulário foi preenchido esclarecimentos do(a) Gestor(a) de 

Pessoal?         
10 Os dados dos beneficiários estão corretos?         
11 A descrição dos fundamentos legais do beneficiário da 

pensão/alteração está correta?         
12 A cota da pensão vitalícia e/ou temporária foi preenchida 

corretamente de acordo com a quantidade de beneficiários?         
Comentário do analista: 

 
 
 

IDENTIFICAÇÃO DO ATO DE PENSÃO 
Processo Nº 11419 renumerado PA IPREMB Nº 867-2014 Análise:       
  ( ) Inicial 

  
(x) 
Revisão/Alteração 

Nome do(a) Instituidor(a)  Marília Melo de Oliveira Sexo:     ( ) Masculino 
              ( x ) 
Feminino 

CPF: --- 
24/07/2001 
Pensão:  (x) Vitalícia 

( ) Temporária 
BENEFICIÁRIOS 

Nome(s) e CPF: Arino Donizete de Oliveira - CPF: 385.038.756-91 

Grau de parentesco: cônjuge 
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Idade: 43 anos 

 

 
DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 

01 Requerimento do(s) beneficiários(s) x     1 

02 Declaração se recebe mais de duas pensões – Art. 60 da Lei 
4275/2005     x   

03 Declaração se recebe salário ou outros rendimentos     x   

04 Certidão de casamento x     8 

05 Certidão de nascimento do(s) filho(s) x     03/mai 

06 Certidão de óbito do(a) ex-servidor(a) x     7 

07 Documentos referentes à aposentadoria do servidor (cópias) - 
(PORTARIA QUE CONCEDEU APOSENTADORIA)     x   

08 Mapa de tempo de serviço para fins de aposentadoria 
(SERVIDOR FALECIDO EM ATIVIDADE - CERTIDÃO DE TEMPO 
TOTAL DE SERVIÇO) 

x     9 

09 Comprovante de rendimentos do servidor (último 
contracheque) x     12 

10 Documento pessoal dos beneficiários (Identidade, CPF e 
Outros) x     2/2-v 

11 Ato de concessão de pensão x     s/n 

12 Ato concessório publicado no ORGÃO OFICIAL x     Autos em apartado 

13 Ato concessório de alteração nº     x   

14 Decisão Judicial para concessão/alteração de pensão     x   

15 Comprovante de conta corrente dos beneficiários   x     

16 Documentos que comprovam o vínculo e a dependência 
econômica do beneficiário com o servidor x     8 

17 Declaração de união estável emitida pelo cartório, órgão ou 
pelo servidor (documento autenticado)     x   

18 Declaração de união estável por meio de testemunho de 
pessoas (documentação autenticada)     x   

19 Justificação Judicial sobre União Estável com servidor     x   

20 Laudo médico do(s) beneficiário(s)     x   

21 Tutela e/ou Curatela     x   

22 Documento indicando situação do ex-segurado na data do 
óbito (ativo ou inativo) x     9 

23 Documento indicando a data e a forma de ingresso do ex-
servidor no cargo público x     9 

24 Demonstrativo de cálculo da pensão, com dados do ex-
segurado e a fundamentação legal     x   
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25 Demonstrativo de pagamento do benefício da pensão relativo 
ao mês subsequente à concessão     x   

26 Número do Processo e do registro, se houver, de 
aposentadoria ou do ex-segurado, no âmbito do TCE x     Autos em apartado 

27 Formulário de concessão/alteração do FISCAP     x   

Comentário do analista: 1) Conforme disponível no site do TCE, o Processo enviado a eles é o nº 769296, que foi 
deferido o registro súmula 95 na sessão de 24/10/2009. 

 
     

 
DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 No requerimento do(a) beneficiário(a) foi verificado se o 

embasamento legal está de acordo com a portaria de pensão?   x     

02 Os documentos pessoais do(s) beneficiário(s) estão 
autenticados pelo cartório ou pelo(a) servidor(a) do órgão?   x     

03 Os documentos pessoais do beneficiário(s) contidos no 
processo que foram emitidos pelo órgão estão assinados pela 
autoridade competente? 

x     2/2-v 

04 O nome da autoridade que assinou a portaria de 
concessão/alteração está de acordo com a portaria publicada 
no Órgão Oficial? 

        

05 Os documentos de certidão de óbito, casamento e nascimento 
(originais ou cópias) estão autenticados?     x   

06 Nos casos de concessão para a viúva e companheira, foi 
verificado se a certidão de casamento da viúva contém 
averbação de separação. 

    x s/n 

07 O Laudo Médico foi emitido pela junta médica de órgão 
público, contendo a assinatura de três médicos, no qual 
atestou a invalidez e incapacidade definitiva para o trabalho? 

    x   

08 A Declaração de união estável (companheira) emitida pelo 
cartório, órgão ou pelo servidor é posterior a data de 
separação do servidor com a viúva? 

    x   

09 A anexação dos três ou mais documentos comprovam o 
vínculo e a dependência econômica do servidor com a 
companheira ou outro beneficiário? 

    x   

10  A pensão será concedida à ex-esposa (separada judicialmente) 
por que ela recebe pensão alimentícia?     x   

11 A pensão será concedida para a viúva(o) e companheira(o), 
tendo em vista documentos comprobatórios? x     8 

12 A viúva é a única beneficiária da pensão? x       

13 A companheira é a única beneficiária da pensão?     x   

14 Os filhos e enteados ou outros requerentes são os únicos 
beneficiários da pensão?   x     
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15 Os beneficiários da pensão são designados? (vitalícia ou 
temporária) x     13 

16 A Tutela/Curatela tem decisão definitiva proferida pela 
autoridade competente do judiciário?     x   

17 Consta no processo renúncia de beneficiário de pensão?     x   

18 A exclusão do beneficiário de pensão está justificada e 
fundamentada legalmente?     x   

19 O(s) beneficiário(s) da pensão declaram que estão em 
conformidade com o disposto do Art. 60 da Lei 4.275/2005 
(vedada mais de duas pensões). 

    x   

Comentário do analista: 1) processo de concessão mais antigo exigia menos formalidade. 2) A certidão de casamento 
juntada ao PA não foi atualizada à época do falecimento. 3) O benefício de pensão foi homologado pelo TCE/MG em 
24/10/2009 (Processo nº 769296). 4) Consta à fl.4 uma declaração de convivência que não se relaciona com as 
partes deste processo. 

      
 

ATO DE PENSÃO 

01 1) Ato de pensão:  (x) Concessão 

  ( ) Alteração 

02 2) Valor do benefício:  ( ) Sobre o valor do provento - Aposentado 

  (x) Sobre o valor do vencimento - Ativo 

  ( ) Sobre o valor da média aritmética apurada 

03 3) Situação do Servidor:  (x) Ativo 

  ( ) Inativo 

04 4) Data do óbito:  (x) Antes de 30/12/2003, não aplica redutor 

  ( ) Depois de 30/12/2003, aplica redutor 

06 6) Fundamentação legal utilizada:    

  

( ) Art. 40, § 7º, Inciso I, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  

( ) Art. 40, § 7º, inciso II, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  ( ) EC nº 20/1998 

  ( ) Parágrafo Único do Art. 3º da EC nº 47/2005 

  ( ) Art. 2º da Lei nº 10.887/2004 

  (x) Outro 

07 7) Código(s) Fundamentos Legais da Aposentadoria no FISCAP: nºs: 

  
Comentário do analista: na fundamentação legal foram utilizadas as leis municipais nº 528 e 2.063.  
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DA ANÁLISE DO ATO DE CONCESSÃO 
Nº  ANÁLISE DO ATO  SIM NÃO N/A FLS 
01 O ato encaminhado trata de concessão de pensão? x     s/n 

02 O ato encaminhado trata de ato de alteração de pensão?   x     

03 Na portaria de concessão e/ou alteração de pensão o 
fundamento legal está de acordo com a legislação vigente?     x   

04 A portaria de concessão ou alteração foi alterada por outra 
portaria ou por retificações publicadas no Órgão Oficial?   x     

05 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria voluntária do ex-servidor?     x   

06 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria compulsória do ex-
servidor? 

    x   

07 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria por invalidez do ex-
servidor? 

    x   

08 A pensão requerida pela(o) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na remuneração do ex-servidor ativo? x     s/n 

09 Na concessão/alteração do ato de pensão, os requisitos 
estabelecidos por lei (art. 40, § 7º, Inciso I e II, da CF/1988 – 
redação dada pela EC nº 41/2003), foram cumpridos? 

    x   

10 O cálculo da pensão foi aplicado o redutor de 30%, conforme a 
orientação do art. 40, § 7º, inciso I e II, da CF/1988, redação 
dada pela EC nº 41/2003? 

    x   

11 O cálculo da pensão foi com base no valor da aposentadoria 
do ex-servidor concedida pela média aritmética de acordo com 
a EC nº 41/2003 e Lei 10.887/2004? 

    x   

12 O Ato de Pensão consta todos os dados cadastrais e 
financeiros da pensão? x     s/n 

Comentário do analista: 

 
 

    
 

DA ANÁLISE DO FORMULÁRIO DO FISCAP/TCE 
01 Registro no FISCAP Nº: 
02 Anexado ao processo  (x) Sim ( ) Não 
03 3) Nome do responsável pelo ato: Valter Silva Teixeira Nº CPF do responsável pelo ato: não informado 
  Carlaile de Jesus Pedrosa                                                             não informado 

  Nº ANÁLISE DO FORMULÁRIO SIM NÃO N/A FLS 

01 Dados do instituidor estão corretos?     x   

02 A descrição dos fundamentos legais da aposentadoria do 
instituidor foi informada?     x   
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03 Os dados sobre o órgão/entidade e autoridade responsável 
estão corretos?     x   

04 Os dados da concessão/alteração estão corretos?     x   

05 A descrição dos fundamentos legais da pensão/alteração está 
correta?     x   

06 Os dados dos benefícios estão corretos?     x   

07 Os dados das vantagens estão corretos?     x   

08 O redutor (30%) foi inserido no campo "Dados de vantagens"?     x   

09 O formulário foi preenchido esclarecimentos do(a) Gestor(a) 
de Pessoal?     x   

10 Os dados dos beneficiários estão corretos?     x   

11 A descrição dos fundamentos legais do beneficiário da 
pensão/alteração está correta?     x   

12 A cota da pensão vitalícia e/ou temporária foi preenchida 
corretamente de acordo com a quantidade de beneficiários?     x   

Comentário do analista: À época o envio das informações era feito através de cópia da documentação física 
remetida ao TCE. 

 
 

IDENTIFICAÇÃO DO ATO DE PENSÃO 
Processo Nº 017412 renumerado IPREMB 406/2013 Análise: 
  ( ) Inicial 
  (x) Revisão/Alteração 
Nome do(a) Instituidor(a): Itamar Miranda Sexo:    (x) Masculino 

              ( ) Feminino 

CPF: 326.179.846-71 
Data do óbito: 07/06/2008. 
Pensão:  (x) Vitalícia 

( ) Temporária 
BENEFICIÁRIOS 

Nome(s) e CPF: Aurora César Maria Miranda - CPF: 744.015.646-34 

Grau de parentesco: cônjuge 

Idade: 43 anos 

 

 
DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO 
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Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 

01 Requerimento do(s) beneficiários(s) x     1 

02 Declaração se recebe mais de duas pensões – Art. 60 da Lei 
4275/2005   x     

03 Certidão de casamento x     3 

04 Certidão de nascimento do(s) filho(s)     x   

05 Certidão de óbito do(a) ex-servidor(a) x     6 

06 Documentos referentes à aposentadoria do servidor (cópias) - 
(PORTARIA QUE CONCEDEU APOSENTADORIA)     x   

07 
Certidão de tempo total de serviço / contribuição  x     37 

08 Comprovante de rendimentos do servidor (último contracheque) x     20 

09 Documento pessoal dos beneficiários (Identidade, CPF e Outros) x     2 a 4; 7 e 8 

10 Ato de concessão de pensão x     31 

11 Ato concessório publicado no ORGÃO OFICIAL x     32 

12 Ato concessório de alteração nº     x   

13 Decisão Judicial para concessão/alteração de pensão     x   

14 Comprovante de conta corrente dos beneficiários x     7 

15 Documentos que comprovam o vínculo e a dependência 
econômica do beneficiário com o servidor x     3 

16 Laudo médico do(s) beneficiário(s)     x   

17 Tutela e/ou Curatela     x   

18 Documento indicando situação do ex-segurado na data do óbito 
(ativo ou inativo) x     36 

19 Documento indicando a data e a forma de ingresso do ex-servidor 
no cargo público x     33 

20 Demonstrativo de cálculo da pensão, com dados do ex-segurado e 
a fundamentação legal       33 

21 Demonstrativo de pagamento do benefício da pensão relativo ao 
mês subsequente à concessão x     35 

22 Número do Processo e do registro, se houver, de aposentadoria 
ou do ex-segurado, no âmbito do TCE x     42/44 

23 Formulário de concessão/alteração do FISCAP x     39/40 

Comentário do analista: 1) Conforme consta na ficha financeira (fl.41), a viúva está recebendo 100% do provento; 2) 
Conforme documentos autuados no Processo às fls. 42/44, o processo foi deferido o Registro do Ato por decadência 
pelo TCE na sessão de 21/10/2013. 3) Faltam no processo as folhas nº: 5; 9; 10; 11; 12; 16; 17; 18; 19 e 29. 

 
     

 
DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
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01 No requerimento do(a) beneficiário(a) foi verificado se o 
embasamento legal está de acordo com a portaria de pensão?     x   

02 Os documentos pessoais do(s) beneficiário(s) estão autenticados 
pelo cartório ou pelo(a) servidor(a) do órgão? x     2/4; 7/8 

03 Os documentos pessoais do beneficiário(s) contidos no processo 
que foram emitidos pelo órgão estão assinados pela autoridade 
competente? 

x     13/14; 20; 33/37 

04 Os documentos de certidão de óbito, casamento e nascimento 
(originais ou cópias) estão autenticados? x     3; 6 

05 Nos casos de concessão para a viúva e companheira, foi verificado 
se a certidão de casamento da viúva contém averbação de 
separação. 

    x   

06 O Laudo Médico foi emitido pela junta médica de órgão público, 
contendo a assinatura de três médicos, no qual atestou  invalidez 
e incapacidade definitiva para o trabalho? 

    x   

07 A Declaração de união estável (companheira) emitida pelo cartório 
ou pelo servidor é posterior a data de separação do servidor com 
a viúva? 

    x   

08 A anexação dos três ou mais documentos comprovam o vínculo e 
a dependência econômica do servidor com a companheira ou 
outro beneficiário? 

    x   

09 A pensão será concedida à ex-esposa (separada judicialmente) por 
que ela recebe pensão alimentícia?     x   

10 A pensão será concedida para a viúva(o) e companheira(o), tendo 
em vista documentos comprobatórios?     x   

11 A viúva é a única beneficiária da pensão? x     31 

12 A companheira é a única beneficiária da pensão?     x   

13 Os filhos e enteados ou outros requerentes são os únicos 
beneficiários da pensão?     x   

14 Os beneficiários da pensão são designados? (vitalícia ou 
temporária) x     31 

15 A Tutela/Curatela tem decisão definitiva proferida pela autoridade 
competente do judiciário?     x   

16 Consta no processo renúncia de beneficiário de pensão?     x   

17 A exclusão do beneficiário de pensão está justificada e 
fundamentada legalmente?     x   

18 O(s) beneficiário(s) da pensão declaram que estão em 
conformidade com o disposto do Art. 60 da Lei 4.275/2005 
(vedada mais de duas pensões). 

  x     

Comentário do analista: 

      
 

ATO DE PENSÃO 

01 1) Ato de pensão:  (x) Concessão 
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  ( ) Alteração 

02 2) Valor do benefício:  ( ) Sobre o valor do provento - Aposentado 

  (x) Sobre o valor do vencimento - Ativo 

  
( ) Sobre o valor da média aritmética 
apurada 

03 3) Situação do Servidor:  (x) Ativo       

  ( ) Inativo       

04 4) Data do óbito: ( ) Antes de 30/12/2003, não aplica redutor 

  (x) Depois de 30/12/2003, aplica redutor 

06 

6) Fundamentação legal utilizada:  ( ) Art. 40, § 7º, Inciso I, da CF/1988 – 
Redação dada pela EC nº 41/2003 

  

(x) Art. 40, § 7º, inciso II, da CF/1988 – 
Redação dada pela EC nº 41/2003 

  
( ) EC nº 20/1998 

  
( ) Parágrafo Único do Art. 3º da EC nº 
47/2005 

  ( ) Art. 2º da Lei nº 10.887/2004 

  ( ) Outro 

07 7) Código(s) Fundamentos Legais da Aposentadoria no FISCAP: nºs: 

  
Comentário do analista: 

 
 

    
 

DA ANÁLISE DO ATO DE CONCESSÃO 
Nº  ANÁLISE DO ATO  SIM NÃO N/A FLS 
01 O ato encaminhado trata de concessão de pensão? x     31 

02 O ato encaminhado trata de ato de alteração de pensão?     x   

03 Na portaria de concessão e/ou alteração de pensão o fundamento 
legal está de acordo com a legislação vigente? x     31 

04 A portaria de concessão ou alteração foi alterada por outra 
portaria ou por retificações publicadas no Órgão Oficial?   x     

05 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo órgão 
é com base na aposentadoria voluntária do ex-servidor?     x   

06 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo órgão 
é com base na aposentadoria compulsória do ex-servidor?     x   

07 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo órgão 
é com base na aposentadoria por invalidez do ex-servidor?     x   

08 A pensão requerida pela(o) beneficiária(o) e concedida pelo órgão 
é com base na remuneração do ex-servidor ativo? x     31 
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09 Na concessão/alteração do ato de pensão, os requisitos 
estabelecidos por lei (art. 40, § 7º, Inciso I e II, da CF/1988 – 
redação dada pela EC nº 41/2003),  foram cumpridos? 

x     31 

10 O cálculo da pensão foi aplicado o redutor de 30%, conforme a 
orientação do art. 40, § 7º, inciso I e II, da CF/1988, redação dada 
pela EC nº 41/2003? 

x     36 

11 O cálculo da pensão foi com base no valor da aposentadoria do ex-
servidor concedida pela média aritmética de acordo com a EC nº 
41/2003? 

    x   

12 O Ato de Pensão consta todos os dados cadastrais e financeiros da 
pensão? x     31 

Comentário do analista: 

 
 

    
 

DA ANÁLISE DO FORMULÁRIO DO FISCAP/TCE 
01 Registro no FISCAP Nº: 816252 

02 Anexado ao processo (x) Sim ( ) Não 

03 3) Nome do responsável pelo ato: João José da Silva Nº CPF do responsável pelo ato: não consta 

  Nº ANÁLISE DO FORMULÁRIO SIM NÃO N/A FLS 

01 Dados do instituidor estão corretos? x     39/40 

02 A descrição dos fundamentos legais da aposentadoria do 
instituidor foi informada? x     39/40 

03 Os dados sobre o órgão/entidade e autoridade responsável estão 
corretos? x     39/40 

04 Os dados da concessão/alteração estão corretos? x     39/40 

05 A descrição dos fundamentos legais da pensão/alteração está 
correta? x     39/40 

06 Os dados dos benefícios estão corretos? x     39/40 

07 Os dados das vantagens estão corretos?     x   

08 O redutor (30%) foi inserido no campo "Dados de vantagens"?   x     

09 O formulário foi preenchido esclarecimentos do(a) Gestor(a) de 
Pessoal?     x   

10 Os dados dos beneficiários estão corretos? x     39/40 

11 A descrição dos fundamentos legais do beneficiário da 
pensão/alteração está correta? x     39/40 

12 A cota da pensão vitalícia e/ou temporária foi preenchida 
corretamente de acordo com a quantidade de beneficiários? x     39/40 

Comentário do analista: 1) no cálculo da pensão de ativo (fl.36) foi aplicado o redutor, porém no FISCAP (fls. 39/40) 
não foi lançado. 

 

 
DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO 
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Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 

01 Requerimento do(s) beneficiários(s) x     1 

02 Declaração se recebe mais de duas pensões – Art. 60 da Lei 
4275/2005   x     

03 Declaração se recebe salário ou outros rendimentos   x     

04 Certidão de casamento     x   

05 Certidão de nascimento do(s) filho(s) x     8 

06 Certidão de óbito do(a) ex-servidor(a) x     2 

07 Documentos referentes à aposentadoria do servidor (cópias) - 
(PORTARIA QUE CONCEDEU APOSENTADORIA)     x   

08 Mapa de tempo de serviço para fins de aposentadoria (SERVIDOR 
FALECIDO EM ATIVIDADE - CERTIDÃO DE TEMPO TOTAL DE 
SERVIÇO) 

x     50 

09 Comprovante de rendimentos do servidor (último contracheque) x     17 

10 Documento pessoal dos beneficiários (Identidade, CPF e Outros) x     5 

11 Ato de concessão de pensão x     53; 62 

12 Ato concessório publicado no ORGÃO OFICIAL x     54; 63 

13 Ato concessório de alteração nº x     62 

14 Decisão Judicial para concessão/alteração de pensão   x     

15 Comprovante de conta corrente dos beneficiários x     9 

16 Documentos que comprovam o vínculo e a dependência 
econômica do beneficiário com o servidor x     5; 8; 31/32 

17 Declaração de união estável emitida pelo cartório, órgão ou pelo 
servidor (documento autenticado)     x   

18 Declaração de união estável por meio de testemunho de pessoas 
(documentação autenticada)     x   

19 Justificação Judicial sobre União Estável com servidor     x   

20 Laudo médico do(s) beneficiário(s) x     36/39 

21 Tutela e/ou Curatela x     31/32 

22 Documento indicando situação do ex-segurado na data do óbito 
(ativo ou inativo) x     12 

23 Documento indicando a data e a forma de ingresso do ex-servidor 
no cargo público x     12 

24 Demonstrativo de cálculo da pensão, com dados do ex-segurado e 
a fundamentação legal x     49 

25 Demonstrativo de pagamento do benefício da pensão relativo ao 
mês subsequente à concessão x     59 

26 Número do Processo e do registro, se houver, de aposentadoria ou 
do ex-segurado, no âmbito do TCE x     57 

27 Formulário de concessão/alteração do FISCAP x     57 
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Comentário do analista: 1) São beneficiários os filhos menor da requerente e a filha maior, porém incapaz; 2) Além 
deste Processo, tem os processos de solicitação de pensão pelos outros dois filhos menores à época: Patrícia e André 
Luiz. 3) Processo homologado pelo TCE na sessão de 13/11/2018, conforme acórdão anexo aos autos às fls.70/71. 

 
     

 
DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 No requerimento do(a) beneficiário(a) foi verificado se o 

embasamento legal está de acordo com a portaria de pensão?     x   

02 Os documentos pessoais do(s) beneficiário(s) estão autenticados 
pelo cartório ou pelo(a) servidor(a) do órgão? x     3/10; 28/29 

03 Os documentos pessoais do beneficiário(s) contidos no processo 
que foram emitidos pelo órgão estão assinados pela autoridade 
competente? 

    x   

04 O nome da autoridade que assinou a portaria de 
concessão/alteração está de acordo com a portaria publicada no 
Órgão Oficial? 

x     53/54; 62/63 

05 Os documentos de certidão de óbito, casamento e nascimento 
(originais ou cópias) estão autenticados? x     3; 8 

06 Nos casos de concessão para a viúva e companheira, foi verificado 
se a certidão de casamento da viúva contém averbação de 
separação. 

    x   

07 O Laudo Médico foi emitido pela junta médica de órgão público, 
contendo a assinatura de três médicos, no qual atestou a invalidez 
e incapacidade definitiva para o trabalho? 

  x   45/48 

08 A Declaração de união estável (companheira) emitida pelo 
cartório, órgão ou pelo servidor é posterior a data de separação do 
servidor com a viúva? 

    x   

09 A anexação dos três ou mais documentos comprovam o vínculo e a 
dependência econômica do servidor com a companheira ou outro 
beneficiário? 

    x   

10  A pensão será concedida à ex-esposa (separada judicialmente) por 
que ela recebe pensão alimentícia?     x   

11 A pensão será concedida para a viúva(o) e companheira(o), tendo 
em vista documentos comprobatórios?     x   

12 A viúva é a única beneficiária da pensão?     x   

13 A companheira é a única beneficiária da pensão?     x   

14 Os filhos e enteados ou outros requerentes são os únicos 
beneficiários da pensão?   x     

15 Os beneficiários da pensão são designados? (vitalícia ou 
temporária) x       

16 A Tutela/Curatela tem decisão definitiva proferida pela autoridade 
competente do judiciário? x     31/32 

17 Consta no processo renúncia de beneficiário de pensão?   x     

18 A exclusão do beneficiário de pensão está justificada e 
fundamentada legalmente?     x   
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19 O(s) beneficiário(s) da pensão declaram que estão em 
conformidade com o disposto do Art. 60 da Lei 4.275/2005 
(vedada mais de duas pensões). 

    x   

Comentário do analista: 1) O laudo médico foi emitido por médico perito. 2) No atestado de óbito consta que a 
instituidora da pensão era casada, porém o viúvo não requereu a pensão. 

      
 

ATO DE PENSÃO 

01 1) Ato de pensão:  (x) Concessão 

  (x) Alteração 

02 2) Valor do benefício:  ( ) Sobre o valor do provento - Aposentado 

  (x) Sobre o valor do vencimento - Ativo 

  
( ) Sobre o valor da média aritmética 
apurada 

03 3) Situação do Servidor:  (x) Ativo 

  ( ) Inativo 

04 4) Data do óbito:  ( ) Antes de 30/12/2003, não aplica redutor 

  (x) Depois de 30/12/2003, aplica redutor 

06 6) Fundamentação legal utilizada:    

  

( ) Art. 40, § 7º, Inciso I, da CF/1988 – 
Redação dada pela EC nº 41/2003 

  

(x) Art. 40, § 7º, inciso II, da CF/1988 – 
Redação dada pela EC nº 41/2003 

  ( ) EC nº 20/1998 

  
( ) Parágrafo Único do Art. 3º da EC nº 
47/2005 

  ( ) Art. 2º da Lei nº 10.887/2004 

  (x) Outro 

07 7) Código(s) Fundamentos Legais da Aposentadoria no FISCAP: nºs: não se aplica. 

  
Comentário do analista: embasamento nas leis municipais nº 10.887/04; 2.886/96; 4.627/08 e 1.424/80. 

 
 

    
 

DA ANÁLISE DO ATO DE CONCESSÃO 
Nº  ANÁLISE DO ATO  SIM NÃO N/A FLS 
01 O ato encaminhado trata de concessão de pensão? x     53 

02 O ato encaminhado trata de ato de alteração de pensão? x     62 

03 Na portaria de concessão e/ou alteração de pensão o fundamento 
legal está de acordo com a legislação vigente? x     53; 62 



 

199 
 

04 A portaria de concessão ou alteração foi alterada por outra 
portaria ou por retificações publicadas no Órgão Oficial? x     54; 63 

05 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo órgão 
é com base na aposentadoria voluntária do ex-servidor?     x   

06 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo órgão 
é com base na aposentadoria compulsória do ex-servidor?     x   

07 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo órgão 
é com base na aposentadoria por invalidez do ex-servidor?     x   

08 A pensão requerida pela(o) beneficiária(o) e concedida pelo órgão 
é com base na remuneração do ex-servidor ativo? x       

09 Na concessão/alteração do ato de pensão, os requisitos 
estabelecidos por lei (art. 40, § 7º, Inciso I e II, da CF/1988 – 
redação dada pela EC nº 41/2003)  foram cumpridos? 

x       

10 O cálculo da pensão foi aplicado o redutor de 30%, conforme a 
orientação do art. 40, § 7º, inciso I e II, da CF/1988, redação dada 
pela EC nº 41/2003? 

    x   

11 O cálculo da pensão foi com base no valor da aposentadoria do ex-
servidor concedida pela média aritmética de acordo com a EC nº 
41/2003 e Lei 10.887/2004? 

    x   

12 O Ato de Pensão consta todos os dados cadastrais e financeiros da 
pensão? x       

Comentário do analista: em primeiro momento, a pensão foi concedida na integralidade a filha Patrícia, 
posteriormente foi incluída a dependente Dayana e cada uma passou a receber 50% do valor devido da pensão. Em 
2011, houve a inclusão do beneficiário André Luiz, o que levou a pensão a ser dividia em 3 cotas partes iguais. 
Atualmente, em consulta ao sistema Aspprev, foi constatado que houve o desligamento de Patrícia e André Luiz, 
passando Dayana a receber 100% do valor da pensão. 

 
 

    
 

DA ANÁLISE DO FORMULÁRIO DO FISCAP/TCE 
01 Registro no FISCAP Nº: 816582 
02 Anexado ao processo  (x) Sim ( ) Não 
03 3) Nome do responsável pelo ato: José Ivan Palma Souza Nº CPF do responsável pelo ato: não consta 
                                                                Evandro Manoel Firmino da 

Fonseca                                                            não consta 

  Nº ANÁLISE DO FORMULÁRIO SIM NÃO N/A FLS 

01 Dados do instituidor estão corretos? x     65/66 

02 A descrição dos fundamentos legais da aposentadoria do 
instituidor foi informada? x     65/66 

03 Os dados sobre o órgão/entidade e autoridade responsável estão 
corretos? x     65/66 

04 Os dados da concessão/alteração estão corretos? x     65/66 

05 A descrição dos fundamentos legais da pensão/alteração está 
correta? x     65/66 

06 Os dados dos benefícios estão corretos? x     65/66 

07 Os dados das vantagens estão corretos? x     65/66 
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08 O redutor (30%) foi inserido no campo "Dados de vantagens"?     x   

09 O formulário foi preenchido esclarecimentos do(a) Gestor(a) de 
Pessoal?     x 65/66 

10 Os dados dos beneficiários estão corretos? x     65/66 

11 A descrição dos fundamentos legais do beneficiário da 
pensão/alteração está correta? x     65/66 

12 A cota da pensão vitalícia e/ou temporária foi preenchida 
corretamente de acordo com a quantidade de beneficiários? x     65/66 

Comentário do analista: feita análise da retificação dos dados do FISCAP. No primeiro envio ao FISCAP, os dados não 
ficaram corretos, o que levou o TCE a notificar o Instituto para que se manifestasse. Deste modo, houve a retificação 
da portaria de concessão do benefício e dos dados no FISCAP. 

 
 

IDENTIFICAÇÃO DO ATO DE PENSÃO 
Processo Nº 7315/07 renumerado IPREMB Nº 724/2013 Análise: 
  ( ) Inicial 
  (x) Revisão/Alteração 
Nome do(a) Instituidor(a): Maurilio Firmino Rodrigues Sexo:     (x) Masculino 

              ( ) Feminino 

CPF: 403.509.756-04 
Data do óbito: 25/04/2007 
Pensão:  (x) Vitalícia 

(x) Temporária 
BENEFICIÁRIOS 

Nome(s) e CPF: Dilma Aparecida Pereira - CPF: 013.477.236-92; Luiz Felipe Pereira Rodrigues - CPF: 088.101.636-56; 
Joyciane Stephanie Rodrigues da Rocha (CPF); Jhonnye Stephonnye da Rocha Rodrigues (CPF) e Joyce Stephanne 
Firmino da Rocha (CPF). 

Grau de parentesco: cônjuge e filhos menores. 

Idade: 38 anos; 12 anos; 11 anos; 9 anos; não informada. 

 

 
DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 

01 Requerimento do(s) beneficiários(s) x     1 

02 Declaração se recebe mais de duas pensões – Art. 60 da Lei 
4275/2005   x     

03 Certidão de casamento x     6 

04 Certidão de nascimento do(s) filho(s) x     3 

05 Certidão de óbito do(a) ex-servidor(a) x     8 
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06 Documentos referentes à aposentadoria do servidor (cópias) - 
(PORTARIA QUE CONCEDEU APOSENTADORIA)   x     

07 
Certidão de tempo total de serviço / contribuição  x     16 

08 Comprovante de rendimentos do servidor (último contracheque) x     9 

09 Documento pessoal dos beneficiários (Identidade, CPF e Outros) x     3; 5 

10 Ato de concessão de pensão x     17 

11 Ato concessório publicado no ORGÃO OFICIAL x     18 

12 Ato concessório de alteração nº     x   

13 Decisão Judicial para concessão/alteração de pensão     x   

14 Comprovante de conta corrente dos beneficiários x     2 

15 Documentos que comprovam o vínculo e a dependência 
econômica do beneficiário com o servidor x     3; 6 

16 Laudo médico do(s) beneficiário(s)     x   

17 Tutela e/ou Curatela     x   

18 Documento indicando situação do ex-segurado na data do óbito 
(ativo ou inativo) x     9; 11 

19 Documento indicando a data e a forma de ingresso do ex-servidor 
no cargo público   x     

20 Demonstrativo de cálculo da pensão, com dados do ex-segurado e 
a fundamentação legal x     11 

21 Demonstrativo de pagamento do benefício da pensão relativo ao 
mês subsequente à concessão x     22 

22 Número do Processo e do registro, se houver, de aposentadoria ou 
do ex-segurado, no âmbito do TCE x     40/41 

23 Formulário de concessão/alteração do FISCAP x     36/38 

Comentário do analista: 1) a pensão foi deferida para a viúva e outros 4 filhos menores à época, no importe de 20% 
para cada. Atualmente, a viúva é a beneficiária de 100% do valor da pensão e os demais beneficiários já foram 
desligados, conforme pode ser observado no sistema Aspprev e no documento acostado à fl. 39. 2) Conforme 
documentos acostados às fls. 40/41, o processo no TCE aguarda a elaboração de relatório técnico. 

 
     

 
DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 No requerimento do(a) beneficiário(a) foi verificado se o 

embasamento legal está de acordo com a portaria de pensão?     x   

02 Os documentos pessoais do(s) beneficiário(s) estão autenticados 
pelo cartório ou pelo(a) servidor(a) do órgão? x     2 a 7 

03 Os documentos pessoais do beneficiário(s) contidos no processo 
que foram emitidos pelo órgão estão assinados pela autoridade 
competente? 

x     9; 11; 13 

04 Os documentos de certidão de óbito, casamento e nascimento 
(originais ou cópias) estão autenticados? x     3; 6; 9 
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05 Nos casos de concessão para a viúva e companheira, foi verificado 
se a certidão de casamento da viúva contém averbação de 
separação. 

    x   

06 O Laudo Médico foi emitido pela junta médica de órgão público, 
contendo a assinatura de três médicos, no qual atestou  invalidez e 
incapacidade definitiva para o trabalho? 

    x   

07 A Declaração de união estável (companheira) emitida pelo cartório 
ou pelo servidor é posterior a data de separação do servidor com a 
viúva? 

    x   

08 A anexação dos três ou mais documentos comprovam o vínculo e a 
dependência econômica do servidor com a companheira ou outro 
beneficiário? 

    x   

09 A pensão será concedida à ex-esposa (separada judicialmente) por 
que ela recebe pensão alimentícia?     x   

10 A pensão será concedida para a viúva(o) e companheira(o), tendo 
em vista documentos comprobatórios?     x   

11 A viúva é a única beneficiária da pensão?   x     

12 A companheira é a única beneficiária da pensão?     x   

13 Os filhos e enteados ou outros requerentes são os únicos 
beneficiários da pensão?   x     

14 Os beneficiários da pensão são designados? (vitalícia ou 
temporária) x     17 

15 A Tutela/Curatela tem decisão definitiva proferida pela autoridade 
competente do judiciário?     x   

16 Consta no processo renúncia de beneficiário de pensão?     x   

17 A exclusão do beneficiário de pensão está justificada e 
fundamentada legalmente?     x   

18 O(s) beneficiário(s) da pensão declaram que estão em 
conformidade com o disposto do Art. 60 da Lei 4.275/2005 
(vedada mais de duas pensões). 

  x     

Comentário do analista: 

      
 

ATO DE PENSÃO 

01 1) Ato de pensão:  (x) Concessão 

  ( ) Alteração 

02 2) Valor do benefício:  (x) Sobre o valor do provento - Aposentado 

  ( ) Sobre o valor do vencimento - Ativo 

  
( ) Sobre o valor da média aritmética 
apurada 

03 3) Situação do Servidor:  ( ) Ativo 

  (x)Inativo 

04 4) Data do óbito: ( ) Antes de 30/12/2003, não aplica redutor 
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  (x) Depois de 30/12/2003, aplica redutor 

06 

6) Fundamentação legal utilizada:  (x) Art. 40, § 7º, Inciso I, da CF/1988 – 
Redação dada pela EC nº 41/2003 

  

( ) Art. 40, § 7º, inciso II, da CF/1988 – 
Redação dada pela EC nº 41/2003 

  
( ) EC nº 20/1998 

  
( ) Parágrafo Único do Art. 3º da EC nº 
47/2005 

  ( ) Art. 2º da Lei nº 10.887/2004 

  ( ) Outro 

07 7) Código(s) Fundamentos Legais da Aposentadoria no FISCAP: nºs: não se aplica 

  
Comentário do analista: 

 
 

    
 

DA ANÁLISE DO ATO DE CONCESSÃO 
Nº  ANÁLISE DO ATO  SIM NÃO N/A FLS 
01 O ato encaminhado trata de concessão de pensão? x     17 

02 O ato encaminhado trata de ato de alteração de pensão?   x     

03 Na portaria de concessão e/ou alteração de pensão o fundamento 
legal está de acordo com a legislação vigente? x     17 

04 A portaria de concessão ou alteração foi alterada por outra 
portaria ou por retificações publicadas no Órgão Oficial?     x   

05 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo órgão 
é com base na aposentadoria voluntária do ex-servidor? x     17 

06 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo órgão 
é com base na aposentadoria compulsória do ex-servidor?     x   

07 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo órgão 
é com base na aposentadoria por invalidez do ex-servidor?     x   

08 A pensão requerida pela(o) beneficiária(o) e concedida pelo órgão 
é com base na remuneração do ex-servidor ativo?     x   

09 Na concessão/alteração do ato de pensão, os requisitos 
estabelecidos por lei (art. 40, § 7º, Inciso I e II, da CF/1988 – 
redação dada pela EC nº 41/2003), foram cumpridos? 

x     17 

10 O cálculo da pensão foi aplicado o redutor de 30%, conforme a 
orientação do art. 40, § 7º, inciso I e II, da CF/1988, redação dada 
pela EC nº 41/2003? 

    x   

11 O cálculo da pensão foi com base no valor da aposentadoria do ex-
servidor concedida pela média aritmética de acordo com a EC nº 
41/2003? 

    x   
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12 O Ato de Pensão consta todos os dados cadastrais e financeiros da 
pensão? x     17 

Comentário do analista: A portaria de concessão foi fixada na sede do IPREMB em 27/06/2007. 

 
 

    
 

DA ANÁLISE DO FORMULÁRIO DO FISCAP/TCE 
01 Registro no FISCAP Nº: 1007269 

02 Anexado ao processo (x) Sim ( ) Não 

03 3) Nome do responsável pelo ato: João José da Silva Nº CPF do responsável pelo ato: não consta 

  Nº ANÁLISE DO FORMULÁRIO SIM NÃO N/A FLS 

01 Dados do instituidor estão corretos? x     36/38 

02 A descrição dos fundamentos legais da aposentadoria do 
instituidor foi informada? x     36/38 

03 Os dados sobre o órgão/entidade e autoridade responsável estão 
corretos? x     36/38 

04 Os dados da concessão/alteração estão corretos? x     36/38 

05 A descrição dos fundamentos legais da pensão/alteração está 
correta? x     36/38 

06 Os dados dos benefícios estão corretos? x     36/38 

07 Os dados das vantagens estão corretos? x     36/38 

08 O redutor (30%) foi inserido no campo "Dados de vantagens"?     x   

09 O formulário foi preenchido esclarecimentos do(a) Gestor(a) de 
Pessoal?     x   

10 Os dados dos beneficiários estão corretos? x     36/38 

11 A descrição dos fundamentos legais do beneficiário da 
pensão/alteração está correta? x     36/38 

12 A cota da pensão vitalícia e/ou temporária foi preenchida 
corretamente de acordo com a quantidade de beneficiários? x     36/38 

Comentário do analista: 

 
 

IDENTIFICAÇÃO DO ATO DE PENSÃO 
Processo Nº 457/2013 Análise: 
  ( ) Inicial 
  (x) Revisão/Alteração 
Nome do(a) Instituidor(a): Wilson Eloi de Souza Sexo:     (x) Masculino 

              ( ) Feminino 

CPF: 174.820.116-68 
Data do óbito: 12/08/2004. 
Pensão:  (x) Vitalícia 

(x) Temporária 
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BENEFICIÁRIOS 
Nome(s) e CPF: Divanete Soares Costa - 979.677.696-00; Amanda Soares Souza - 088.041.896-65; Ariane Soares 
Souza (CPF);  Ramires Heleno de Souza (CPF) e Radames Fortes de Souza (CPF). 

Grau de parentesco: companheira e filhos menores. 

Idade: 32 anos; 5 anos; 11 anos; os demais não consta documento com a data de nascimento. 

 

 
DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 

01 Requerimento do(s) beneficiários(s) x     1 

02 Declaração se recebe mais de duas pensões – Art. 60 da Lei 
4275/2005     x   

03 Declaração se recebe salário ou outros rendimentos     x   

04 Certidão de casamento     x   

05 Certidão de nascimento do(s) filho(s) x     8;9 

06 Certidão de óbito do(a) ex-servidor(a) x     6 

07 Documentos referentes à aposentadoria do servidor (cópias) - 
(PORTARIA QUE CONCEDEU APOSENTADORIA) x       

08 Mapa de tempo de serviço para fins de aposentadoria (SERVIDOR 
FALECIDO EM ATIVIDADE - CERTIDÃO DE TEMPO TOTAL DE 
SERVIÇO) 

x     15 

09 Comprovante de rendimentos do servidor (último contracheque) x     11 

10 Documento pessoal dos beneficiários (Identidade, CPF e Outros) x     2;3;8;9 

11 Título de concessão de pensão x     20 

12 Ato concessório publicado no ORGÃO OFICIAL     x   

13 Ato concessório de alteração nº     x   

14 Decisão Judicial para concessão/alteração de pensão     x   

15 Comprovante de conta corrente dos beneficiários x     10 

16 Documentos que comprovam o vínculo e a dependência 
econômica do beneficiário com o servidor x     4;8;9 

17 Declaração de união estável emitida pelo cartório, órgão ou pelo 
servidor (documento autenticado)   x     

18 Declaração de união estável por meio de testemunho de pessoas 
(documentação autenticada) x     4 

19 Justificação Judicial sobre União Estável com servidor     x   

20 Laudo médico do(s) beneficiário(s)     x   

21 Tutela e/ou Curatela     x   
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22 Documento indicando situação do ex-segurado na data do óbito 
(ativo ou inativo) x     14 

23 Documento indicando a data e a forma de ingresso do ex-servidor 
no cargo público x     14 

24 Demonstrativo de cálculo da pensão, com dados do ex-segurado e 
a fundamentação legal x     14 

25 Demonstrativo de pagamento do benefício da pensão relativo ao 
mês subsequente à concessão x     16 

26 Número do Processo e do registro, se houver, de aposentadoria ou 
do ex-segurado, no âmbito do TCE x     22/23 

27 Formulário de concessão/alteração do FISCAP x     22/23; 27/28 

Comentário do analista: 1) A pensão foi concedida a companheira, Divanete, e a 4 filhos, menores a época, quais 
sejam: Amanda, Ariane, Ramires e Radames, porém não consta documentos dos dois últimos. 2) Conforme certidão 
acostada à fl. 24, o decreto de concessão foi fixado na sede da Prefeitura em 09/09/2004. 3) O primeiro lançamento 
no FISCAP constou que a pensão era devida para a companheira e suas duas filhas, Ariane e Amanda. Após 
notificação do TCE, os dados no FISCAP foram retificados, constando que a pensão era devida a companheira, suas 
duas filhas e, ainda, para Radamés e Ramires. 5) Processo homologado pelo TCE na sessão de 24/09/2015, conforme 
relatório acostado às fls. 37/39. 

 
     

 
DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 No requerimento do(a) beneficiário(a) foi verificado se o 

embasamento legal está de acordo com a portaria de pensão?     x   

02 Os documentos pessoais do(s) beneficiário(s) estão autenticados 
pelo cartório ou pelo(a) servidor(a) do órgão? x     2;3;4;5;6;7;9 

03 Os documentos pessoais do beneficiário(s) contidos no processo 
que foram emitidos pelo órgão estão assinados pela autoridade 
competente? 

    x   

04 O nome da autoridade que assinou a portaria de 
concessão/alteração está de acordo com a portaria publicada no 
Órgão Oficial? 

    x   

05 Os documentos de certidão de óbito, casamento e nascimento 
(originais ou cópias) estão autenticados? x     4;6;8;9 

06 Nos casos de concessão para a viúva e companheira, foi verificado 
se a certidão de casamento da viúva contém averbação de 
separação. 

    x   

07 O Laudo Médico foi emitido pela junta médica de órgão público, 
contendo a assinatura de três médicos, no qual atestou a invalidez 
e incapacidade definitiva para o trabalho? 

    x   

08 A Declaração de união estável (companheira) emitida pelo 
cartório, órgão ou pelo servidor é posterior a data de separação do 
servidor com a viúva? 

    x   

09 A anexação dos três ou mais documentos comprovam o vínculo e a 
dependência econômica do servidor com a companheira ou outro 
beneficiário? 

  x     

10  A pensão será concedida à ex-esposa (separada judicialmente) por 
que ela recebe pensão alimentícia?     x   
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11 A pensão será concedida para a viúva(o) e companheira(o), tendo 
em vista documentos comprobatórios?     x   

12 A viúva é a única beneficiária da pensão?     x   

13 A companheira é a única beneficiária da pensão?   x     

14 Os filhos e enteados ou outros requerentes são os únicos 
beneficiários da pensão?   x     

15 Os beneficiários da pensão são designados? (vitalícia ou 
temporária)   x     

16 A Tutela/Curatela tem decisão definitiva proferida pela autoridade 
competente do judiciário?     x   

17 Consta no processo renúncia de beneficiário de pensão?     x   

18 A exclusão do beneficiário de pensão está justificada e 
fundamentada legalmente?     x   

19 O(s) beneficiário(s) da pensão declara que estão em conformidade 
com o disposto do Art. 60 da Lei 4.275/2005 (vedada mais de duas 
pensões). 

    x   

Comentário do analista: 

      
 

ATO DE PENSÃO 

01 1) Ato de pensão:  (x) Concessão 

  (x) Alteração 

02 2) Valor do benefício:  ( ) Sobre o valor do provento - Aposentado 

  (x) Sobre o valor do vencimento - Ativo 

  
( ) Sobre o valor da média aritmética 
apurada 

03 3) Situação do Servidor:  (x) Ativo 

  ( ) Inativo 

04 4) Data do óbito:  ( ) Antes de 30/12/2003, não aplica redutor 

  (x) Depois de 30/12/2003, aplica redutor 

06 6) Fundamentação legal utilizada:    

  

( ) Art. 40, § 7º, Inciso I, da CF/1988 – 
Redação dada pela EC nº 41/2003 

  

(x) Art. 40, § 7º, inciso II, da CF/1988 – 
Redação dada pela EC nº 41/2003 

  ( ) EC nº 20/1998 

  
( ) Parágrafo Único do Art. 3º da EC nº 
47/2005 

  ( ) Art. 2º da Lei nº 10.887/2004 

  ( ) Outro 

07 7) Código(s) Fundamentos Legais da Aposentadoria no FISCAP: nºs: não se aplica 
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Comentário do analista: Consta no processo que atualmente a pensão é rateada apenas entre a ex-companheira e a 
filha Amanda. 

 
 

    
 

DA ANÁLISE DO ATO DE CONCESSÃO 
Nº  ANÁLISE DO ATO  SIM NÃO N/A FLS 
01 O ato encaminhado trata de concessão de pensão? x     20 

02 O ato encaminhado trata de ato de alteração de pensão?     x   

03 Na portaria de concessão e/ou alteração de pensão o fundamento 
legal está de acordo com a legislação vigente?     x   

04 A portaria de concessão ou alteração foi alterada por outra 
portaria ou por retificações publicadas no Órgão Oficial?     x   

05 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo órgão 
é com base na aposentadoria voluntária do ex-servidor?     x   

06 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo órgão 
é com base na aposentadoria compulsória do ex-servidor?     x   

07 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo órgão 
é com base na aposentadoria por invalidez do ex-servidor?     x   

08 A pensão requerida pela(o) beneficiária(o) e concedida pelo órgão 
é com base na remuneração do ex-servidor ativo? x       

09 Na concessão/alteração do ato de pensão, os requisitos 
estabelecidos por lei (art. 40, § 7º, Inciso I e II, da CF/1988 – 
redação dada pela EC nº 41/2003), foram cumpridos?  

x       

10 O cálculo da pensão foi aplicado o redutor de 30%, conforme a 
orientação do art. 40, § 7º, inciso I e II, da CF/1988, redação dada 
pela EC nº 41/2003? 

    x   

11 O cálculo da pensão foi com base no valor da aposentadoria do ex-
servidor concedida pela média aritmética de acordo com a EC nº 
41/2003 e Lei 10.887/2004? 

    x   

12 O Título de Pensão consta todos os dados cadastrais e financeiros 
da pensão?     x   

Comentário do analista:  

 
 

    
 

DA ANÁLISE DO FORMULÁRIO DO FISCAP/TCE 
01 Registro no FISCAP 816267 
02 Anexado ao processo  (x) Sim ( ) Não 
03 3) Nome do responsável pelo ato: Adão Ferreira da Silva Nº CPF do responsável pelo ato: não consta 
  Carlaile Jesus Pedrosa                                                            não consta 

  Nº ANÁLISE DO FORMULÁRIO SIM NÃO N/A FLS 

01 Dados do instituidor estão corretos? x     22/23; 27/28 
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02 A descrição dos fundamentos legais da aposentadoria do 
instituidor foi informada? x       

03 Os dados sobre o órgão/entidade e autoridade responsável estão 
corretos? x       

04 Os dados da concessão/alteração estão corretos? x       

05 A descrição dos fundamentos legais da pensão/alteração está 
correta? x       

06 Os dados dos benefícios estão corretos? x       

07 Os dados das vantagens estão corretos? x       

08 O redutor (30%) foi inserido no campo "Dados de vantagens"?     x   

09 O formulário foi preenchido esclarecimentos do(a) Gestor(a) de 
Pessoal?     x   

10 Os dados dos beneficiários estão corretos? x       

11 A descrição dos fundamentos legais do beneficiário da 
pensão/alteração está correta? x       

12 A cota da pensão vitalícia e/ou temporária foi preenchida 
corretamente de acordo com a quantidade de beneficiários? x       

Comentário do analista: 1) no primeiro envio de dados ao FISCAP, constava apenas Divanete como beneficiária de 
100% da pensão. Posteriormente houve a retificação, constando todos os beneficiários e suas respectivas cotas-
parte corretamente. 

 
 

IDENTIFICAÇÃO DO ATO DE PENSÃO 
Processo Nº 7225 renumerado IPREMB 245/2013 Análise: 
  ( ) Inicial 
  (x) Revisão/Alteração 
Nome do(a) Instituidor(a): José Pereira dos Reis  Sexo:     (x) Masculino 

              ( ) Feminino 

CPF: 816.159.946-15 
Data do óbito: 18/05/2004 
Pensão:  (x) Vitalícia 

( ) Temporária 
BENEFICIÁRIOS 

Nome(s) e CPF: Donata de Matos - CPF: 558.507.906-91 

Grau de parentesco: companheira 

Idade: 54 anos 

 

 
DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO 
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Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 

01 Requerimento do(s) beneficiários(s) x     1 

02 Declaração se recebe mais de duas pensões – Art. 60 da Lei 
4275/2005     x   

03 Certidão de casamento     x   

04 Certidão de nascimento do(s) filho(s)     x   

05 Certidão de óbito do(a) ex-servidor(a) x     2 

06 Documentos referentes à aposentadoria do servidor (cópias) - 
(PORTARIA QUE CONCEDEU APOSENTADORIA) x     14 

07 
Certidão de tempo total de serviço / contribuição      x   

08 Comprovante de rendimentos do servidor (último 
contracheque) x     8 

09 Documento pessoal dos beneficiários (Identidade, CPF e 
Outros) x     3; 3-v 

10 Ato de concessão de pensão x     15 

11 Ato concessório publicado no ORGÃO OFICIAL     x   

12 Ato concessório de alteração nº     x   

13 Decisão Judicial para concessão/alteração de pensão     x   

14 Comprovante de conta corrente dos beneficiários x     7 

15 Documentos que comprovam o vínculo e a dependência 
econômica do beneficiário com o servidor x     5 

16 Laudo médico do(s) beneficiário(s)     x   

17 Tutela e/ou Curatela     x   

18 Documento indicando situação do ex-segurado na data do 
óbito (ativo ou inativo) x     14 

19 Documento indicando a data e a forma de ingresso do ex-
servidor no cargo público   x     

20 Demonstrativo de cálculo da pensão, com dados do ex-
segurado e a fundamentação legal x     11 

21 Demonstrativo de pagamento do benefício da pensão relativo 
ao mês subsequente à concessão x     12 

22 Número do Processo e do registro, se houver, de 
aposentadoria ou do ex-segurado, no âmbito do TCE x     25/28 

23 Formulário de concessão/alteração do FISCAP x     21/22 

Comentário do analista: 1)Embora o ato concessório não tenha sido publicado em órgão oficial, pois na época não 
existia, consta nos autos, à fl. 15, que houve a fixação do respectivo decreto na sede da Prefeitura em 04/06/2004. 
2) No TCE consta o processo de concessão de pensão nº 816344 que foi deferido o registro com fundamento na 
súmula 105 na sessão do dia 16/04/2010, bem como o processo nº 1014151 de ato revisional que encontra-se 
aguardando a elaboração de relatório técnico. 

 
     

 
DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 
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Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 No requerimento do(a) beneficiário(a) foi verificado se o 

embasamento legal está de acordo com a portaria de pensão?     x   

02 Os documentos pessoais do(s) beneficiário(s) estão 
autenticados pelo cartório ou pelo(a) servidor(a) do órgão? x     3; 5; 6; 7 

03 Os documentos pessoais do beneficiário(s) contidos no 
processo que foram emitidos pelo órgão estão assinados pela 
autoridade competente? 

x     11; 12 

04 Os documentos de certidão de óbito, casamento e nascimento 
(originais ou cópias) estão autenticados? x     2 

05 Nos casos de concessão para a viúva e companheira, foi 
verificado se a certidão de casamento da viúva contém 
averbação de separação. 

    x   

06 O Laudo Médico foi emitido pela junta médica de órgão 
público, contendo a assinatura de três médicos, no qual 
atestou  invalidez e incapacidade definitiva para o trabalho? 

    x   

07 A Declaração de união estável (companheira) emitida pelo 
cartório ou pelo servidor é posterior a data de separação do 
servidor com a viúva? 

    x   

08 A anexação dos três ou mais documentos comprovam o 
vínculo e a dependência econômica do servidor com a 
companheira ou outro beneficiário? 

  x     

09 A pensão será concedida à ex-esposa (separada judicialmente) 
por que ela recebe pensão alimentícia?     x   

10 A pensão será concedida para a viúva(o) e companheira(o), 
tendo em vista documentos comprobatórios?     x   

11 A viúva é a única beneficiária da pensão?     x   

12 A companheira é a única beneficiária da pensão? x     9; 10 

13 Os filhos e enteados ou outros requerentes são os únicos 
beneficiários da pensão?     x   

14 Os beneficiários da pensão são designados? (vitalícia ou 
temporária)   x   15 

15 A Tutela/Curatela tem decisão definitiva proferida pela 
autoridade competente do judiciário?     x   

16 Consta no processo renúncia de beneficiário de pensão?     x   

17 A exclusão do beneficiário de pensão está justificada e 
fundamentada legalmente?     x   

18 O(s) beneficiário(s) da pensão declaram que estão em 
conformidade com o disposto do Art. 60 da Lei 4.275/2005 
(vedada mais de duas pensões). 

    x   

Comentário do analista: 1) Não consta carimbo de confere com o site/original nas cópias do órgão oficial acostadas 
às fls. 17/18. 2) Não tem 3 documentos comprobatórios de dependência econômica da companheira, tem apenas 
uma declaração de união estável feita por instrumento particular após o óbito do servidor e uma conta de energia 
elétrica no nome do servidor. 3) No decreto não está especificado se será vitalícia ou temporária. 

      
 

ATO DE PENSÃO 
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01 1) Ato de pensão:  (x) Concessão 

  ( ) Alteração 

02 2) Valor do benefício:  (x) Sobre o valor do provento - Aposentado 

  ( ) Sobre o valor do vencimento - Ativo 

  ( ) Sobre o valor da média aritmética apurada 

03 3) Situação do Servidor:  ( ) Ativo 

  (x)Inativo 

04 4) Data do óbito: ( ) Antes de 30/12/2003, não aplica redutor 

  (x) Depois de 30/12/2003, aplica redutor 

06 

6) Fundamentação legal utilizada:  (x) Art. 40, § 7º, Inciso I, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  

( ) Art. 40, § 7º, inciso II, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  
( ) EC nº 20/1998 

  ( ) Parágrafo Único do Art. 3º da EC nº 47/2005 

  ( ) Art. 2º da Lei nº 10.887/2004 

  ( ) Outro 

07 7) Código(s) Fundamentos Legais da Aposentadoria no FISCAP: nºs: 

  
Comentário do analista: 

 
 

    
 

DA ANÁLISE DO ATO DE CONCESSÃO 
Nº  ANÁLISE DO ATO  SIM NÃO N/A FLS 
01 O ato encaminhado trata de concessão de pensão? x     15 

02 O ato encaminhado trata de ato de alteração de pensão?   x     

03 Na portaria de concessão e/ou alteração de pensão o 
fundamento legal está de acordo com a legislação vigente? x     15 

04 A portaria de concessão ou alteração foi alterada por outra 
portaria ou por retificações publicadas no Órgão Oficial?   x     

05 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria voluntária do ex-servidor?     x   

06 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria compulsória do ex-
servidor? 

    x   

07 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria por invalidez do ex-
servidor? 

x     14 
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08 A pensão requerida pela(o) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na remuneração do ex-servidor ativo?     x   

09 Na concessão/alteração do ato de pensão, os requisitos 
estabelecidos por lei (art. 40, § 7º, Inciso I e II, da CF/1988 – 
redação dada pela EC nº 41/2003),  foram cumpridos? 

    x   

10 O cálculo da pensão foi aplicado o redutor de 30%, conforme a 
orientação do art. 40, § 7º, inciso I e II, da CF/1988, redação 
dada pela EC nº 41/2003? 

    x   

11 O cálculo da pensão foi com base no valor da aposentadoria 
do ex-servidor concedida pela média aritmética de acordo com 
a EC nº 41/2003? 

    x   

12 O Ato de Pensão consta todos os dados cadastrais e 
financeiros da pensão? x     15 

Comentário do analista: 

 
 

    
 

DA ANÁLISE DO FORMULÁRIO DO FISCAP/TCE 
01 Registro no FISCAP Nº: 87169 

02 Anexado ao processo (x) Sim ( ) Não 

03 3) Nome do responsável pelo ato: José Ivan Palma Souza Nº CPF do responsável pelo ato: 271.180.026-15 

  Nº ANÁLISE DO FORMULÁRIO SIM NÃO N/A FLS 

01 Dados do instituidor estão corretos? x     21/22 

02 A descrição dos fundamentos legais da aposentadoria do 
instituidor foi informada? x     21/22 

03 Os dados sobre o órgão/entidade e autoridade responsável 
estão corretos? x     21/22 

04 Os dados da concessão/alteração estão corretos? x     21/22 

05 A descrição dos fundamentos legais da pensão/alteração está 
correta? x     21/22 

06 Os dados dos benefícios estão corretos? x     21/22 

07 Os dados das vantagens estão corretos?     x   

08 O redutor (30%) foi inserido no campo "Dados de vantagens"?     x   

09 O formulário foi preenchido esclarecimentos do(a) Gestor(a) 
de Pessoal? x     21/22 

10 Os dados dos beneficiários estão corretos? x     21/22 

11 A descrição dos fundamentos legais do beneficiário da 
pensão/alteração está correta? x     21/22 

12 A cota da pensão vitalícia e/ou temporária foi preenchida 
corretamente de acordo com a quantidade de beneficiários? x     21/22 

Comentário do analista: 
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IDENTIFICAÇÃO DO ATO DE PENSÃO 

Processo Nº 874/2014 Análise: 
  ( ) Inicial 
  (x) Revisão/Alteração 
Nome do(a) Instituidor(a)  José Aureliano dos Reis Sexo:     (x) Masculino 

              ( ) Feminino 

CPF: 299.820.146-68 
Data do óbito: 17/02/2003 
Pensão:  (x) Vitalícia 

( ) Temporária 
BENEFICIÁRIOS 

Nome(s) e CPF: Eci Marcondes dos Reis - 073.907.406-71 

Grau de parentesco: cônjuge 

Idade: 71 anos 

 

 
DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 

01 Requerimento do(s) beneficiários(s) x     1 

02 Declaração se recebe mais de duas pensões – Art. 60 da Lei 
4275/2005     x   

03 Declaração se recebe salário ou outros rendimentos     x   

04 Certidão de casamento x     2; s/n 

05 Certidão de nascimento do(s) filho(s)     x   

06 Certidão de óbito do(a) ex-servidor(a) x     3 

07 Documentos referentes à aposentadoria do servidor (cópias) - 
(PORTARIA QUE CONCEDEU APOSENTADORIA)   x     

08 Mapa de tempo de serviço para fins de aposentadoria (SERVIDOR 
FALECIDO EM ATIVIDADE - CERTIDÃO DE TEMPO TOTAL DE 
SERVIÇO) 

    x   

09 Comprovante de rendimentos do servidor (último contracheque) x     7 

10 Documento pessoal dos beneficiários (Identidade, CPF e Outros)  x     5; s/n 

11 Ato de concessão de pensão x     s/n 

12 Ato concessório publicado no ORGÃO OFICIAL     x   

13 Ato concessório de alteração nº     x   

14 Decisão Judicial para concessão/alteração de pensão     x   

15 Comprovante de conta corrente dos beneficiários x     s/n 
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16 Documentos que comprovam o vínculo e a dependência 
econômica do beneficiário com o servidor x     2 

17 Declaração de união estável emitida pelo cartório, órgão ou pelo 
servidor (documento autenticado)     x   

18 Declaração de união estável por meio de testemunho de pessoas 
(documentação autenticada)     x   

19 Justificação Judicial sobre União Estável com servidor     x   

20 Laudo médico do(s) beneficiário(s)     x   

21 Tutela e/ou Curatela     x   

22 Documento indicando situação do ex-segurado na data do óbito 
(ativo ou inativo) x     7 

23 Documento indicando a data e a forma de ingresso do ex-servidor 
no cargo público   x     

24 Demonstrativo de cálculo da pensão, com dados do ex-segurado e 
a fundamentação legal     x   

25 Demonstrativo de pagamento do benefício da pensão relativo ao 
mês subsequente à concessão x     s/n 

26 Número do Processo e do registro, se houver, de aposentadoria ou 
do ex-segurado, no âmbito do TCE x     s/n 

27 Formulário de concessão/alteração do FISCAP   x     

Comentário do analista: 1) Consta no processo o relatório de dados do TCE que aponta o pedido do registro de 
concessão de pensão foi deferido, sendo aplicada a súmula 105. 

 
     

 
DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 No requerimento do(a) beneficiário(a) foi verificado se o 

embasamento legal está de acordo com a portaria de pensão?     x   

02 Os documentos pessoais do(s) beneficiário(s) estão autenticados 
pelo cartório ou pelo(a) servidor(a) do órgão?   x   2 a 5 

03 Os documentos pessoais do beneficiário(s) contidos no processo 
que foram emitidos pelo órgão estão assinados pela autoridade 
competente? 

    x   

04 O nome da autoridade que assinou a portaria de 
concessão/alteração está de acordo com a portaria publicada no 
Órgão Oficial? 

    x   

05 Os documentos de certidão de óbito, casamento e nascimento 
(originais ou cópias) estão autenticados?   x   2 e 3 

06 Nos casos de concessão para a viúva e companheira, foi verificado 
se a certidão de casamento da viúva contém averbação de 
separação. 

x     2 
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07 O Laudo Médico foi emitido pela junta médica de órgão público, 
contendo a assinatura de três médico, no qual atestou a invalidez 
e incapacidade definitiva para o trabalho? 

    x   

08 A Declaração de união estável (companheira) emitida pelo 
cartório, órgão ou pelo servidor é posterior a data de separação do 
servidor com a viúva? 

    x   

09 A anexação dos três ou mais documentos comprovam o vínculo e a 
dependência econômica do servidor com a companheira ou outro 
beneficiário? 

    x   

10  A pensão será concedida à ex-esposa (separada judicialmente) por 
que ela recebe pensão alimentícia?     x   

11 A pensão será concedida para a viúva(o) e companheira(o), tendo 
em vista documentos comprobatórios?     x   

12 A viúva é a única beneficiária da pensão? x       

13 A companheira é a única beneficiária da pensão?     x   

14 Os filhos e enteados ou outros requerentes são os únicos 
beneficiários da pensão?     x   

15 Os beneficiários da pensão são designados? (vitalícia ou 
temporária)   x   s/n 

16 A Tutela/Curatela tem decisão definitiva proferida pela autoridade 
competente do judiciário?     x   

17 Consta no processo renúncia de beneficiário de pensão?     x   

18 A exclusão do beneficiário de pensão está justificada e 
fundamentada legalmente?     x   

19 O(s) beneficiário(s) da pensão declaram que estão em 
conformidade com o disposto do Art. 60 da Lei 4.275/2005 
(vedada mais de duas pensões). 

    x   

Comentário do analista: Conforme verificado nos autos, a viúva é a única beneficiária e tem o valor da sua pensão 
complementado para atingir o salário mínimo. 2) Os documentos de certidão de óbito e de casamento não foram 
autenticados em cartório. 3) Os documentos do beneficiário não estão autenticados. 3) No ato de concessão não 
está identificado se trata-se de pensão vitalícia ou temporária. 

      
 

ATO DE PENSÃO 

01 1) Ato de pensão:  (x) Concessão 

  ( ) Alteração 

02 2) Valor do benefício:  (x) Sobre o valor do provento - Aposentado 

  ( ) Sobre o valor do vencimento - Ativo 

  
( ) Sobre o valor da média aritmética 
apurada 

03 3) Situação do Servidor:  ( ) Ativo 

  (x)Inativo 

04 4) Data do óbito: (x) Antes de 30/12/2003, não aplica redutor 

  ( ) Depois de 30/12/2003, aplica redutor 

06 6) Fundamentação legal utilizada:    
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( ) Art. 40, § 7º, Inciso I, da CF/1988 – 
Redação dada pela EC nº 41/2003 

  

( ) Art. 40, § 7º, inciso II, da CF/1988 – 
Redação dada pela EC nº 41/2003 

  ( ) EC nº 20/1998 

  
( ) Parágrafo Único do Art. 3º da EC nº 
47/2005 

  ( ) Art. 2º da Lei nº 10.887/2004 

  (x) Outro 

07 7) Código(s) Fundamentos Legais da Aposentadoria no FISCAP: nºs: não se aplica 

  
Comentário do analista: foi utilizado como fundamento legal o art. 2º da Lei 528, os artigos 30 e 31 da Lei 2.063 e o 
inciso V, art. 201 da CR/88. 

 
 

    
 

DA ANÁLISE DO ATO DE CONCESSÃO 
Nº  ANÁLISE DO ATO  SIM NÃO N/A FLS 
01 O ato encaminhado trata de concessão de pensão? x     s/n 

02 O ato encaminhado trata de ato de alteração de pensão?     x   

03 Na portaria de concessão e/ou alteração de pensão o fundamento 
legal está de acordo com a legislação vigente?     x   

04 A portaria de concessão ou alteração foi alterada por outra 
portaria ou por retificações publicadas no Órgão Oficial?     x   

05 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo órgão 
é com base na aposentadoria voluntária do ex-servidor? x     s/n 

06 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo órgão 
é com base na aposentadoria compulsória do ex-servidor?     x   

07 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo órgão 
é com base na aposentadoria por invalidez do ex-servidor?     x   

08 A pensão requerida pela(o) beneficiária(o) e concedida pelo órgão 
é com base na remuneração do ex-servidor ativo?     x   

09 Na concessão/alteração do ato de pensão, os requisitos 
estabelecidos por lei (art. 40, § 7º, Inciso I e II, da CF/1988 – 
redação dada pela EC nº 41/2003),  foram cumpridos? 

    x   

10 O cálculo da pensão foi aplicado o redutor de 30%, conforme a 
orientação do art. 40, § 7º, inciso I e II, da CF/1988, redação dada 
pela EC nº 41/2003? 

    x   

11 O cálculo da pensão foi com base no valor da aposentadoria do ex-
servidor concedida pela média aritmética de acordo com a EC nº 
41/2003 e Lei 10.887/2004? 

    x   

12 O Ato de Pensão consta todos os dados cadastrais e financeiros da 
pensão?     x   
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Comentário do analista: pensão concedida em março de 2003, à época não se aplicavam algumas das exigências da 
atualidade. 

 
 

    
 

DA ANÁLISE DO FORMULÁRIO DO FISCAP/TCE 
01 Registro no FISCAP Nº: não se aplica 
02 Anexado ao processo  ( ) Sim (x) Não 
03 3) Nome do responsável pelo ato: Davson do Prado Nº CPF do responsável pelo ato: não consta 
  Carlaile Jesus Pedrosa                                                            não consta 

  Nº ANÁLISE DO FORMULÁRIO SIM NÃO N/A FLS 

01 Dados do instituidor estão corretos?     x   

02 A descrição dos fundamentos legais da aposentadoria do 
instituidor foi informada?     x   

03 Os dados sobre o órgão/entidade e autoridade responsável estão 
corretos?     x   

04 Os dados da concessão/alteração estão corretos?     x   

05 A descrição dos fundamentos legais da pensão/alteração está 
correta?     x   

06 Os dados dos benefícios estão corretos?     x   

07 Os dados das vantagens estão corretos?     x   

08 O redutor (30%) foi inserido no campo "Dados de vantagens"?     x   

09 O formulário foi preenchido esclarecimentos do(a) Gestor(a) de 
Pessoal?     x   

10 Os dados dos beneficiários estão corretos?     x   

11 A descrição dos fundamentos legais do beneficiário da 
pensão/alteração está correta?     x   

12 A cota da pensão vitalícia e/ou temporária foi preenchida 
corretamente de acordo com a quantidade de beneficiários?     x   

Comentário do analista: Pensão concedida em março de 2003, não utilizava o FISCAP. 

 
 

CHECK LIST DE CONCESSÃO DE PENSÃO 

     IDENTIFICAÇÃO DO ATO DE PENSÃO 
Processo Nº 14504/2009 renumerado IPREMB 248/2013 Análise:       
  ( ) Inicial 

  
(x) 
Revisão/Alteração 

Nome do(a) Instituidor(a)  Luzia da Glória Correa Lima Sexo:     ( ) Masculino 
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              (x) Feminino 

CPF: 600.459.306-00 
Data do óbito: 25/09/2009 
Pensão:  (x) Vitalícia 

( ) Temporária 
BENEFICIÁRIOS 

Nome(s) e CPF: Ildebrando Ferreira Lima - CPF: 091.086.616-34 

Grau de parentesco: cônjuge 

Idade: 62 anos 

 

 
DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 

01 Requerimento do(s) beneficiários(s) x     1 

02 Declaração se recebe mais de duas pensões – Art. 60 da Lei 
4275/2005 x     8 

03 Declaração se recebe salário ou outros rendimentos x     8 

04 Certidão de casamento x     3; s/n 

05 Certidão de nascimento do(s) filho(s)     x   

06 Certidão de óbito do(a) ex-servidor(a) x     2 

07 Documentos referentes à aposentadoria do servidor (cópias) - 
(PORTARIA QUE CONCEDEU APOSENTADORIA) x     13 

08 Mapa de tempo de serviço para fins de aposentadoria 
(SERVIDOR FALECIDO EM ATIVIDADE - CERTIDÃO DE TEMPO 
TOTAL DE SERVIÇO) 

    x   

09 Comprovante de rendimentos do servidor (último 
contracheque) x     9 

10 Documento pessoal dos beneficiários (Identidade, CPF e 
Outros) x     5 

11 Ato de concessão de pensão x     13 

12 Ato concessório publicado no ORGÃO OFICIAL x     13 

13 Ato concessório de alteração nº     x   

14 Decisão Judicial para concessão/alteração de pensão     x   

15 Comprovante de conta corrente dos beneficiários x     7 

16 Documentos que comprovam o vínculo e a dependência 
econômica do beneficiário com o servidor x     3 

17 Declaração de união estável emitida pelo cartório, órgão ou 
pelo servidor (documento autenticado)     x   
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18 Declaração de união estável por meio de testemunho de 
pessoas (documentação autenticada)     x   

19 Justificação Judicial sobre União Estável com servidor     x   

20 Laudo médico do(s) beneficiário(s)     x   

21 Tutela e/ou Curatela     x   

22 Documento indicando situação do ex-segurado na data do 
óbito (ativo ou inativo) x     9; 10; 13 

23 Documento indicando a data e a forma de ingresso do ex-
servidor no cargo público x     16 

24 Demonstrativo de cálculo da pensão, com dados do ex-
segurado e a fundamentação legal x     10 

25 Demonstrativo de pagamento do benefício da pensão relativo 
ao mês subsequente à concessão x     15 

26 Número do Processo e do registro, se houver, de 
aposentadoria ou do ex-segurado, no âmbito do TCE     x   

27 Formulário de concessão/alteração do FISCAP x     17;18; 24; 25 

Comentário do analista: Ato revisional de pensão averbado pelo TCE na sessão de 30/06/2016, conforme Relatório 
de Dados do Processo acostado aos autos às fls. 29/32. 

 
     

 
DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 No requerimento do(a) beneficiário(a) foi verificado se o 

embasamento legal está de acordo com a portaria de pensão? x     1; 13 

02 Os documentos pessoais do(s) beneficiário(s) estão 
autenticados pelo cartório ou pelo(a) servidor(a) do órgão? x     4 a 7 

03 Os documentos pessoais do beneficiário(s) contidos no 
processo que foram emitidos pelo órgão estão assinados pela 
autoridade competente? 

    x   

04 O nome da autoridade que assinou a portaria de 
concessão/alteração está de acordo com a portaria publicada 
no Órgão Oficial? 

    x   

05 Os documentos de certidão de óbito, casamento e 
nascimento (originais ou cópias) estão autenticados? x     2 e 3 

06 Nos casos de concessão para a viúva e companheira, foi 
verificado se a certidão de casamento da viúva contém 
averbação de separação. 

    x   

07 O Laudo Médico foi emitido pela junta médica de órgão 
público, contendo a assinatura de três médicos, no qual 
atestou a invalidez e incapacidade definitiva para o trabalho? 

    x   

08 A Declaração de união estável (companheira) emitida pelo 
cartório, órgão ou pelo servidor é posterior a data de 
separação do servidor com a viúva? 

    x   

09 A anexação dos três ou mais documentos comprovam o 
vínculo e a dependência econômica do servidor com a 
companheira ou outro beneficiário? 

    x   
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10  A pensão será concedida à ex-esposa (separada 
judicialmente) por que ela recebe pensão alimentícia?     x   

11 A pensão será concedida para a viúva(o) e companheira(o), 
tendo em vista documentos comprobatórios?     x   

12 A viúva é a única beneficiária da pensão? x     2 

13 A companheira é a única beneficiária da pensão?     x   

14 Os filhos e enteados ou outros requerentes são os únicos 
beneficiários da pensão?     x   

15 Os beneficiários da pensão são designados? (vitalícia ou 
temporária) x     13 

16 A Tutela/Curatela tem decisão definitiva proferida pela 
autoridade competente do judiciário?     x   

17 Consta no processo renúncia de beneficiário de pensão?     x   

18 A exclusão do beneficiário de pensão está justificada e 
fundamentada legalmente?     x   

19 O(s) beneficiário(s) da pensão declaram que estão em 
conformidade com o disposto do Art. 60 da Lei 4.275/2005 
(vedada mais de duas pensões). 

x     8 

Comentário do analista: 1) Não é possível analisar se o nome da autoridade que assinou a portaria de concessão está 
de acordo com a portaria publicada no órgão oficial porque não consta a cópia do órgão oficial, apenas uma certidão 
informando que foi publicada no órgão oficial em 01/12/2009. 

      
 

ATO DE PENSÃO 

01 1) Ato de pensão:  (x) Concessão 

  ( ) Alteração 

02 2) Valor do benefício:  (x) Sobre o valor do provento - Aposentado 

  ( ) Sobre o valor do vencimento - Ativo 

  ( ) Sobre o valor da média aritmética apurada 

03 3) Situação do Servidor:  ( ) Ativo       

  (x)Inativo       

04 4) Data do óbito:  ( ) Antes de 30/12/2003, não aplica redutor 

  (x) Depois de 30/12/2003, aplica redutor 

06 6) Fundamentação legal utilizada:  

 

  

(x) Art. 40, § 7º, Inciso I, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  

( ) Art. 40, § 7º, inciso II, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  ( ) EC nº 20/1998 

  ( ) Parágrafo Único do Art. 3º da EC nº 47/2005 

  ( ) Art. 2º da Lei nº 10.887/2004 
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  (x) Outro 

07 7) Código(s) Fundamentos Legais da Aposentadoria no FISCAP: nºs: não se aplica. 

  
Comentário do analista: 1) também utilizou como fundamento legal a Lei Municipal nº 4.375. 

 
 

    
 

DA ANÁLISE DO ATO DE CONCESSÃO 
Nº  ANÁLISE DO ATO  SIM NÃO N/A FLS 
01 O ato encaminhado trata de concessão de pensão? x     13 

02 O ato encaminhado trata de ato de alteração de pensão?     x   

03 Na portaria de concessão e/ou alteração de pensão o 
fundamento legal está de acordo com a legislação vigente? x       

04 A portaria de concessão ou alteração foi alterada por outra 
portaria ou por retificações publicadas no Órgão Oficial?     x   

05 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria voluntária do ex-servidor?     x   

06 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria compulsória do ex-
servidor? 

    x   

07 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria por invalidez do ex-
servidor? 

x     13 

08 A pensão requerida pela(o) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na remuneração do ex-servidor ativo?     x   

09 Na concessão/alteração do ato de pensão, os requisitos 
estabelecidos por lei (art. 40, § 7º, Inciso I e II, da CF/1988 – 
redação dada pela EC nº 41/2003),  foram cumpridos?  

x     13 

10 O cálculo da pensão foi aplicado o redutor de 30%, conforme 
a orientação do art. 40, § 7º, inciso I e II, da CF/1988, redação 
dada pela EC nº 41/2003? 

    x   

11 O cálculo da pensão foi com base no valor da aposentadoria 
do ex-servidor concedida pela média aritmética de acordo 
com a EC nº 41/2003 e Lei 10.887/2004? 

x     12 

12 O Ato de Pensão consta todos os dados cadastrais e 
financeiros da pensão? x       

Comentário do analista: 

 
 

    
 

DA ANÁLISE DO FORMULÁRIO DO FISCAP/TCE 
01 Registro no FISCAP Nº: 
02 Anexado ao processo  ( ) Sim ( ) Não 
03 3) Nome do responsável pelo ato  Nº CPF do responsável pelo ato 

  Nº ANÁLISE DO FORMULÁRIO SIM NÃO N/A FLS 
01 Dados do instituidor estão corretos?         
02 A descrição dos fundamentos legais da aposentadoria do         
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instituidor foi informada? 

03 Os dados sobre o órgão/entidade e autoridade responsável 
estão corretos?         

04 Os dados da concessão/alteração estão corretos?         
05 A descrição dos fundamentos legais da pensão/alteração está 

correta?         
06 Os dados dos benefícios estão corretos?         
07 Os dados das vantagens estão corretos?         
08 O redutor (30%) foi inserido no campo "Dados de vantagens"?         
09 O formulário foi preenchido esclarecimentos do(a) Gestor(a) 

de Pessoal?         
10 Os dados dos beneficiários estão corretos?         
11 A descrição dos fundamentos legais do beneficiário da 

pensão/alteração está correta?         
12 A cota da pensão vitalícia e/ou temporária foi preenchida 

corretamente de acordo com a quantidade de beneficiários?         
Comentário do analista: 

 
 
 

 
CHECK LIST DE CONCESSÃO DE PENSÃO 

      
 

IDENTIFICAÇÃO DO ATO DE PENSÃO 

 
Processo Nº 12167 renumerado IPREMB 866/2014 Análise:       

 
  ( ) Inicial 

 
  (x) Revisão/Alteração 

 
Nome do(a) Instituidor(a): José Lucindo Neto   Sexo:     (x) Masculino 

 

              ( ) Feminino 

 
CPF: 391.398.756-87 

 
Data do óbito: 30/10/2000 

 
Pensão:  (x) Vitalícia 

 
( ) Temporária 

 
BENEFICIÁRIOS 

 
Nome(s) e CPF: Maria Catarina de Jesus - CPF: 711.842.526-53 

 
  
 

Grau de parentesco: cônjuge 

 
 

Idade: 59 anos 

 
  

    

 
DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
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01 Requerimento do(s) beneficiários(s) x     1 

02 Declaração se recebe mais de duas pensões – Art. 60 da Lei 
4275/2005     x   

03 Certidão de casamento x     3; s/n 

04 Certidão de nascimento do(s) filho(s)     x   

05 Certidão de óbito do(a) ex-servidor(a) x     2; s/n 

06 Documentos referentes à aposentadoria do servidor (cópias) - 
(PORTARIA QUE CONCEDEU APOSENTADORIA)     x   

07 
Certidão de tempo total de serviço / contribuição      x   

08 Comprovante de rendimentos do servidor (último contracheque) x     5 

09 Documento pessoal dos beneficiários (Identidade, CPF e Outros) x     4; 4-v 

10 Ato de concessão de pensão x     8 

11 Ato concessório publicado no ORGÃO OFICIAL     x   

12 Ato concessório de alteração nº     x   

13 Decisão Judicial para concessão/alteração de pensão     x   

14 Comprovante de conta corrente dos beneficiários     x   

15 Documentos que comprovam o vínculo e a dependência 
econômica do beneficiário com o servidor x     3 

16 Laudo médico do(s) beneficiário(s)     x   

17 Tutela e/ou Curatela     x   

18 Documento indicando situação do ex-segurado na data do óbito 
(ativo ou inativo) x     5 

19 Documento indicando a data e a forma de ingresso do ex-servidor 
no cargo público     x   

20 Demonstrativo de cálculo da pensão, com dados do ex-segurado e 
a fundamentação legal     x   

21 Demonstrativo de pagamento do benefício da pensão relativo ao 
mês subsequente à concessão     x   

22 Número do Processo e do registro, se houver, de aposentadoria 
ou do ex-segurado, no âmbito do TCE x     11; 12 

23 Formulário de concessão/alteração do FISCAP     x   

Comentário do analista: 1) processo antigo, nem todos os documentos exigidos hoje eram exigidos à época. 2) 
Conforme fichas financeiras, acostadas às fls. 09/10; a servidora acumula os proventos da pensão por morte de ativo 
(Conversão) com os de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição. 3) O processo de pensão foi 
homologado pelo TCE, na sessão de 24/10/2009 - deferido o registro da súmula 105. 

 
 
 

     

 
DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
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01 No requerimento do(a) beneficiário(a) foi verificado se o 
embasamento legal está de acordo com a portaria de pensão?     x   

02 Os documentos pessoais do(s) beneficiário(s) estão autenticados 
pelo cartório ou pelo(a) servidor(a) do órgão?   x     

03 Os documentos pessoais do beneficiário(s) contidos no processo 
que foram emitidos pelo órgão estão assinados pela autoridade 
competente? 

  x   5 

04 Os documentos de certidão de óbito, casamento e nascimento 
(originais ou cópias) estão autenticados?   x   2; 3 

05 Nos casos de concessão para a viúva e companheira, foi verificado 
se a certidão de casamento da viúva contém averbação de 
separação. 

    x   

06 O Laudo Médico foi emitido pela junta médica de órgão público, 
contendo a assinatura de três médicos, no qual atestou  invalidez 
e incapacidade definitiva para o trabalho? 

    x   

07 A Declaração de união estável (companheira) emitida pelo cartório 
ou pelo servidor é posterior a data de separação do servidor com 
a viúva? 

    x   

08 A anexação dos três ou mais documentos comprovam o vínculo e 
a dependência econômica do servidor com a companheira ou 
outro beneficiário? 

    x   

09 A pensão será concedida à ex-esposa (separada judicialmente) por 
que ela recebe pensão alimentícia?     x   

10 A pensão será concedida para a viúva(o) e companheira(o), tendo 
em vista documentos comprobatórios?     x   

11 A viúva é a única beneficiária da pensão? x     6;7 

12 A companheira é a única beneficiária da pensão?     x   

13 Os filhos e enteados ou outros requerentes são os únicos 
beneficiários da pensão?     x   

14 Os beneficiários da pensão são designados? (vitalícia ou 
temporária) x     8 

15 A Tutela/Curatela tem decisão definitiva proferida pela autoridade 
competente do judiciário?     x   

16 Consta no processo renúncia de beneficiário de pensão?     x   

17 A exclusão do beneficiário de pensão está justificada e 
fundamentada legalmente?     x   

18 O(s) beneficiário(s) da pensão declaram que estão em 
conformidade com o disposto do Art. 60 da Lei 4.275/2005 
(vedada mais de duas pensões). 

    x   

Comentário do analista: Os documentos pessoais não estão autenticados pelo cartório nem por funcionário público. 
2) à fl. 5 consta um contracheque que não está assinado pelo emitente. 3) O decreto que concedeu a pensão não 
tem número. 

      
 

ATO DE PENSÃO 

01 1) Ato de pensão:  (x) Concessão 

  ( ) Alteração 
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02 2) Valor do benefício:  ( ) Sobre o valor do provento - Aposentado 

  (x) Sobre o valor do vencimento - Ativo 

  
( ) Sobre o valor da média aritmética 
apurada 

03 3) Situação do Servidor:  (x) Ativo       

  
( ) 
Inativo       

04 4) Data do óbito: (x) Antes de 30/12/2003, não aplica redutor 

  ( ) Depois de 30/12/2003, aplica redutor 

06 

6) Fundamentação legal utilizada:  ( ) Art. 40, § 7º, Inciso I, da CF/1988 – 
Redação dada pela EC nº 41/2003 

  

( ) Art. 40, § 7º, inciso II, da CF/1988 – 
Redação dada pela EC nº 41/2003 

  
( ) EC nº 20/1998 

  
( ) Parágrafo Único do Art. 3º da EC nº 
47/2005 

  ( ) Art. 2º da Lei nº 10.887/2004 

  (x) Outro 

07 7) Código(s) Fundamentos Legais da Aposentadoria no FISCAP: nºs: 

  
Comentário do analista: A fundamentação legal utilizada se embasou nas Leis Municipais nº: 528 e 2.063 e nos arts. 
40 e 201, V, da CF/88. 

 
 

    
 

DA ANÁLISE DO ATO DE CONCESSÃO 
Nº  ANÁLISE DO ATO  SIM NÃO N/A FLS 
01 O ato encaminhado trata de concessão de pensão? x     8 

02 O ato encaminhado trata de ato de alteração de pensão?     x   

03 Na portaria de concessão e/ou alteração de pensão o fundamento 
legal está de acordo com a legislação vigente?     x   

04 A portaria de concessão ou alteração foi alterada por outra 
portaria ou por retificações publicadas no Órgão Oficial?     x   

05 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo órgão 
é com base na aposentadoria voluntária do ex-servidor?     x   

06 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo órgão 
é com base na aposentadoria compulsória do ex-servidor?     x   

07 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo órgão 
é com base na aposentadoria por invalidez do ex-servidor?     x   

08 A pensão requerida pela(o) beneficiária(o) e concedida pelo órgão 
é com base na remuneração do ex-servidor ativo? x     5 
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09 Na concessão/alteração do ato de pensão, os requisitos 
estabelecidos por lei (art. 40, § 7º, Inciso I e II, da CF/1988 – 
redação dada pela EC nº 41/2003),  foram cumpridos?  

    x   

10 O cálculo da pensão foi aplicado o redutor de 30%, conforme a 
orientação do art. 40, § 7º, inciso I e II, da CF/1988, redação dada 
pela EC nº 41/2003? 

    x   

11 O cálculo da pensão foi com base no valor da aposentadoria do ex-
servidor concedida pela média aritmética de acordo com a EC nº 
41/2003? 

    x   

12 O Ato de Pensão consta todos os dados cadastrais e financeiros da 
pensão? x     8 

Comentário do analista: 1) No decreto de concessão de pensão não consta a fundamentação legal. 2) À época não 
existia o órgão oficial. 

 
 

    
 

DA ANÁLISE DO FORMULÁRIO DO FISCAP/TCE 
01 Registro no FISCAP Nº: não se aplica 

02 Anexado ao processo ( ) Sim ( ) Não 

03 3) Nome do responsável pelo ato: Jésus Mario de Almeida Lima Nº CPF do responsável pelo ato: não consta 

                                                                Reinaldo José de Melo                                                            não consta 

                                                                Ana Maria da Silva Santos                                                            não consta 

  Nº ANÁLISE DO FORMULÁRIO SIM NÃO N/A FLS 

01 Dados do instituidor estão corretos?     x   

02 A descrição dos fundamentos legais da aposentadoria do 
instituidor foi informada?     x   

03 Os dados sobre o órgão/entidade e autoridade responsável estão 
corretos?     x   

04 Os dados da concessão/alteração estão corretos?     x   

05 A descrição dos fundamentos legais da pensão/alteração está 
correta?     x   

06 Os dados dos benefícios estão corretos?     x   

07 Os dados das vantagens estão corretos?     x   

08 O redutor (30%) foi inserido no campo "Dados de vantagens"?     x   

09 O formulário foi preenchido esclarecimentos do(a) Gestor(a) de 
Pessoal?     x   

10 Os dados dos beneficiários estão corretos?     x   

11 A descrição dos fundamentos legais do beneficiário da 
pensão/alteração está correta?     x   

12 A cota da pensão vitalícia e/ou temporária foi preenchida 
corretamente de acordo com a quantidade de beneficiários?     x   

Comentário do analista: pensão concedida em 2000, ainda não eram lançados dados no FISCAP. 

 
 
 

CHECK LIST DE CONCESSÃO DE PENSÃO 
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     IDENTIFICAÇÃO DO ATO DE PENSÃO 
Processo Nº 9526 renumerado IPREMB Nº 623/2014 Análise:       
  ( ) Inicial 
  (x) Revisão/Alteração 
Nome do(a) Instituidor(a)  João Bonifácio Moreira Sexo:     (x) Masculino 

              ( ) Feminino 

CPF: 071.813.456-72 
Data do óbito: 08/02/2002 
Pensão:  (x) Vitalícia 

( ) Temporária 
BENEFICIÁRIOS 

Nome(s) e CPF: Maria Odília da Conceição Moreira - 067.535.976-70 e Bruno (não consta sobrenome nem CPF) 

Grau de parentesco: cônjuge / filho menor 

Idade: 59 anos / 16 anos 

 

  DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 

01 Requerimento do(s) beneficiários(s) x     1 

02 Declaração se recebe mais de duas pensões – Art. 60 da Lei 
4275/2005     x   

03 Declaração se recebe salário ou outros rendimentos     x   

04 Certidão de casamento x       

05 Certidão de nascimento do(s) filho(s)   x     

06 Certidão de óbito do(a) ex-servidor(a) x     2 

07 Documentos referentes à aposentadoria do servidor (cópias) - 
(PORTARIA QUE CONCEDEU APOSENTADORIA) x       

08 Mapa de tempo de serviço para fins de aposentadoria 
(SERVIDOR FALECIDO EM ATIVIDADE - CERTIDÃO DE TEMPO 
TOTAL DE SERVIÇO) 

x     12 

09 Comprovante de rendimentos do servidor (último 
contracheque) x     6 

10 Documento pessoal dos beneficiários (Identidade, CPF e 
Outros) x     3 a 5 

11 Ato de concessão de pensão x     13 

12 Ato concessório publicado no ORGÃO OFICIAL     x   

13 Ato concessório de alteração nº     x   

14 Decisão Judicial para concessão/alteração de pensão     x   
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15 Comprovante de conta corrente dos beneficiários     x   

16 Documentos que comprovam o vínculo e a dependência 
econômica do beneficiário com o servidor x     4 

17 Declaração de união estável emitida pelo cartório, órgão ou 
pelo servidor (documento autenticado)     x   

18 Declaração de união estável por meio de testemunho de 
pessoas (documentação autenticada)     x   

19 Justificação Judicial sobre União Estável com servidor     x   

20 Laudo médico do(s) beneficiário(s)     x   

21 Tutela e/ou Curatela     x   

22 Documento indicando situação do ex-segurado na data do 
óbito (ativo ou inativo) x     7 a 8 

23 Documento indicando a data e a forma de ingresso do ex-
servidor no cargo público x     12 

24 Demonstrativo de cálculo da pensão, com dados do ex-
segurado e a fundamentação legal x     16 

25 Demonstrativo de pagamento do benefício da pensão relativo 
ao mês subsequente à concessão x     10 

26 Número do Processo e do registro, se houver, de 
aposentadoria ou do ex-segurado, no âmbito do TCE x     17 

27 Formulário de concessão/alteração do FISCAP x     17/18 

Comentário do analista: 1) A pensão foi concedida para duas pessoas, a esposa - Maria Odília e ao filho menor de 
idade - Bruno, no importe de 50% para cada. Porém, o processo trata-se apenas do requerimento da esposa. Não 
tivemos acesso ao processo que concedeu a pensão ao filho. Consultando o sistema Aspprev na data de 15/10/2019 
e a documentação de recadastro, constatamos que a viúva recebe 100% da pensão. 2) No formulário do FISCAP, 
gerado em 13/05/2010, foi cadastrado que a viúva era beneficiária de 50% da pensão, porém, nesta data, o filho já 
havia alcançado a maioridade. 

 
     

 
DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 No requerimento do(a) beneficiário(a) foi verificado se o 

embasamento legal está de acordo com a portaria de pensão?     x   

02 Os documentos pessoais do(s) beneficiário(s) estão 
autenticados pelo cartório ou pelo(a) servidor(a) do órgão? x     3/5; 8/9; 11 

03 Os documentos pessoais do beneficiário(s) contidos no 
processo que foram emitidos pelo órgão estão assinados pela 
autoridade competente? 

x     6; 10; 12/13 

04 O nome da autoridade que assinou a portaria de 
concessão/alteração está de acordo com a portaria publicada? x     13 

05 Os documentos de certidão de óbito, casamento e nascimento 
(originais ou cópias) estão autenticados?   x     

06 Nos casos de concessão para a viúva e companheira, foi 
verificado se a certidão de casamento da viúva contém 
averbação de separação. 

x     4; s/n 
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07 O Laudo Médico foi emitido pela junta médica de órgão 
público, contendo a assinatura de três médico, no qual atestou 
a invalidez e incapacidade definitiva para o trabalho? 

    x   

08 A Declaração de união estável (companheira) emitida pelo 
cartório, órgão ou pelo servidor é posterior a data de 
separação do servidor com a viúva? 

    x   

09 A anexação dos três ou mais documentos comprovam o 
vínculo e a dependência econômica do servidor com a 
companheira ou outro beneficiário? 

    x   

10  A pensão será concedida à ex-esposa (separada judicialmente) 
por que ela recebe pensão alimentícia?     x   

11 A pensão será concedida para a viúva(o) e companheira(o), 
tendo em vista documentos comprobatórios? x       

12 A viúva é a única beneficiária da pensão?   x   7 a 8 

13 A companheira é a única beneficiária da pensão?     x   

14 Os filhos e enteados ou outros requerentes são os únicos 
beneficiários da pensão?   x   7 a 8 

15 Os beneficiários da pensão são designados? (vitalícia ou 
temporária) x     7 a 8 

16 A Tutela/Curatela tem decisão definitiva proferida pela 
autoridade competente do judiciário?     x   

17 Consta no processo renúncia de beneficiário de pensão?     x   

18 A exclusão do beneficiário de pensão está justificada e 
fundamentada legalmente?     x   

19 O(s) beneficiário(s) da pensão declaram que estão em 
conformidade com o disposto do Art. 60 da Lei 4.275/2005 
(vedada mais de duas pensões). 

    x   

Comentário do analista:  

      
 

ATO DE PENSÃO 

01 1) Ato de pensão:  (x) Concessão 

  ( ) Alteração 

02 2) Valor do benefício:  ( ) Sobre o valor do provento - Aposentado 

  (x) Sobre o valor do vencimento - Ativo 

  ( ) Sobre o valor da média aritmética apurada 

03 3) Situação do Servidor:  (x) Ativo       

  
( ) 
Inativo       

04 4) Data do óbito:  (x) Antes de 30/12/2003, não aplica redutor 

  ( ) Depois de 30/12/2003, aplica redutor 

06 6) Fundamentação legal utilizada:   

  

( ) Art. 40, § 7º, Inciso I, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 
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( ) Art. 40, § 7º, inciso II, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  ( ) EC nº 20/1998 

  ( ) Parágrafo Único do Art. 3º da EC nº 47/2005 

  ( ) Art. 2º da Lei nº 10.887/2004 

  (x) Outro 

07 7) Código(s) Fundamentos Legais da Aposentadoria no FISCAP: nºs: não se aplica 

  
Comentário do analista: O embasamento legal para o deferimento da pensão se deu com fulcro nas Leis  Municipais 
Nº 528 e 2.063. 

 
 

    
 

DA ANÁLISE DO ATO DE CONCESSÃO 
Nº  ANÁLISE DO ATO  SIM NÃO N/A FLS 
01 O ato encaminhado trata de concessão de pensão? x     13 

02 O ato encaminhado trata de ato de alteração de pensão?   x     

03 Na portaria de concessão e/ou alteração de pensão o 
fundamento legal está de acordo com a legislação vigente?     x   

04 A portaria de concessão ou alteração foi alterada por outra 
portaria ou por retificações publicadas em Órgão Oficial?     x   

05 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria voluntária do ex-servidor?     x   

06 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria compulsória do ex-
servidor? 

    x   

07 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria por invalidez do ex-
servidor? 

    x   

08 A pensão requerida pela(o) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na remuneração do ex-servidor ativo? x     7 a 8 

09 Na concessão/alteração do ato de pensão, os requisitos 
estabelecidos por lei (art. 40, § 7º, Inciso I e II, da CF/1988 – 
redação dada pela EC nº 41/2003), foram cumpridos?  

    x   

10 O cálculo da pensão foi aplicado o redutor de 30%, conforme a 
orientação do art. 40, § 7º, inciso I e II, da CF/1988, redação 
dada pela EC nº 41/2003? 

    x   

11 O cálculo da pensão foi com base no valor da aposentadoria do 
ex-servidor concedida pela média aritmética de acordo com a 
EC nº 41/2003 e Lei 10.887/2004? 

    x   

12 O Ato de Pensão consta todos os dados cadastrais e financeiros 
da pensão? x       

Comentário do analista: 1) foi dada publicidade ao Decreto de concessão de pensão através da sua fixação na sede 
da Prefeitura em 11/03/2002, conforme se verifica na certidão acostada à fl. 19. 

 
 

    
 

DA ANÁLISE DO FORMULÁRIO DO FISCAP/TCE 
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01 Registro no FISCAP Nº: 816354 
02 Anexado ao processo  (x) Sim ( ) Não 
03 3) Nome do responsável pelo ato: Valter Silva Teixeira  Nº CPF do responsável pelo ato: não consta 
                                                                José de Oliveira Barbosa                                                            não consta 
                                                               João Bonifácio Moreira                                                            não consta 

  Nº ANÁLISE DO FORMULÁRIO SIM NÃO N/A FLS 

01 Dados do instituidor estão corretos? x     13 

02 A descrição dos fundamentos legais da aposentadoria do 
instituidor foi informada?     x   

03 Os dados sobre o órgão/entidade e autoridade responsável 
estão corretos? x     13 

04 Os dados da concessão/alteração estão corretos? x     13 

05 A descrição dos fundamentos legais da pensão/alteração está 
correta?     x   

06 Os dados dos benefícios estão corretos? x     13 

07 Os dados das vantagens estão corretos? x     13 

08 O redutor (30%) foi inserido no campo "Dados de vantagens"?     x   

09 O formulário foi preenchido esclarecimentos do(a) Gestor(a) 
de Pessoal?     x   

10 Os dados dos beneficiários estão corretos? x     13 

11 A descrição dos fundamentos legais do beneficiário da 
pensão/alteração está correta?     x   

12 A cota da pensão vitalícia e/ou temporária foi preenchida 
corretamente de acordo com a quantidade de beneficiários? x     13 

Comentário do analista: 

 
 
 

CHECK LIST DE CONCESSÃO DE PENSÃO 

     IDENTIFICAÇÃO DO ATO DE PENSÃO 
Processo Nº 4759 renumerado IPREMB Nº 794/2014 Análise:       
  ( ) Inicial 
  (x) Revisão/Alteração 
Nome do(a) Instituidor(a): José Gabriel da Silva Duro   Sexo:     (x) Masculino 

              ( ) Feminino 

CPF: 898.418.756-91 
Data do óbito: 22/07/1955 
Pensão:  (x) Vitalícia 

(x) Temporária 
BENEFICIÁRIOS 

Nome(s) e CPF: Narcy Gomes Duro - CPF:  898.418.756-91; Fabiano Gomes Duro (CPF) e Flávio Gomes Duro (CPF). 
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Grau de parentesco: cônjuge e filhos menores. 

Idade: 51 anos 

 

 
DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 

01 Requerimento do(s) beneficiários(s) x     7 

02 Declaração se recebe mais de duas pensões – Art. 60 da Lei 
4275/2005     x   

03 Certidão de casamento x     2 

04 Certidão de nascimento do(s) filho(s) x     3 a 6 

05 Certidão de óbito do(a) ex-servidor(a) x     1 

06 Documentos referentes à aposentadoria do servidor (cópias) - 
(PORTARIA QUE CONCEDEU APOSENTADORIA)     x   

07 
Certidão de tempo total de serviço / contribuição      x   

08 Comprovante de rendimentos do servidor (último contracheque) x     11 

09 Documento pessoal dos beneficiários (Identidade, CPF e Outros)   x     

10 Ato de concessão de pensão   x     

11 Ato concessório publicado no ORGÃO OFICIAL     x   

12 Ato concessório de alteração nº     x   

13 Decisão Judicial para concessão/alteração de pensão     x   

14 Comprovante de conta corrente dos beneficiários     x   

15 Documentos que comprovam o vínculo e a dependência 
econômica do beneficiário com o servidor x     2 

16 Laudo médico do(s) beneficiário(s)     x   

17 Tutela e/ou Curatela     x   

18 Documento indicando situação do ex-segurado na data do óbito 
(ativo ou inativo) x     11 

19 Documento indicando a data e a forma de ingresso do ex-servidor 
no cargo público     x   

20 Demonstrativo de cálculo da pensão, com dados do ex-segurado e 
a fundamentação legal     x   

21 Demonstrativo de pagamento do benefício da pensão relativo ao 
mês subsequente à concessão     x   

22 Número do Processo e do registro, se houver, de aposentadoria ou 
do ex-segurado, no âmbito do TCE x       
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23 Formulário de concessão/alteração do FISCAP     x   

Comentário do analista: 1) No processo consta apenas a certidão de casamento como documento da beneficiária. 2) 
Não consta no processo cópia do Decreto ou portaria que concedeu a pensão. 3) O Processo no TCE é o de nº 
730211, teve deferido o registro com aplicação da súmula 105, na sessão de 31/05/2008. 4) Nos documentos 
enviados para o recadastro não consta a certidão de casamento atualizada. 

 
     

 
DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 No requerimento do(a) beneficiário(a) foi verificado se o 

embasamento legal está de acordo com a portaria de pensão?     x   

02 Os documentos pessoais do(s) beneficiário(s) estão autenticados 
pelo cartório ou pelo(a) servidor(a) do órgão?   x     

03 Os documentos pessoais do beneficiário(s) contidos no processo 
que foram emitidos pelo órgão estão assinados pela autoridade 
competente? 

    x   

04 Os documentos de certidão de óbito, casamento e nascimento 
(originais ou cópias) estão autenticados?   x   1 a 6 

05 Nos casos de concessão para a viúva e companheira, foi verificado 
se a certidão de casamento da viúva contém averbação de 
separação. 

    x   

06 O Laudo Médico foi emitido pela junta médica de órgão público, 
contendo a assinatura de três médicos, no qual atestou  invalidez e 
incapacidade definitiva para o trabalho? 

    x   

07 A Declaração de união estável (companheira) emitida pelo cartório 
ou pelo servidor é posterior a data de separação do servidor com a 
viúva? 

    x   

08 A anexação dos três ou mais documentos comprovam o vínculo e a 
dependência econômica do servidor com a companheira ou outro 
beneficiário? 

    x   

09 A pensão será concedida à ex-esposa (separada judicialmente) por 
que ela recebe pensão alimentícia?     x   

10 A pensão será concedida para a viúva(o) e companheira(o), tendo 
em vista documentos comprobatórios?     x   

11 A viúva é a única beneficiária da pensão?   x     

12 A companheira é a única beneficiária da pensão?     x   

13 Os filhos e enteados ou outros requerentes são os únicos 
beneficiários da pensão?   x     

14 Os beneficiários da pensão são designados? (vitalícia ou 
temporária)     x   

15 A Tutela/Curatela tem decisão definitiva proferida pela autoridade 
competente do judiciário?     x   

16 Consta no processo renúncia de beneficiário de pensão?   x     

17 A exclusão do beneficiário de pensão está justificada e 
fundamentada legalmente?     x   



 

235 
 

18 O(s) beneficiário(s) da pensão declaram que estão em 
conformidade com o disposto do Art. 60 da Lei 4.275/2005 
(vedada mais de duas pensões). 

    x   

Comentário do analista: 1) No processo não foi emitido documentos pessoais da beneficiária pelo órgão. 2) Não 
consta nos autos a ato de concessão da pensão (portaria ou decreto). 

      
 

ATO DE PENSÃO 

01 1) Ato de pensão:  ( ) Concessão 

  ( ) Alteração 

02 2) Valor do benefício:  ( ) Sobre o valor do provento - Aposentado 

  ( ) Sobre o valor do vencimento - Ativo 

  
( ) Sobre o valor da média aritmética 
apurada 

03 3) Situação do Servidor:  ( ) Ativo       

  
( ) 
Inativo       

04 4) Data do óbito: ( ) Antes de 30/12/2003, não aplica redutor 

  ( ) Depois de 30/12/2003, aplica redutor 

06 

6) Fundamentação legal utilizada:  ( ) Art. 40, § 7º, Inciso I, da CF/1988 – 
Redação dada pela EC nº 41/2003 

  

( ) Art. 40, § 7º, inciso II, da CF/1988 – 
Redação dada pela EC nº 41/2003 

  
( ) EC nº 20/1998 

  
( ) Parágrafo Único do Art. 3º da EC nº 
47/2005 

  ( ) Art. 2º da Lei nº 10.887/2004 

  ( ) Outro 

07 7) Código(s) Fundamentos Legais da Aposentadoria no FISCAP: nºs: 

  
Comentário do analista: 1)Não consta nos autos o ato de pensão. 

 
 

    
 

DA ANÁLISE DO ATO DE CONCESSÃO 
Nº  ANÁLISE DO ATO  SIM NÃO N/A FLS 
01 O ato encaminhado trata de concessão de pensão?         

02 O ato encaminhado trata de ato de alteração de pensão?         

03 Na portaria de concessão e/ou alteração de pensão o fundamento 
legal está de acordo com a legislação vigente?         

04 A portaria de concessão ou alteração foi alterada por outra 
portaria ou por retificações publicadas no Órgão Oficial?         
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05 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo órgão 
é com base na aposentadoria voluntária do ex-servidor?         

06 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo órgão 
é com base na aposentadoria compulsória do ex-servidor?         

07 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo órgão 
é com base na aposentadoria por invalidez do ex-servidor?         

08 A pensão requerida pela(o) beneficiária(o) e concedida pelo órgão 
é com base na remuneração do ex-servidor ativo?         

09 Na concessão/alteração do ato de pensão, os requisitos 
estabelecidos por lei (art. 40, § 7º, Inciso I e II, da CF/1988 – 
redação dada pela EC nº 41/2003), foram cumpridos?  

        

10 O cálculo da pensão foi aplicado o redutor de 30%, conforme a 
orientação do art. 40, § 7º, inciso I e II, da CF/1988, redação dada 
pela EC nº 41/2003? 

        

11 O cálculo da pensão foi com base no valor da aposentadoria do ex-
servidor concedida pela média aritmética de acordo com a EC nº 
41/2003? 

        

12 O Ato de Pensão consta todos os dados cadastrais e financeiros da 
pensão?         

Comentário do analista: 1)Não consta nos autos o ato de pensão. 

 
 

    
 

DA ANÁLISE DO FORMULÁRIO DO FISCAP/TCE 
01 Registro no FISCAP Nº: 

02 Anexado ao processo ( ) Sim ( ) Não 

03 3) Nome do responsável pelo ato  Nº CPF do responsável pelo ato 

  Nº ANÁLISE DO FORMULÁRIO SIM NÃO N/A FLS 

01 Dados do instituidor estão corretos?         

02 A descrição dos fundamentos legais da aposentadoria do 
instituidor foi informada?         

03 Os dados sobre o órgão/entidade e autoridade responsável estão 
corretos?         

04 Os dados da concessão/alteração estão corretos?         

05 A descrição dos fundamentos legais da pensão/alteração está 
correta?         

06 Os dados dos benefícios estão corretos?         

07 Os dados das vantagens estão corretos?         

08 O redutor (30%) foi inserido no campo "Dados de vantagens"?         

09 O formulário foi preenchido esclarecimentos do(a) Gestor(a) de 
Pessoal?         

10 Os dados dos beneficiários estão corretos?         

11 A descrição dos fundamentos legais do beneficiário da 
pensão/alteração está correta?         



 

237 
 

12 A cota da pensão vitalícia e/ou temporária foi preenchida 
corretamente de acordo com a quantidade de beneficiários?         

Comentário do analista: 1) Na época não havia registro no FISCAP. 

 
 
 

CHECK LIST DE CONCESSÃO DE PENSÃO 

     IDENTIFICAÇÃO DO ATO DE PENSÃO 
Processo Nº 6305/06 renumerado PA IPREMB Nº 41/2016 Análise:       
  ( ) Inicial 
  (x) Revisão/Alteração 
Nome do(a) Instituidor(a): Nagib Pinto de Oliveira Sexo:     (x) Masculino 

              ( ) Feminino 

CPF: 948.251.658-34 
Data do óbito: 02/06/2006 
Pensão:  (x) Vitalícia 

( ) Temporária 
BENEFICIÁRIOS 

Nome(s) e CPF: Sebastiana Martins Oliveira - CPF: 679.467.046-15 

Grau de parentesco: cônjuge 

Idade: 52 anos 

 

 
DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 

01 Requerimento do(s) beneficiários(s) x     1 

02 Declaração se recebe mais de duas pensões – Art. 60 da Lei 
4275/2005   x     

03 Certidão de casamento x     8; 26 

04 Certidão de nascimento do(s) filho(s)     x   

05 Certidão de óbito do(a) ex-servidor(a) x     2; 23 

06 Documentos referentes à aposentadoria do servidor (cópias) - 
(PORTARIA QUE CONCEDEU APOSENTADORIA)     x   

07 
Certidão de tempo total de serviço / contribuição  x     16 

08 Comprovante de rendimentos do servidor (último 
contracheque) x     9 

09 Documento pessoal dos beneficiários (Identidade, CPF e 
Outros) x     5 a 7 
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10 Ato de concessão de pensão x     14; 25 

11 Ato concessório publicado no ORGÃO OFICIAL     x   

12 Ato concessório de alteração nº     x   

13 Decisão Judicial para concessão/alteração de pensão     x   

14 Comprovante de conta corrente dos beneficiários x     6 

15 Documentos que comprovam o vínculo e a dependência 
econômica do beneficiário com o servidor x     8; 26 

16 Laudo médico do(s) beneficiário(s)     x   

17 Tutela e/ou Curatela     x   

18 Documento indicando situação do ex-segurado na data do 
óbito (ativo ou inativo) x     9; 15 

19 Documento indicando a data e a forma de ingresso do ex-
servidor no cargo público   x     

20 Demonstrativo de cálculo da pensão, com dados do ex-
segurado e a fundamentação legal x     15 

21 Demonstrativo de pagamento do benefício da pensão relativo 
ao mês subsequente à concessão x     17 

22 Número do Processo e do registro, se houver, de 
aposentadoria ou do ex-segurado, no âmbito do TCE x     22 

23 Formulário de concessão/alteração do FISCAP x     19/20 

Comentário do analista: 1) Conforme certidão acostada à fl. 21, O decreto s/nº que concedeu a pensão foi fixado na 
sede da Prefeitura em 18/07/2006. 2) Conforme consta na Declaração de registro, TCE, foi determinado o registro de 
nº 9473/2011, da concessão da pensão de Nagib Pinto de Oliveira, sendo a decisão proferida no Processo nº 816323, 
publicada no Órgão Oficial em 23/08/2011. 3) A beneficiária apresentou documentos de recadastramento em 
01/10/2019, porém a certidão de casamento não está atualizada. 

 
     

 
DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 No requerimento do(a) beneficiário(a) foi verificado se o 

embasamento legal está de acordo com a portaria de pensão?     x   

02 Os documentos pessoais do(s) beneficiário(s) estão 
autenticados pelo cartório ou pelo(a) servidor(a) do órgão? x     5 a 7 

03 Os documentos pessoais do beneficiário(s) contidos no 
processo que foram emitidos pelo órgão estão assinados pela 
autoridade competente? 

x     15; 16; 17 

04 Os documentos de certidão de óbito, casamento e 
nascimento (originais ou cópias) estão autenticados? x     3; 8; 26 

05 Nos casos de concessão para a viúva e companheira, foi 
verificado se a certidão de casamento da viúva contém 
averbação de separação. 

    x   

06 O Laudo Médico foi emitido pela junta médica de órgão 
público, contendo a assinatura de três médicos, no qual 
atestou  invalidez e incapacidade definitiva para o trabalho? 

    x   
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07 A Declaração de união estável (companheira) emitida pelo 
cartório ou pelo servidor é posterior a data de separação do 
servidor com a viúva? 

    x   

08 A anexação dos três ou mais documentos comprovam o 
vínculo e a dependência econômica do servidor com a 
companheira ou outro beneficiário? 

    x   

09 A pensão será concedida à ex-esposa (separada 
judicialmente) por que ela recebe pensão alimentícia?     x   

10 A pensão será concedida para a viúva(o) e companheira(o), 
tendo em vista documentos comprobatórios?     x   

11 A viúva é a única beneficiária da pensão? x     3 

12 A companheira é a única beneficiária da pensão?     x   

13 Os filhos e enteados ou outros requerentes são os únicos 
beneficiários da pensão?     x   

14 Os beneficiários da pensão são designados? (vitalícia ou 
temporária)     x   

15 A Tutela/Curatela tem decisão definitiva proferida pela 
autoridade competente do judiciário?     x   

16 Consta no processo renúncia de beneficiário de pensão?   x     

17 A exclusão do beneficiário de pensão está justificada e 
fundamentada legalmente?     x   

18 O(s) beneficiário(s) da pensão declaram que estão em 
conformidade com o disposto do Art. 60 da Lei 4.275/2005 
(vedada mais de duas pensões). 

  x     

Comentário do analista: 1) não consta declaração da beneficiária sobre a percepção de mais de uma pensão. 

      
 

ATO DE PENSÃO 

01 1) Ato de pensão:  (x) Concessão 

  ( ) Alteração 

02 2) Valor do benefício:  ( ) Sobre o valor do provento - Aposentado 

  (x) Sobre o valor do vencimento - Ativo 

  ( ) Sobre o valor da média aritmética apurada 

03 3) Situação do Servidor:  (x) Ativo       

  
( ) 
Inativo       

04 4) Data do óbito: ( ) Antes de 30/12/2003, não aplica redutor 

  (x) Depois de 30/12/2003, aplica redutor 

06 

6) Fundamentação legal utilizada:  ( ) Art. 40, § 7º, Inciso I, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  

(x) Art. 40, § 7º, inciso II, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  
( ) EC nº 20/1998 
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  ( ) Parágrafo Único do Art. 3º da EC nº 47/2005 

  ( ) Art. 2º da Lei nº 10.887/2004 

  ( ) Outro 

07 7) Código(s) Fundamentos Legais da Aposentadoria no FISCAP: nºs: 

  
Comentário do analista: 

 
 

    
 

DA ANÁLISE DO ATO DE CONCESSÃO 
Nº  ANÁLISE DO ATO  SIM NÃO N/A FLS 
01 O ato encaminhado trata de concessão de pensão? x     14; 25 

02 O ato encaminhado trata de ato de alteração de pensão?     x   

03 Na portaria de concessão e/ou alteração de pensão o 
fundamento legal está de acordo com a legislação vigente? x     14; 25 

04 A portaria de concessão ou alteração foi alterada por outra 
portaria ou por retificações publicadas no Órgão Oficial?     x   

05 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria voluntária do ex-
servidor? 

    x   

06 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria compulsória do ex-
servidor? 

    x   

07 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria por invalidez do ex-
servidor? 

    x   

08 A pensão requerida pela(o) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na remuneração do ex-servidor ativo? x     10; 11 

09 Na concessão/alteração do ato de pensão, os requisitos 
estabelecidos por lei (art. 40, § 7º, Inciso I e II, da CF/1988 – 
redação dada pela EC nº 41/2003),  foram cumpridos?  

x     14; 25 

10 O cálculo da pensão foi aplicado o redutor de 30%, conforme 
a orientação do art. 40, § 7º, inciso I e II, da CF/1988, redação 
dada pela EC nº 41/2003? 

    x   

11 O cálculo da pensão foi com base no valor da aposentadoria 
do ex-servidor concedida pela média aritmética de acordo 
com a EC nº 41/2003? 

    x   

12 O Ato de Pensão consta todos os dados cadastrais e 
financeiros da pensão? x     14; 25 

Comentário do analista: 1) Conforme certidão acostada à fl. 21, O decreto s/nº que concedeu a pensão foi fixado na 
sede da Prefeitura em 18/07/2006. 

 
 

    
 

DA ANÁLISE DO FORMULÁRIO DO FISCAP/TCE 
01 Registro no FISCAP Nº: 816323 

02 Anexado ao processo (x) Sim ( ) Não 

03 3) Nome do responsável pelo ato Carlaile de Jesus Pedrosa Nº CPF do responsável pelo ato: 108.902.546-72 
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                                                                Gilmar Lembi Mascarenhas                                                            264.210.896-15 

                                                                Oscar Diniz Rezende                                                            109.076.026-49 

                                                                Sermo dos Santos Silva                                                            042.538.926-04 

  Nº ANÁLISE DO FORMULÁRIO SIM NÃO N/A FLS 

01 Dados do instituidor estão corretos? x     19/20 

02 A descrição dos fundamentos legais da aposentadoria do 
instituidor foi informada? x     19/20 

03 Os dados sobre o órgão/entidade e autoridade responsável 
estão corretos? x     19/20 

04 Os dados da concessão/alteração estão corretos? x     19/20 

05 A descrição dos fundamentos legais da pensão/alteração está 
correta? x     19/20 

06 Os dados dos benefícios estão corretos? x     19/20 

07 Os dados das vantagens estão corretos?     x   

08 O redutor (30%) foi inserido no campo "Dados de vantagens"?     x   

09 O formulário foi preenchido esclarecimentos do(a) Gestor(a) 
de Pessoal?     x   

10 Os dados dos beneficiários estão corretos? x     19/20 

11 A descrição dos fundamentos legais do beneficiário da 
pensão/alteração está correta? x     19/20 

12 A cota da pensão vitalícia e/ou temporária foi preenchida 
corretamente de acordo com a quantidade de beneficiários? x     19/20 

Comentário do analista: 

 
 
 

CHECK LIST DE CONCESSÃO DE PENSÃO 

     IDENTIFICAÇÃO DO ATO DE PENSÃO 
Processo Nº 10786 renumerado IPREMB Nº 807/2014 Análise:       
  ( ) Inicial 
  (x) Revisão/Alteração 
Nome do(a) Instituidor(a)  Manoel Augusto da Costa Sexo:     (x) Masculino 

              ( ) Feminino 

CPF: 109.063.986-49 
Data do óbito: 08/12/1996 
Pensão:  (x) Vitalícia 

( ) Temporária 
BENEFICIÁRIOS 

Nome(s) e CPF: Nisia de Melo da Costa 
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Grau de parentesco: cônjuge 

Idade: 63 anos 

 

 
DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 

01 Requerimento do(s) beneficiários(s) x     capa 

02 Declaração se recebe mais de duas pensões – Art. 60 da Lei 
4275/2005     x   

03 Certidão de casamento x     3; s/n 

04 Certidão de nascimento do(s) filho(s)     x   

05 Certidão de óbito do(a) ex-servidor(a) x     10 

06 Documentos referentes à aposentadoria do servidor (cópias) - 
(PORTARIA QUE CONCEDEU APOSENTADORIA) x     12 

07 
Certidão de tempo total de serviço / contribuição      x   

08 Comprovante de rendimentos do servidor (último contracheque) x     25 

09 Documento pessoal dos beneficiários (Identidade, CPF e Outros) x     11; 11-v, s/n 

10 Ato de concessão de pensão x     24 

11 Ato concessório publicado no ORGÃO OFICIAL     x   

12 Ato concessório de alteração nº     x   

13 Decisão Judicial para concessão/alteração de pensão     x   

14 Comprovante de conta corrente dos beneficiários     x   

15 Documentos que comprovam o vínculo e a dependência 
econômica do beneficiário com o servidor x     6 

16 Laudo médico do(s) beneficiário(s)     x   

17 Tutela e/ou Curatela     x   

18 Documento indicando situação do ex-segurado na data do óbito 
(ativo ou inativo) x     12 

19 Documento indicando a data e a forma de ingresso do ex-
servidor no cargo público     x   

20 Demonstrativo de cálculo da pensão, com dados do ex-segurado 
e a fundamentação legal     x   

21 Demonstrativo de pagamento do benefício da pensão relativo ao 
mês subsequente à concessão x     26 

22 Número do Processo e do registro, se houver, de aposentadoria 
ou do ex-segurado, no âmbito do TCE x     s/n 

23 Formulário de concessão/alteração do FISCAP     x   

Comentário do analista: 1) O decreto de concessão da pensão foi afixado na sede da Prefeitura no período de 
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21/01/1997 a 21/02/1997, conforme certidão acostada à fl. 4. 2) Conforme documento acostado nos autos, o 
Processo foi registrado no TCE sob o nº 733648, tendo o registro deferido pela súmula 105, na sessão de 
27/04/2010. 

 
     

 
DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 No requerimento do(a) beneficiário(a) foi verificado se o 

embasamento legal está de acordo com a portaria de pensão?     x   

02 Os documentos pessoais do(s) beneficiário(s) estão autenticados 
pelo cartório ou pelo(a) servidor(a) do órgão? x     6; 11; 11-v 

03 Os documentos pessoais do beneficiário(s) contidos no processo 
que foram emitidos pelo órgão estão assinados pela autoridade 
competente? 

    x   

04 Os documentos de certidão de óbito, casamento e nascimento 
(originais ou cópias) estão autenticados? x     3 e 4 

05 Nos casos de concessão para a viúva e companheira, foi 
verificado se a certidão de casamento da viúva contém 
averbação de separação. 

    x   

06 O Laudo Médico foi emitido pela junta médica de órgão público, 
contendo a assinatura de três médicos, no qual atestou  invalidez 
e incapacidade definitiva para o trabalho? 

    x   

07 A Declaração de união estável (companheira) emitida pelo 
cartório ou pelo servidor é posterior a data de separação do 
servidor com a viúva? 

    x   

08 A anexação dos três ou mais documentos comprovam o vínculo e 
a dependência econômica do servidor com a companheira ou 
outro beneficiário? 

    x   

09 A pensão será concedida à ex-esposa (separada judicialmente) 
por que ela recebe pensão alimentícia?     x   

10 A pensão será concedida para a viúva(o) e companheira(o), 
tendo em vista documentos comprobatórios?     x   

11 A viúva é a única beneficiária da pensão? x       

12 A companheira é a única beneficiária da pensão?     x   

13 Os filhos e enteados ou outros requerentes são os únicos 
beneficiários da pensão?     x   

14 Os beneficiários da pensão são designados? (vitalícia ou 
temporária) x     24 

15 A Tutela/Curatela tem decisão definitiva proferida pela 
autoridade competente do judiciário?     x   

16 Consta no processo renúncia de beneficiário de pensão?     x   

17 A exclusão do beneficiário de pensão está justificada e 
fundamentada legalmente?     x   

18 O(s) beneficiário(s) da pensão declaram que estão em 
conformidade com o disposto do Art. 60 da Lei 4.275/2005 
(vedada mais de duas pensões). 

    x   

Comentário do analista: 
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ATO DE PENSÃO 

01 1) Ato de pensão:  (x) Concessão 

  ( ) Alteração 

02 2) Valor do benefício:  (x) Sobre o valor do provento - Aposentado 

  ( ) Sobre o valor do vencimento - Ativo 

  ( ) Sobre o valor da média aritmética apurada 

03 3) Situação do Servidor:  ( ) Ativo       

  (x)Inativo       

04 4) Data do óbito: (x) Antes de 30/12/2003, não aplica redutor 

  ( ) Depois de 30/12/2003, aplica redutor 

06 

6) Fundamentação legal utilizada:  ( ) Art. 40, § 7º, Inciso I, da CF/1988 – 
Redação dada pela EC nº 41/2003 

  

( ) Art. 40, § 7º, inciso II, da CF/1988 – 
Redação dada pela EC nº 41/2003 

  
( ) EC nº 20/1998 

  
( ) Parágrafo Único do Art. 3º da EC nº 
47/2005 

  ( ) Art. 2º da Lei nº 10.887/2004 

  (x) Outro 

07 7) Código(s) Fundamentos Legais da Aposentadoria no FISCAP: nºs: 

  
Comentário do analista: Foi utilizado como embasamento legal a Lei Municipal nº 528/62 e a Lei Municipal nº 
2.063/91. 

 
 

    
 

DA ANÁLISE DO ATO DE CONCESSÃO 
Nº  ANÁLISE DO ATO  SIM NÃO N/A FLS 
01 O ato encaminhado trata de concessão de pensão? x     24 

02 O ato encaminhado trata de ato de alteração de pensão?     x   

03 Na portaria de concessão e/ou alteração de pensão o 
fundamento legal está de acordo com a legislação vigente?     x   

04 A portaria de concessão ou alteração foi alterada por outra 
portaria ou por retificações publicadas no Órgão Oficial?     x   

05 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria voluntária do ex-servidor?     x   

06 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria compulsória do ex-servidor?     x   

07 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria por invalidez do ex-servidor? x       
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08 A pensão requerida pela(o) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na remuneração do ex-servidor ativo?     x   

09 Na concessão/alteração do ato de pensão, os requisitos 
estabelecidos por lei (art. 40, § 7º, Inciso I e II, da CF/1988 – 
redação dada pela EC nº 41/2003),  foram cumpridos?  

    x   

10 O cálculo da pensão foi aplicado o redutor de 30%, conforme a 
orientação do art. 40, § 7º, inciso I e II, da CF/1988, redação dada 
pela EC nº 41/2003? 

    x   

11 O cálculo da pensão foi com base no valor da aposentadoria do 
ex-servidor concedida pela média aritmética de acordo com a EC 
nº 41/2003? 

    x   

12 O Ato de Pensão consta todos os dados cadastrais e financeiros 
da pensão?     x   

Comentário do analista: 1) O decreto de concessão da pensão foi afixado na sede da Prefeitura no período de 
21/01/1997 a 21/02/1997. 

 
 

    
 

DA ANÁLISE DO FORMULÁRIO DO FISCAP/TCE 
01 Registro no FISCAP Nº: não se aplica 

02 Anexado ao processo ( ) Sim ( ) Não 

03 3) Nome do responsável pelo ato  Nº CPF do responsável pelo ato 

  Nº ANÁLISE DO FORMULÁRIO SIM NÃO N/A FLS 

01 Dados do instituidor estão corretos?     x   

02 A descrição dos fundamentos legais da aposentadoria do 
instituidor foi informada?     x   

03 Os dados sobre o órgão/entidade e autoridade responsável estão 
corretos?     x   

04 Os dados da concessão/alteração estão corretos?     x   

05 A descrição dos fundamentos legais da pensão/alteração está 
correta?     x   

06 Os dados dos benefícios estão corretos?     x   

07 Os dados das vantagens estão corretos?     x   

08 O redutor (30%) foi inserido no campo "Dados de vantagens"?     x   

09 O formulário foi preenchido esclarecimentos do(a) Gestor(a) de 
Pessoal?     x   

10 Os dados dos beneficiários estão corretos?     x   

11 A descrição dos fundamentos legais do beneficiário da 
pensão/alteração está correta?     x   

12 A cota da pensão vitalícia e/ou temporária foi preenchida 
corretamente de acordo com a quantidade de beneficiários?     x   

Comentário do analista: 
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CHECK LIST DE CONCESSÃO DE PENSÃO 

     IDENTIFICAÇÃO DO ATO DE PENSÃO 
Processo Nº 26731 renumerado IPREMB 615/2014 Análise:       
  ( ) Inicial 
  (x) Revisão/Alteração 
Nome do(a) Instituidor(a): Edison Borges de Barros Sexo:     (x) Masculino 

              ( ) Feminino 

CPF: 371.125.466-72 
Data do óbito: 17/10/2008 
Pensão:  (x) Vitalícia 

( ) Temporária 
BENEFICIÁRIOS 

Nome(s) e CPF: Vania Claudia Fagundes de Barros - CPF: 897.909.446-91 

Grau de parentesco: cônjuge 

Idade: 44 anos 

 

 
DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 

01 Requerimento do(s) beneficiários(s) x     1 

02 Declaração se recebe mais de duas pensões – Art. 60 da Lei 
4275/2005   x     

03 Declaração se recebe salário ou outros rendimentos   x     

04 Certidão de casamento x     4 

05 Certidão de nascimento do(s) filho(s) x     5 

06 Certidão de óbito do(a) ex-servidor(a) x     2 

07 Documentos referentes à aposentadoria do servidor (cópias) - 
(PORTARIA QUE CONCEDEU APOSENTADORIA)     x   

08 
Certidão de tempo total de serviço / contribuição  x     22 

09 Comprovante de rendimentos do servidor (último contracheque) x     14 

10 Documento pessoal dos beneficiários (Identidade, CPF e Outros) x     5 a 10 

11 Ato de concessão de pensão x     24 

12 Ato concessório publicado no ORGÃO OFICIAL x     25 

13 Ato concessório de alteração nº     x   

14 Decisão Judicial para concessão/alteração de pensão     x   
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15 Comprovante de conta corrente dos beneficiários x     10 

16 Documentos que comprovam o vínculo e a dependência 
econômica do beneficiário com o servidor     x   

17 Declaração de união estável emitida pelo cartório ou pelo servidor 
(documento autenticado)     x   

18 Declaração de união estável por meio de testemunho de pessoas 
(documentação autenticada)     x   

19 Justificação Judicial sobre União Estável com servidor     x   

20 Laudo médico do(s) beneficiário(s)     x   

21 Tutela e/ou Curatela     x   

22 Documento indicando situação do ex-segurado na data do óbito 
(ativo ou inativo) x     14 

23 Documento indicando a data e a forma de ingresso do ex-servidor 
no cargo público x     15 

24 Demonstrativo de cálculo da pensão, com dados do ex-segurado e 
a fundamentação legal x     23 

25 Demonstrativo de pagamento do benefício da pensão relativo ao 
mês subsequente à concessão x     19 

26 Número do Processo e do registro, se houver, de aposentadoria 
ou do ex-segurado, no âmbito do TCE x     s/n 

27 Formulário de concessão/alteração do FISCAP x     27 a 28 

Comentário do analista: 1) No presente processo estão ausentes as folhas: 3; 11; 12. Ainda tem folhas não autadas 
que compõem o processo. 2) A pensão foi concedida à viúva e ao filho de menor de 21 anos, no processo constam os 
documentos de ambos. 3) Processo TCE nº 816290 teve o registro deferido na sessão de 03/07/2012. 

 
     

 
DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 No requerimento do(a) beneficiário(a) foi verificado se o 

embasamento legal está de acordo com a portaria de pensão?     x   

02 Os documentos pessoais do(s) beneficiário(s) estão autenticados 
pelo cartório ou pelo(a) servidor(a) do órgão? x     2 a 9 

03 Os documentos pessoais do beneficiário(s) contidos no processo 
que foram emitidos pelo órgão estão assinados pela autoridade 
competente? 

x       

04 Os documentos de certidão de óbito, casamento e nascimento 
(originais ou cópias) estão autenticados? x     2 a 5 

05 Nos casos de concessão para a viúva e companheira, foi verificado 
se a certidão de casamento da viúva contém averbação de 
separação. 

    x   

06 O Laudo Médico foi emitido pela junta médica de órgão público, 
contendo a assinatura de três médicos, no qual atestou  invalidez 
e incapacidade definitiva para o trabalho? 

    x   
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07 A Declaração de união estável (companheira) emitida pelo cartório 
ou pelo servidor é posterior a data de separação do servidor com 
a viúva? 

    x   

08 A anexação dos três ou mais documentos comprovam o vínculo e 
a dependência econômica do servidor com a companheira ou 
outro beneficiário? 

    x   

09 A pensão será concedida à ex-esposa (separada judicialmente) por 
que ela recebe pensão alimentícia?     x   

10 A pensão será concedida para a viúva(o) e companheira(o), tendo 
em vista documentos comprobatórios?     x   

11 A viúva é a única beneficiária da pensão?   x     

12 A companheira é a única beneficiária da pensão?     x   

13 Os filhos e enteados ou outros requerentes são os únicos 
beneficiários da pensão?   x     

14 Os beneficiários da pensão são designados? (vitalícia ou 
temporária) x     24 

15 A Tutela/Curatela tem decisão definitiva proferida pela autoridade 
competente do judiciário?     x   

16 Consta no processo renúncia de beneficiário de pensão?     x   

17 A exclusão do beneficiário de pensão está justificada e 
fundamentada legalmente?     x   

18 O(s) beneficiário(s) da pensão declaram que estão em 
conformidade com o disposto do Art. 60 da Lei 4.275/2005 
(vedada mais de duas pensões). 

  x     

Comentário do analista: 1) O comprovante de conta bancária não está autenticado. 

      
 

ATO DE PENSÃO 

01 1) Ato de pensão:  (x) Concessão 

  ( ) Alteração 

02 2) Valor do benefício:  ( ) Sobre o valor do provento - Aposentado 

  (x) Sobre o valor do vencimento - Ativo 

  
( ) Sobre o valor da média aritmética 
apurada 

03 3) Situação do Servidor:  (x) Ativo       

  
( ) 
Inativo       

04 4) Data do óbito: ( ) Antes de 30/12/2003, não aplica redutor 

  (x) Depois de 30/12/2003, aplica redutor 

06 

6) Fundamentação legal utilizada:  ( ) Art. 40, § 7º, Inciso I, da CF/1988 – 
Redação dada pela EC nº 41/2003 

  

(x) Art. 40, § 7º, inciso II, da CF/1988 – 
Redação dada pela EC nº 41/2003 



 

249 
 

  
( ) EC nº 20/1998 

  
( ) Parágrafo Único do Art. 3º da EC nº 
47/2005 

  ( ) Art. 2º da Lei nº 10.887/2004 

  ( ) Outro 

07 7) Código(s) Fundamentos Legais da Aposentadoria no FISCAP: nºs: 

  
Comentário do analista: 

 
 

    
 

DA ANÁLISE DO ATO DE CONCESSÃO 
Nº  ANÁLISE DO ATO  SIM NÃO N/A FLS 
01 O ato encaminhado trata de concessão de pensão? x     24 

02 O ato encaminhado trata de ato de alteração de pensão?     x   

03 Na portaria de concessão e/ou alteração de pensão o fundamento 
legal está de acordo com a legislação vigente? x     24 

04 A portaria de concessão ou alteração foi alterada por outra 
portaria ou por retificações publicadas no Órgão Oficial?   x     

05 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo órgão 
é com base na aposentadoria voluntária do ex-servidor?     x   

06 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo órgão 
é com base na aposentadoria compulsória do ex-servidor?     x   

07 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo órgão 
é com base na aposentadoria por invalidez do ex-servidor?     x   

08 A pensão requerida pela(o) beneficiária(o) e concedida pelo órgão 
é com base na remuneração do ex-servidor ativo? x       

09 Na concessão/alteração do ato de pensão, os requisitos 
estabelecidos por lei (art. 40, § 7º, Inciso I e II, da CF/1988 – 
redação dada pela EC nº 41/2003),  foram cumpridos?  

x     24 

10 O cálculo da pensão foi aplicado o redutor de 30%, conforme a 
orientação do art. 40, § 7º, inciso I e II, da CF/1988, redação dada 
pela EC nº 41/2003? 

    x   

11 O cálculo da pensão foi com base no valor da aposentadoria do ex-
servidor concedida pela média aritmética de acordo com a EC nº 
41/2003? 

    x   

12 O Ato de Pensão consta todos os dados cadastrais e financeiros da 
pensão? x       

Comentário do analista: 

 
 

    
 

DA ANÁLISE DO FORMULÁRIO DO FISCAP/TCE 
01 Registro no FISCAP Nº: 816290 

02 Anexado ao processo (x) Sim ( ) Não 
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03 3) Nome do responsável pelo ato: João José da Silva Nº CPF do responsável pelo ato: não consta 

  Nº ANÁLISE DO FORMULÁRIO SIM NÃO N/A FLS 

01 Dados do instituidor estão corretos? x     27 a 28 

02 A descrição dos fundamentos legais da aposentadoria do 
instituidor foi informada? x     27 a 28 

03 Os dados sobre o órgão/entidade e autoridade responsável estão 
corretos? x     27 a 28 

04 Os dados da concessão/alteração estão corretos?     x   

05 A descrição dos fundamentos legais da pensão/alteração está 
correta? x     27 a 28 

06 Os dados dos benefícios estão corretos? x     27 a 28 

07 Os dados das vantagens estão corretos? x     27 a 28 

08 O redutor (30%) foi inserido no campo "Dados de vantagens"?     x   

09 O formulário foi preenchido esclarecimentos do(a) Gestor(a) de 
Pessoal?     x   

10 Os dados dos beneficiários estão corretos? x     27 a 28 

11 A descrição dos fundamentos legais do beneficiário da 
pensão/alteração está correta? x     27 a 28 

12 A cota da pensão vitalícia e/ou temporária foi preenchida 
corretamente de acordo com a quantidade de beneficiários? x     27 a 28 

Comentário do analista: 

 
 
 

CHECK LIST DE CONCESSÃO DE PENSÃO 

     IDENTIFICAÇÃO DO ATO DE PENSÃO 
Processo Nº 26731 renumerado IPREMB 615/2014 Análise:       
  ( ) Inicial 
  (x) Revisão/Alteração 
Nome do(a) Instituidor(a): Edison Borges de Barros Sexo:     (x) Masculino 

              ( ) Feminino 

CPF: 371.125.466-72 
Data do óbito: 17/10/2008 
Pensão:  (x) Vitalícia 

( ) Temporária 
BENEFICIÁRIOS 

Nome(s) e CPF: Vania Claudia Fagundes de Barros - CPF: 897.909.446-91 

Grau de parentesco: cônjuge 
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Idade: 44 anos 

 

 
DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 

01 Requerimento do(s) beneficiários(s) x     1 

02 Declaração se recebe mais de duas pensões – Art. 60 da Lei 
4275/2005   x     

03 Declaração se recebe salário ou outros rendimentos   x     

04 Certidão de casamento x     4 

05 Certidão de nascimento do(s) filho(s) x     5 

06 Certidão de óbito do(a) ex-servidor(a) x     2 

07 Documentos referentes à aposentadoria do servidor (cópias) - 
(PORTARIA QUE CONCEDEU APOSENTADORIA)     x   

08 
Certidão de tempo total de serviço / contribuição  x     22 

09 Comprovante de rendimentos do servidor (último contracheque) x     14 

10 Documento pessoal dos beneficiários (Identidade, CPF e Outros) x     5 a 10 

11 Ato de concessão de pensão x     24 

12 Ato concessório publicado no ORGÃO OFICIAL x     25 

13 Ato concessório de alteração nº     x   

14 Decisão Judicial para concessão/alteração de pensão     x   

15 Comprovante de conta corrente dos beneficiários x     10 

16 Documentos que comprovam o vínculo e a dependência 
econômica do beneficiário com o servidor     x   

17 Declaração de união estável emitida pelo cartório ou pelo servidor 
(documento autenticado)     x   

18 Declaração de união estável por meio de testemunho de pessoas 
(documentação autenticada)     x   

19 Justificação Judicial sobre União Estável com servidor     x   

20 Laudo médico do(s) beneficiário(s)     x   

21 Tutela e/ou Curatela     x   

22 Documento indicando situação do ex-segurado na data do óbito 
(ativo ou inativo) x     14 

23 Documento indicando a data e a forma de ingresso do ex-servidor 
no cargo público x     15 

24 Demonstrativo de cálculo da pensão, com dados do ex-segurado e 
a fundamentação legal x     23 

25 Demonstrativo de pagamento do benefício da pensão relativo ao 
mês subsequente à concessão x     19 
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26 Número do Processo e do registro, se houver, de aposentadoria 
ou do ex-segurado, no âmbito do TCE x     s/n 

27 Formulário de concessão/alteração do FISCAP x     27 a 28 

Comentário do analista: 1) No presente processo estão ausentes as folhas: 3; 11; 12. Ainda tem folhas não autuadas 
que compõem o processo. 2) A pensão foi concedida à viúva e ao filho de menor de 21 anos, no processo constam os 
documentos de ambos. 3) Processo TCE nº 816290 teve o registro deferido na sessão de 03/07/2012. 

 
     

 
DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 No requerimento do(a) beneficiário(a) foi verificado se o 

embasamento legal está de acordo com a portaria de pensão?     x   

02 Os documentos pessoais do(s) beneficiário(s) estão autenticados 
pelo cartório ou pelo(a) servidor(a) do órgão? x     2 a 9 

03 Os documentos pessoais do beneficiário(s) contidos no processo 
que foram emitidos pelo órgão estão assinados pela autoridade 
competente? 

x       

04 Os documentos de certidão de óbito, casamento e nascimento 
(originais ou cópias) estão autenticados? x     2 a 5 

05 Nos casos de concessão para a viúva e companheira, foi verificado 
se a certidão de casamento da viúva contém averbação de 
separação. 

    x   

06 O Laudo Médico foi emitido pela junta médica de órgão público, 
contendo a assinatura de três médicos, no qual atestou  invalidez 
e incapacidade definitiva para o trabalho? 

    x   

07 A Declaração de união estável (companheira) emitida pelo cartório 
ou pelo servidor é posterior a data de separação do servidor com 
a viúva? 

    x   

08 A anexação dos três ou mais documentos comprovam o vínculo e 
a dependência econômica do servidor com a companheira ou 
outro beneficiário? 

    x   

09 A pensão será concedida à ex-esposa (separada judicialmente) por 
que ela recebe pensão alimentícia?     x   

10 A pensão será concedida para a viúva(o) e companheira(o), tendo 
em vista documentos comprobatórios?     x   

11 A viúva é a única beneficiária da pensão?   x     

12 A companheira é a única beneficiária da pensão?     x   

13 Os filhos e enteados ou outros requerentes são os únicos 
beneficiários da pensão?   x     

14 Os beneficiários da pensão são designados? (vitalícia ou 
temporária) x     24 

15 A Tutela/Curatela tem decisão definitiva proferida pela autoridade 
competente do judiciário?     x   

16 Consta no processo renúncia de beneficiário de pensão?     x   

17 A exclusão do beneficiário de pensão está justificada e     x   
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fundamentada legalmente? 

18 O(s) beneficiário(s) da pensão declaram que estão em 
conformidade com o disposto do Art. 60 da Lei 4.275/2005 
(vedada mais de duas pensões). 

  x     

Comentário do analista: 1) O comprovante de conta bancária não está autenticado. 

      
 

ATO DE PENSÃO 

01 1) Ato de pensão:  (x) Concessão 

  ( ) Alteração 

02 2) Valor do benefício:  ( ) Sobre o valor do provento - Aposentado 

  (x) Sobre o valor do vencimento - Ativo 

  
( ) Sobre o valor da média aritmética 
apurada 

03 3) Situação do Servidor:  (x) Ativo       

  
( ) 
Inativo       

04 4) Data do óbito: ( ) Antes de 30/12/2003, não aplica redutor 

  (x) Depois de 30/12/2003, aplica redutor 

06 

6) Fundamentação legal utilizada:  ( ) Art. 40, § 7º, Inciso I, da CF/1988 – 
Redação dada pela EC nº 41/2003 

  

(x) Art. 40, § 7º, inciso II, da CF/1988 – 
Redação dada pela EC nº 41/2003 

  
( ) EC nº 20/1998 

  
( ) Parágrafo Único do Art. 3º da EC nº 
47/2005 

  ( ) Art. 2º da Lei nº 10.887/2004 

  ( ) Outro 

07 7) Código(s) Fundamentos Legais da Aposentadoria no FISCAP: nºs: 

  
Comentário do analista: 

 
 

    
 

DA ANÁLISE DO ATO DE CONCESSÃO 
Nº  ANÁLISE DO ATO  SIM NÃO N/A FLS 
01 O ato encaminhado trata de concessão de pensão? x     24 

02 O ato encaminhado trata de ato de alteração de pensão?     x   

03 Na portaria de concessão e/ou alteração de pensão o fundamento 
legal está de acordo com a legislação vigente? x     24 

04 A portaria de concessão ou alteração foi alterada por outra 
portaria ou por retificações publicadas no Órgão Oficial?   x     
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05 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo órgão 
é com base na aposentadoria voluntária do ex-servidor?     x   

06 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo órgão 
é com base na aposentadoria compulsória do ex-servidor?     x   

07 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo órgão 
é com base na aposentadoria por invalidez do ex-servidor?     x   

08 A pensão requerida pela(o) beneficiária(o) e concedida pelo órgão 
é com base na remuneração do ex-servidor ativo? x       

09 Na concessão/alteração do ato de pensão, os requisitos 
estabelecidos por lei (art. 40, § 7º, Inciso I e II, da CF/1988 – 
redação dada pela EC nº 41/2003),  foram cumpridos?  

x     24 

10 O cálculo da pensão foi aplicado o redutor de 30%, conforme a 
orientação do art. 40, § 7º, inciso I e II, da CF/1988, redação dada 
pela EC nº 41/2003? 

    x   

11 O cálculo da pensão foi com base no valor da aposentadoria do ex-
servidor concedida pela média aritmética de acordo com a EC nº 
41/2003? 

    x   

12 O Ato de Pensão consta todos os dados cadastrais e financeiros da 
pensão? x       

Comentário do analista: 

 
 

    
 

DA ANÁLISE DO FORMULÁRIO DO FISCAP/TCE 
01 Registro no FISCAP Nº: 816290 

02 Anexado ao processo (x) Sim ( ) Não 

03 3) Nome do responsável pelo ato: João José da Silva Nº CPF do responsável pelo ato: não consta 

  Nº ANÁLISE DO FORMULÁRIO SIM NÃO N/A FLS 

01 Dados do instituidor estão corretos? x     27 a 28 

02 A descrição dos fundamentos legais da aposentadoria do 
instituidor foi informada? x     27 a 28 

03 Os dados sobre o órgão/entidade e autoridade responsável estão 
corretos? x     27 a 28 

04 Os dados da concessão/alteração estão corretos?     x   

05 A descrição dos fundamentos legais da pensão/alteração está 
correta? x     27 a 28 

06 Os dados dos benefícios estão corretos? x     27 a 28 

07 Os dados das vantagens estão corretos? x     27 a 28 

08 O redutor (30%) foi inserido no campo "Dados de vantagens"?     x   

09 O formulário foi preenchido esclarecimentos do(a) Gestor(a) de 
Pessoal?     x   

10 Os dados dos beneficiários estão corretos? x     27 a 28 

11 A descrição dos fundamentos legais do beneficiário da 
pensão/alteração está correta? x     27 a 28 
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12 A cota da pensão vitalícia e/ou temporária foi preenchida 
corretamente de acordo com a quantidade de beneficiários? x     27 a 28 

Comentário do analista: 

 
 
 

CHECK LIST DE CONCESSÃO DE PENSÃO 

     IDENTIFICAÇÃO DO ATO DE PENSÃO 
Processo Nº 6963 renumerado IPREMB Nº 857/2018 Análise:       
  ( ) Inicial 

  
(x) 
Revisão/Alteração 

Nome do(a) Instituidor(a): Waldir da Silva Franco   Sexo:     ( ) Masculino 

              ( ) Feminino 

CPF: não consta 
Data do óbito: 24/11/1990 
Pensão:  (x) Vitalícia 

( ) Temporária 
BENEFICIÁRIOS 

Nome(s) e CPF: Vilda Augusta da Silva Franco - CPF: 919.736.606-44 

Grau de parentesco: cônjuge 

Idade: 51 anos 

 

 
DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 

01 Requerimento do(s) beneficiários(s) x     capa 

02 Declaração se recebe mais de duas pensões – Art. 60 da Lei 
4275/2005     x   

03 Certidão de casamento x     1 

04 Certidão de nascimento do(s) filho(s)     x   

05 Certidão de óbito do(a) ex-servidor(a) x     2; 22; s/n 

06 Documentos referentes à aposentadoria do servidor (cópias) - 
(PORTARIA QUE CONCEDEU APOSENTADORIA)   x     

07 
Certidão de tempo total de serviço / contribuição      x   

08 Comprovante de rendimentos do servidor (último contracheque) x     9 

09 Documento pessoal dos beneficiários (Identidade, CPF e Outros)   x     
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10 Ato de concessão de pensão x     25 

11 Ato concessório publicado no ORGÃO OFICIAL     x   

12 Ato concessório de alteração nº     x   

13 Decisão Judicial para concessão/alteração de pensão     x   

14 Comprovante de conta corrente dos beneficiários     x   

15 Documentos que comprovam o vínculo e a dependência 
econômica do beneficiário com o servidor x     1 

16 Laudo médico do(s) beneficiário(s)     x   

17 Tutela e/ou Curatela     x   

18 Documento indicando situação do ex-segurado na data do óbito 
(ativo ou inativo) x       

19 Documento indicando a data e a forma de ingresso do ex-
servidor no cargo público   x     

20 Demonstrativo de cálculo da pensão, com dados do ex-segurado 
e a fundamentação legal     x   

21 Demonstrativo de pagamento do benefício da pensão relativo ao 
mês subsequente à concessão   x     

22 Número do Processo e do registro, se houver, de aposentadoria 
ou do ex-segurado, no âmbito do TCE x       

23 Formulário de concessão/alteração do FISCAP     x   

Comentário do analista: 1) O único documento da beneficiária no processo é a certidão de casamento. 2) Conforme 
documentos acostados aos autos à fl. 28, o Processo no TCE é o de número 730251, tendo sido deferido o registro 
com fundamentação na súmula 105, na sessão de 30/07/2008. 

 
     

 
DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 No requerimento do(a) beneficiário(a) foi verificado se o 

embasamento legal está de acordo com a portaria de pensão?     x   

02 Os documentos pessoais do(s) beneficiário(s) estão autenticados 
pelo cartório ou pelo(a) servidor(a) do órgão?   x     

03 Os documentos pessoais do beneficiário(s) contidos no processo 
que foram emitidos pelo órgão estão assinados pela autoridade 
competente? 

    x   

04 Os documentos de certidão de óbito, casamento e nascimento 
(originais ou cópias) estão autenticados?   x     

05 Nos casos de concessão para a viúva e companheira, foi 
verificado se a certidão de casamento da viúva contém 
averbação de separação. 

    x   

06 O Laudo Médico foi emitido pela junta médica de órgão público, 
contendo a assinatura de três médicos, no qual atestou  invalidez 
e incapacidade definitiva para o trabalho? 

    x   

07 A Declaração de união estável (companheira) emitida pelo 
cartório ou pelo servidor é posterior a data de separação do 
servidor com a viúva? 

    x   
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08 A anexação dos três ou mais documentos comprovam o vínculo e 
a dependência econômica do servidor com a companheira ou 
outro beneficiário? 

    x   

09 A pensão será concedida à ex-esposa (separada judicialmente) 
por que ela recebe pensão alimentícia?     x   

10 A pensão será concedida para a viúva(o) e companheira(o), 
tendo em vista documentos comprobatórios?     x   

11 A viúva é a única beneficiária da pensão? x     5; 6 

12 A companheira é a única beneficiária da pensão?     x   

13 Os filhos e enteados ou outros requerentes são os únicos 
beneficiários da pensão?     x   

14 Os beneficiários da pensão são designados? (vitalícia ou 
temporária)   x     

15 A Tutela/Curatela tem decisão definitiva proferida pela 
autoridade competente do judiciário?     x   

16 Consta no processo renúncia de beneficiário de pensão?   x     

17 A exclusão do beneficiário de pensão está justificada e 
fundamentada legalmente?     x   

18 O(s) beneficiário(s) da pensão declaram que estão em 
conformidade com o disposto do Art. 60 da Lei 4.275/2005 
(vedada mais de duas pensões). 

    x   

Comentário do analista: 1) Não consta nos documentos acostados aos autos se a pensão seria vitalícia ou 
temporária. 2) Conforme ficha financeira acostada à fl. 27, a viúva é a única beneficiária e percebe 100% do valor do 
provento. 3) Os documentos não estão autenticados. 

      
 

ATO DE PENSÃO 

01 1) Ato de pensão:  (x) Concessão 

  ( ) Alteração 

02 2) Valor do benefício:  (x) Sobre o valor do provento - Aposentado 

  ( ) Sobre o valor do vencimento - Ativo 

  ( ) Sobre o valor da média aritmética apurada 

03 3) Situação do Servidor:  ( ) Ativo       

  (x)Inativo       

04 4) Data do óbito: (x) Antes de 30/12/2003, não aplica redutor 

  ( ) Depois de 30/12/2003, aplica redutor 

06 

6) Fundamentação legal utilizada:  ( ) Art. 40, § 7º, Inciso I, da CF/1988 – 
Redação dada pela EC nº 41/2003 

  

( ) Art. 40, § 7º, inciso II, da CF/1988 – 
Redação dada pela EC nº 41/2003 

  
( ) EC nº 20/1998 

  
( ) Parágrafo Único do Art. 3º da EC nº 
47/2005 
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  ( ) Art. 2º da Lei nº 10.887/2004 

  (x) Outro 

07 7) Código(s) Fundamentos Legais da Aposentadoria no FISCAP: nºs: 

  
Comentário do analista: Foram utilizados como fundamentação legal, no parecer jurídico (fls.5/6), a Lei municipal n 
1.964/1990, o decreto nº 89.312/84 e o Enunciado nº 160 TST. 

 
 

    
 

DA ANÁLISE DO ATO DE CONCESSÃO 
Nº  ANÁLISE DO ATO  SIM NÃO N/A FLS 
01 O ato encaminhado trata de concessão de pensão? x     25 

02 O ato encaminhado trata de ato de alteração de pensão?   x     

03 Na portaria de concessão e/ou alteração de pensão o 
fundamento legal está de acordo com a legislação vigente? x     25 

04 A portaria de concessão ou alteração foi alterada por outra 
portaria ou por retificações publicadas no Órgão Oficial?     x   

05 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria voluntária do ex-servidor?     x   

06 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria compulsória do ex-servidor?     x   

07 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria por invalidez do ex-servidor? x     3 

08 A pensão requerida pela(o) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na remuneração do ex-servidor ativo?     x   

09 Na concessão/alteração do ato de pensão, os requisitos 
estabelecidos por lei (art. 40, § 7º, Inciso I e II, da CF/1988 – 
redação dada pela EC nº 41/2003),  foram cumpridos?  

    x   

10 O cálculo da pensão foi aplicado o redutor de 30%, conforme a 
orientação do art. 40, § 7º, inciso I e II, da CF/1988, redação dada 
pela EC nº 41/2003? 

    x   

11 O cálculo da pensão foi com base no valor da aposentadoria do 
ex-servidor concedida pela média aritmética de acordo com a EC 
nº 41/2003? 

    x   

12 O Ato de Pensão consta todos os dados cadastrais e financeiros 
da pensão? x     25 

Comentário do analista: 

 
 

    
 

DA ANÁLISE DO FORMULÁRIO DO FISCAP/TCE 
01 Registro no FISCAP Nº: não se aplica 

02 Anexado ao processo ( ) Sim ( ) Não 

03 3) Nome do responsável pelo ato  Nº CPF do responsável pelo ato 

  Nº ANÁLISE DO FORMULÁRIO SIM NÃO N/A FLS 
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01 Dados do instituidor estão corretos?     x   

02 A descrição dos fundamentos legais da aposentadoria do 
instituidor foi informada?     x   

03 Os dados sobre o órgão/entidade e autoridade responsável estão 
corretos?     x   

04 Os dados da concessão/alteração estão corretos?     x   

05 A descrição dos fundamentos legais da pensão/alteração está 
correta?     x   

06 Os dados dos benefícios estão corretos?     x   

07 Os dados das vantagens estão corretos?     x   

08 O redutor (30%) foi inserido no campo "Dados de vantagens"?     x   

09 O formulário foi preenchido esclarecimentos do(a) Gestor(a) de 
Pessoal?     x   

10 Os dados dos beneficiários estão corretos?     x   

11 A descrição dos fundamentos legais do beneficiário da 
pensão/alteração está correta?     x   

12 A cota da pensão vitalícia e/ou temporária foi preenchida 
corretamente de acordo com a quantidade de beneficiários?     x   

Comentário do analista: 

 
 

 
IDENTIFICAÇÃO DO ATO DE PENSÃO 

PA N° 229/2013 Análise:       
  ( ) Inicial 
  (x) Revisão/Alteração 
Nome do(a) Instituidor(a): Genifer Lani da Fonseca Fernandes Sexo:     () Masculino 

              (X) Feminino 

CPF: 016.181.726-20 
Data do óbito: 03/01/1998 
Pensão: por morte de servidor aposentado (X) Vitalícia 

( ) Temporária 
BENEFICIÁRIOS 

Nome(s) e CPF: Expedito Francisco Duarte CPF: 342.547.736-68 

Grau de parentesco: companheiro 

Idade: 40 

Observação: não conforme por não ter a certidão de nascimento atualizada  
 

 
DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO 



 

260 
 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 

01 Requerimento do(s) beneficiários(s) X     1 

02 Declaração se recebe mais de duas pensões – Art. 60 da Lei 
4275/2005     X   

03 Certidão de casamento     X   

04 Certidão de nascimento do(s) filho(s)     X   

05 Certidão de óbito do(a) ex-servidor(a) X     4 

06 Documentos referentes à aposentadoria do servidor (cópias) - 
(PORTARIA QUE CONCEDEU APOSENTADORIA)   X     

07 
Certidão de tempo total de serviço / contribuição      X   

08 Comprovante de rendimentos do servidor (último contracheque) X     6 

09 Documento pessoal dos beneficiários (Identidade, CPF e Outros) X     3, 4 e 5 

10 Ato de concessão de pensão X     S/N 

11 Ato concessório publicado no ORGÃO OFICIAL     X   

12 Ato concessório de alteração nº X     31 

13 Decisão Judicial para concessão/alteração de pensão     X   

14 Comprovante de conta corrente dos beneficiários X     24 

15 Documentos que comprovam o vínculo e a dependência 
econômica do beneficiário com o servidor X     5 a 8 

16 Laudo médico do(s) beneficiário(s)     X   

17 Tutela e/ou Curatela     X   

18 Documento indicando situação do ex-segurado na data do óbito 
(ativo ou inativo) X     19 e 20 

19 Documento indicando a data e a forma de ingresso do ex-servidor 
no cargo público   X     

20 Demonstrativo de cálculo da pensão, com dados do ex-segurado e 
a fundamentação legal X     21 

21 Demonstrativo de pagamento do benefício da pensão relativo ao 
mês subsequente à concessão X     19 

22 Número do Processo e do registro, se houver, de aposentadoria 
ou do ex-segurado, no âmbito do TCE   X     

23 Formulário de concessão/alteração do FISCAP X       

Comentário do analista: à época, não exigia declaração se recebe salário ou mais de duas pensões. Órgão oficial 
ainda não existia há certidão de que houve fixação do decreto na sede da prefeitura. Houve revisão dos proventos 
do pensionista por causa da Emenda 70. União estável foi reconhecida judicialmente  

 
     

 
DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 No requerimento do(a) beneficiário(a) foi verificado se o 

embasamento legal está de acordo com a portaria de pensão?     X   
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02 Os documentos pessoais do(s) beneficiário(s) estão autenticados 
pelo cartório ou pelo(a) servidor(a) do órgão? X       

03 Os documentos pessoais do beneficiário(s) contidos no processo 
que foram emitidos pelo órgão estão assinados pela autoridade 
competente? 

X       

04 Os documentos de certidão de óbito, casamento e nascimento 
(originais ou cópias) estão autenticados? X       

05 Nos casos de concessão para a viúva e companheira, foi verificado 
se a certidão de casamento da viúva contém averbação de 
separação. 

    X   

06 O Laudo Médico foi emitido pela junta médica de órgão público, 
contendo a assinatura de três médicos, no qual atestou  invalidez 
e incapacidade definitiva para o trabalho? 

    X   

07 A Declaração de união estável (companheira) emitida pelo 
cartório ou pelo servidor é posterior a data de separação do 
servidor com a viúva? 

    X   

08 A anexação dos três ou mais documentos comprovam o vínculo e 
a dependência econômica do servidor com a companheira ou 
outro beneficiário? 

    X   

09 A pensão será concedida à ex-esposa (separada judicialmente) por 
que ela recebe pensão alimentícia?     X   

10 A pensão será concedida para a viúva(o) e companheira(o), tendo 
em vista documentos comprobatórios?     X   

11 A viúva é a única beneficiária da pensão?     X   

12 A companheira é a única beneficiária da pensão? X       

13 Os filhos e enteados ou outros requerentes são os únicos 
beneficiários da pensão?     X   

14 Os beneficiários da pensão são designados? (vitalícia ou 
temporária)   X     

15 A Tutela/Curatela tem decisão definitiva proferida pela autoridade 
competente do judiciário?     X   

16 Consta no processo renúncia de beneficiário de pensão?   X     

17 A exclusão do beneficiário de pensão está justificada e 
fundamentada legalmente?     X   

18 O(s) beneficiário(s) da pensão declaram que estão em 
conformidade com o disposto do Art. 60 da Lei 4.275/2005 
(vedada mais de duas pensões). 

    X   

Comentário do analista: embasamento legal não era citado no requerimento. Não há o laudo no processo de 
pensão, pois não autua. Apenas o decreto de aposentadoria. Houve revisão dos proventos do pensionista por causa 
da Emenda 70. Consta na certidão de óbito que a servidora era casada e a união estável com o beneficiário foi 
reconhecida judicialmente. No Tribunal de Contas, consta pensão para o filho Thiago,  mas não foi localizado 
processo nem ele consta no sistema do Ipremb. Isso indica que já havia alcançado a maioridade quando as pensões e 
aposentadorias passaram para o Ipremb  

      
 

ATO DE PENSÃO 

01 1) Ato de pensão:  (X) Concessão 
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  ( ) Alteração 

02 2) Valor do benefício:  (X) Sobre o valor do provento - Aposentado 

  ( ) Sobre o valor do vencimento - Ativo 

  
( ) Sobre o valor da média aritmética 
apurada 

03 3) Situação do Servidor:  ( ) Ativo       

  
(X) 
Inativo       

04 4) Data do óbito: (X) Antes de 30/12/2003, não aplica redutor 

  ( ) Depois de 30/12/2003, aplica redutor 

06 

6) Fundamentação legal utilizada:  (X) Art. 40, § 7º, Inciso I, da CF/1988 – 
Redação dada pela EC nº 41/2003 

  

( ) Art. 40, § 7º, inciso II, da CF/1988 – 
Redação dada pela EC nº 41/2003 

  
( ) EC nº 20/1998 

  
( ) Parágrafo Único do Art. 3º da EC nº 
47/2005 

  ( ) Art. 2º da Lei nº 10.887/2004 

  () Outro 

Comentário do analista:  

 
 

    
 

DA ANÁLISE DO ATO DE CONCESSÃO 
Nº  ANÁLISE DO ATO  SIM NÃO N/A FLS 
01 O ato encaminhado trata de concessão de pensão? X       

02 O ato encaminhado trata de ato de alteração de pensão? X       

03 Na portaria de concessão e/ou alteração de pensão o fundamento 
legal está de acordo com a legislação vigente? X       

04 A portaria de concessão ou alteração foi alterada por outra 
portaria ou por retificações publicadas no Órgão Oficial? X       

05 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo órgão 
é com base na aposentadoria voluntária do ex-servidor?   X     

06 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo órgão 
é com base na aposentadoria compulsória do ex-servidor?   X     

07 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo órgão 
é com base na aposentadoria por invalidez do ex-servidor? X       

08 A pensão requerida pela(o) beneficiária(o) e concedida pelo órgão 
é com base na remuneração do ex-servidor ativo?   X     

09 Na concessão/alteração do ato de pensão, os requisitos 
estabelecidos por lei (art. 40, § 7º, Inciso I e II, da CF/1988 – 
redação dada pela EC nº 41/2003),  foram cumpridos?  

    X   
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10 O cálculo da pensão foi aplicado o redutor de 30%, conforme a 
orientação do art. 40, § 7º, inciso I e II, da CF/1988, redação dada 
pela EC nº 41/2003? 

    X   

11 O cálculo da pensão foi com base no valor da aposentadoria do 
ex-servidor concedida pela média aritmética de acordo com a EC 
nº 41/2003? 

    X   

12 O Ato de Pensão consta todos os dados cadastrais e financeiros da 
pensão? X       

Comentário do analista: houve revisão dos proventos do pensionista por causa da Emenda 70. 

 
 

    
 

DA ANÁLISE DO FORMULÁRIO DO FISCAP/TCE 
01 Registro no FISCAP Nº: 26175 

02 Anexado ao processo (X) Sim () Não 

03 3) Nome do responsável pelo ato  Nº CPF do responsável pelo ato 

  Nº ANÁLISE DO FORMULÁRIO SIM NÃO N/A FLS 

01 Dados do instituidor estão corretos? X       

02 A descrição dos fundamentos legais da aposentadoria do 
instituidor foi informada? X       

03 Os dados sobre o órgão/entidade e autoridade responsável estão 
corretos? X       

04 Os dados da concessão/alteração estão corretos? X       

05 A descrição dos fundamentos legais da pensão/alteração está 
correta? X       

06 Os dados dos benefícios estão corretos? X       

08 O redutor (30%) foi inserido no campo "Dados de vantagens"?     X   

09 O formulário foi preenchido esclarecimentos do(a) Gestor(a) de 
Pessoal?   X     

10 Os dados dos beneficiários estão corretos? X       

11 A descrição dos fundamentos legais do beneficiário da 
pensão/alteração está correta? X       

12 A cota da pensão vitalícia e/ou temporária foi preenchida 
corretamente de acordo com a quantidade de beneficiários? X       

Comentário do analista: houve revisão da pensão por causa da EC 70/2012, mas não há homologação ainda 

 
 
 

IDENTIFICAÇÃO DO ATO DE PENSÃO 
Processo Nº 358/2013 Análise:       
  ( ) Inicial 
  (x) Revisão/Alteração 
Nome do(a) Instituidor(a)  Maria de Lourdes Barroso de Sousa  Sexo:     ( ) Masculino 

              (X) Feminino 

CPF: 156.885.506-00 
Data do óbito: 24/09/2008 
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Pensão: por morte de servidor aposentado (X) Vitalícia 
(X) Temporária 

BENEFICIÁRIOS 
Nome(s) e CPF: Odilon Ramos de Sousa  CPF: 220.072.456-04  Sílvia Gabriela Barroso de Sousa CPF: 112.769.266-69 e 
Ana Teresa Barroso de Sousa CPF: 12.583.936-89 

Grau de parentesco: cônjuge e filhas  

Idade: 51 (Odilon), 11 (Sílvia) e 18 (Ana Teresa) 

Observação: processo não conforme, pois falta certidão de casamento atualizada. Pensão foi concedida para o 
marido e duas filhas menores de 21 anos. As duas já não recebem mais pensão  
 

 
DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 

01 Requerimento do(s) beneficiários(s) X     2 

02 Declaração se recebe mais de duas pensões – Art. 60 da Lei 
4275/2005   X     

03 Certidão de casamento X     4 

04 Certidão de nascimento do(s) filho(s) X     5 e 6 

05 Certidão de óbito do(a) ex-servidor(a) X     9 

06 Documentos referentes à aposentadoria do servidor (cópias) - 
(PORTARIA QUE CONCEDEU APOSENTADORIA) X     35 

07 Certidão de tempo total de serviço / contribuição    X     
08 Comprovante de rendimentos do servidor (último contracheque) X     21 

09 Documento pessoal dos beneficiários (Identidade, CPF e Outros) X     3, 4, 5, 

10 Ato de concessão de pensão       6 E 7 

11 Ato concessório publicado no ORGÃO OFICIAL X     34 

12 Ato concessório de alteração nº   X     

13 Decisão Judicial para concessão/alteração de pensão   X     

14 Comprovante de conta corrente dos beneficiários X     1 e  9 

15 Documentos que comprovam o vínculo e a dependência 
econômica do beneficiário com o servidor     X   

16 Laudo médico do(s) beneficiário(s)     X   

17 Tutela e/ou Curatela     X   

18 Documento indicando situação do ex-segurado na data do óbito 
(ativo ou inativo) X     35 

19 Documento indicando a data e a forma de ingresso do ex-servidor 
no cargo público X     25 

20 Demonstrativo de cálculo da pensão, com dados do ex-segurado e 
a fundamentação legal X     24 
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21 Demonstrativo de pagamento do benefício da pensão relativo ao 
mês subsequente à concessão X     26 

22 Número do Processo e do registro, se houver, de aposentadoria 
ou do ex-segurado, no âmbito do TCE   X     

23 Formulário de concessão/alteração do FISCAP X     46 e 47 e 55 a 57  

Comentário do analista: há relatório dizendo que não foi feita a certidão de tempo total de serviço pelo fato de o 
beneficiário não trazer a CTC/INSS constando o período de contrato da servidora, mas que o processo foi instruído 
com anexos da IN TCE 14/04, que são de responsabilidade do Ipremb a fim de não adiar a concessão da pensão. 
Porém, não é feita a certidão para servidor aposentado. Não tem o Termo de Posse, mas há certidão constando a 
data de ingresso da servidora no município 

 
     

 
DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 No requerimento do(a) beneficiário(a) foi verificado se o 

embasamento legal está de acordo com a portaria de pensão?   X     

02 Os documentos pessoais do(s) beneficiário(s) estão autenticados 
pelo cartório ou pelo(a) servidor(a) do órgão? X       

03 Os documentos pessoais do beneficiário(s) contidos no processo 
que foram emitidos pelo órgão estão assinados pela autoridade 
competente? 

X       

04 Os documentos de certidão de óbito, casamento e nascimento 
(originais ou cópias) estão autenticados? X       

05 Nos casos de concessão para a viúva e companheira, foi verificado 
se a certidão de casamento da viúva contém averbação de 
separação. 

    X   

06 O Laudo Médico foi emitido pela junta médica de órgão público, 
contendo a assinatura de três médicos, no qual atestou  invalidez 
e incapacidade definitiva para o trabalho? 

    X   

07 A Declaração de união estável (companheira) emitida pelo 
cartório ou pelo servidor é posterior a data de separação do 
servidor com a viúva? 

    X   

08 A anexação dos três ou mais documentos comprovam o vínculo e 
a dependência econômica do servidor com a companheira ou 
outro beneficiário? 

    X   

09 A pensão será concedida à ex-esposa (separada judicialmente) por 
que ela recebe pensão alimentícia?   X     

10 A pensão será concedida para a viúva(o) e companheira(o), tendo 
em vista documentos comprobatórios?     X   

11 A viúva é a única beneficiária da pensão?   X     

12 A companheira é a única beneficiária da pensão?     X   

13 Os filhos e enteados ou outros requerentes são os únicos 
beneficiários da pensão?   X     

14 Os beneficiários da pensão são designados? (vitalícia ou 
temporária) X       

15 A Tutela/Curatela tem decisão definitiva proferida pela autoridade 
competente do judiciário?     X   
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16 Consta no processo renúncia de beneficiário de pensão?   X X   

17 A exclusão do beneficiário de pensão está justificada e 
fundamentada legalmente?     X   

18 O(s) beneficiário(s) da pensão declaram que estão em 
conformidade com o disposto do Art. 60 da Lei 4.275/2005 
(vedada mais de duas pensões). 

  X     

Comentário do analista: 

      
 

ATO DE PENSÃO 

01 1) Ato de pensão:  (X) Concessão 

  ( ) Alteração 

02 2) Valor do benefício:  (X) Sobre o valor do provento - Aposentado 

  ( ) Sobre o valor do vencimento - Ativo 

  
( ) Sobre o valor da média aritmética 
apurada 

03 3) Situação do Servidor:  ( ) Ativo       

  
(X) 
Inativo       

04 4) Data do óbito: ( ) Antes de 30/12/2003, não aplica redutor 

  (X) Depois de 30/12/2003, aplica redutor 

06 

6) Fundamentação legal utilizada:  (X) Art. 40, § 7º, Inciso I, da CF/1988 – 
Redação dada pela EC nº 41/2003 

  

( ) Art. 40, § 7º, inciso II, da CF/1988 – 
Redação dada pela EC nº 41/2003 

  
( ) EC nº 20/1998 

  
( ) Parágrafo Único do Art. 3º da EC nº 
47/2005 

  ( ) Art. 2º da Lei nº 10.887/2004 

  ( ) Outro 

Comentário do analista: 

 
 

    
 

DA ANÁLISE DO ATO DE CONCESSÃO 
Nº  ANÁLISE DO ATO  SIM NÃO N/A FLS 
01 O ato encaminhado trata de concessão de pensão? X       

02 O ato encaminhado trata de ato de alteração de pensão?   X     

03 Na portaria de concessão e/ou alteração de pensão o fundamento 
legal está de acordo com a legislação vigente? X       

04 A portaria de concessão ou alteração foi alterada por outra 
portaria ou por retificações publicadas no Órgão Oficial?   X     

05 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo órgão 
é com base na aposentadoria voluntária do ex-servidor? X       
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06 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo órgão 
é com base na aposentadoria compulsória do ex-servidor?   X     

07 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo órgão 
é com base na aposentadoria por invalidez do ex-servidor?   X     

08 A pensão requerida pela(o) beneficiária(o) e concedida pelo órgão 
é com base na remuneração do ex-servidor ativo?   X     

09 Na concessão/alteração do ato de pensão, os requisitos 
estabelecidos por lei (art. 40, § 7º, Inciso I e II, da CF/1988 – 
redação dada pela EC nº 41/2003),  foram cumpridos?  

X       

10 O cálculo da pensão foi aplicado o redutor de 30%, conforme a 
orientação do art. 40, § 7º, inciso I e II, da CF/1988, redação dada 
pela EC nº 41/2003? 

    X   

11 O cálculo da pensão foi com base no valor da aposentadoria do 
ex-servidor concedida pela média aritmética de acordo com a EC 
nº 41/2003? 

    X   

12 O Ato de Pensão consta todos os dados cadastrais e financeiros da 
pensão? X       

Comentário do analista: 

 
 

    
 

DA ANÁLISE DO FORMULÁRIO DO FISCAP/TCE 
01 Registro no FISCAP Nº: 32295 

02 Anexado ao processo ( ) Sim ( ) Não 

03 3) Nome do responsável pelo ato  Nº CPF do responsável pelo ato 

  Nº ANÁLISE DO FORMULÁRIO SIM NÃO N/A FLS 

01 Dados do instituidor estão corretos? X       

02 A descrição dos fundamentos legais da aposentadoria do 
instituidor foi informada? X       

03 Os dados sobre o órgão/entidade e autoridade responsável estão 
corretos? X       

04 Os dados da concessão/alteração estão corretos? X       

05 A descrição dos fundamentos legais da pensão/alteração está 
correta? X       

06 Os dados dos benefícios estão corretos? X       

08 O redutor (30%) foi inserido no campo "Dados de vantagens"?     X   

09 O formulário foi preenchido esclarecimentos do(a) Gestor(a) de 
Pessoal?     X   

10 Os dados dos beneficiários estão corretos? X       

11 A descrição dos fundamentos legais do beneficiário da 
pensão/alteração está correta? X       

12 A cota da pensão vitalícia e/ou temporária foi preenchida 
corretamente de acordo com a quantidade de beneficiários? X       

Comentário do analista: houve diligência do TCE cobrando o CPF da beneficiária Ana Teresa, que foi atendida 
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IDENTIFICAÇÃO DO ATO DE PENSÃO 

Processo Nº 680/2014 Análise:       
  ( ) Inicial 
  (x) Revisão/Alteração 
Nome do(a) Instituidor(a) : Mário de Oliveira Júnior  Sexo:     (X) Masculino 

              ( ) Feminino 

CPF: 154.857.146-68 
Data do óbito: 25/03/2000 
Pensão: por morte de servidor na ativa (X) Vitalícia 

(X ) Temporária 
BENEFICIÁRIOS 

Nome(s) e CPF: não foi concedida pensão para a companheira. Apenas para os três filhos. Após suspender o 
pagamento (que era recebido pela companheira por ser representante natural dos três) pelo fato de os três filhos 
terem ficado maiores, a companheira pediu a revisão da pensão, mas não foi feita. Houve apenas nota técnica da 
procuradoria autárquica deferindo a continuidade do pagamento de pensão por morte à companheira sem 
publicação de portaria. Elizabeth Alves de Paula CPF: 374.429.536-20; Tatiane Alves de Oliveira; Manoela Alves de 
Oliveira e Sérgio Alves de Oliveira  
Grau de parentesco: companheira e filhos 

Idade: 46 

Observação: inicialmente, a pensão foi concedida apenas os três filhos menores e houve auditoria interna em 2014 
que cancelou o pagamento da pensão haja vista que o mais novo já havia completado 21 anos e o Ipremb não havia 
sido informado. A companheira, que não havia comprovado a dependência à época do falecimento, o fez assim que 
suspendeu o pagamento da pensão aos filhos, pedindo a revisão da pensão e foi deferido o pagamento para ela  
 

 
DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 

01 Requerimento do(s) beneficiários(s) X     22 

02 Declaração se recebe mais de duas pensões – Art. 60 da Lei 4275/2005     X   

03 Certidão de casamento     X   

04 Certidão de nascimento do(s) filho(s) X     2, 3 e 4 

05 Certidão de óbito do(a) ex-servidor(a) X     1 

06 Documentos referentes à aposentadoria do servidor (cópias) - 
(PORTARIA QUE CONCEDEU APOSENTADORIA)     X   

07 Certidão de tempo total de serviço / contribuição      X   

08 Comprovante de rendimentos do servidor (último contracheque) X     8 

09 Documento pessoal dos beneficiários (Identidade, CPF e Outros) X     2, 3, 4, 5 e 23 

10 Ato de concessão de pensão X     12 

11 Ato concessório publicado no ORGÃO OFICIAL X     12 

12 Ato concessório de alteração nº     X   
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13 Decisão Judicial para concessão/alteração de pensão     X   

14 Comprovante de conta corrente dos beneficiários   X     

15 Documentos que comprovam o vínculo e a dependência econômica 
do beneficiário com o servidor   X   2 a 4, 42 a 47 e 49 

16 Laudo médico do(s) beneficiário(s)     X   

17 Tutela e/ou Curatela     X   

18 Documento indicando situação do ex-segurado na data do óbito (ativo 
ou inativo) X     8 

19 Documento indicando a data e a forma de ingresso do ex-servidor no 
cargo público X     7 

20 Demonstrativo de cálculo da pensão, com dados do ex-segurado e a 
fundamentação legal   X     

21 Demonstrativo de pagamento do benefício da pensão relativo ao mês 
subsequente à concessão   X     

22 Número do Processo e do registro, se houver, de aposentadoria ou do 
ex-segurado, no âmbito do TCE   X     

23 Formulário de concessão/alteração do FISCAP   X     

Comentário do analista: no início do processo, há requerimento na capa sem especificar que é para os filhos. Houve 
a instrução de todo o processo para conceder apenas para os filhos e a companheira recebendo a pensão por eles na 
qualidade de representante natural. Após cancelamento da pensão por todos os filhos já estarem maiores, a 
companheira fez o requerimento de revisão da pensão para que fosse restabelecido o pagamento. À época, não 
exigia declaração se recebe mais de duas pensões. Não era feita a certidão de tempo total. Não tem identidade nem 
CPF dos filhos. Apenas certidão de nascimento. Há apenas carimbo indicando a data da publicação no órgão oficial. 
Não colocava cópia da publicação e ainda não era digitalizado e não foi feita a revisão da pensão, por isso, não 
consta publicação nem portaria concedendo a pensão para a companheira. Houve apenas o restabelecimento do 
pagamento já que era ela mesma que recebia a pensão dos filhos (que estão todos maiores hoje) na qualidade de 
representante natural 

 
     

 
DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 No requerimento do(a) beneficiário(a) foi verificado se o 

embasamento legal está de acordo com a portaria de pensão?   X     

02 Os documentos pessoais do(s) beneficiário(s) estão autenticados 
pelo cartório ou pelo(a) servidor(a) do órgão? X       

03 Os documentos pessoais do beneficiário(s) contidos no processo 
que foram emitidos pelo órgão estão assinados pela autoridade 
competente? 

X       

04 Os documentos de certidão de óbito, casamento e nascimento 
(originais ou cópias) estão autenticados? X       

05 Nos casos de concessão para a viúva e companheira, foi verificado 
se a certidão de casamento da viúva contém averbação de 
separação. 

    X   

06 O Laudo Médico foi emitido pela junta médica de órgão público, 
contendo a assinatura de três médicos, no qual atestou  invalidez 
e incapacidade definitiva para o trabalho? 

    X   
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07 A Declaração de união estável (companheira) emitida pelo 
cartório ou pelo servidor é posterior a data de separação do 
servidor com a viúva? 

  X     

08 A anexação dos três ou mais documentos comprovam o vínculo e 
a dependência econômica do servidor com a companheira ou 
outro beneficiário? 

X       

09 A pensão será concedida à ex-esposa (separada judicialmente) por 
que ela recebe pensão alimentícia?     X   

10 A pensão será concedida para a(o) viúva(o) e companheira(o), 
tendo em vista documentos comprobatórios?     X   

11 A viúva é a única beneficiária da pensão?     X   

12 A companheira é a única beneficiária da pensão?   X     

13 Os filhos e enteados ou outros requerentes são os únicos 
beneficiários da pensão?   X     

14 Os beneficiários da pensão são designados? (vitalícia ou 
temporária)   X     

15 A Tutela/Curatela tem decisão definitiva proferida pela autoridade 
competente do judiciário?     X   

16 Consta no processo renúncia de beneficiário de pensão?   X     

17 A exclusão do beneficiário de pensão está justificada e 
fundamentada legalmente?     X   

18 O(s) beneficiário(s) da pensão declaram que estão em 
conformidade com o disposto do Art. 60 da Lei 4.275/2005 
(vedada mais de duas pensões). 

    X   

Comentário do analista: à época, não constava embasamento legal no requerimento. A comprovação do vínculo e da 
dependência só foi feita posteriormente, ao cancelar o pagamento da pensão, que foi concedida para os filhos e os 
mesmos já serem maiores de 21. Não foi concedida pensão para a companheira nem mesmo houve a revisão da 
pensão. Há apenas decisão de restabelecer o pagamento para a companheira (filhos todos são maiores hoje) já que 
a companheira recebia a pensão na qualidade de representante natural dos filhos. Como não houve 
concessão/revisão do benefício para a companheira, não está identificado se o benefício é vitalício. Apenas  para os 
filhos que sim e temporário 

      
 

ATO DE PENSÃO 

01 1) Ato de pensão:  (X) Concessão 

  ( ) Alteração 

02 2) Valor do benefício:  () Sobre o valor do provento - Aposentado 

  (X) Sobre o valor do vencimento - Ativo 

  
( ) Sobre o valor da média aritmética 
apurada 

03 3) Situação do Servidor:  (X) Ativo 

  () Inativo 

04 4) Data do óbito: (X) Antes de 30/12/2003, não aplica redutor 

  () Depois de 30/12/2003, aplica redutor 

05 

6) Fundamentação legal utilizada:  () Art. 40, § 7º, Inciso I, da CF/1988 – 
Redação dada pela EC nº 41/2003 



 

271 
 

  

( ) Art. 40, § 7º, inciso II, da CF/1988 – 
Redação dada pela EC nº 41/2003 

  
( ) EC nº 20/1998 

  
( ) Parágrafo Único do Art. 3º da EC nº 
47/2005 

  ( ) Art. 2º da Lei nº 10.887/2004 

  (X) Outro 

Comentário do analista: não há embasamento legal no decreto de pensão 

 
 

    
 

DA ANÁLISE DO ATO DE CONCESSÃO 
Nº  ANÁLISE DO ATO  SIM NÃO N/A FLS 
01 O ato encaminhado trata de concessão de pensão? X       

02 O ato encaminhado trata de ato de alteração de pensão?   X     

03 Na portaria de concessão e/ou alteração de pensão o fundamento 
legal está de acordo com a legislação vigente? X       

04 A portaria de concessão ou alteração foi alterada por outra 
portaria ou por retificações publicadas no Órgão Oficial?   X     

05 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo órgão 
é com base na aposentadoria voluntária do ex-servidor?   X     

06 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo órgão 
é com base na aposentadoria compulsória do ex-servidor?   X     

07 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo órgão 
é com base na aposentadoria por invalidez do ex-servidor?   X     

08 A pensão requerida pela(o) beneficiária(o) e concedida pelo órgão 
é com base na remuneração do ex-servidor ativo? X       

09 Na concessão/alteração do ato de pensão, os requisitos 
estabelecidos por lei (art. 40, § 7º, Inciso I e II, da CF/1988 – 
redação dada pela EC nº 41/2003),  foram cumpridos?  

    X   

10 O cálculo da pensão foi aplicado o redutor de 30%, conforme a 
orientação do art. 40, § 7º, inciso I e II, da CF/1988, redação dada 
pela EC nº 41/2003? 

    X   

11 O cálculo da pensão foi com base no valor da aposentadoria do 
ex-servidor concedida pela média aritmética de acordo com a EC 
nº 41/2003? 

    X   

12 O Ato de Pensão consta todos os dados cadastrais e financeiros da 
pensão? X       

Comentário do analista: 

 
 

    
 

DA ANÁLISE DO FORMULÁRIO DO FISCAP/TCE 
01 Registro no FISCAP Nº: 23702 

02 Anexado ao processo () Sim (X) Não 

03 3) Nome do responsável pelo ato  Nº CPF do responsável pelo ato  
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04 Nº ANÁLISE DO FORMULÁRIO SIM NÃO N/A FLS 

05 Dados do instituidor estão corretos?     X   

06 A descrição dos fundamentos legais da aposentadoria do 
instituidor foi informada?     X   

07 Os dados sobre o órgão/entidade e autoridade responsável estão 
corretos?     X   

08 Os dados da concessão/alteração estão corretos?     X   

09 A descrição dos fundamentos legais da pensão/alteração está 
correta?     X   

10 Os dados dos benefícios estão corretos?     X   

11 O redutor (30%) foi inserido no campo "Dados de vantagens"?     X   

12 O formulário foi preenchido esclarecimentos do(a) Gestor(a) de 
Pessoal?     X   

13 Os dados dos beneficiários estão corretos?     X   

14 A descrição dos fundamentos legais do beneficiário da 
pensão/alteração está correta?     X   

15 A cota da pensão vitalícia e/ou temporária foi preenchida 
corretamente de acordo com a quantidade de beneficiários?     X   

Comentário do analista: foi lançada no Fiscap apenas a pensão concedida aos filhos menores, representados pela 
companheira do servidor falecido e mãe deles. Consultado no site do TCE . Não há homologação. Sessão realizada 
em 24/10/2009  decidiu pelo deferimento registro súmula 105 
 
 

IDENTIFICAÇÃO DO ATO DE PENSÃO 
861/2014 Análise:       
  ( ) Inicial 
  (x) Revisão/Alteração 
Nome do(a) Instituidor(a) : Geraldo Magela do Nascimento Sexo:     (X) Masculino 

              ( ) Feminino 

CPF: 016.181.726-20 
Data do óbito: 05/01/2003 
Pensão: por morte de servidor aposentado (X) Vitalícia 

( ) Temporária 
BENEFICIÁRIOS 

Nome(s) e CPF: Maria do Carmo Nascimento CPF: 109.059.876-91 

Grau de parentesco: cônjuge 

Idade: 59 

Observação: não conforme por não ter a certidão de casamento atualizada  

 
DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
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01 Requerimento do(s) beneficiários(s) X     1 e capa 

02 Declaração se recebe mais de duas pensões – Art. 60 da Lei 
4275/2005     X   

03 Certidão de casamento X     3 

04 Certidão de nascimento do(s) filho(s)     X   

05 Certidão de óbito do(a) ex-servidor(a) X     2 

06 Documentos referentes à aposentadoria do servidor (cópias) - 
(PORTARIA QUE CONCEDEU APOSENTADORIA)   X     

07 Certidão de tempo total de serviço / contribuição      X   
08 Comprovante de rendimentos do servidor (último 

contracheque) X     6 

09 Documento pessoal dos beneficiários (Identidade, CPF e 
Outros) X     3, 4 e 5 

10 Ato de concessão de pensão X     S/N 

11 Ato concessório publicado no ORGÃO OFICIAL     X   

12 Ato concessório de alteração nº     X   

13 Decisão Judicial para concessão/alteração de pensão     X   

14 Comprovante de conta corrente dos beneficiários     X   

15 Documentos que comprovam o vínculo e a dependência 
econômica do beneficiário com o servidor     X   

16 Laudo médico do(s) beneficiário(s)     X   

17 Tutela e/ou Curatela     X   

18 Documento indicando situação do ex-segurado na data do 
óbito (ativo ou inativo) X     6 

19 Documento indicando a data e a forma de ingresso do ex-
servidor no cargo público   X     

20 Demonstrativo de cálculo da pensão, com dados do ex-
segurado e a fundamentação legal     X   

21 Demonstrativo de pagamento do benefício da pensão relativo 
ao mês subsequente à concessão   X     

22 Número do Processo e do registro, se houver, de 
aposentadoria ou do ex-segurado, no âmbito do TCE     X   

23 Formulário de concessão/alteração do FISCAP     X   

Comentário do analista: foi verificado o processo físico de aposentadoria. À época, não exigia declaração se recebe 
salário ou mais de duas pensões. Não era feito o demonstrativo de cálculo de pensão nem havia demonstrativo de 
pagamento da pensão no mês subsequente à concessão. Órgão oficial ainda não existia. Nem carimbo no decreto de 
pensão indicando data em que foi publicado no quadro de avisos da prefeitura. Dados não eram lançados no FISCAP à 
época 

 
     

 
DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 No requerimento do(a) beneficiário(a) foi verificado se o 

embasamento legal está de acordo com a portaria de pensão?     X   
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02 Os documentos pessoais do(s) beneficiário(s) estão 
autenticados pelo cartório ou pelo(a) servidor(a) do órgão?   X     

03 Os documentos pessoais do beneficiário(s) contidos no 
processo que foram emitidos pelo órgão estão assinados pela 
autoridade competente? 

X       

04 Os documentos de certidão de óbito, casamento e 
nascimento (originais ou cópias) estão autenticados? X       

05 Nos casos de concessão para a viúva e companheira, foi 
verificado se a certidão de casamento da viúva contém 
averbação de separação. 

    X   

06 O Laudo Médico foi emitido pela junta médica de órgão 
público, contendo a assinatura de três médicos, no qual 
atestou  invalidez e incapacidade definitiva para o trabalho? 

    X   

07 A Declaração de união estável (companheira) emitida pelo 
cartório ou pelo servidor é posterior a data de separação do 
servidor com a viúva? 

    X   

08 A anexação dos três ou mais documentos comprovam o 
vínculo e a dependência econômica do servidor com a 
companheira ou outro beneficiário? 

    X   

09 A pensão será concedida à ex-esposa (separada 
judicialmente) por que ela recebe pensão alimentícia?     X   

10 A pensão será concedida para a viúva(o) e companheira(o), 
tendo em vista documentos comprobatórios?     X   

11 A viúva é a única beneficiária da pensão? X       

12 A companheira é a única beneficiária da pensão?     X   

13 Os filhos e enteados ou outros requerentes são os únicos 
beneficiários da pensão?     X   

14 Os beneficiários da pensão são designados? (vitalícia ou 
temporária)   X     

15 A Tutela/Curatela tem decisão definitiva proferida pela 
autoridade competente do judiciário?     X   

16 Consta no processo renúncia de beneficiário de pensão?   X     

17 A exclusão do beneficiário de pensão está justificada e 
fundamentada legalmente?     X   

18 O(s) beneficiário(s) da pensão declaram que estão em 
conformidade com o disposto do Art. 60 da Lei 4.275/2005 
(vedada mais de duas pensões). 

    X   

Comentário do analista: embasamento legal não era citado no requerimento. 

      
 

ATO DE PENSÃO 

01 1) Ato de pensão:  (X) Concessão 

  ( ) Alteração 

02 2) Valor do benefício:  (X) Sobre o valor do provento - Aposentado 

  ( ) Sobre o valor do vencimento - Ativo 

  ( ) Sobre o valor da média aritmética apurada 
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03 3) Situação do Servidor:  ( ) Ativo       

  (X) Inativo       

04 4) Data do óbito: (X) Antes de 30/12/2003, não aplica redutor 

  ( ) Depois de 30/12/2003, aplica redutor 

05 

6) Fundamentação legal utilizada:  ( ) Art. 40, § 7º, Inciso I, da CF/1988 – Redação dada 
pela EC nº 41/2003 

  

( ) Art. 40, § 7º, inciso II, da CF/1988 – Redação dada 
pela EC nº 41/2003 

  
( ) EC nº 20/1998 

  ( ) Parágrafo Único do Art. 3º da EC nº 47/2005 

  ( ) Art. 2º da Lei nº 10.887/2004 

  (X) Outro 

Comentário do analista: no decreto de pensão, não há embasamento legal.   

 
 

    
 

DA ANÁLISE DO ATO DE CONCESSÃO 
Nº  ANÁLISE DO ATO  SIM NÃO N/A FLS 
01 O ato encaminhado trata de concessão de pensão? X       

02 O ato encaminhado trata de ato de alteração de pensão?   X     

03 Na portaria de concessão e/ou alteração de pensão o 
fundamento legal está de acordo com a legislação vigente?     X   

04 A portaria de concessão ou alteração foi alterada por outra 
portaria ou por retificações publicadas no Órgão Oficial?   X     

05 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria voluntária do ex-
servidor? 

X       

06 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria compulsória do ex-
servidor? 

  X     

07 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria por invalidez do ex-
servidor? 

  X     

08 A pensão requerida pela(o) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na remuneração do ex-servidor ativo?   X     

09 Na concessão/alteração do ato de pensão, os requisitos 
estabelecidos por lei (art. 40, § 7º, Inciso I e II, da CF/1988 – 
redação dada pela EC nº 41/2003),  foram cumpridos?  

    X   

10 O cálculo da pensão foi aplicado o redutor de 30%, conforme 
a orientação do art. 40, § 7º, inciso I e II, da CF/1988, redação 
dada pela EC nº 41/2003? 

    X   

11 O cálculo da pensão foi com base no valor da aposentadoria 
do ex-servidor concedida pela média aritmética de acordo 
com a EC nº 41/2003? 

    X   
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12 O Ato de Pensão consta todos os dados cadastrais e 
financeiros da pensão? X       

Comentário do analista: no decreto de pensão, não há embasamento legal.   

 
 

    
 

DA ANÁLISE DO FORMULÁRIO DO FISCAP/TCE 
01 Registro no FISCAP Nº: 23645 

02 Anexado ao processo ( ) Sim (X) Não 

03 3) Nome do responsável pelo ato  Nº CPF do responsável pelo ato 

  Nº ANÁLISE DO FORMULÁRIO SIM NÃO N/A FLS 

01 Dados do instituidor estão corretos?     X   

02 A descrição dos fundamentos legais da aposentadoria do 
instituidor foi informada?     X   

03 Os dados sobre o órgão/entidade e autoridade responsável 
estão corretos?     X   

04 Os dados da concessão/alteração estão corretos?     X   

05 A descrição dos fundamentos legais da pensão/alteração está 
correta?     X   

06 Os dados dos benefícios estão corretos?     X   

08 O redutor (30%) foi inserido no campo "Dados de vantagens"?     X   

09 O formulário foi preenchido esclarecimentos do(a) Gestor(a) 
de Pessoal?     X   

10 Os dados dos beneficiários estão corretos?     X   

11 A descrição dos fundamentos legais do beneficiário da 
pensão/alteração está correta?     X   

12 A cota da pensão vitalícia e/ou temporária foi preenchida 
corretamente de acordo com a quantidade de beneficiários?     X   

Comentário do analista: este processo não foi lançado no FISCAP - consultado no site do TCE . Não há homologação. 
Sessão realizada em 29/10/2009  decidiu pelo deferimento registro súmula 105 

 
 
 

IDENTIFICAÇÃO DO ATO DE PENSÃO 
Processo Nº 40/2016 Análise:       
  ( ) Inicial 
  (X) Revisão/Alteração 
Nome do(a) Instituidor(a)  Walter José Paixão Sexo:     (X) Masculino 

              ( ) Feminino 

CPF: 337375176-49 
Data do óbito: 03/12/2000 
Pensão: por morte para servidor na ativa  (X ) Vitalícia 

( ) Temporária 
BENEFICIÁRIOS 

Nome(s) e CPF: Maria Alves de Jesus Paixão - CPF: 024665356-62 
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Grau de parentesco: cônjuge - Observação: havia uma filha menor que não recebe mais pensão  

Idade: 55 

 

 
DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 Requerimento do(s) beneficiários(s) X     capa 
02 Declaração se recebe mais de duas pensões – Art. 60 da Lei 

4275/2005     X   
03 Declaração se recebe salário ou outros rendimentos     X   
04 Certidão de casamento X     2 
05 Certidão de nascimento do(s) filho(s) X     6 
06 Certidão de óbito do(a) ex-servidor(a) X     2 
07 Documentos referentes à aposentadoria do servidor (cópias) - 

(PORTARIA QUE CONCEDEU APOSENTADORIA)     X   
08 Mapa de tempo de serviço para fins de aposentadoria 

(SERVIDOR FALECIDO EM ATIVIDADE - CERTIDÃO DE TEMPO 
TOTAL DE SERVIÇO)     X   

09 Comprovante de rendimentos do servidor (último 
contracheque)   X     

10 Documento pessoal dos beneficiários (Identidade, CPF e 
Outros) X     1, 2, 3 e 4 

11 Ato de concessão de pensão X     S/N 
12 Ato concessório publicado no ORGÃO OFICIAL     X   
13 Ato concessório de alteração nº     X   
14 Decisão Judicial para concessão/alteração de pensão     X   
15 Comprovante de conta corrente dos beneficiários     X   
16 Documentos que comprovam o vínculo e a dependência 

econômica do beneficiário com o servidor     X   
17 Declaração de união estável emitida pelo cartório, órgão ou 

pelo servidor (documento autenticado)     X   
18 Declaração de união estável por meio de testemunho de 

pessoas (documentação autenticada)     X   
19 Justificação Judicial sobre União Estável com servidor     X   
20 Laudo médico do(s) beneficiário(s)     X   
21 Tutela e/ou Curatela     X   
22 Documento indicando situação do ex-segurado na data do   X     
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óbito (ativo ou inativo) 

23 Documento indicando a data e a forma de ingresso do ex-
servidor no cargo público   X     

24 Demonstrativo de cálculo da pensão, com dados do ex-
segurado e a fundamentação legal     X   

25 Demonstrativo de pagamento do benefício da pensão relativo 
ao mês subsequente à concessão   X     

26 Número do Processo e do registro, se houver, de 
aposentadoria ou do ex-segurado, no âmbito do TCE     X   

27 Formulário de concessão/alteração do FISCAP     X   
Comentário do analista: à época, não exigia declaração se recebe salário ou mais de duas pensões. Não era feito o 
demonstrativo de cálculo de pensão nem havia demonstrativo de pagamento da pensão no mês subsequente à 
concessão. Órgão oficial ainda não existia. Há apenas carimbo no decreto de aposentadoria indicando data em que foi 
publicado no quadro de avisos da prefeitura. Dados não eram lançados no FISCAP à época 

 
     

 
DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 No requerimento do(a) beneficiário(a) foi verificado se o 

embasamento legal está de acordo com a portaria de pensão?     X   
02 Os documentos pessoais do(s) beneficiário(s) estão 

autenticados pelo cartório ou pelo(a) servidor(a) do órgão?   X     
03 Os documentos pessoais do beneficiário(s) contidos no 

processo que foram emitidos pelo órgão estão assinados pela 
autoridade competente? X     S/N 

04 O nome da autoridade que assinou a portaria de 
concessão/alteração está de acordo com a portaria publicada 
no Órgão Oficial?     X   

05 Os documentos de certidão de óbito, casamento e nascimento 
(originais ou cópias) estão autenticados?   X   2 

06 Nos casos de concessão para a viúva e companheira, foi 
verificado se a certidão de casamento da viúva contém 
averbação de separação.     X   

07 O Laudo Médico foi emitido pela junta médica de órgão 
público, contendo a assinatura de três médico, no qual atestou 
a invalidez e incapacidade definitiva para o trabalho?     X   

08 A Declaração de união estável (companheira) emitida pelo 
cartório, órgão ou pelo servidor é posterior a data de 
separação do servidor com a viúva?     X   

09 A anexação dos três ou mais documentos comprovam o 
vínculo e a dependência econômica do servidor com a 
companheira ou outro beneficiário?     X   

10  A pensão será concedida à ex-esposa (separada judicialmente) 
por que ela recebe pensão alimentícia?     X   

11 A pensão será concedida para a viúva(o) e companheira(o), 
tendo em vista documentos comprobatórios?     X   

12 A viúva é a única beneficiária da pensão?   X     
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13 A companheira é a única beneficiária da pensão?     X   
14 Os filhos e enteados ou outros requerentes são os únicos 

beneficiários da pensão?   X   S/N 
15 Os beneficiários da pensão são designados? (vitalícia ou 

temporária) X     S/N 
16 A Tutela/Curatela tem decisão definitiva proferida pela 

autoridade competente do judiciário?     X   
17 Consta no processo renúncia de beneficiário de pensão?   X     
18 A exclusão do beneficiário de pensão está justificada e 

fundamentada legalmente?     X   
19 O(s) beneficiário(s) da pensão declaram que estão em 

conformidade com o disposto do Art. 60 da Lei 4.275/2005 
(vedada mais de duas pensões).     X   

Comentário do analista: embasamento legal não era citado no requerimento. À época, o órgão oficial não existia. 
Apenas certidão de óbito está autenticada 

      
 

ATO DE PENSÃO 

01 1) Ato de pensão:  (X) Concessão 

  ( ) Alteração 

02 2) Valor do benefício:  ( ) Sobre o valor do provento - Aposentado 

  (X) Sobre o valor do vencimento - Ativo 

  ( ) Sobre o valor da média aritmética apurada 

03 3) Situação do Servidor:  (X) Ativo       

  ( ) Inativo       

04 4) Data do óbito:  (X) Antes de 30/12/2003, não aplica redutor 

  ( ) Depois de 30/12/2003, aplica redutor 

05 5) Fundamentação legal utilizada:   

  

( ) Art. 40, § 7º, Inciso I, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  

(X ) Art. 40, § 7º, inciso II, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  (X) EC nº 20/1998 

  ( ) Parágrafo Único do Art. 3º da EC nº 47/2005 

  ( ) Art. 2º da Lei nº 10.887/2004 

  ( ) Outro 

06 6) Código(s) Fundamentos Legais da Aposentadoria no FISCAP: nºs:  

  
Comentário do analista: no decreto de pensão, não há embasamento legal. Não há códigos Fundamentos Legais no 
FISCAP porque à época, os dados não eram lançados neste sistema 
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DA ANÁLISE DO ATO DE CONCESSÃO 

Nº  ANÁLISE DO ATO  SIM NÃO N/A FLS 
01 O ato encaminhado trata de concessão de pensão? X     S/N 
02 O ato encaminhado trata de ato de alteração de pensão?   X     
03 Na portaria de concessão e/ou alteração de pensão o 

fundamento legal está de acordo com a legislação vigente?     X   
04 A portaria de concessão ou alteração foi alterada por outra 

portaria ou por retificações publicadas no Órgão Oficial?   X     
05 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 

órgão é com base na aposentadoria voluntária do ex-servidor?     X   
06 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 

órgão é com base na aposentadoria compulsória do ex-
servidor?     X   

07 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria por invalidez do ex-
servidor?     X   

08 A pensão requerida pela(o) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na remuneração do ex-servidor ativo?     X   

09 Na concessão/alteração do ato de pensão, os requisitos 
estabelecidos por lei (art. 40, § 7º, Inciso I e II, da CF/1988 – 
redação dada pela EC nº 41/2003,  foram cumpridos?  X     S/N 

10 O cálculo da pensão foi aplicado o redutor de 30%, conforme a 
orientação do art. 40, § 7º, inciso I e II, da CF/1988, redação 
dada pela EC nº 41/2003?     X   

11 O cálculo da pensão foi com base no valor da aposentadoria do 
ex-servidor concedida pela média aritmética de acordo com a 
EC nº 41/2003 e Lei 10.887/2004?     X   

12 O Ato de Pensão consta todos os dados cadastrais e 
financeiros da pensão? X     S/N 

Comentário do analista: não há fundamento legal na portaria de pensão.  

 
 

    
 

DA ANÁLISE DO FORMULÁRIO DO FISCAP/TCE 
01 Registro no FISCAP  Nº: 19357 
02 Anexado ao processo  ( ) Sim (X) Não 
03 3) Nome do responsável pelo ato  Nº CPF do responsável pelo ato 

  Nº ANÁLISE DO FORMULÁRIO SIM NÃO N/A FLS 
01 Dados do instituidor estão corretos?     X   
02 A descrição dos fundamentos legais da aposentadoria do 

instituidor foi informada?     X   
03 Os dados sobre o órgão/entidade e autoridade responsável 

estão corretos?     X   
04 Os dados da concessão/alteração estão corretos?     X   
05 A descrição dos fundamentos legais da pensão/alteração está 

correta?     X   
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06 Os dados dos benefícios estão corretos?     X   
07 Os dados das vantagens estão corretos?     X   
08 O redutor (30%) foi inserido no campo "Dados de vantagens"?     X   
09 O formulário foi preenchido esclarecimentos do(a) Gestor(a) 

de Pessoal?     X   
10 Os dados dos beneficiários estão corretos?     X   
11 A descrição dos fundamentos legais do beneficiário da 

pensão/alteração está correta?     X   
12 A cota da pensão vitalícia e/ou temporária foi preenchida 

corretamente de acordo com a quantidade de beneficiários?     X   
Comentário do analista: este processo não foi lançado no FISCAP - consultado no site do TCE . Não há homologação. 
Sessão realizada em 22/10/2009 decidiu pelo deferimento registro súmula 105 

 
 

IDENTIFICAÇÃO DO ATO DE PENSÃO 
Processo Nº 144/2011 Análise:       
  ( ) Inicial 
  (x) Revisão/Alteração 
Nome do(a) Instituidor(a) : Joel Romano Peixoto Sexo:     (X) Masculino 

              ( ) Feminino 

CPF: 006976786-20 
Data do óbito: 04/11/2011 
Pensão: por morte de servidor aposentado (X) Vitalícia 

( ) Temporária 
BENEFICIÁRIOS 

Nome(s) e CPF: Nanci Pace Peixoto - CPF: 008.089.966-81 

Grau de parentesco: cônjuge 

Idade: 72 

 

 
DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 

01 Requerimento do(s) beneficiários(s) X     1 

02 Declaração se recebe mais de duas pensões – Art. 60 da Lei 
4275/2005 X     2 

03 Certidão de casamento X     5 

04 Certidão de nascimento do(s) filho(s)     X   

05 Certidão de óbito do(a) ex-servidor(a) X     6 
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06 Documentos referentes à aposentadoria do servidor (cópias) - 
(PORTARIA QUE CONCEDEU APOSENTADORIA) X     12 

07 Certidão de tempo total de serviço / contribuição      X   
08 Comprovante de rendimentos do servidor (último 

contracheque) X     10 

09 Documento pessoal dos beneficiários (Identidade, CPF e 
Outros) X     3 

10 Ato de concessão de pensão X     14 

11 Ato concessório publicado no ORGÃO OFICIAL X     15 

12 Ato concessório de alteração nº     X   

13 Decisão Judicial para concessão/alteração de pensão     X   

14 Comprovante de conta corrente dos beneficiários X     8 

15 Documentos que comprovam o vínculo e a dependência 
econômica do beneficiário com o servidor     X   

16 Laudo médico do(s) beneficiário(s)     X   

17 Tutela e/ou Curatela     X   

18 Documento indicando situação do ex-segurado na data do 
óbito (ativo ou inativo) X     10 e 27 

19 Documento indicando a data e a forma de ingresso do ex-
servidor no cargo público   X     

20 Demonstrativo de cálculo da pensão, com dados do ex-
segurado e a fundamentação legal X     11 

21 Demonstrativo de pagamento do benefício da pensão relativo 
ao mês subsequente à concessão X     16 

22 Número do Processo e do registro, se houver, de 
aposentadoria ou do ex-segurado, no âmbito do TCE   X     

23 Formulário de concessão/alteração do FISCAP X       

Comentário do analista: 

 
     

 
DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 No requerimento do(a) beneficiário(a) foi verificado se o 

embasamento legal está de acordo com a portaria de pensão? X       

02 Os documentos pessoais do(s) beneficiário(s) estão 
autenticados pelo cartório ou pelo(a) servidor(a) do órgão? X       

03 Os documentos pessoais do beneficiário(s) contidos no 
processo que foram emitidos pelo órgão estão assinados pela 
autoridade competente? 

X       

04 Os documentos de certidão de óbito, casamento e nascimento 
(originais ou cópias) estão autenticados? X       

05 Nos casos de concessão para a viúva e companheira, foi 
verificado se a certidão de casamento da viúva contém 
averbação de separação. 

    X   
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06 O Laudo Médico foi emitido pela junta médica de órgão 
público, contendo a assinatura de três médicos, no qual 
atestou  invalidez e incapacidade definitiva para o trabalho? 

  X     

07 A Declaração de união estável (companheira) emitida pelo 
cartório ou pelo servidor é posterior a data de separação do 
servidor com a viúva? 

    X   

08 A anexação dos três ou mais documentos comprovam o vínculo 
e a dependência econômica do servidor com a companheira ou 
outro beneficiário? 

    X   

09 A pensão será concedida à ex-esposa (separada judicialmente) 
por que ela recebe pensão alimentícia?     X   

10 A pensão será concedida para a viúva(o) e companheira(o), 
tendo em vista documentos comprobatórios?     X   

11 A viúva é a única beneficiária da pensão? X       

12 A companheira é a única beneficiária da pensão?     X   

13 Os filhos e enteados ou outros requerentes são os únicos 
beneficiários da pensão?     X   

14 Os beneficiários da pensão são designados? (vitalícia ou 
temporária) X       

15 A Tutela/Curatela tem decisão definitiva proferida pela 
autoridade competente do judiciário?     X   

16 Consta no processo renúncia de beneficiário de pensão?   X     

17 A exclusão do beneficiário de pensão está justificada e 
fundamentada legalmente?     X   

18 O(s) beneficiário(s) da pensão declaram que estão em 
conformidade com o disposto do Art. 60 da Lei 4.275/2005 
(vedada mais de duas pensões). 

X       

Comentário do analista: não consta laudo médico no PA pensão  

      
 

ATO DE PENSÃO 

01 1) Ato de pensão:  (X) Concessão 

  ( ) Alteração 

02 2) Valor do benefício:  (X) Sobre o valor do provento - Aposentado 

  ( ) Sobre o valor do vencimento - Ativo 

  ( ) Sobre o valor da média aritmética apurada 

03 3) Situação do Servidor:  ( ) Ativo       

  (X) Inativo       

04 4) Data do óbito: ( ) Antes de 30/12/2003, não aplica redutor 

  (X) Depois de 30/12/2003, aplica redutor 

06 

6) Fundamentação legal utilizada:  (X) Art. 40, § 7º, Inciso I, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  

( ) Art. 40, § 7º, inciso II, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 
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( ) EC nº 20/1998 

  ( ) Parágrafo Único do Art. 3º da EC nº 47/2005 

  ( ) Art. 2º da Lei nº 10.887/2004 

  ( ) Outro 

Comentário do analista: 

 
 

    
 

DA ANÁLISE DO ATO DE CONCESSÃO 
Nº  ANÁLISE DO ATO  SIM NÃO N/A FLS 
01 O ato encaminhado trata de concessão de pensão? X       

02 O ato encaminhado trata de ato de alteração de pensão?   X     

03 Na portaria de concessão e/ou alteração de pensão o 
fundamento legal está de acordo com a legislação vigente? X       

04 A portaria de concessão ou alteração foi alterada por outra 
portaria ou por retificações publicadas no Órgão Oficial?   X     

05 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria voluntária do ex-servidor?   X     

06 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria compulsória do ex-
servidor? 

  X     

07 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria por invalidez do ex-
servidor? 

X       

08 A pensão requerida pela(o) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na remuneração do ex-servidor ativo?   X     

09 Na concessão/alteração do ato de pensão, os requisitos 
estabelecidos por lei (art. 40, § 7º, Inciso I e II, da CF/1988 – 
redação dada pela EC nº 41/2003),  foram cumpridos?  

X       

10 O cálculo da pensão foi aplicado o redutor de 30%, conforme a 
orientação do art. 40, § 7º, inciso I e II, da CF/1988, redação 
dada pela EC nº 41/2003? 

  X     

11 O cálculo da pensão foi com base no valor da aposentadoria do 
ex-servidor concedida pela média aritmética de acordo com a 
EC nº 41/2003? 

  X     

12 O Ato de Pensão consta todos os dados cadastrais e financeiros 
da pensão? X       

Comentário do analista: 

 
 

    
 

DA ANÁLISE DO FORMULÁRIO DO FISCAP/TCE 
01 Registro no FISCAP Nº: 865051 

02 Anexado ao processo (X) Sim ( ) Não 

03 3) Nome do responsável pelo ato José Ivan Palma Souza Nº CPF do responsável pelo ato 271.180.026-15 

  Nº ANÁLISE DO FORMULÁRIO SIM NÃO N/A FLS 
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01 Dados do instituidor estão corretos? X       

02 A descrição dos fundamentos legais da aposentadoria do 
instituidor foi informada? X       

03 Os dados sobre o órgão/entidade e autoridade responsável 
estão corretos? X       

04 Os dados da concessão/alteração estão corretos? X       

05 A descrição dos fundamentos legais da pensão/alteração está 
correta?   X     

06 Os dados dos benefícios estão corretos? X       

09 O formulário foi preenchido esclarecimentos do(a) Gestor(a) de 
Pessoal?     X   

10 Os dados dos beneficiários estão corretos? X       

11 A descrição dos fundamentos legais do beneficiário da 
pensão/alteração está correta? X       

12 A cota da pensão vitalícia e/ou temporária foi preenchida 
corretamente de acordo com a quantidade de beneficiários? X       

Comentário do analista: teve diligência pedindo para anular a revisão da pensão por ter colocado c/c EC70/2012 e, 
por se tratar de aposentaria antes da EC/ 41/2003, que os proventos eram integrais, mas o Ipremb respondeu que foi 
feita para adequar à EC 70/2012 porque os reajustes da pensão eram calculados com base nos percentuais do INSS e o 
ato revisional é para calcularos reajustes com base na remuneração dos servidores da ativa. Consulta ao site do TCE, 
consta elaboração de laudo técnico 

 
 

IDENTIFICAÇÃO DO ATO DE PENSÃO 
Processo Nº 156/2011 Análise:       
  ( ) Inicial 

  
(x) 
Revisão/Alteração 

Nome do(a) Instituidor(a): Laurendina Guimarães dos Reis Sexo:     () Masculino 

              (X) Feminino 

CPF: 527.523.806-15 
Data do óbito: 24/10/2011 
Pensão: por morte de servidor aposentado (X) Vitalícia 

( ) Temporária 
BENEFICIÁRIOS 

Nome(s) e CPF: Izaias Pedro dos Reis CPF: 744.023.746-34 
Grau de parentesco: cônjuge 

Idade: 59 

 

 
DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 

01 Requerimento do(s) beneficiários(s) X     2 
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02 Declaração se recebe mais de duas pensões – Art. 60 da Lei 
4275/2005 X     3 

03 Certidão de casamento X     7 

04 Certidão de nascimento do(s) filho(s)     X   

05 Certidão de óbito do(a) ex-servidor(a) X     8 

06 Documentos referentes à aposentadoria do servidor (cópias) - 
(PORTARIA QUE CONCEDEU APOSENTADORIA) X     9 

07 Certidão de tempo total de serviço / contribuição      X   

08 Comprovante de rendimentos do servidor (último 
contracheque) X     12 

09 Documento pessoal dos beneficiários (Identidade, CPF e 
Outros) X     5 e 7 

10 Ato de concessão de pensão X     16 

11 Ato concessório publicado no ORGÃO OFICIAL X     17 

12 Ato concessório de alteração nº     X   

13 Decisão Judicial para concessão/alteração de pensão     X   

14 Comprovante de conta corrente dos beneficiários X     10 

15 Documentos que comprovam o vínculo e a dependência 
econômica do beneficiário com o servidor     X   

16 Laudo médico do(s) beneficiário(s)     X   

17 Tutela e/ou Curatela     X   

18 Documento indicando situação do ex-segurado na data do 
óbito (ativo ou inativo) X     12, 16 

19 Documento indicando a data e a forma de ingresso do ex-
servidor no cargo público X     22 

20 Demonstrativo de cálculo da pensão, com dados do ex-
segurado e a fundamentação legal X     13 

21 Demonstrativo de pagamento do benefício da pensão relativo 
ao mês subsequente à concessão X     18 

22 Número do Processo e do registro, se houver, de 
aposentadoria ou do ex-segurado, no âmbito do TCE   X     

23 Formulário de concessão/alteração do FISCAP X     32 

Comentário do analista: pensão gerada por servidor aposentado não tem certidão de tempo total de serviço 

 
     

 
DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 No requerimento do(a) beneficiário(a) foi verificado se o 

embasamento legal está de acordo com a portaria de pensão? X       

02 Os documentos pessoais do(s) beneficiário(s) estão 
autenticados pelo cartório ou pelo(a) servidor(a) do órgão? X       

03 Os documentos pessoais do beneficiário(s) contidos no 
processo que foram emitidos pelo órgão estão assinados pela X       
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autoridade competente? 

04 Os documentos de certidão de óbito, casamento e nascimento 
(originais ou cópias) estão autenticados? X       

05 Nos casos de concessão para a viúva e companheira, foi 
verificado se a certidão de casamento da viúva contém 
averbação de separação. 

    X   

06 O Laudo Médico foi emitido pela junta médica de órgão 
público, contendo a assinatura de três médicos, no qual 
atestou  invalidez e incapacidade definitiva para o trabalho? 

    X   

07 A Declaração de união estável (companheira) emitida pelo 
cartório ou pelo servidor é posterior a data de separação do 
servidor com a viúva? 

    X   

08 A anexação dos três ou mais documentos comprovam o 
vínculo e a dependência econômica do servidor com a 
companheira ou outro beneficiário? 

    X   

09 A pensão será concedida à ex-esposa (separada judicialmente) 
por que ela recebe pensão alimentícia?     X   

10 A pensão será concedida para a viúva(o) e companheira(o), 
tendo em vista documentos comprobatórios?     X   

11 A viúva é a única beneficiária da pensão? X       

12 A companheira é a única beneficiária da pensão?     X   

13 Os filhos e enteados ou outros requerentes são os únicos 
beneficiários da pensão?     X   

14 Os beneficiários da pensão são designados? (vitalícia ou 
temporária) X       

15 A Tutela/Curatela tem decisão definitiva proferida pela 
autoridade competente do judiciário?     X   

16 Consta no processo renúncia de beneficiário de pensão?   X     

17 A exclusão do beneficiário de pensão está justificada e 
fundamentada legalmente?     X   

18 O(s) beneficiário(s) da pensão declaram que estão em 
conformidade com o disposto do Art. 60 da Lei 4.275/2005 
(vedada mais de duas pensões). 

X       

Comentário do analista: laudo médico não é autuado no processo de pensão 

      
 

ATO DE PENSÃO 

01 1) Ato de pensão:  (X) Concessão 

  ( ) Alteração 

02 2) Valor do benefício:  (X) Sobre o valor do provento - Aposentado 

  ( ) Sobre o valor do vencimento - Ativo 

  ( ) Sobre o valor da média aritmética apurada 

03 3) Situação do Servidor:  ( ) Ativo       

  (X)       
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Inativo 

04 4) Data do óbito: ( ) Antes de 30/12/2003, não aplica redutor 

  (X) Depois de 30/12/2003, aplica redutor 

06 

6) Fundamentação legal utilizada:  (X) Art. 40, § 7º, Inciso I, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  

( ) Art. 40, § 7º, inciso II, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  
( ) EC nº 20/1998 

  ( ) Parágrafo Único do Art. 3º da EC nº 47/2005 

  ( ) Art. 2º da Lei nº 10.887/2004 

  ( ) Outro 

Comentário do analista: 

 
 

    
 

DA ANÁLISE DO ATO DE CONCESSÃO 
Nº  ANÁLISE DO ATO  SIM NÃO N/A FLS 
01 O ato encaminhado trata de concessão de pensão? X       

02 O ato encaminhado trata de ato de alteração de pensão?   X     

03 Na portaria de concessão e/ou alteração de pensão o 
fundamento legal está de acordo com a legislação vigente? X       

04 A portaria de concessão ou alteração foi alterada por outra 
portaria ou por retificações publicadas no Órgão Oficial?   X     

05 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria voluntária do ex-servidor?   X     

06 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria compulsória do ex-
servidor? 

  X     

07 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria por invalidez do ex-
servidor? 

X       

08 A pensão requerida pela(o) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na remuneração do ex-servidor ativo?   X     

09 Na concessão/alteração do ato de pensão, os requisitos 
estabelecidos por lei (art. 40, § 7º, Inciso I e II, da CF/1988 – 
redação dada pela EC nº 41/2003),  foram cumpridos?  

X       

10 O cálculo da pensão foi aplicado o redutor de 30%, conforme a 
orientação do art. 40, § 7º, inciso I e II, da CF/1988, redação 
dada pela EC nº 41/2003? 

    X   

11 O cálculo da pensão foi com base no valor da aposentadoria 
do ex-servidor concedida pela média aritmética de acordo com 
a EC nº 41/2003? 

    X   

12 O Ato de Pensão consta todos os dados cadastrais e 
financeiros da pensão? X       
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Comentário do analista: 

 
 

    
 

DA ANÁLISE DO FORMULÁRIO DO FISCAP/TCE 
01 Registro no FISCAP Nº: 39277 

02 Anexado ao processo (X) Sim ( ) Não 

03 3) Nome do responsável pelo ato: José Ivan Palma Souza Nº CPF do responsável pelo ato: 271.180.026-15 

  Nº ANÁLISE DO FORMULÁRIO SIM NÃO N/A FLS 

01 Dados do instituidor estão corretos? X       

02 A descrição dos fundamentos legais da aposentadoria do 
instituidor foi informada? X       

03 Os dados sobre o órgão/entidade e autoridade responsável 
estão corretos? X       

04 Os dados da concessão/alteração estão corretos? X       

05 A descrição dos fundamentos legais da pensão/alteração está 
correta? X       

06 Os dados dos benefícios estão corretos? X       

08 O redutor (30%) foi inserido no campo "Dados de vantagens"?     X   

09 O formulário foi preenchido esclarecimentos do(a) Gestor(a) 
de Pessoal?     X   

10 Os dados dos beneficiários estão corretos? X       

11 A descrição dos fundamentos legais do beneficiário da 
pensão/alteração está correta? X       

12 A cota da pensão vitalícia e/ou temporária foi preenchida 
corretamente de acordo com a quantidade de beneficiários? X       

Comentário do analista: 

 
 

IDENTIFICAÇÃO DO ATO DE PENSÃO 
Processo Nº 242/2015 Análise:       
  ( ) Inicial 
  (x) Revisão/Alteração 
Nome do(a) Instituidor(a)  Manoel leite  Sexo:     (X) Masculino 

              ( ) Feminino 

CPF: 131.787.766-72 
Data do óbito: 227/01/2000 
Pensão:  por morte de servidor aposentado (X) Vitalícia 

( ) Temporária 
BENEFICIÁRIOS 

Nome(s) e CPF: Ana Maria Peixoto Leite - CPF: 013.804.666-28 
Grau de parentesco: Cônjuge 

Idade: 69 
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DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 

01 Requerimento do(s) beneficiários(s) X     capa e S/N 

02 Declaração se recebe mais de duas pensões – Art. 60 da Lei 
4275/2005     X   

03 Certidão de casamento X     5 

04 Certidão de nascimento do(s) filho(s)     X   

05 Certidão de óbito do(a) ex-servidor(a) X     6 

06 Documentos referentes à aposentadoria do servidor (cópias) - 
(PORTARIA QUE CONCEDEU APOSENTADORIA)   X     

07 Certidão de tempo total de serviço / contribuição    X     

08 Comprovante de rendimentos do servidor (último contracheque) X     7 

09 Documento pessoal dos beneficiários (Identidade, CPF e Outros) X     9 

10 Ato de concessão de pensão X     S/N 

11 Ato concessório publicado no ORGÃO OFICIAL     X 3 

12 Ato concessório de alteração nº     X   

13 Decisão Judicial para concessão/alteração de pensão     X   

14 Comprovante de conta corrente dos beneficiários     X   

15 Documentos que comprovam o vínculo e a dependência 
econômica do beneficiário com o servidor     X   

16 Laudo médico do(s) beneficiário(s)     X   

17 Tutela e/ou Curatela     X   

18 Documento indicando situação do ex-segurado na data do óbito 
(ativo ou inativo) X     7 e S/N 

19 Documento indicando a data e a forma de ingresso do ex-servidor 
no cargo público X       

20 Demonstrativo de cálculo da pensão, com dados do ex-segurado e 
a fundamentação legal     X   

21 Demonstrativo de pagamento do benefício da pensão relativo ao 
mês subsequente à concessão     X   

22 Número do Processo e do registro, se houver, de aposentadoria 
ou do ex-segurado, no âmbito do TCE     X   

23 Formulário de concessão/alteração do FISCAP     X   

Comentário do analista: Não era feito o demonstrativo de cálculo de pensão nem havia demonstrativo de 
pagamento da pensão no mês subsequente à concessão. Não existia órgão oficial. Há certidão indicando a data em 
que foi dada publicidade ao ato, indicando data em que o decreto foi fixado na sede da prefeitura.  Não exigia 
comprovante de conta bancária. Dados não eram lançados no FISCAP à época. Não era feito o cálculo de pensão 

 
     

 
DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
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01 No requerimento do(a) beneficiário(a) foi verificado se o 
embasamento legal está de acordo com a portaria de pensão?   X     

02 Os documentos pessoais do(s) beneficiário(s) estão autenticados 
pelo cartório ou pelo(a) servidor(a) do órgão? X       

03 Os documentos pessoais do beneficiário(s) contidos no processo 
que foram emitidos pelo órgão estão assinados pela autoridade 
competente? 

X       

04 Os documentos de certidão de óbito, casamento e nascimento 
(originais ou cópias) estão autenticados? X       

05 Nos casos de concessão para a viúva e companheira, foi verificado 
se a certidão de casamento da viúva contém averbação de 
separação. 

    X   

06 O Laudo Médico foi emitido pela junta médica de órgão público, 
contendo a assinatura de três médicos, no qual atestou  invalidez 
e incapacidade definitiva para o trabalho? 

    X   

07 A Declaração de união estável (companheira) emitida pelo cartório 
ou pelo servidor é posterior a data de separação do servidor com 
a viúva? 

    X   

08 A anexação dos três ou mais documentos comprovam o vínculo e 
a dependência econômica do servidor com a companheira ou 
outro beneficiário? 

    X   

09 A pensão será concedida à ex-esposa (separada judicialmente) por 
que ela recebe pensão alimentícia?     X   

10 A pensão será concedida para a viúva(o) e companheira(o), tendo 
em vista documentos comprobatórios?     X   

11 A viúva é a única beneficiária da pensão? X       

12 A companheira é a única beneficiária da pensão?     X   

13 Os filhos e enteados ou outros requerentes são os únicos 
beneficiários da pensão?     X   

14 Os beneficiários da pensão são designados? (vitalícia ou 
temporária) X       

15 A Tutela/Curatela tem decisão definitiva proferida pela autoridade 
competente do judiciário?     X   

16 Consta no processo renúncia de beneficiário de pensão?     X   

17 A exclusão do beneficiário de pensão está justificada e 
fundamentada legalmente?     X   

18 O(s) beneficiário(s) da pensão declaram que estão em 
conformidade com o disposto do Art. 60 da Lei 4.275/2005 
(vedada mais de duas pensões). 

    X   

Comentário do analista: embasamento legal não era citado no requerimento. Não havia declaração de acúmulo 

      
 

ATO DE PENSÃO 

01 1) Ato de pensão:  (X) Concessão 

  ( ) Alteração 

02 2) Valor do benefício:  (X) Sobre o valor do provento - Aposentado 
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  ( ) Sobre o valor do vencimento - Ativo 

  
( ) Sobre o valor da média aritmética 
apurada 

03 3) Situação do Servidor:  ( ) Ativo       

  
(X) 
Inativo       

04 4) Data do óbito: (X) Antes de 30/12/2003, não aplica redutor 

  ( ) Depois de 30/12/2003, aplica redutor 

06 

6) Fundamentação legal utilizada:  ( ) Art. 40, § 7º, Inciso I, da CF/1988 – 
Redação dada pela EC nº 41/2003 

  

( ) Art. 40, § 7º, inciso II, da CF/1988 – 
Redação dada pela EC nº 41/2003 

  
( ) EC nº 20/1998 

  
( ) Parágrafo Único do Art. 3º da EC nº 
47/2005 

  ( ) Art. 2º da Lei nº 10.887/2004 

  (X) Outro 

Comentário do analista: 

 
 

    
 

DA ANÁLISE DO ATO DE CONCESSÃO 
Nº  ANÁLISE DO ATO  SIM NÃO N/A FLS 
01 O ato encaminhado trata de concessão de pensão? X       

02 O ato encaminhado trata de ato de alteração de pensão?     X   

03 Na portaria de concessão e/ou alteração de pensão o fundamento 
legal está de acordo com a legislação vigente?     X   

04 A portaria de concessão ou alteração foi alterada por outra 
portaria ou por retificações publicadas no Órgão Oficial?   X     

05 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo órgão 
é com base na aposentadoria voluntária do ex-servidor? X       

06 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo órgão 
é com base na aposentadoria compulsória do ex-servidor?     X   

07 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo órgão 
é com base na aposentadoria por invalidez do ex-servidor?     X   

08 A pensão requerida pela(o) beneficiária(o) e concedida pelo órgão 
é com base na remuneração do ex-servidor ativo?     X   

09 Na concessão/alteração do ato de pensão, os requisitos 
estabelecidos por lei (art. 40, § 7º, Inciso I e II, da CF/1988 – 
redação dada pela EC nº 41/2003),  foram cumpridos?  

    X   

10 O cálculo da pensão foi aplicado o redutor de 30%, conforme a 
orientação do art. 40, § 7º, inciso I e II, da CF/1988, redação dada 
pela EC nº 41/2003? 

    X   
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11 O cálculo da pensão foi com base no valor da aposentadoria do ex-
servidor concedida pela média aritmética de acordo com a EC nº 
41/2003? 

    X   

12 O Ato de Pensão consta todos os dados cadastrais e financeiros da 
pensão? X       

Comentário do analista: não citava o embasamento legal no decreto de pensão  

 
 

    
 

DA ANÁLISE DO FORMULÁRIO DO FISCAP/TCE 
01 Registro no FISCAP Nº: 19400 

02 Anexado ao processo ( ) Sim (X) Não 

03 3) Nome do responsável pelo ato  Nº CPF do responsável pelo ato 

  Nº ANÁLISE DO FORMULÁRIO SIM NÃO N/A FLS 

01 Dados do instituidor estão corretos?     X   

02 A descrição dos fundamentos legais da aposentadoria do 
instituidor foi informada?     X   

03 Os dados sobre o órgão/entidade e autoridade responsável estão 
corretos?     X   

04 Os dados da concessão/alteração estão corretos?     X   

05 A descrição dos fundamentos legais da pensão/alteração está 
correta?     X   

06 Os dados dos benefícios estão corretos?     X   

08 O redutor (30%) foi inserido no campo "Dados de vantagens"?     X   

09 O formulário foi preenchido esclarecimentos do(a) Gestor(a) de 
Pessoal?     X   

10 Os dados dos beneficiários estão corretos?     X   

11 A descrição dos fundamentos legais do beneficiário da 
pensão/alteração está correta?     X   

12 A cota da pensão vitalícia e/ou temporária foi preenchida 
corretamente de acordo com a quantidade de beneficiários?     X   

Comentário do analista: este processo não foi lançado no FISCAP - consultado no site do TCE. Não há homologação. 
Sessão realizada em 22/10/2009  decidiu pelo deferimento registro súmula 105 

 
 

IDENTIFICAÇÃO DO ATO DE PENSÃO 
Processo Nº 343/2012 Análise:       
  ( ) Inicial 
  (x) Revisão/Alteração 
Nome do(a) Instituidor(a): Admir Tadeu de Olveira  Sexo:     (X) Masculino 

              () Feminino 

CPF: 315.192.616-91 
Data do óbito: 30/05/2012 
Pensão: por morte de servidor na ativa (X) Vitalícia 

(X) Temporária 
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BENEFICIÁRIOS 
Nome(s) e CPF: Cláudia Botelho Aguilar de Oliveira  CPF: 534.778.396-68 e João Vitor Aguilar de Oliveira  CPF: 
086.869.006-66 

Grau de parentesco: cônjuge e filho 

Idade: 49 e 14 

 

 
DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 

01 Requerimento do(s) beneficiários(s) X     2 

02 Declaração se recebe mais de duas pensões – Art. 60 da Lei 
4275/2005 X     3 

03 Certidão de casamento X     10 

04 Certidão de nascimento do(s) filho(s) X     31 

05 Certidão de óbito do(a) ex-servidor(a) X     16 

06 Documentos referentes à aposentadoria do servidor (cópias) - 
(PORTARIA QUE CONCEDEU APOSENTADORIA)     X   

07 Certidão de tempo total de serviço / contribuição  X     30 

08 Comprovante de rendimentos do servidor (último 
contracheque) X     28 

09 Documento pessoal dos beneficiários (Identidade, CPF e 
Outros) X     05, 07, 10,31 

10 Ato de concessão de pensão X     33 

11 Ato concessório publicado no ORGÃO OFICIAL X     34 

12 Ato concessório de alteração nº     X   

13 Decisão Judicial para concessão/alteração de pensão     X   

14 Comprovante de conta corrente dos beneficiários X     11 a 13 

15 Documentos que comprovam o vínculo e a dependência 
econômica do beneficiário com o servidor     X   

16 Laudo médico do(s) beneficiário(s)     X   

17 Tutela e/ou Curatela     X   

18 Documento indicando situação do ex-segurado na data do 
óbito (ativo ou inativo) X     28 e 33 

19 Documento indicando a data e a forma de ingresso do ex-
servidor no cargo público X     27 

20 Demonstrativo de cálculo da pensão, com dados do ex-
segurado e a fundamentação legal X     29 

21 Demonstrativo de pagamento do benefício da pensão relativo 
ao mês subsequente à concessão X     35 

22 Número do Processo e do registro, se houver, de 
aposentadoria ou do ex-segurado, no âmbito do TCE   X     
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23 Formulário de concessão/alteração do FISCAP X       

Comentário do analista:  

 
     

 
DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 No requerimento do(a) beneficiário(a) foi verificado se o 

embasamento legal está de acordo com a portaria de pensão? X       

02 Os documentos pessoais do(s) beneficiário(s) estão 
autenticados pelo cartório ou pelo(a) servidor(a) do órgão? X       

03 Os documentos pessoais do beneficiário(s) contidos no 
processo que foram emitidos pelo órgão estão assinados pela 
autoridade competente? 

X       

04 Os documentos de certidão de óbito, casamento e nascimento 
(originais ou cópias) estão autenticados? X       

05 Nos casos de concessão para a viúva e companheira, foi 
verificado se a certidão de casamento da viúva contém 
averbação de separação. 

    X   

06 O Laudo Médico foi emitido pela junta médica de órgão 
público, contendo a assinatura de três médicos, no qual 
atestou  invalidez e incapacidade definitiva para o trabalho? 

    X   

07 A Declaração de união estável (companheira) emitida pelo 
cartório ou pelo servidor é posterior a data de separação do 
servidor com a viúva? 

    X   

08 A anexação dos três ou mais documentos comprovam o 
vínculo e a dependência econômica do servidor com a 
companheira ou outro beneficiário? 

    X   

09 A pensão será concedida à ex-esposa (separada judicialmente) 
por que ela recebe pensão alimentícia?     X   

10 A pensão será concedida para a viúva(o) e companheira(o), 
tendo em vista documentos comprobatórios?     X   

11 A viúva é a única beneficiária da pensão?   X     

12 A companheira é a única beneficiária da pensão?     X   

13 Os filhos e enteados ou outros requerentes são os únicos 
beneficiários da pensão?   X     

14 Os beneficiários da pensão são designados? (vitalícia ou 
temporária) X       

15 Consta no processo renúncia de beneficiário de pensão?     X   

16 A exclusão do beneficiário de pensão está justificada e 
fundamentada legalmente?     X   

17 O(s) beneficiário(s) da pensão declaram que estão em 
conformidade com o disposto do Art. 60 da Lei 4.275/2005 
(vedada mais de duas pensões). 

X       

Comentário do analista:  

      
 

ATO DE PENSÃO 
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01 1) Ato de pensão:  (X) Concessão 

  ( ) Alteração 

02 2) Valor do benefício:  () Sobre o valor do provento - Aposentado 

  (X) Sobre o valor do vencimento - Ativo 

  ( ) Sobre o valor da média aritmética apurada 

03 3) Situação do Servidor:  (X) Ativo       

  () Inativo       

04 4) Data do óbito: ( ) Antes de 30/12/2003, não aplica redutor 

  (X) Depois de 30/12/2003, aplica redutor 

06 

6) Fundamentação legal utilizada:  () Art. 40, § 7º, Inciso I, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  

(X) Art. 40, § 7º, inciso II, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  
( ) EC nº 20/1998 

  ( ) Parágrafo Único do Art. 3º da EC nº 47/2005 

  ( ) Art. 2º da Lei nº 10.887/2004 

  ( ) Outro 

Comentário do analista: 

 
 

    
 

DA ANÁLISE DO ATO DE CONCESSÃO 
Nº  ANÁLISE DO ATO  SIM NÃO N/A FLS 
01 O ato encaminhado trata de concessão de pensão? X       

02 O ato encaminhado trata de ato de alteração de pensão?   X     

03 Na portaria de concessão e/ou alteração de pensão o 
fundamento legal está de acordo com a legislação vigente? X       

04 A portaria de concessão ou alteração foi alterada por outra 
portaria ou por retificações publicadas no Órgão Oficial?   X     

05 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria voluntária do ex-servidor?   X     

06 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria compulsória do ex-
servidor? 

  X     

07 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria por invalidez do ex-
servidor? 

  X     

08 A pensão requerida pela(o) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na remuneração do ex-servidor ativo? X       
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09 Na concessão/alteração do ato de pensão, os requisitos 
estabelecidos por lei (art. 40, § 7º, Inciso I e II, da CF/1988 – 
redação dada pela EC nº 41/2003),  foram cumpridos?  

X       

10 O cálculo da pensão foi aplicado o redutor de 30%, conforme a 
orientação do art. 40, § 7º, inciso I e II, da CF/1988, redação 
dada pela EC nº 41/2003? 

X       

11 O cálculo da pensão foi com base no valor da aposentadoria 
do ex-servidor concedida pela média aritmética de acordo com 
a EC nº 41/2003? 

    X   

12 O Ato de Pensão consta todos os dados cadastrais e 
financeiros da pensão? X       

Comentário do analista: 

 
 

    
 

DA ANÁLISE DO FORMULÁRIO DO FISCAP/TCE 
01 Registro no FISCAP Nº: 3846 

02 Anexado ao processo (X) Sim ( ) Não 

03 3) Nome do responsável pelo ato: José Ivan Palma Souza Nº CPF do responsável pelo ato: 271.180.026-15 

  Nº ANÁLISE DO FORMULÁRIO SIM NÃO N/A FLS 

01 Dados do instituidor estão corretos? X       

02 A descrição dos fundamentos legais da aposentadoria do 
instituidor foi informada? X       

03 Os dados sobre o órgão/entidade e autoridade responsável 
estão corretos? X       

04 Os dados da concessão/alteração estão corretos? X       

05 A descrição dos fundamentos legais da pensão/alteração está 
correta? X       

06 Os dados dos benefícios estão corretos? X       

08 O redutor (30%) foi inserido no campo "Dados de vantagens"?   X     

09 O formulário foi preenchido esclarecimentos do(a) Gestor(a) 
de Pessoal?     X   

10 Os dados dos beneficiários estão corretos? X       

11 A descrição dos fundamentos legais do beneficiário da 
pensão/alteração está correta? X       

12 A cota da pensão vitalícia e/ou temporária foi preenchida 
corretamente de acordo com a quantidade de beneficiários? X       

Comentário do analista: há o redutor (30%), mas só aparece  que foi aplicado. Não há um campo específico em 
dados de vantagens 
 
 

IDENTIFICAÇÃO DO ATO DE PENSÃO 
Processo Nº 379/2013 Análise:       
  ( ) Inicial 
  (x) Revisão/Alteração 
Nome do(a) Instituidor(a): Vilma da Costa Pinto Afonso   Sexo:     ( ) Masculino 
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              (X) Feminino 

CPF: 919.661.086-72 
Data do óbito: 08/05/2010 
Pensão: por morte de servidor na ativa  (X) Vitalícia 

( ) Temporária 
BENEFICIÁRIOS 

Nome(s) e CPF: Alessandro da Rocha Afonso - CPF: 058.561.516-07 

Grau de parentesco: cônjuge 

Idade: 28 

 

 
DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 

01 Requerimento do(s) beneficiários(s) X     1 

02 Declaração se recebe mais de duas pensões – Art. 60 da Lei 
4275/2005   X     

03 Certidão de casamento X     2 

04 Certidão de nascimento do(s) filho(s)     X   

05 Certidão de óbito do(a) ex-servidor(a) X       

06 Documentos referentes à aposentadoria do servidor (cópias) - 
(PORTARIA QUE CONCEDEU APOSENTADORIA)     X   

07 Certidão de tempo total de serviço / contribuição  X     14 
08 Comprovante de rendimentos do servidor (último 

contracheque) X     11 

09 Documento pessoal dos beneficiários (Identidade, CPF e 
Outros) X     2 e 6 

10 Ato de concessão de pensão X     15 

11 Ato concessório publicado no ORGÃO OFICIAL X     27 

12 Ato concessório de alteração nº     X   

13 Decisão Judicial para concessão/alteração de pensão     X   

14 Comprovante de conta corrente dos beneficiários X     3 

15 Documentos que comprovam o vínculo e a dependência 
econômica do beneficiário com o servidor     X   

19 Laudo médico do(s) beneficiário(s)     X   

20 Tutela e/ou Curatela     X   

21 Documento indicando situação do ex-segurado na data do 
óbito (ativo ou inativo) X     11 e 16 

22 Documento indicando a data e a forma de ingresso do ex-
servidor no cargo público   X     
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23 Demonstrativo de cálculo da pensão, com dados do ex-
segurado e a fundamentação legal X     13 

24 Demonstrativo de pagamento do benefício da pensão relativo 
ao mês subsequente à concessão X     18 

25 Número do Processo e do registro, se houver, de 
aposentadoria ou do ex-segurado, no âmbito do TCE   X     

26 Formulário de concessão/alteração do FISCAP X     20 e 21 

Comentário do analista: 

 
     

 
DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 No requerimento do(a) beneficiário(a) foi verificado se o 

embasamento legal está de acordo com a portaria de pensão? X       

02 Os documentos pessoais do(s) beneficiário(s) estão 
autenticados pelo cartório ou pelo(a) servidor(a) do órgão? X       

03 Os documentos pessoais do beneficiário(s) contidos no 
processo que foram emitidos pelo órgão estão assinados pela 
autoridade competente? 

X       

04 Os documentos de certidão de óbito, casamento e nascimento 
(originais ou cópias) estão autenticados? X       

05 Nos casos de concessão para a viúva e companheira, foi 
verificado se a certidão de casamento da viúva contém 
averbação de separação. 

    X   

06 O Laudo Médico foi emitido pela junta médica de órgão 
público, contendo a assinatura de três médicos, no qual 
atestou  invalidez e incapacidade definitiva para o trabalho? 

    X   

07 A Declaração de união estável (companheira) emitida pelo 
cartório ou pelo servidor é posterior a data de separação do 
servidor com a viúva? 

    X   

08 A anexação dos três ou mais documentos comprovam o 
vínculo e a dependência econômica do servidor com a 
companheira ou outro beneficiário? 

    X   

09 A pensão será concedida à ex-esposa (separada judicialmente) 
por que ela recebe pensão alimentícia?   X     

10 A pensão será concedida para a viúva(o) e companheira(o), 
tendo em vista documentos comprobatórios?     X   

11 A viúva é a única beneficiária da pensão? X       

12 A companheira é a única beneficiária da pensão?     X   

13 Os filhos e enteados ou outros requerentes são os únicos 
beneficiários da pensão?     X   

14 Os beneficiários da pensão são designados? (vitalícia ou 
temporária) X       

15 A Tutela/Curatela tem decisão definitiva proferida pela 
autoridade competente do judiciário?     X   
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16 Consta no processo renúncia de beneficiário de pensão?   X     

17 A exclusão do beneficiário de pensão está justificada e 
fundamentada legalmente?     X   

18 O(s) beneficiário(s) da pensão declaram que estão em 
conformidade com o disposto do Art. 60 da Lei 4.275/2005 
(vedada mais de duas pensões). 

    X   

Comentário do analista: à época, não exigia declaração de acúmulo  

      
 

ATO DE PENSÃO 

01 1) Ato de pensão:  (X) Concessão 

  ( ) Alteração 

02 2) Valor do benefício:  ( ) Sobre o valor do provento - Aposentado 

  (X) Sobre o valor do vencimento - Ativo 

  ( ) Sobre o valor da média aritmética apurada 

03 3) Situação do Servidor:  (X) Ativo       

  
( ) 
Inativo       

04 4) Data do óbito: ( ) Antes de 30/12/2003, não aplica redutor 

  (X) Depois de 30/12/2003, aplica redutor 

06 

6) Fundamentação legal utilizada:  (X) Art. 40, § 7º, Inciso I, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  

( ) Art. 40, § 7º, inciso II, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  
( ) EC nº 20/1998 

  ( ) Parágrafo Único do Art. 3º da EC nº 47/2005 

  ( ) Art. 2º da Lei nº 10.887/2004 

  ( ) Outro 

Comentário do analista: 

 
 

    
 

DA ANÁLISE DO ATO DE CONCESSÃO 
Nº  ANÁLISE DO ATO  SIM NÃO N/A FLS 
01 O ato encaminhado trata de concessão de pensão? X       

02 O ato encaminhado trata de ato de alteração de pensão?   X     

03 Na portaria de concessão e/ou alteração de pensão o 
fundamento legal está de acordo com a legislação vigente? X       

04 A portaria de concessão ou alteração foi alterada por outra 
portaria ou por retificações publicadas no Órgão Oficial?   X     

05 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria voluntária do ex-servidor?     X   
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06 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria compulsória do ex-
servidor? 

    X   

07 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria por invalidez do ex-
servidor? 

    X   

08 A pensão requerida pela(o) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na remuneração do ex-servidor ativo? X       

09 Na concessão/alteração do ato de pensão, os requisitos 
estabelecidos por lei (art. 40, § 7º, Inciso I e II, da CF/1988 – 
redação dada pela EC nº 41/2003),  foram cumpridos?  

X       

10 O cálculo da pensão foi aplicado o redutor de 30%, conforme 
a orientação do art. 40, § 7º, inciso I e II, da CF/1988, redação 
dada pela EC nº 41/2003? 

    X   

11 O cálculo da pensão foi com base no valor da aposentadoria 
do ex-servidor concedida pela média aritmética de acordo 
com a EC nº 41/2003? 

    X   

12 O Ato de Pensão consta todos os dados cadastrais e 
financeiros da pensão? X       

Comentário do analista: 

 
 

    
 

DA ANÁLISE DO FORMULÁRIO DO FISCAP/TCE 
01 Registro no FISCAP Nº: 51239 

02 Anexado ao processo (X) Sim ( ) Não 

03 3) Nome do responsável pelo ato José Ivan Palma Souza  Nº CPF do responsável pelo ato 271.180.026-15 

  Nº ANÁLISE DO FORMULÁRIO SIM NÃO N/A FLS 

01 Dados do instituidor estão corretos? X       

02 A descrição dos fundamentos legais da aposentadoria do 
instituidor foi informada? X       

03 Os dados sobre o órgão/entidade e autoridade responsável 
estão corretos? X       

04 Os dados da concessão/alteração estão corretos? X       

05 A descrição dos fundamentos legais da pensão/alteração está 
correta? X       

06 Os dados dos benefícios estão corretos? X       

09 O formulário foi preenchido esclarecimentos do(a) Gestor(a) 
de Pessoal?     X   

10 Os dados dos beneficiários estão corretos? X       

11 A descrição dos fundamentos legais do beneficiário da 
pensão/alteração está correta? X       

12 A cota da pensão vitalícia e/ou temporária foi preenchida 
corretamente de acordo com a quantidade de beneficiários? X       

Comentário do analista: dados do instituidor está com nome de solteiro no Fiscap, mas foi homologado 
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IDENTIFICAÇÃO DO ATO DE PENSÃO 
Processo Nº 386/2012 Análise:       
  ( ) Inicial 
  (x) Revisão/Alteração 
Nome do(a) Instituidor(a) : Ricardo Henrique Souza Costa Sexo:     (X) Masculino 

              ( ) Feminino 

CPF: 663.403.903-25 
Data do óbito: 02/07/2012 
Pensão: por morte de servidor aposentado (X) Vitalícia 

(X ) Temporária 
BENEFICIÁRIOS 

Nome(s) e CPF: Margareth da Silva Lopes Souza - CPF: 663.403.906-25 e Matheus Lopes de Souza - CPF: 019550536-
00 

Grau de parentesco: cônjuge 

Idade: 72 

 

 
DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 

01 Requerimento do(s) beneficiários(s) X     2 

02 Declaração se recebe mais de duas pensões – Art. 60 da Lei 
4275/2005 X     3 

03 Certidão de casamento X     6 

04 Certidão de nascimento do(s) filho(s) X     7 

05 Certidão de óbito do(a) ex-servidor(a) X     10 

06 Documentos referentes à aposentadoria do servidor (cópias) - 
(PORTARIA QUE CONCEDEU APOSENTADORIA) X     15 

07 Certidão de tempo total de serviço / contribuição      X   
08 Comprovante de rendimentos do servidor (último 

contracheque) X     13 

09 Documento pessoal dos beneficiários (Identidade, CPF e 
Outros) X     4, 6 7 e 11 

10 Ato de concessão de pensão X     19 

11 Ato concessório publicado no ORGÃO OFICIAL X     20 

12 Ato concessório de alteração nº     X   

13 Decisão Judicial para concessão/alteração de pensão     X   

14 Comprovante de conta corrente dos beneficiários X     8 e 17 

15 Documentos que comprovam o vínculo e a dependência 
econômica do beneficiário com o servidor     X   

16 Laudo médico do(s) beneficiário(s)     X   
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17 Tutela e/ou Curatela     X   

18 Documento indicando situação do ex-segurado na data do 
óbito (ativo ou inativo) X     13 e 19 

19 Documento indicando a data e a forma de ingresso do ex-
servidor no cargo público   X     

20 Demonstrativo de cálculo da pensão, com dados do ex-
segurado e a fundamentação legal X     14 

21 Demonstrativo de pagamento do benefício da pensão relativo 
ao mês subsequente à concessão X     21 

22 Número do Processo e do registro, se houver, de 
aposentadoria ou do ex-segurado, no âmbito do TCE   X     

23 Formulário de concessão/alteração do FISCAP X       

Comentário do analista: 

 
     

 
DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 No requerimento do(a) beneficiário(a) foi verificado se o 

embasamento legal está de acordo com a portaria de pensão? X       

02 Os documentos pessoais do(s) beneficiário(s) estão 
autenticados pelo cartório ou pelo(a) servidor(a) do órgão? X       

03 Os documentos pessoais do beneficiário(s) contidos no 
processo que foram emitidos pelo órgão estão assinados pela 
autoridade competente? 

X       

04 Os documentos de certidão de óbito, casamento e nascimento 
(originais ou cópias) estão autenticados? X       

05 Nos casos de concessão para a viúva e companheira, foi 
verificado se a certidão de casamento da viúva contém 
averbação de separação. 

    X   

06 O Laudo Médico foi emitido pela junta médica de órgão 
público, contendo a assinatura de três médicos, no qual 
atestou  invalidez e incapacidade definitiva para o trabalho? 

X       

07 A Declaração de união estável (companheira) emitida pelo 
cartório ou pelo servidor é posterior a data de separação do 
servidor com a viúva? 

    X   

08 A anexação dos três ou mais documentos comprovam o vínculo 
e a dependência econômica do servidor com a companheira ou 
outro beneficiário? 

    X   

09 A pensão será concedida à ex-esposa (separada judicialmente) 
por que ela recebe pensão alimentícia?     X   

10 A pensão será concedida para a(o) viúva(o) e companheira(o), 
tendo em vista documentos comprobatórios?     X   

11 A viúva é a única beneficiária da pensão?   X     

12 A companheira é a única beneficiária da pensão?     X   

13 Os filhos e enteados ou outros requerentes são os únicos 
beneficiários da pensão?   X     
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14 Os beneficiários da pensão são designados? (vitalícia ou 
temporária) X       

15 A Tutela/Curatela tem decisão definitiva proferida pela 
autoridade competente do judiciário?     X   

16 Consta no processo renúncia de beneficiário de pensão?   X     

17 A exclusão do beneficiário de pensão está justificada e 
fundamentada legalmente?     X   

18 O(s) beneficiário(s) da pensão declaram que estão em 
conformidade com o disposto do Art. 60 da Lei 4.275/2005 
(vedada mais de duas pensões). 

X       

Comentário do analista:  

      
 

ATO DE PENSÃO 

01 1) Ato de pensão:  (X) Concessão 

  ( ) Alteração 

02 2) Valor do benefício:  (X) Sobre o valor do provento - Aposentado 

  ( ) Sobre o valor do vencimento - Ativo 

  ( ) Sobre o valor da média aritmética apurada 

03 3) Situação do Servidor:  ( ) Ativo       

  
(X) 
Inativo       

04 4) Data do óbito: ( ) Antes de 30/12/2003, não aplica redutor 

  (X) Depois de 30/12/2003, aplica redutor 

05 

6) Fundamentação legal utilizada:  (X) Art. 40, § 7º, Inciso I, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  

( ) Art. 40, § 7º, inciso II, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  
( ) EC nº 20/1998 

  ( ) Parágrafo Único do Art. 3º da EC nº 47/2005 

  ( ) Art. 2º da Lei nº 10.887/2004 

  ( ) Outro 

Comentário do analista: 

 
 

    
 

DA ANÁLISE DO ATO DE CONCESSÃO 
Nº  ANÁLISE DO ATO  SIM NÃO N/A FLS 
01 O ato encaminhado trata de concessão de pensão? X       

02 O ato encaminhado trata de ato de alteração de pensão?   X     

03 Na portaria de concessão e/ou alteração de pensão o 
fundamento legal está de acordo com a legislação vigente? X       
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04 A portaria de concessão ou alteração foi alterada por outra 
portaria ou por retificações publicadas no Órgão Oficial?   X     

05 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria voluntária do ex-servidor?   X     

06 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria compulsória do ex-
servidor? 

  X     

07 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria por invalidez do ex-
servidor? 

X       

08 A pensão requerida pela(o) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na remuneração do ex-servidor ativo?   X     

09 Na concessão/alteração do ato de pensão, os requisitos 
estabelecidos por lei (art. 40, § 7º, Inciso I e II, da CF/1988 – 
redação dada pela EC nº 41/2003),  foram cumpridos?  

X       

10 O cálculo da pensão foi aplicado o redutor de 30%, conforme a 
orientação do art. 40, § 7º, inciso I e II, da CF/1988, redação 
dada pela EC nº 41/2003? 

    X   

11 O cálculo da pensão foi com base no valor da aposentadoria do 
ex-servidor concedida pela média aritmética de acordo com a 
EC nº 41/2003? 

    X   

12 O Ato de Pensão consta todos os dados cadastrais e financeiros 
da pensão? X       

Comentário do analista: 

 
 

    
 

DA ANÁLISE DO FORMULÁRIO DO FISCAP/TCE 
01 Registro no FISCAP Nº: 31707 

02 Anexado ao processo (X) Sim ( ) Não 

03 3) Nome do responsável pelo ato José Ivan Palma Souza Nº CPF do responsável pelo ato 271.180.026-15 

04 Nº ANÁLISE DO FORMULÁRIO SIM NÃO N/A FLS 

05 Dados do instituidor estão corretos? X       

06 A descrição dos fundamentos legais da aposentadoria do 
instituidor foi informada? X       

07 Os dados sobre o órgão/entidade e autoridade responsável 
estão corretos? X       

08 Os dados da concessão/alteração estão corretos? X       

09 A descrição dos fundamentos legais da pensão/alteração está 
correta? X       

10 Os dados dos benefícios estão corretos? X       

11 O redutor (30%) foi inserido no campo "Dados de vantagens"?     X   

12 O formulário foi preenchido esclarecimentos do(a) Gestor(a) de 
Pessoal?     X   

13 Os dados dos beneficiários estão corretos? X       
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14 A descrição dos fundamentos legais do beneficiário da 
pensão/alteração está correta? X       

15 A cota da pensão vitalícia e/ou temporária foi preenchida 
corretamente de acordo com a quantidade de beneficiários? X       

Comentário do analista: 

 
 
 

IDENTIFICAÇÃO DO ATO DE PENSÃO 
Processo Nº 473/2012 Análise:       
  ( ) Inicial 
  (x) Revisão/Alteração 
Nome do(a) Instituidor(a): Hilda Ferreira da Silva Flausino   Sexo:     () Masculino 

              (X) Feminino 

CPF: 725.783.866-68 
Data do óbito: 03/08/2012 
Pensão: por morte de servidor aposentado (X) Vitalícia 

( ) Temporária 
BENEFICIÁRIOS 

Nome(s) e CPF: Hilton Ferreira Pinto CPF: 078.075.386-00 

Grau de parentesco: cônjuge 

Idade: 70 

 

 
DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 

01 Requerimento do(s) beneficiários(s) X     2 

02 Declaração se recebe mais de duas pensões – Art. 60 da Lei 
4275/2005 X     3 

03 Certidão de casamento X     6 

04 Certidão de nascimento do(s) filho(s)     X   

05 Certidão de óbito do(a) ex-servidor(a) X     5 

06 Documentos referentes à aposentadoria do servidor (cópias) - 
(PORTARIA QUE CONCEDEU APOSENTADORIA) X     12 

07 
Certidão de tempo total de serviço / contribuição      X   

08 Comprovante de rendimentos do servidor (último 
contracheque) X     13 

09 Documento pessoal dos beneficiários (Identidade, CPF e 
Outros) X     6 E 7 

10 Ato de concessão de pensão X     16 
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11 Ato concessório publicado no ORGÃO OFICIAL X     17 

12 Ato concessório de alteração nº     X   

13 Decisão Judicial para concessão/alteração de pensão     X   

14 Comprovante de conta corrente dos beneficiários X     4 

15 Documentos que comprovam o vínculo e a dependência 
econômica do beneficiário com o servidor     X   

16 Laudo médico do(s) beneficiário(s)     X   

17 Tutela e/ou Curatela     X   

18 Documento indicando situação do ex-segurado na data do 
óbito (ativo ou inativo) X     13 E 16 

19 Documento indicando a data e a forma de ingresso do ex-
servidor no cargo público X     22 

20 Demonstrativo de cálculo da pensão, com dados do ex-
segurado e a fundamentação legal X     14 

21 Demonstrativo de pagamento do benefício da pensão relativo 
ao mês subsequente à concessão X     18 

22 Número do Processo e do registro, se houver, de 
aposentadoria ou do ex-segurado, no âmbito do TCE   X     

23 Formulário de concessão/alteração do FISCAP X       

Comentário do analista: pensão gerada por servidor aposentado não tem certidão de tempo total de serviço 

 
     

 
DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 No requerimento do(a) beneficiário(a) foi verificado se o 

embasamento legal está de acordo com a portaria de pensão? X       

02 Os documentos pessoais do(s) beneficiário(s) estão 
autenticados pelo cartório ou pelo(a) servidor(a) do órgão? X       

03 Os documentos pessoais do beneficiário(s) contidos no 
processo que foram emitidos pelo órgão estão assinados pela 
autoridade competente? 

X       

04 Os documentos de certidão de óbito, casamento e nascimento 
(originais ou cópias) estão autenticados? X       

05 Nos casos de concessão para a viúva e companheira, foi 
verificado se a certidão de casamento da viúva contém 
averbação de separação. 

    X   

06 O Laudo Médico foi emitido pela junta médica de órgão 
público, contendo a assinatura de três médicos, no qual 
atestou  invalidez e incapacidade definitiva para o trabalho? 

    X   

07 A Declaração de união estável (companheira) emitida pelo 
cartório ou pelo servidor é posterior a data de separação do 
servidor com a viúva? 

    X   

08 A anexação dos três ou mais documentos comprovam o 
vínculo e a dependência econômica do servidor com a 
companheira ou outro beneficiário? 

    X   
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09 A pensão será concedida à ex-esposa (separada judicialmente) 
por que ela recebe pensão alimentícia?     X   

10 A pensão será concedida para a viúva(o) e companheira(o), 
tendo em vista documentos comprobatórios?     X   

11 A viúva é a única beneficiária da pensão? X       

12 A companheira é a única beneficiária da pensão?     X   

13 Os filhos e enteados ou outros requerentes são os únicos 
beneficiários da pensão?     X   

14 Os beneficiários da pensão são designados? (vitalícia ou 
temporária) X       

15 A Tutela/Curatela tem decisão definitiva proferida pela 
autoridade competente do judiciário?     X   

16 Consta no processo renúncia de beneficiário de pensão?     X   

17 A exclusão do beneficiário de pensão está justificada e 
fundamentada legalmente?     X   

18 O(s) beneficiário(s) da pensão declaram que estão em 
conformidade com o disposto do Art. 60 da Lei 4.275/2005 
(vedada mais de duas pensões). 

X       

Comentário do analista: não consta o laudo médico no processo de pensão 

      
 

ATO DE PENSÃO 

01 1) Ato de pensão:  (X) Concessão 

  ( ) Alteração 

02 2) Valor do benefício:  (X) Sobre o valor do provento - Aposentado 

  ( ) Sobre o valor do vencimento - Ativo 

  ( ) Sobre o valor da média aritmética apurada 

03 3) Situação do Servidor:  ( ) Ativo       

  
(X) 
Inativo       

04 4) Data do óbito: ( ) Antes de 30/12/2003, não aplica redutor 

  (X) Depois de 30/12/2003, aplica redutor 

06 

6) Fundamentação legal utilizada:  (X) Art. 40, § 7º, Inciso I, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  

( ) Art. 40, § 7º, inciso II, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  
( ) EC nº 20/1998 

  ( ) Parágrafo Único do Art. 3º da EC nº 47/2005 

  ( ) Art. 2º da Lei nº 10.887/2004 

  ( ) Outro 

Comentário do analista: 
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DA ANÁLISE DO ATO DE CONCESSÃO 
Nº  ANÁLISE DO ATO  SIM NÃO N/A FLS 
01 O ato encaminhado trata de concessão de pensão? X       

02 O ato encaminhado trata de ato de alteração de pensão?   X     

03 Na portaria de concessão e/ou alteração de pensão o 
fundamento legal está de acordo com a legislação vigente? X       

04 A portaria de concessão ou alteração foi alterada por outra 
portaria ou por retificações publicadas no Órgão Oficial?   X     

05 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria voluntária do ex-servidor?   X     

06 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria compulsória do ex-
servidor? 

  X     

07 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria por invalidez do ex-
servidor? 

X       

08 A pensão requerida pela(o) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na remuneração do ex-servidor ativo?   X     

09 Na concessão/alteração do ato de pensão, os requisitos 
estabelecidos por lei (art. 40, § 7º, Inciso I e II, da CF/1988 – 
redação dada pela EC nº 41/2003),  foram cumpridos?  

X       

10 O cálculo da pensão foi aplicado o redutor de 30%, conforme a 
orientação do art. 40, § 7º, inciso I e II, da CF/1988, redação 
dada pela EC nº 41/2003? 

    X   

11 O cálculo da pensão foi com base no valor da aposentadoria 
do ex-servidor concedida pela média aritmética de acordo com 
a EC nº 41/2003? 

    X   

12 O Ato de Pensão consta todos os dados cadastrais e 
financeiros da pensão? X       

Comentário do analista: 

 
 

    
 

DA ANÁLISE DO FORMULÁRIO DO FISCAP/TCE 
01 Registro no FISCAP Nº: 19803 

02 Anexado ao processo (X) Sim ( ) Não 

03 3) Nome do responsável pelo ato: José Ivan Palma Souza Nº CPF do responsável pelo ato: 271.180.026-15 

  Nº ANÁLISE DO FORMULÁRIO SIM NÃO N/A FLS 

01 Dados do instituidor estão corretos? X       

02 A descrição dos fundamentos legais da aposentadoria do 
instituidor foi informada? X       

03 Os dados sobre o órgão/entidade e autoridade responsável 
estão corretos? X       

04 Os dados da concessão/alteração estão corretos? X       

05 A descrição dos fundamentos legais da pensão/alteração está 
correta? X       
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06 Os dados dos benefícios estão corretos? X       

08 O redutor (30%) foi inserido no campo "Dados de vantagens"?     X   

09 O formulário foi preenchido esclarecimentos do(a) Gestor(a) 
de Pessoal?     X   

10 Os dados dos beneficiários estão corretos? X       

11 A descrição dos fundamentos legais do beneficiário da 
pensão/alteração está correta? X       

12 A cota da pensão vitalícia e/ou temporária foi preenchida 
corretamente de acordo com a quantidade de beneficiários? X       

Comentário do analista: 

 
 

IDENTIFICAÇÃO DO ATO DE PENSÃO 
Processo Nº 580/2014 Análise:       
  ( ) Inicial 
  (x) Revisão/Alteração 
Nome do(a) Instituidor(a): Vicente José Duarte Sexo:     (X) Masculino 

              () Feminino 

CPF: 705.037.696-86 
Data do óbito: 09/12/2009 
Pensão: por morte de servidor na ativa (X) Vitalícia 

( ) Temporária 
BENEFICIÁRIOS 

Nome(s) e CPF: Maria da Conceição Ferreira Duarte  CPF: 120.155.256-70 

Grau de parentesco: cônjuge 

Idade: 58 

 

 
DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 

01 Requerimento do(s) beneficiários(s) X     1 

02 Declaração se recebe mais de duas pensões – Art. 60 da Lei 
4275/2005 X     4 

03 Certidão de casamento X     11 

04 Certidão de nascimento do(s) filho(s)     X   

05 Certidão de óbito do(a) ex-servidor(a) X     10 

06 Documentos referentes à aposentadoria do servidor (cópias) - 
(PORTARIA QUE CONCEDEU APOSENTADORIA)     X   

07 Certidão de tempo total de serviço / contribuição  X     30 
08 Comprovante de rendimentos do servidor (último X     13 
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contracheque) 

09 Documento pessoal dos beneficiários (Identidade, CPF e 
Outros) X     3, 11 

10 Ato de concessão de pensão X     29 

11 Ato concessório publicado no ORGÃO OFICIAL X     25 

12 Ato concessório de alteração nº     X   

13 Decisão Judicial para concessão/alteração de pensão     X   

14 Comprovante de conta corrente dos beneficiários X     12 

15 Documentos que comprovam o vínculo e a dependência 
econômica do beneficiário com o servidor     X   

16 Laudo médico do(s) beneficiário(s)     X   

17 Tutela e/ou Curatela     X   

18 Documento indicando situação do ex-segurado na data do 
óbito (ativo ou inativo) X     13 e 25 

19 Documento indicando a data e a forma de ingresso do ex-
servidor no cargo público   X     

20 Demonstrativo de cálculo da pensão, com dados do ex-
segurado e a fundamentação legal X     15 

21 Demonstrativo de pagamento do benefício da pensão relativo 
ao mês subsequente à concessão X       

22 Número do Processo e do registro, se houver, de 
aposentadoria ou do ex-segurado, no âmbito do TCE   X     

23 Formulário de concessão/alteração do FISCAP X       

Comentário do analista:  

 
     

 
DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 No requerimento do(a) beneficiário(a) foi verificado se o 

embasamento legal está de acordo com a portaria de pensão? X       

02 Os documentos pessoais do(s) beneficiário(s) estão 
autenticados pelo cartório ou pelo(a) servidor(a) do órgão? X       

03 Os documentos pessoais do beneficiário(s) contidos no 
processo que foram emitidos pelo órgão estão assinados pela 
autoridade competente? 

X       

04 Os documentos de certidão de óbito, casamento e nascimento 
(originais ou cópias) estão autenticados? X       

05 Nos casos de concessão para a viúva e companheira, foi 
verificado se a certidão de casamento da viúva contém 
averbação de separação. 

    X   

06 O Laudo Médico foi emitido pela junta médica de órgão 
público, contendo a assinatura de três médicos, no qual 
atestou  invalidez e incapacidade definitiva para o trabalho? 

    X   
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07 A Declaração de união estável (companheira) emitida pelo 
cartório ou pelo servidor é posterior a data de separação do 
servidor com a viúva? 

    X   

08 A anexação dos três ou mais documentos comprovam o 
vínculo e a dependência econômica do servidor com a 
companheira ou outro beneficiário? 

    X   

09 A pensão será concedida à ex-esposa (separada judicialmente) 
por que ela recebe pensão alimentícia?     X   

10 A pensão será concedida para a viúva(o) e companheira(o), 
tendo em vista documentos comprobatórios?     X   

11 A viúva é a única beneficiária da pensão? X       

12 A companheira é a única beneficiária da pensão?     X   

13 Os filhos e enteados ou outros requerentes são os únicos 
beneficiários da pensão?     X   

14 Os beneficiários da pensão são designados? (vitalícia ou 
temporária) X       

15 A Tutela/Curatela tem decisão definitiva proferida pela 
autoridade competente do judiciário?     X   

16 Consta no processo renúncia de beneficiário de pensão?     X   

17 A exclusão do beneficiário de pensão está justificada e 
fundamentada legalmente?     X   

18 O(s) beneficiário(s) da pensão declaram que estão em 
conformidade com o disposto do Art. 60 da Lei 4.275/2005 
(vedada mais de duas pensões). 

X       

Comentário do analista:  

      
 

ATO DE PENSÃO 

01 1) Ato de pensão:  (X) Concessão 

  ( ) Alteração 

02 2) Valor do benefício:  () Sobre o valor do provento - Aposentado 

  (X) Sobre o valor do vencimento - Ativo 

  ( ) Sobre o valor da média aritmética apurada 

03 3) Situação do Servidor:  (X) Ativo       

  () Inativo       

04 4) Data do óbito: ( ) Antes de 30/12/2003, não aplica redutor 

  (X) Depois de 30/12/2003, aplica redutor 

06 

6) Fundamentação legal utilizada:  () Art. 40, § 7º, Inciso I, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  

(X) Art. 40, § 7º, inciso II, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  
( ) EC nº 20/1998 
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  ( ) Parágrafo Único do Art. 3º da EC nº 47/2005 

  ( ) Art. 2º da Lei nº 10.887/2004 

  ( ) Outro 

Comentário do analista: 

 
 

    
 

DA ANÁLISE DO ATO DE CONCESSÃO 
Nº  ANÁLISE DO ATO  SIM NÃO N/A FLS 
01 O ato encaminhado trata de concessão de pensão? X       

02 O ato encaminhado trata de ato de alteração de pensão?   X     

03 Na portaria de concessão e/ou alteração de pensão o 
fundamento legal está de acordo com a legislação vigente? X       

04 A portaria de concessão ou alteração foi alterada por outra 
portaria ou por retificações publicadas no Órgão Oficial?   X     

05 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria voluntária do ex-servidor?   X     

06 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria compulsória do ex-
servidor? 

  X     

07 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria por invalidez do ex-
servidor? 

  X     

08 A pensão requerida pela(o) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na remuneração do ex-servidor ativo? X       

09 Na concessão/alteração do ato de pensão, os requisitos 
estabelecidos por lei (art. 40, § 7º, Inciso I e II, da CF/1988 – 
redação dada pela EC nº 41/2003),  foram cumpridos?  

X       

10 O cálculo da pensão foi aplicado o redutor de 30%, conforme a 
orientação do art. 40, § 7º, inciso I e II, da CF/1988, redação 
dada pela EC nº 41/2003? 

    X   

11 O cálculo da pensão foi com base no valor da aposentadoria 
do ex-servidor concedida pela média aritmética de acordo com 
a EC nº 41/2003? 

    X   

12 O Ato de Pensão consta todos os dados cadastrais e 
financeiros da pensão? X       

Comentário do analista: 

 
 

    
 

DA ANÁLISE DO FORMULÁRIO DO FISCAP/TCE 
01 Registro no FISCAP Nº: 47221 

02 Anexado ao processo (X) Sim ( ) Não 

03 3) Nome do responsável pelo ato: José Ivan Palma Souza Nº CPF do responsável pelo ato: 271.180.026-15 

  Nº ANÁLISE DO FORMULÁRIO SIM NÃO N/A FLS 

01 Dados do instituidor estão corretos? X       

02 A descrição dos fundamentos legais da aposentadoria do X       
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instituidor foi informada? 

03 Os dados sobre o órgão/entidade e autoridade responsável 
estão corretos? X       

04 Os dados da concessão/alteração estão corretos? X       

05 A descrição dos fundamentos legais da pensão/alteração está 
correta? X       

06 Os dados dos benefícios estão corretos? X       

08 O redutor (30%) foi inserido no campo "Dados de vantagens"?     X   

09 O formulário foi preenchido esclarecimentos do(a) Gestor(a) 
de Pessoal?     X   

10 Os dados dos beneficiários estão corretos? X       

11 A descrição dos fundamentos legais do beneficiário da 
pensão/alteração está correta? X       

12 A cota da pensão vitalícia e/ou temporária foi preenchida 
corretamente de acordo com a quantidade de beneficiários? X       

Comentário do analista: 

 
 

IDENTIFICAÇÃO DO ATO DE PENSÃO 
Processo Nº 601/2014 Análise:       
  ( ) Inicial 
  (x) Revisão/Alteração 
Nome do(a) Instituidor(a)  José Geraldo Leocádio Teixeira  Sexo:     (X) Masculino 

              ( ) Feminino 

CPF: 665857676-91 
Data do óbito: 16/01/2004 
Pensão: por morte de servidor na ativa  (X) Vitalícia 

( ) Temporária 
BENEFICIÁRIOS 

Nome(s) e CPF: Judith Rosa Teixeira - CPF: 665857676-91 

Grau de parentesco: mãe 

Idade: 60 

 

 
DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 Requerimento do(s) beneficiários(s) X     1 
02 Declaração se recebe mais de duas pensões – Art. 60 da Lei 

4275/2005     X   
03 Declaração se recebe salário ou outros rendimentos     X   
04 Certidão de casamento     X   
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05 Certidão de nascimento do(s) filho(s)     X   
06 Certidão de óbito do(a) ex-servidor(a) X     4 
07 Documentos referentes à aposentadoria do servidor (cópias) - 

(PORTARIA QUE CONCEDEU APOSENTADORIA)     X   
08 Mapa de tempo de serviço para fins de aposentadoria 

(SERVIDOR FALECIDO EM ATIVIDADE - CERTIDÃO DE TEMPO 
TOTAL DE SERVIÇO) X     25 

09 Comprovante de rendimentos do servidor (último 
contracheque) X     28 

10 Documento pessoal dos beneficiários (Identidade, CPF e 
Outros) X     S/N, 16 

11 Ato de concessão de pensão X     S/N 
12 Ato concessório publicado no ORGÃO OFICIAL     X   
13 Ato concessório de alteração nº     X   
14 Decisão Judicial para concessão/alteração de pensão     X   
15 Comprovante de conta corrente dos beneficiários X     15 
16 Documentos que comprovam o vínculo e a dependência 

econômica do beneficiário com o servidor X     8 a 14 
17 Declaração de união estável emitida pelo cartório, órgão ou 

pelo servidor (documento autenticado)     X   
18 Declaração de união estável por meio de testemunho de 

pessoas (documentação autenticada)     X   
19 Justificação Judicial sobre União Estável com servidor     X   
20 Laudo médico do(s) beneficiário(s)     X   
21 Tutela e/ou Curatela     X   
22 Documento indicando situação do ex-segurado na data do 

óbito (ativo ou inativo) X     17, 18 e 28 
23 Documento indicando a data e a forma de ingresso do ex-

servidor no cargo público   X     
24 Demonstrativo de cálculo da pensão, com dados do ex-

segurado e a fundamentação legal X     24 
25 Demonstrativo de pagamento do benefício da pensão relativo 

ao mês subsequente à concessão X     29 
26 Número do Processo e do registro, se houver, de 

aposentadoria ou do ex-segurado, no âmbito do TCE X     34 
27 Formulário de concessão/alteração do FISCAP X     32 e 33 
Comentário do analista: à época, não exigia declaração se recebe salário ou mais de duas pensões. Órgão oficial 
ainda não existia. Há apenas certidão - Fl. 31 - de que houve publicidade do Decreto de pensão por meio de fixação 
do decreto na sede da prefeitura.  

 
     

 
DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
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01 No requerimento do(a) beneficiário(a) foi verificado se o 
embasamento legal está de acordo com a portaria de pensão?     X   

02 Os documentos pessoais do(s) beneficiário(s) estão 
autenticados pelo cartório ou pelo(a) servidor(a) do órgão? X     S/N, 5, 7 e 16 

03 Os documentos pessoais do beneficiário(s) contidos no 
processo que foram emitidos pelo órgão estão assinados pela 
autoridade competente? X     19, 23 a 29 e 31 

04 O nome da autoridade que assinou a portaria de 
concessão/alteração está de acordo com a portaria publicada 
no Órgão Oficial?     X   

05 Os documentos de certidão de óbito, casamento e nascimento 
(originais ou cópias) estão autenticados? X     4, 5 e 7 

06 Nos casos de concessão para a viúva e companheira, foi 
verificado se a certidão de casamento da viúva contém 
averbação de separação.     X   

07 O Laudo Médico foi emitido pela junta médica de órgão 
público, contendo a assinatura de três médico, no qual atestou 
a invalidez e incapacidade definitiva para o trabalho?     X   

08 A Declaração de união estável (companheira) emitida pelo 
cartório, órgão ou pelo servidor é posterior a data de 
separação do servidor com a viúva?     X   

09 A anexação dos três ou mais documentos comprovam o 
vínculo e a dependência econômica do servidor com a 
companheira ou outro beneficiário? X     8 a 12 

10  A pensão será concedida à ex-esposa (separada judicialmente) 
por que ela recebe pensão alimentícia?   X     

11 A pensão será concedida para a viúva(o) e companheira(o), 
tendo em vista documentos comprobatórios?     X   

12 A viúva é a única beneficiária da pensão?     X   
13 A companheira é a única beneficiária da pensão?     X   
14 Os filhos e enteados ou outros requerentes são os únicos 

beneficiários da pensão?     X   
15 Os beneficiários da pensão são designados? (vitalícia ou 

temporária)   X     
16 A Tutela/Curatela tem decisão definitiva proferida pela 

autoridade competente do judiciário?     X   
17 Consta no processo renúncia de beneficiário de pensão?   X     
18 A exclusão do beneficiário de pensão está justificada e 

fundamentada legalmente?     X   
19 O(s) beneficiário(s) da pensão declaram que estão em 

conformidade com o disposto do Art. 60 da Lei 4.275/2005 
(vedada mais de duas pensões).   X     

 Comentário do analista: Órgão oficial ainda não existia. 

      
 

ATO DE PENSÃO 

01 1) Ato de pensão:  (X) Concessão 
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  ( ) Alteração 

02 2) Valor do benefício:  ( ) Sobre o valor do provento - Aposentado 

  (X) Sobre o valor do vencimento - Ativo 

  ( ) Sobre o valor da média aritmética apurada 

03 3) Situação do Servidor:  (X) Ativo       

  
( ) 
Inativo       

04 4) Data do óbito:  ( ) Antes de 30/12/2003, não aplica redutor 

  (X) Depois de 30/12/2003, aplica redutor 

06 6) Fundamentação legal utilizada:   

  

( ) Art. 40, § 7º, Inciso I, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  

(X) Art. 40, § 7º, inciso II, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  ( ) EC nº 20/1998 

  ( ) Parágrafo Único do Art. 3º da EC nº 47/2005 

  ( ) Art. 2º da Lei nº 10.887/2004 

  ( ) Outro 

07 7) Código(s) Fundamentos Legais da Aposentadoria no FISCAP: nºs: 

Comentário do analista: fundamentação legal não é citada no decreto de pensão 

 
 

    
 

DA ANÁLISE DO ATO DE CONCESSÃO 
Nº  ANÁLISE DO ATO  SIM NÃO N/A FLS 
01 O ato encaminhado trata de concessão de pensão? X     23 
02 O ato encaminhado trata de ato de alteração de pensão?   X     
03 Na portaria de concessão e/ou alteração de pensão o 

fundamento legal está de acordo com a legislação vigente?     X   
04 A portaria de concessão ou alteração foi alterada por outra 

portaria ou por retificações publicadas no Órgão Oficial?   X     
05 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 

órgão é com base na aposentadoria voluntária do ex-servidor?   X     
06 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 

órgão é com base na aposentadoria compulsória do ex-
servidor?   X     

07 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria por invalidez do ex-
servidor?   X     

08 A pensão requerida pela(o) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na remuneração do ex-servidor ativo? X     23, 24 e 28 
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09 Na concessão/alteração do ato de pensão, os requisitos 
estabelecidos por lei (art. 40, § 7º, Inciso I e II, da CF/1988 – 
redação dada pela EC nº 41/2003,  foram cumpridos?  X     23 

10 O cálculo da pensão foi aplicado o redutor de 30%, conforme a 
orientação do art. 40, § 7º, inciso I e II, da CF/1988, redação 
dada pela EC nº 41/2003?     X   

11 O cálculo da pensão foi com base no valor da aposentadoria do 
ex-servidor concedida pela média aritmética de acordo com a 
EC nº 41/2003 e Lei 10.887/2004?     X 19 e 20 

12 O Ato de Pensão consta todos os dados cadastrais e 
financeiros da pensão? X     23 

Comentário do analista: fundamentação legal não é citada no decreto de pensão 

 
 

    
 

DA ANÁLISE DO FORMULÁRIO DO FISCAP/TCE 
01 Registro no FISCAP Nº: 18172/2010 
02 Anexado ao processo  (X) Sim ( ) Não 
03 3) Nome do responsável pelo ato Adão Ferreira da Silva  Nº CPF do responsável pelo ato 248.059.986-87 

  Nº ANÁLISE DO FORMULÁRIO SIM NÃO N/A FLS 
01 Dados do instituidor estão corretos? X     32 
02 A descrição dos fundamentos legais da aposentadoria do 

instituidor foi informada? X     32 
03 Os dados sobre o órgão/entidade e autoridade responsável 

estão corretos? X     32 a 34 
04 Os dados da concessão/alteração estão corretos? X     32 e 33 
05 A descrição dos fundamentos legais da pensão/alteração está 

correta? X     32 
06 Os dados dos benefícios estão corretos? X     33 
07 Os dados das vantagens estão corretos?     X   
08 O redutor (30%) foi inserido no campo "Dados de vantagens"?     X   
09 O formulário foi preenchido esclarecimentos do(a) Gestor(a) 

de Pessoal?   X     
10 Os dados dos beneficiários estão corretos?         
11 A descrição dos fundamentos legais do beneficiário da 

pensão/alteração está correta? X     32 
12 A cota da pensão vitalícia e/ou temporária foi preenchida 

corretamente de acordo com a quantidade de beneficiários? X     33 
Comentário do analista: não cita as vantagens no formulário do Fiscap. Pensão homologada pelo TCE em 16/04/2010 

 
 

IDENTIFICAÇÃO DO ATO DE PENSÃO 
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Processo Nº 610/2014 Análise:       
  ( ) Inicial 
  (x) Revisão/Alteração 
Nome do(a) Instituidor(a) Evaldo Mateus dos Santos Sexo:     (X) Masculino 

              ( ) Feminino 

CPF: 079991436-34 
Data do óbito: 22/01/2006 
Pensão: por morte de servidor na ativa  (X) Vitalícia 

( ) Temporária 
BENEFICIÁRIOS 

Nome(s) e CPF: Antônio Braz dos Santos - CPF: 074.427.266-15 / Teodomira Raimunda dos Santos - CPF: 
074.682.906-01 

Grau de parentesco: pai e mãe 

Idade: pai - 74 e mãe - 68 

Observação: após indeferimento do pedido, a mãe completou a documentação necessária para comprovar a 
dependência econômica. Ela pediu a inscrição de dependente na prefeitura e isso era permitido pela legislação 
vigente. O pai apresentou comprovante de aposentadoria por invalidez. Seguro de vida não cita os beneficiários da 
indenização, mas tem a ordem deles: cônjuge/companheiro, filhos, pais e irmãos e como o servidor não tinha 
cônjuge/companheira nem filhos, os pais seriam os beneficiários. O TCE homologou a pensão  
 

 
DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 Requerimento do(s) beneficiários(s) X     1 
02 Declaração se recebe mais de duas pensões – Art. 60 da Lei 

4275/2005     X   
03 Declaração se recebe salário ou outros rendimentos     X   
04 Certidão de casamento     X   
05 Certidão de nascimento do(s) filho(s)     X   
06 Certidão de óbito do(a) ex-servidor(a) X     3 
07 Documentos referentes à aposentadoria do servidor (cópias) - 

(PORTARIA QUE CONCEDEU APOSENTADORIA)     X   
08 Mapa de tempo de serviço para fins de aposentadoria 

(SERVIDOR FALECIDO EM ATIVIDADE - CERTIDÃO DE TEMPO 
TOTAL DE SERVIÇO) X     32 

09 Comprovante de rendimentos do servidor (último 
contracheque)   X     

10 Documento pessoal dos beneficiários (Identidade, CPF e 
Outros) X     8, 10, 12 e 28 

11 Ato de concessão de pensão X     S/N 
12 Ato concessório publicado no ORGÃO OFICIAL X     S/N 
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13 Ato concessório de alteração nº     X   
14 Decisão Judicial para concessão/alteração de pensão     X   
15 Comprovante de conta corrente dos beneficiários X     13,14, 26 E 29 
16 Documentos que comprovam o vínculo e a dependência 

econômica do beneficiário com o servidor X     7, 17, 18 e 19 
17 Declaração de união estável emitida pelo cartório, órgão ou 

pelo servidor (documento autenticado)     X   
18 Declaração de união estável por meio de testemunho de 

pessoas (documentação autenticada)     X   
19 Justificação Judicial sobre União Estável com servidor     X   
20 Laudo médico do(s) beneficiário(s)     X   
21 Tutela e/ou Curatela     X   
22 Documento indicando situação do ex-segurado na data do 

óbito (ativo ou inativo)   X     
23 Documento indicando a data e a forma de ingresso do ex-

servidor no cargo público   X     
24 Demonstrativo de cálculo da pensão, com dados do ex-

segurado e a fundamentação legal X     31 
25 Demonstrativo de pagamento do benefício da pensão relativo 

ao mês subsequente à concessão X     36 
26 Número do Processo e do registro, se houver, de 

aposentadoria ou do ex-segurado, no âmbito do TCE     X   
27 Formulário de concessão/alteração do FISCAP X     38 e 39 
Comentário do analista: à época, não exigia declaração se recebe salário ou mais de duas pensões. Só há 
demonstrativo de pagamento muito anterior ao óbito (1997) ou da pensão no mês subsequente à concessão. Órgão 
oficial era apenas impresso e não há cópia da publicação. Apenas carimbo indicando a data em que foi publicada a 
portaria de pensão: 13/07/2007.  

 
     

 
DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 No requerimento do(a) beneficiário(a) foi verificado se o 

embasamento legal está de acordo com a portaria de pensão?     X   
02 Os documentos pessoais do(s) beneficiário(s) estão 

autenticados pelo cartório ou pelo(a) servidor(a) do órgão? X       
03 Os documentos pessoais do beneficiário(s) contidos no 

processo que foram emitidos pelo órgão estão assinados pela 
autoridade competente? X       

04 O nome da autoridade que assinou a portaria de 
concessão/alteração está de acordo com a portaria publicada 
no Órgão Oficial?     X   

05 Os documentos de certidão de óbito, casamento e nascimento 
(originais ou cópias) estão autenticados? X       
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06 Nos casos de concessão para a viúva e companheira, foi 
verificado se a certidão de casamento da viúva contém 
averbação de separação.     X   

07 O Laudo Médico foi emitido pela junta médica de órgão 
público, contendo a assinatura de três médico, no qual atestou 
a invalidez e incapacidade definitiva para o trabalho?     X   

08 A Declaração de união estável (companheira) emitida pelo 
cartório, órgão ou pelo servidor é posterior a data de 
separação do servidor com a viúva?     X   

09 A anexação dos três ou mais documentos comprovam o vínculo 
e a dependência econômica do servidor com a companheira ou 
outro beneficiário?     X   

10  A pensão será concedida à ex-esposa (separada judicialmente) 
por que ela recebe pensão alimentícia?     X   

11 A pensão será concedida para a viúva(o) e companheira(o), 
tendo em vista documentos comprobatórios?     X   

12 A viúva é a única beneficiária da pensão?     X   
13 A companheira é a única beneficiária da pensão?     X   
14 Os filhos e enteados ou outros requerentes são os únicos 

beneficiários da pensão?   X     
15 Os beneficiários da pensão são designados? (vitalícia ou 

temporária)   X     
16 A Tutela/Curatela tem decisão definitiva proferida pela 

autoridade competente do judiciário?     X   
17 Consta no processo renúncia de beneficiário de pensão?     X   
18 A exclusão do beneficiário de pensão está justificada e 

fundamentada legalmente?     X   
19 O(s) beneficiário(s) da pensão declaram que estão em 

conformidade com o disposto do Art. 60 da Lei 4.275/2005 
(vedada mais de duas pensões).     X   

Comentário do analista:  embasamento legal não era citado no requerimento. Órgão oficial era apenas impresso e 
não há cópia da publicação.  

      
 

ATO DE PENSÃO 

01 1) Ato de pensão:  (X) Concessão 

  ( ) Alteração 

02 2) Valor do benefício:  ( ) Sobre o valor do provento - Aposentado 

  (X) Sobre o valor do vencimento - Ativo 

  ( ) Sobre o valor da média aritmética apurada 

03 3) Situação do Servidor:  (X) Ativo       

  
() 
Inativo       

04 4) Data do óbito: () Antes de 30/12/2003, não aplica redutor 

  (X) Depois de 30/12/2003, aplica redutor 
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06 6) Fundamentação legal utilizada:   

  

( ) Art. 40, § 7º, Inciso I, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  

(X) Art. 40, § 7º, inciso II, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  () EC nº 20/1998 

  ( ) Parágrafo Único do Art. 3º da EC nº 47/2005 

  ( ) Art. 2º da Lei nº 10.887/2004 

  ( ) Outro 

07 7) Código(s) Fundamentos Legais da Aposentadoria no FISCAP: Emenda à Constituição nº 41/2003 de 
31/12/2003, art. 40, inc. II, parágrafo 7º 

  
Comentário do analista:  

 
 

    
 

DA ANÁLISE DO ATO DE CONCESSÃO 
Nº  ANÁLISE DO ATO  SIM NÃO N/A FLS 
01 O ato encaminhado trata de concessão de pensão? X       
02 O ato encaminhado trata de ato de alteração de pensão?   X     
03 Na portaria de concessão e/ou alteração de pensão o 

fundamento legal está de acordo com a legislação vigente? X       
04 A portaria de concessão ou alteração foi alterada por outra 

portaria ou por retificações publicadas no Órgão Oficial?   X     
05 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 

órgão é com base na aposentadoria voluntária do ex-servidor?     X   
06 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 

órgão é com base na aposentadoria compulsória do ex-
servidor?     X   

07 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria por invalidez do ex-
servidor?     X   

08 A pensão requerida pela(o) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na remuneração do ex-servidor ativo? X       

09 Na concessão/alteração do ato de pensão, os requisitos 
estabelecidos por lei (art. 40, § 7º, Inciso I e II, da CF/1988 – 
redação dada pela EC nº 41/2003,  foram cumpridos?  X       

10 O cálculo da pensão foi aplicado o redutor de 30%, conforme a 
orientação do art. 40, § 7º, inciso I e II, da CF/1988, redação 
dada pela EC nº 41/2003?     X   

11 O cálculo da pensão foi com base no valor da aposentadoria do 
ex-servidor concedida pela média aritmética de acordo com a 
EC nº 41/2003 e Lei 10.887/2004?     X   

12 O Ato de Pensão consta todos os dados cadastrais e financeiros 
da pensão? X       

Comentário do analista:  
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DA ANÁLISE DO FORMULÁRIO DO FISCAP/TCE 
01 Registro no FISCAP Nº: 816289 
02 Anexado ao processo  (X) Sim () Não 
03 3) Nome do responsável pelo ato João José da Silva  Nº CPF do responsável pelo ato 195.195.836-53 

  Nº ANÁLISE DO FORMULÁRIO SIM NÃO N/A FLS 
01 Dados do instituidor estão corretos? X       
02 A descrição dos fundamentos legais da aposentadoria do 

instituidor foi informada? X       
03 Os dados sobre o órgão/entidade e autoridade responsável 

estão corretos? X       
04 Os dados da concessão/alteração estão corretos? X       
05 A descrição dos fundamentos legais da pensão/alteração está 

correta? X       
06 Os dados dos benefícios estão corretos? X       
07 Os dados das vantagens estão corretos?     X   
08 O redutor (30%) foi inserido no campo "Dados de vantagens"?     X   
09 O formulário foi preenchido esclarecimentos do(a) Gestor(a) de 

Pessoal?     X   
10 Os dados dos beneficiários estão corretos? X       
11 A descrição dos fundamentos legais do beneficiário da 

pensão/alteração está correta? X       
12 A cota da pensão vitalícia e/ou temporária foi preenchida 

corretamente de acordo com a quantidade de beneficiários? X       
Comentário do analista:  

 
 

IDENTIFICAÇÃO DO ATO DE PENSÃO 
Processo PMB Nº 026336/2008 Análise:       
  ( ) Inicial 
  (x) Revisão/Alteração 
Nome do(a) Instituidor(a)  José Jorge Diniz Sexo:     (X) Masculino 

              ( ) Feminino 

CPF: 279.649.226-53 
Data do óbito: 04/08/2008 
Pensão: por morte de servidor na ativa  (X) Vitalícia 

( ) Temporária 
BENEFICIÁRIOS 

Nome(s) e CPF: Marli dos Santos Diniz- CPF: 706.374.076-87 
Grau de parentesco: cônjuge 

Idade: 48 



 

324 
 

 

 
DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 Requerimento do(s) beneficiários(s) X     1 
02 Declaração se recebe mais de duas pensões – Art. 60 da Lei 

4275/2005     X   
03 Declaração se recebe salário ou outros rendimentos     X   
04 Certidão de casamento X     5 
05 Certidão de nascimento do(s) filho(s)     X   
06 Certidão de óbito do(a) ex-servidor(a) X     3 
07 Documentos referentes à aposentadoria do servidor (cópias) - 

(PORTARIA QUE CONCEDEU APOSENTADORIA)     X   
08 Mapa de tempo de serviço para fins de aposentadoria 

(SERVIDOR FALECIDO EM ATIVIDADE - CERTIDÃO DE TEMPO 
TOTAL DE SERVIÇO) X     27 

09 Comprovante de rendimentos do servidor (último 
contracheque) X     17 

10 Documento pessoal dos beneficiários (Identidade, CPF e 
Outros) X     6 

11 Ato de concessão de pensão X     21 
12 Ato concessório publicado no ORGÃO OFICIAL X     21 
13 Ato concessório de alteração nº     X   
14 Decisão Judicial para concessão/alteração de pensão     X   
15 Comprovante de conta corrente dos beneficiários X     8 
16 Documentos que comprovam o vínculo e a dependência 

econômica do beneficiário com o servidor     X   
17 Declaração de união estável emitida pelo cartório, órgão ou 

pelo servidor (documento autenticado)     X   
18 Declaração de união estável por meio de testemunho de 

pessoas (documentação autenticada)     X   
19 Justificação Judicial sobre União Estável com servidor     X   
20 Laudo médico do(s) beneficiário(s)     X   
21 Tutela e/ou Curatela     X   
22 Documento indicando situação do ex-segurado na data do 

óbito (ativo ou inativo) X     18 
23 Documento indicando a data e a forma de ingresso do ex-

servidor no cargo público X     4 e 5 
24 Demonstrativo de cálculo da pensão, com dados do ex-

segurado e a fundamentação legal X     26 
25 Demonstrativo de pagamento do benefício da pensão relativo 

ao mês subsequente à concessão X     25 
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26 Número do Processo e do registro, se houver, de 
aposentadoria ou do ex-segurado, no âmbito do TCE X     3523 

27 Formulário de concessão/alteração do FISCAP X     29 e 30 
Comentário do analista: à época, não exigia declaração se recebe salário ou mais de duas pensões. Não há cópia da 
publicação no órgão oficial, mas foi consultada na internet. Há apenas carimbo na portaria de pensão indicando data 
em que foi publicada no órgão oficial 

 
     

 
DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 No requerimento do(a) beneficiário(a) foi verificado se o 

embasamento legal está de acordo com a portaria de pensão?     X   
02 Os documentos pessoais do(s) beneficiário(s) estão 

autenticados pelo cartório ou pelo(a) servidor(a) do órgão? X       
03 Os documentos pessoais do beneficiário(s) contidos no 

processo que foram emitidos pelo órgão estão assinados pela 
autoridade competente? X       

04 O nome da autoridade que assinou a portaria de 
concessão/alteração está de acordo com a portaria publicada 
no Órgão Oficial? X       

05 Os documentos de certidão de óbito, casamento e nascimento 
(originais ou cópias) estão autenticados? X       

06 Nos casos de concessão para a viúva e companheira, foi 
verificado se a certidão de casamento da viúva contém 
averbação de separação.     X   

07 O Laudo Médico foi emitido pela junta médica de órgão 
público, contendo a assinatura de três médico, no qual atestou 
a invalidez e incapacidade definitiva para o trabalho?     X   

08 A Declaração de união estável (companheira) emitida pelo 
cartório, órgão ou pelo servidor é posterior a data de 
separação do servidor com a viúva?     X   

09 A anexação dos três ou mais documentos comprovam o 
vínculo e a dependência econômica do servidor com a 
companheira ou outro beneficiário?     X   

10  A pensão será concedida à ex-esposa (separada judicialmente) 
por que ela recebe pensão alimentícia?     X   

11 A pensão será concedida para a viúva(o) e companheira(o), 
tendo em vista documentos comprobatórios?     X   

12 A viúva é a única beneficiária da pensão? X       
13 A companheira é a única beneficiária da pensão?     X   
14 Os filhos e enteados ou outros requerentes são os únicos 

beneficiários da pensão?     X   
15 Os beneficiários da pensão são designados? (vitalícia ou 

temporária) X       
16 A Tutela/Curatela tem decisão definitiva proferida pela 

autoridade competente do judiciário?     X   
17 Consta no processo renúncia de beneficiário de pensão?     X   
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18 A exclusão do beneficiário de pensão está justificada e 
fundamentada legalmente?     X   

19 O(s) beneficiário(s) da pensão declaram que estão em 
conformidade com o disposto do Art. 60 da Lei 4.275/2005 
(vedada mais de duas pensões).     X   

Comentário do analista: embasamento legal não era citado no requerimento.  

      
 

ATO DE PENSÃO 

01 1) Ato de pensão:  (X) Concessão 

  ( ) Alteração 

02 2) Valor do benefício:  ( ) Sobre o valor do provento - Aposentado 

  (X) Sobre o valor do vencimento - Ativo 

  ( ) Sobre o valor da média aritmética apurada 

03 3) Situação do Servidor:  (X) Ativo       

  
( ) 
Inativo       

04 4) Data do óbito: (X) Antes de 30/12/2003, não aplica redutor 

  ( ) Depois de 30/12/2003, aplica redutor 

06 6) Fundamentação legal utilizada:   

  

( ) Art. 40, § 7º, Inciso I, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  

(X) Art. 40, § 7º, inciso II, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  () EC nº 20/1998 

  ( ) Parágrafo Único do Art. 3º da EC nº 47/2005 

  ( ) Art. 2º da Lei nº 10.887/2004 

  ( ) Outro 

07 7) Código(s) Fundamentos Legais da Aposentadoria no FISCAP: nºs:  

  
Comentário do analista: no decreto de pensão, não há embasamento legal.  

 
 

    
 

DA ANÁLISE DO ATO DE CONCESSÃO 
Nº  ANÁLISE DO ATO  SIM NÃO N/A FLS 
01 O ato encaminhado trata de concessão de pensão? X       
02 O ato encaminhado trata de ato de alteração de pensão?   X     
03 Na portaria de concessão e/ou alteração de pensão o 

fundamento legal está de acordo com a legislação vigente?     X   
04 A portaria de concessão ou alteração foi alterada por outra 

portaria ou por retificações publicadas no Órgão Oficial?   X     
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05 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria voluntária do ex-servidor?     X   

06 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria compulsória do ex-
servidor?     X   

07 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria por invalidez do ex-
servidor?     X   

08 A pensão requerida pela(o) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na remuneração do ex-servidor ativo? X       

09 Na concessão/alteração do ato de pensão, os requisitos 
estabelecidos por lei (art. 40, § 7º, Inciso I e II, da CF/1988 – 
redação dada pela EC nº 41/2003,  foram cumpridos?  X       

10 O cálculo da pensão foi aplicado o redutor de 30%, conforme a 
orientação do art. 40, § 7º, inciso I e II, da CF/1988, redação 
dada pela EC nº 41/2003?     X   

11 O cálculo da pensão foi com base no valor da aposentadoria do 
ex-servidor concedida pela média aritmética de acordo com a 
EC nº 41/2003 e Lei 10.887/2004?     X   

12 O Ato de Pensão consta todos os dados cadastrais e 
financeiros da pensão? X       

Comentário do analista: não há fundamento legal na portaria de pensão.  

 
 

    
 

DA ANÁLISE DO FORMULÁRIO DO FISCAP/TCE 
01 Registro no FISCAP Nº: 3523 
02 Anexado ao processo  (X) Sim () Não 
03 3) Nome do responsável pelo ato João José da Silva  Nº CPF do responsável pelo ato 195.195.836-53 

  Nº ANÁLISE DO FORMULÁRIO SIM NÃO N/A FLS 
01 Dados do instituidor estão corretos? X       
02 A descrição dos fundamentos legais da aposentadoria do 

instituidor foi informada? X       
03 Os dados sobre o órgão/entidade e autoridade responsável 

estão corretos? X       
04 Os dados da concessão/alteração estão corretos? X       
05 A descrição dos fundamentos legais da pensão/alteração está 

correta? X       
06 Os dados dos benefícios estão corretos? X       
07 Os dados das vantagens estão corretos? X       
08 O redutor (30%) foi inserido no campo "Dados de vantagens"? X       
09 O formulário foi preenchido esclarecimentos do(a) Gestor(a) 

de Pessoal? X       
10 Os dados dos beneficiários estão corretos? X       
11 A descrição dos fundamentos legais do beneficiário da 

pensão/alteração está correta? X       
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12 A cota da pensão vitalícia e/ou temporária foi preenchida 
corretamente de acordo com a quantidade de beneficiários? X       

Comentário do analista:  

 
 

IDENTIFICAÇÃO DO ATO DE PENSÃO 
Processo Nº 745/2014 Análise:       
  ( ) Inicial 
  (X) Revisão/Alteração 
Nome do(a) Instituidor(a)  João de Almeida Assis Sexo:     (X) Masculino 

              ( ) Feminino 

CPF: 012.584.886-20 
Data do óbito: 16/10/2000 
Pensão: por morte de servidor aposentado (X) Vitalícia 

( ) Temporária 
BENEFICIÁRIOS 

Nome(s) e CPF: Emília Franco de Assis - 953.215.436-15 
Grau de parentesco: cônjuge 

Idade: 81 

 

 
DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 Requerimento do(s) beneficiários(s) X     1 
02 Declaração se recebe mais de duas pensões – Art. 60 da Lei 

4275/2005   X     
03 Declaração se recebe salário ou outros rendimentos     X   
04 Certidão de casamento X     3 
05 Certidão de nascimento do(s) filho(s)     X   
06 Certidão de óbito do(a) ex-servidor(a) X     4 
07 Documentos referentes à aposentadoria do servidor (cópias) - 

(PORTARIA QUE CONCEDEU APOSENTADORIA) X     7 
08 Mapa de tempo de serviço para fins de aposentadoria 

(SERVIDOR FALECIDO EM ATIVIDADE - CERTIDÃO DE TEMPO 
TOTAL DE SERVIÇO)   X     

09 Comprovante de rendimentos do servidor (último 
contracheque) X     11 

10 Documento pessoal dos beneficiários (Identidade, CPF e 
Outros) X     2 

11 Ato de concessão de pensão X     14 
12 Ato concessório publicado no ORGÃO OFICIAL X     15 
13 Ato concessório de alteração nº     X   
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14 Decisão Judicial para concessão/alteração de pensão     X   
15 Comprovante de conta corrente dos beneficiários X     6 
16 Documentos que comprovam o vínculo e a dependência 

econômica do beneficiário com o servidor     X   
17 Declaração de união estável emitida pelo cartório, órgão ou 

pelo servidor (documento autenticado)     X   
18 Declaração de união estável por meio de testemunho de 

pessoas (documentação autenticada)     X   
19 Justificação Judicial sobre União Estável com servidor     X   
20 Laudo médico do(s) beneficiário(s)     X   
21 Tutela e/ou Curatela     X   
22 Documento indicando situação do ex-segurado na data do 

óbito (ativo ou inativo) X     11 
23 Documento indicando a data e a forma de ingresso do ex-

servidor no cargo público     X   
24 Demonstrativo de cálculo da pensão, com dados do ex-

segurado e a fundamentação legal     X   
25 Demonstrativo de pagamento do benefício da pensão relativo 

ao mês subsequente à concessão X     31 
26 Número do Processo e do registro, se houver, de 

aposentadoria ou do ex-segurado, no âmbito do TCE X     22 
27 Formulário de concessão/alteração do FISCAP X     22 e 23 
Comentário do analista: à época, não exigia declaração se recebe salário nem documento indicando o ingresso do 
ex-servidor no serviço público. Não há cópia do órgão oficial em que foi publicada a portaria, mas foi verificada no 
site.  

 
     

 
DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 No requerimento do(a) beneficiário(a) foi verificado se o 

embasamento legal está de acordo com a portaria de pensão?     X   
02 Os documentos pessoais do(s) beneficiário(s) estão 

autenticados pelo cartório ou pelo(a) servidor(a) do órgão? X       
03 Os documentos pessoais do beneficiário(s) contidos no 

processo que foram emitidos pelo órgão estão assinados pela 
autoridade competente? X       

04 O nome da autoridade que assinou a portaria de 
concessão/alteração está de acordo com a portaria publicada 
no Órgão Oficial? X       

05 Os documentos de certidão de óbito, casamento e 
nascimento (originais ou cópias) estão autenticados? X       

06 Nos casos de concessão para a viúva e companheira, foi 
verificado se a certidão de casamento da viúva contém 
averbação de separação. X   X   
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07 O Laudo Médico foi emitido pela junta médica de órgão 
público, contendo a assinatura de três médico, no qual 
atestou a invalidez e incapacidade definitiva para o trabalho?     X   

08 A Declaração de união estável (companheira) emitida pelo 
cartório, órgão ou pelo servidor é posterior a data de 
separação do servidor com a viúva?     X   

09 A anexação dos três ou mais documentos comprovam o 
vínculo e a dependência econômica do servidor com a 
companheira ou outro beneficiário?     X   

10  A pensão será concedida à ex-esposa (separada 
judicialmente) por que ela recebe pensão alimentícia?     X   

11 A pensão será concedida para a viúva(o) e companheira(o), 
tendo em vista documentos comprobatórios?     X   

12 A viúva é a única beneficiária da pensão? X       
13 A companheira é a única beneficiária da pensão?     X   
14 Os filhos e enteados ou outros requerentes são os únicos 

beneficiários da pensão?     X   
15 Os beneficiários da pensão são designados? (vitalícia ou 

temporária) X       
16 A Tutela/Curatela tem decisão definitiva proferida pela 

autoridade competente do judiciário?     X   
17 Consta no processo renúncia de beneficiário de pensão?   X     
18 A exclusão do beneficiário de pensão está justificada e 

fundamentada legalmente?     X   
19 O(s) beneficiário(s) da pensão declaram que estão em 

conformidade com o disposto do Art. 60 da Lei 4.275/2005 
(vedada mais de duas pensões).     X   

Comentário do analista: À época não colocava embasamento legal no requerimento.  Não há declaração de acúmulo. 
Não há cópia da publicação da portaria no órgão oficial, mas foi consultada no site 

      
 

ATO DE PENSÃO 

01 1) Ato de pensão:  (X) Concessão 

  ( ) Alteração 

02 2) Valor do benefício:  (X) Sobre o valor do provento - Aposentado 

  ( ) Sobre o valor do vencimento - Ativo 

  ( ) Sobre o valor da média aritmética apurada 

03 3) Situação do Servidor:  ( ) Ativo       

  (X)Inativo       

04 4) Data do óbito:  () Antes de 30/12/2003, não aplica redutor 

  (X) Depois de 30/12/2003, aplica redutor 

06 6) Fundamentação legal utilizada:   

  

(X) Art. 40, § 7º, Inciso I, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 
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( ) Art. 40, § 7º, inciso II, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  ( ) EC nº 20/1998 

  ( ) Parágrafo Único do Art. 3º da EC nº 47/2005 

  ( ) Art. 2º da Lei nº 10.887/2004 

  () Outro 

07 7) Código(s) Fundamentos Legais da Aposentadoria no FISCAP: nºs:  

Comentário do analista: no decreto de pensão, não há embasamento legal. Na instrução, foi observada a 
Constituição Federal e a EC 20/1998. Não há códigos Fundamentos Legais no FISCAP porque à época, os dados não 
eram lançados neste sistema 

 
 

    
 

DA ANÁLISE DO ATO DE CONCESSÃO 
Nº  ANÁLISE DO ATO  SIM NÃO N/A FLS 
01 O ato encaminhado trata de concessão de pensão? X       
02 O ato encaminhado trata de ato de alteração de pensão?   X     
03 Na portaria de concessão e/ou alteração de pensão o 

fundamento legal está de acordo com a legislação vigente?   X     
04 A portaria de concessão ou alteração foi alterada por outra 

portaria ou por retificações publicadas no Órgão Oficial?   X     
05 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 

órgão é com base na aposentadoria voluntária do ex-servidor?   X     
06 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 

órgão é com base na aposentadoria compulsória do ex-
servidor?   X     

07 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria por invalidez do ex-
servidor? X       

08 A pensão requerida pela(o) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na remuneração do ex-servidor ativo?   X     

09 Na concessão/alteração do ato de pensão, os requisitos 
estabelecidos por lei (art. 40, § 7º, Inciso I e II, da CF/1988 – 
redação dada pela EC nº 41/2003,  foram cumpridos?  X       

10 O cálculo da pensão foi aplicado o redutor de 30%, conforme 
a orientação do art. 40, § 7º, inciso I e II, da CF/1988, redação 
dada pela EC nº 41/2003?     X   

11 O cálculo da pensão foi com base no valor da aposentadoria 
do ex-servidor concedida pela média aritmética de acordo 
com a EC nº 41/2003 e Lei 10.887/2004?     X   

12 O Ato de Pensão consta todos os dados cadastrais e 
financeiros da pensão? X       

Comentário do analista:  

 
 

    
 

DA ANÁLISE DO FORMULÁRIO DO FISCAP/TCE 
01 Registro no FISCAP Nº: 816315 
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02 Anexado ao processo  (X) Sim ( ) Não 
03 3) Nome do responsável pelo ato: João José da Silva Nº CPF do responsável pelo ato: 195.195.836-53 

  Nº ANÁLISE DO FORMULÁRIO SIM NÃO N/A FLS 
01 Dados do instituidor estão corretos? X       
02 A descrição dos fundamentos legais da aposentadoria do 

instituidor foi informada?   X     
03 Os dados sobre o órgão/entidade e autoridade responsável 

estão corretos? X       
04 Os dados da concessão/alteração estão corretos? X       
05 A descrição dos fundamentos legais da pensão/alteração está 

correta? X       
06 Os dados dos benefícios estão corretos?     X   
07 Os dados das vantagens estão corretos?     X   
08 O redutor (30%) foi inserido no campo "Dados de vantagens"?     X   
09 O formulário foi preenchido esclarecimentos do(a) Gestor(a) 

de Pessoal?     X   
10 Os dados dos beneficiários estão corretos? X       
11 A descrição dos fundamentos legais do beneficiário da 

pensão/alteração está correta? X       
12 A cota da pensão vitalícia e/ou temporária foi preenchida 

corretamente de acordo com a quantidade de beneficiários? X       
Comentário do analista:  

 
 
 

IDENTIFICAÇÃO DO ATO DE PENSÃO 
Processo Nº 746/2014 Análise:       
  ( ) Inicial 
  (x) Revisão/Alteração 
Nome do(a) Instituidor(a)  Raimundo Pereira da Costa  Sexo:     (X) Masculino 

              ( ) Feminino 

CPF: não consta 
Data do óbito: 09/10/2002 
Pensão:  (X) Vitalícia 

( ) Temporária 
BENEFICIÁRIOS 

Nome(s) e CPF: Valdete Fernandes dos Santos Costa - CPF: 003.069.706-94 
Grau de parentesco: cônjuge 

Idade: 50 

 

 
DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO 
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Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 Requerimento do(s) beneficiários(s) X     capa 
02 Declaração se recebe mais de duas pensões – Art. 60 da Lei 

4275/2005     X   
03 Declaração se recebe salário ou outros rendimentos     X   
04 Certidão de casamento X     4 
05 Certidão de nascimento do(s) filho(s)     X   
06 Certidão de óbito do(a) ex-servidor(a) X     2 
07 Documentos referentes à aposentadoria do servidor (cópias) - 

(PORTARIA QUE CONCEDEU APOSENTADORIA)     X   
08 Mapa de tempo de serviço para fins de aposentadoria 

(SERVIDOR FALECIDO EM ATIVIDADE - CERTIDÃO DE TEMPO 
TOTAL DE SERVIÇO)     X   

09 Comprovante de rendimentos do servidor (último 
contracheque) X     6 

10 Documento pessoal dos beneficiários (Identidade, CPF e 
Outros) X     3, 4 e 5 

11 Ato de concessão de pensão X     S/N 
12 Ato concessório publicado no ORGÃO OFICIAL     X   
13 Ato concessório de alteração nº     X   
14 Decisão Judicial para concessão/alteração de pensão     X   
15 Comprovante de conta corrente dos beneficiários     X   
16 Documentos que comprovam o vínculo e a dependência 

econômica do beneficiário com o servidor     X   
17 Declaração de união estável emitida pelo cartório, órgão ou 

pelo servidor (documento autenticado)     X   
18 Declaração de união estável por meio de testemunho de 

pessoas (documentação autenticada)     X   
19 Justificação Judicial sobre União Estável com servidor     X   
20 Laudo médico do(s) beneficiário(s)     X   
21 Tutela e/ou Curatela     X   
22 Documento indicando situação do ex-segurado na data do 

óbito (ativo ou inativo) X     6 
23 Documento indicando a data e a forma de ingresso do ex-

servidor no cargo público   X     
24 Demonstrativo de cálculo da pensão, com dados do ex-

segurado e a fundamentação legal   X     
25 Demonstrativo de pagamento do benefício da pensão relativo 

ao mês subsequente à concessão   X     
26 Número do Processo e do registro, se houver, de 

aposentadoria ou do ex-segurado, no âmbito do TCE     X   
27 Formulário de concessão/alteração do FISCAP     X   
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Comentário do analista: à época, não exigia declaração se recebe salário ou mais de duas pensões. Não era feito o 
demonstrativo de cálculo de pensão nem havia demonstrativo de pagamento da pensão no mês subsequente à 
concessão. Órgão oficial ainda não existia. Há apenas carimbo no decreto de aposentadoria indicando data em que 
foi publicado no quadro de avisos da prefeitura. Dados não eram lançados no FISCAP à época 

 
     

 
DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 No requerimento do(a) beneficiário(a) foi verificado se o 

embasamento legal está de acordo com a portaria de pensão?     X   
02 Os documentos pessoais do(s) beneficiário(s) estão 

autenticados pelo cartório ou pelo(a) servidor(a) do órgão?   X     
03 Os documentos pessoais do beneficiário(s) contidos no 

processo que foram emitidos pelo órgão estão assinados pela 
autoridade competente?   X     

04 O nome da autoridade que assinou a portaria de 
concessão/alteração está de acordo com a portaria publicada 
no Órgão Oficial?     X   

05 Os documentos de certidão de óbito, casamento e nascimento 
(originais ou cópias) estão autenticados?   X     

06 Nos casos de concessão para a viúva e companheira, foi 
verificado se a certidão de casamento da viúva contém 
averbação de separação.     X   

07 O Laudo Médico foi emitido pela junta médica de órgão 
público, contendo a assinatura de três médico, no qual atestou 
a invalidez e incapacidade definitiva para o trabalho?     X   

08 A Declaração de união estável (companheira) emitida pelo 
cartório, órgão ou pelo servidor é posterior a data de 
separação do servidor com a viúva?     X   

09 A anexação dos três ou mais documentos comprovam o 
vínculo e a dependência econômica do servidor com a 
companheira ou outro beneficiário?     X   

10  A pensão será concedida à ex-esposa (separada judicialmente) 
por que ela recebe pensão alimentícia?     X   

11 A pensão será concedida para a viúva(o) e companheira(o), 
tendo em vista documentos comprobatórios?     X   

12 A viúva é a única beneficiária da pensão? X     2 
13 A companheira é a única beneficiária da pensão?     X   
14 Os filhos e enteados ou outros requerentes são os únicos 

beneficiários da pensão?     X   
15 Os beneficiários da pensão são designados? (vitalícia ou 

temporária) X     S/N 
16 A Tutela/Curatela tem decisão definitiva proferida pela 

autoridade competente do judiciário?     X   
17 Consta no processo renúncia de beneficiário de pensão?     X   
18 A exclusão do beneficiário de pensão está justificada e 

fundamentada legalmente?     X   
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19 O(s) beneficiário(s) da pensão declaram que estão em 
conformidade com o disposto do Art. 60 da Lei 4.275/2005 
(vedada mais de duas pensões).     X   

Comentário do analista: embasamento legal não era citado no requerimento. À época, o órgão oficial não existia. 
Apenas certidão de óbito está autenticada 

      
 

ATO DE PENSÃO 

01 1) Ato de pensão:  (X) Concessão 

  ( ) Alteração 

02 2) Valor do benefício:  ( ) Sobre o valor do provento - Aposentado 

  (X) Sobre o valor do vencimento - Ativo 

  ( ) Sobre o valor da média aritmética apurada 

03 3) Situação do Servidor:  (X) Ativo       

  
( ) 
Inativo       

04 4) Data do óbito: (X) Antes de 30/12/2003, não aplica redutor 

  ( ) Depois de 30/12/2003, aplica redutor 

06 6) Fundamentação legal utilizada:   

  

( ) Art. 40, § 7º, Inciso I, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  

( ) Art. 40, § 7º, inciso II, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  (X) EC nº 20/1998 

  ( ) Parágrafo Único do Art. 3º da EC nº 47/2005 

  ( ) Art. 2º da Lei nº 10.887/2004 

  ( ) Outro 

07 7) Código(s) Fundamentos Legais da Aposentadoria no FISCAP: nºs: processo não foi lançado no FISCAP 

Comentário do analista: no decreto de pensão, não há embasamento legal. Não há códigos Fundamentos Legais no 
FISCAP porque à época, os dados não eram lançados neste sistema 

 
 

    
 

DA ANÁLISE DO ATO DE CONCESSÃO 
Nº  ANÁLISE DO ATO  SIM NÃO N/A FLS 
01 O ato encaminhado trata de concessão de pensão? X       
02 O ato encaminhado trata de ato de alteração de pensão?   X     
03 Na portaria de concessão e/ou alteração de pensão o 

fundamento legal está de acordo com a legislação vigente?     X   
04 A portaria de concessão ou alteração foi alterada por outra 

portaria ou por retificações publicadas no Órgão Oficial?   X     
05 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 

órgão é com base na aposentadoria voluntária do ex-servidor?     X   
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06 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria compulsória do ex-
servidor?     X   

07 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria por invalidez do ex-
servidor?     X   

08 A pensão requerida pela(o) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na remuneração do ex-servidor ativo?     X   

09 Na concessão/alteração do ato de pensão, os requisitos 
estabelecidos por lei (art. 40, § 7º, Inciso I e II, da CF/1988 – 
redação dada pela EC nº 41/2003,  foram cumpridos?  X       

10 O cálculo da pensão foi aplicado o redutor de 30%, conforme a 
orientação do art. 40, § 7º, inciso I e II, da CF/1988, redação 
dada pela EC nº 41/2003?     X   

11 O cálculo da pensão foi com base no valor da aposentadoria do 
ex-servidor concedida pela média aritmética de acordo com a 
EC nº 41/2003 e Lei 10.887/2004?     X   

12 O Ato de Pensão consta todos os dados cadastrais e 
financeiros da pensão? X       

Comentário do analista: não há fundamento legal na portaria de pensão.  

 
 

    
 

DA ANÁLISE DO FORMULÁRIO DO FISCAP/TCE 
01 Registro no FISCAP Nº: 23718 
02 Anexado ao processo  ( ) Sim (X) Não 
03 3) Nome do responsável pelo ato  Nº CPF do responsável pelo ato 

  Nº ANÁLISE DO FORMULÁRIO SIM NÃO N/A FLS 
01 Dados do instituidor estão corretos?     X   
02 A descrição dos fundamentos legais da aposentadoria do 

instituidor foi informada?     X   
03 Os dados sobre o órgão/entidade e autoridade responsável 

estão corretos?     X   
04 Os dados da concessão/alteração estão corretos?     X   
05 A descrição dos fundamentos legais da pensão/alteração está 

correta?     X   
06 Os dados dos benefícios estão corretos?     X   
07 Os dados das vantagens estão corretos?     X   
08 O redutor (30%) foi inserido no campo "Dados de vantagens"?     X   
09 O formulário foi preenchido esclarecimentos do(a) Gestor(a) 

de Pessoal?     X   
10 Os dados dos beneficiários estão corretos?     X   
11 A descrição dos fundamentos legais do beneficiário da 

pensão/alteração está correta?     X   
12 A cota da pensão vitalícia e/ou temporária foi preenchida 

corretamente de acordo com a quantidade de beneficiários?     X   
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Comentário do analista: este processo não foi lançado no FISCAP - consultado no site do TCE . Não há homologação. 
Sessão realizada em 24/10/2019  decidiu pelo deferimento registro súmula 105 

 
 

IDENTIFICAÇÃO DO ATO DE PENSÃO 
Processo Nº 763/2014 Análise:       
  ( ) Inicial 
  (x) Revisão/Alteração 
Nome do(a) Instituidor(a)  Geraldo Duarte da Silva Sexo:     (X) Masculino 

              ( ) Feminino 

CPF: não consta 
Data do óbito: 21/05/1992 
Pensão: por morte de servidor na ativa (X) Vitalícia 

( ) Temporária 
BENEFICIÁRIOS 

Nome(s) e CPF: Tereza Maria Raimunda - CPF: 398.790.626-04 

Grau de parentesco: cônjuge 

Idade: 49 

Observação: no atestado de óbito consta que deixou oito filhos menores e maiores, mas não foi solicitada pensão 
para nenhum. Requerimento consta pensão alimentícia, mas foi instruído como por morte. Ficha financeira atual 
demonstra apenas a esposa recebendo 100% 
 

 
DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 Requerimento do(s) beneficiários(s) X     capa 
02 Declaração se recebe mais de duas pensões – Art. 60 da Lei 

4275/2005     X   
03 Declaração se recebe salário ou outros rendimentos     X   
04 Certidão de casamento X     1 
05 Certidão de nascimento do(s) filho(s)     X   
06 Certidão de óbito do(a) ex-servidor(a) X     2 
07 Documentos referentes à aposentadoria do servidor (cópias) - 

(PORTARIA QUE CONCEDEU APOSENTADORIA)     X   
08 Mapa de tempo de serviço para fins de aposentadoria 

(SERVIDOR FALECIDO EM ATIVIDADE - CERTIDÃO DE TEMPO 
TOTAL DE SERVIÇO)     X   

09 Comprovante de rendimentos do servidor (último 
contracheque)   X     

10 Documento pessoal dos beneficiários (Identidade, CPF e 
Outros)   X     

11 Ato de concessão de pensão X     4 
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12 Ato concessório publicado no ORGÃO OFICIAL     X   
13 Ato concessório de alteração nº     X   
14 Decisão Judicial para concessão/alteração de pensão     X   
15 Comprovante de conta corrente dos beneficiários     X   
16 Documentos que comprovam o vínculo e a dependência 

econômica do beneficiário com o servidor     X   
17 Declaração de união estável emitida pelo cartório, órgão ou 

pelo servidor (documento autenticado)     X   
18 Declaração de união estável por meio de testemunho de 

pessoas (documentação autenticada)     X   
19 Justificação Judicial sobre União Estável com servidor     X   
20 Laudo médico do(s) beneficiário(s)     X   
21 Tutela e/ou Curatela     X   
22 Documento indicando situação do ex-segurado na data do 

óbito (ativo ou inativo)   X     
23 Documento indicando a data e a forma de ingresso do ex-

servidor no cargo público   X     
24 Demonstrativo de cálculo da pensão, com dados do ex-

segurado e a fundamentação legal     X   
25 Demonstrativo de pagamento do benefício da pensão relativo 

ao mês subsequente à concessão     X   
26 Número do Processo e do registro, se houver, de 

aposentadoria ou do ex-segurado, no âmbito do TCE     X   
27 Formulário de concessão/alteração do FISCAP     X   
Comentário do analista: à época, não exigia declaração se recebe salário ou mais de duas pensões. Não era feito o 
demonstrativo de cálculo de pensão nem havia demonstrativo de pagamento da pensão no mês subsequente à 
concessão. Órgão oficial ainda não existia. Há apenas carimbo no decreto de aposentadoria indicando data em que 
foi fixado no quadro de avisos da prefeitura. Dados não eram lançados no FISCAP à época 

 
     

 
DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 No requerimento do(a) beneficiário(a) foi verificado se o 

embasamento legal está de acordo com a portaria de pensão?   X     
02 Os documentos pessoais do(s) beneficiário(s) estão 

autenticados pelo cartório ou pelo(a) servidor(a) do órgão? X       
03 Os documentos pessoais do beneficiário(s) contidos no 

processo que foram emitidos pelo órgão estão assinados pela 
autoridade competente? X       

04 O nome da autoridade que assinou a portaria de 
concessão/alteração está de acordo com a portaria publicada 
no Órgão Oficial?     X   

05 Os documentos de certidão de óbito, casamento e nascimento 
(originais ou cópias) estão autenticados?   X     
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06 Nos casos de concessão para a viúva e companheira, foi 
verificado se a certidão de casamento da viúva contém 
averbação de separação.     X   

07 O Laudo Médico foi emitido pela junta médica de órgão 
público, contendo a assinatura de três médico, no qual atestou 
a invalidez e incapacidade definitiva para o trabalho?     X   

08 A Declaração de união estável (companheira) emitida pelo 
cartório, órgão ou pelo servidor é posterior a data de 
separação do servidor com a viúva?     X   

09 A anexação dos três ou mais documentos comprovam o 
vínculo e a dependência econômica do servidor com a 
companheira ou outro beneficiário?     X   

10  A pensão será concedida à ex-esposa (separada judicialmente) 
por que ela recebe pensão alimentícia?     X   

11 A pensão será concedida para a viúva(o) e companheira(o), 
tendo em vista documentos comprobatórios?     X   

12 A viúva é a única beneficiária da pensão? X       
13 A companheira é a única beneficiária da pensão?     X   
14 Os filhos e enteados ou outros requerentes são os únicos 

beneficiários da pensão?     X   
15 Os beneficiários da pensão são designados? (vitalícia ou 

temporária) X       
16 A Tutela/Curatela tem decisão definitiva proferida pela 

autoridade competente do judiciário?     X   
17 Consta no processo renúncia de beneficiário de pensão?     X   
18 A exclusão do beneficiário de pensão está justificada e 

fundamentada legalmente?     X   
19 O(s) beneficiário(s) da pensão declaram que estão em 

conformidade com o disposto do Art. 60 da Lei 4.275/2005 
(vedada mais de duas pensões).     X   

Comentário do analista: embasamento legal não era citado no requerimento e o mesmo foi feito errado, pois requer 
pensão alimentícia. À época, o órgão oficial não existia. Apenas certidão de óbito está autenticada 

      
 

ATO DE PENSÃO 

01 1) Ato de pensão:  (X) Concessão 

  ( ) Alteração 

02 2) Valor do benefício:  ( ) Sobre o valor do provento - Aposentado 

  (X) Sobre o valor do vencimento - Ativo 

  ( ) Sobre o valor da média aritmética apurada 

03 3) Situação do Servidor:  (X) Ativo       

  
( ) 
Inativo       

04 4) Data do óbito: (X) Antes de 30/12/2003, não aplica redutor 
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  ( ) Depois de 30/12/2003, aplica redutor 

06 6) Fundamentação legal utilizada:   

  

( ) Art. 40, § 7º, Inciso I, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  

( ) Art. 40, § 7º, inciso II, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  () EC nº 20/1998 

  ( ) Parágrafo Único do Art. 3º da EC nº 47/2005 

  ( ) Art. 2º da Lei nº 10.887/2004 

  (X) Outro 

07 7) Código(s) Fundamentos Legais da Aposentadoria no FISCAP: nºs:  

Comentário do analista: no decreto de pensão, não há embasamento legal.  

 
 

    
 

DA ANÁLISE DO ATO DE CONCESSÃO 
Nº  ANÁLISE DO ATO  SIM NÃO N/A FLS 
01 O ato encaminhado trata de concessão de pensão? X       
02 O ato encaminhado trata de ato de alteração de pensão?   X     
03 Na portaria de concessão e/ou alteração de pensão o 

fundamento legal está de acordo com a legislação vigente?     X   
04 A portaria de concessão ou alteração foi alterada por outra 

portaria ou por retificações publicadas no Órgão Oficial?   X     
05 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 

órgão é com base na aposentadoria voluntária do ex-servidor?     X   
06 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 

órgão é com base na aposentadoria compulsória do ex-
servidor?     X   

07 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria por invalidez do ex-
servidor?     X   

08 A pensão requerida pela(o) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na remuneração do ex-servidor ativo? X       

09 Na concessão/alteração do ato de pensão, os requisitos 
estabelecidos por lei (art. 40, § 7º, Inciso I e II, da CF/1988 – 
redação dada pela EC nº 41/2003,  foram cumpridos?  X       

10 O cálculo da pensão foi aplicado o redutor de 30%, conforme a 
orientação do art. 40, § 7º, inciso I e II, da CF/1988, redação 
dada pela EC nº 41/2003?     X   

11 O cálculo da pensão foi com base no valor da aposentadoria do 
ex-servidor concedida pela média aritmética de acordo com a 
EC nº 41/2003 e Lei 10.887/2004?     X   

12 O Ato de Pensão consta todos os dados cadastrais e 
financeiros da pensão? X       

Comentário do analista: não há fundamento legal na portaria de pensão.  
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DA ANÁLISE DO FORMULÁRIO DO FISCAP/TCE 
01 Registro no FISCAP Nº: 22609 
02 Anexado ao processo  ( ) Sim (X) Não 
03 3) Nome do responsável pelo ato  Nº CPF do responsável pelo ato 

  Nº ANÁLISE DO FORMULÁRIO SIM NÃO N/A FLS 
01 Dados do instituidor estão corretos?     X   
02 A descrição dos fundamentos legais da aposentadoria do 

instituidor foi informada?     X   
03 Os dados sobre o órgão/entidade e autoridade responsável 

estão corretos?     X   
04 Os dados da concessão/alteração estão corretos?     X   
05 A descrição dos fundamentos legais da pensão/alteração está 

correta?     X   
06 Os dados dos benefícios estão corretos?     X   
07 Os dados das vantagens estão corretos?     X   
08 O redutor (30%) foi inserido no campo "Dados de vantagens"?     X   
09 O formulário foi preenchido esclarecimentos do(a) Gestor(a) 

de Pessoal?     X   
10 Os dados dos beneficiários estão corretos?     X   
11 A descrição dos fundamentos legais do beneficiário da 

pensão/alteração está correta?     X   
12 A cota da pensão vitalícia e/ou temporária foi preenchida 

corretamente de acordo com a quantidade de beneficiários?     X   
Comentário do analista: este processo não foi lançado no FISCAP - consultado no site do TCE . Não há homologação. 
Sessão realizada em 29/04/2010  decidiu pelo deferimento registro súmula 105 

 
 

IDENTIFICAÇÃO DO ATO DE PENSÃO 
Processo Nº 773/2014 Análise:       
  ( ) Inicial 
  (x) Revisão/Alteração 
Nome do(a) Instituidor(a): Maria Salomé do Amaral Sexo:     () Masculino 

              (X) Feminino 

CPF:  
Data do óbito: 06/01/1994 
Pensão: por morte de servidor aposentado (X) Vitalícia 

( ) Temporária 
BENEFICIÁRIOS 

Nome(s) e CPF: Carmen de Almeida  CPF: 092.167.856-83 

Grau de parentesco: filha inválida 
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Idade: 76 

Observação: não há decreto de pensão no processo, o que prejudicou a análise do ato 
 

 
DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 

01 Requerimento do(s) beneficiários(s) X     Capa 

02 Declaração se recebe mais de duas pensões – Art. 60 da Lei 
4275/2005     X   

03 Certidão de casamento     X   

04 Certidão de nascimento do(s) filho(s)     X   

05 Certidão de óbito do(a) ex-servidor(a) X     4 

06 Documentos referentes à aposentadoria do servidor (cópias) - 
(PORTARIA QUE CONCEDEU APOSENTADORIA)   X     

07 
Certidão de tempo total de serviço / contribuição      X   

08 Comprovante de rendimentos do servidor (último contracheque)     X   

09 Documento pessoal dos beneficiários (Identidade, CPF e Outros)   X   3 e 5 

10 Ato de concessão de pensão   X   S/N 

11 Ato concessório publicado no ORGÃO OFICIAL     X   

12 Ato concessório de alteração nº     X   

13 Decisão Judicial para concessão/alteração de pensão     X   

14 Comprovante de conta corrente dos beneficiários     X   

15 Documentos que comprovam o vínculo e a dependência 
econômica do beneficiário com o servidor     X   

16 Laudo médico do(s) beneficiário(s) X     2 

17 Tutela e/ou Curatela     X   

18 Documento indicando situação do ex-segurado na data do óbito 
(ativo ou inativo)   X     

19 Documento indicando a data e a forma de ingresso do ex-servidor 
no cargo público   X     

20 Demonstrativo de cálculo da pensão, com dados do ex-segurado e 
a fundamentação legal     X   

21 Demonstrativo de pagamento do benefício da pensão relativo ao 
mês subsequente à concessão     X   

22 Número do Processo e do registro, se houver, de aposentadoria 
ou do ex-segurado, no âmbito do TCE     X   

23 Formulário de concessão/alteração do FISCAP     X   

Comentário do analista: À época, não exigia declaração se recebe salário ou mais de duas pensões. Não era feito o 
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demonstrativo de cálculo de pensão nem havia demonstrativo de pagamento da pensão no mês subsequente à 
concessão. Órgão oficial ainda não existia. Nem declaração indicando a publicidade do decreto de pensão com 
fixação na prefeitura há. Dados não eram lançados no FISCAP à época. Todos os itens assinalados com não se aplica 
não eram exigidos à época. Não foi localizada nenhuma documentação referente à aposentadoria da servidora 
falecida. Há apenas a indicação na solicitação da divisão de Recursos Humanos da prefeitura  de parecer à 
procuradoria. Não foi lançada no Fiscap, mas há registro de aposentadoria da servidora no Estado - Secretaria de 
Educação 

 
     

 
DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 No requerimento do(a) beneficiário(a) foi verificado se o 

embasamento legal está de acordo com a portaria de pensão?     X   

02 Os documentos pessoais do(s) beneficiário(s) estão autenticados 
pelo cartório ou pelo(a) servidor(a) do órgão?     X   

03 Os documentos pessoais do beneficiário(s) contidos no processo 
que foram emitidos pelo órgão estão assinados pela autoridade 
competente? 

    X   

04 Os documentos de certidão de óbito, casamento e nascimento 
(originais ou cópias) estão autenticados?   X     

05 Nos casos de concessão para a viúva e companheira, foi verificado 
se a certidão de casamento da viúva contém averbação de 
separação. 

    X   

06 O Laudo Médico foi emitido pela junta médica de órgão público, 
contendo a assinatura de três médicos, no qual atestou  invalidez 
e incapacidade definitiva para o trabalho? 

  X     

07 A Declaração de união estável (companheira) emitida pelo 
cartório ou pelo servidor é posterior a data de separação do 
servidor com a viúva? 

    X   

08 A anexação dos três ou mais documentos comprovam o vínculo e 
a dependência econômica do servidor com a companheira ou 
outro beneficiário? 

    X   

09 A pensão será concedida à ex-esposa (separada judicialmente) por 
que ela recebe pensão alimentícia?   X     

10 A pensão será concedida para a viúva(o) e companheira(o), tendo 
em vista documentos comprobatórios?     X   

11 A viúva é a única beneficiária da pensão?     X   

12 A companheira é a única beneficiária da pensão?     X   

13 Os filhos e enteados ou outros requerentes são os únicos 
beneficiários da pensão? X       

14 Os beneficiários da pensão são designados? (vitalícia ou 
temporária)   X     

15 A Tutela/Curatela tem decisão definitiva proferida pela autoridade 
competente do judiciário?     X   

16 Consta no processo renúncia de beneficiário de pensão?     X   

17 A exclusão do beneficiário de pensão está justificada e 
fundamentada legalmente?     X   



 

344 
 

18 O(s) beneficiário(s) da pensão declaram que estão em 
conformidade com o disposto do Art. 60 da Lei 4.275/2005 
(vedada mais de duas pensões). 

    X   

Comentário do analista: embasamento legal não era citado no requerimento. Não há documentos pessoais no 
processo. Não havia declaração de acúmulo. Há apenas um atestado médico afirmando a invalidez permanente da 
beneficiária. Do serviço de perícia médica da prefeitura há apenas um laudo atestando invalidez permanente, mas 
assinado apenas pela médica coordenadora da perícia médica da prefeitura. Não consta curatela no processo, mas, 
na atualização da documentação em atendimento à notificação, há certidão de interdição substituindo a curatela 
processo nº 027165004642 

      
 

ATO DE PENSÃO 

01 1) Ato de pensão:  () Concessão 

  ( ) Alteração 

02 2) Valor do benefício:  () Sobre o valor do provento - Aposentado 

  () Sobre o valor do vencimento - Ativo 

  
( ) Sobre o valor da média aritmética 
apurada 

03 3) Situação do Servidor:  () Ativo       

  
(X) 
Inativo       

04 4) Data do óbito: (X) Antes de 30/12/2003, não aplica redutor 

  () Depois de 30/12/2003, aplica redutor 

06 

6) Fundamentação legal utilizada:  () Art. 40, § 7º, Inciso I, da CF/1988 – 
Redação dada pela EC nº 41/2003 

  

() Art. 40, § 7º, inciso II, da CF/1988 – 
Redação dada pela EC nº 41/2003 

  
( ) EC nº 20/1998 

  
( ) Parágrafo Único do Art. 3º da EC nº 
47/2005 

  ( ) Art. 2º da Lei nº 10.887/2004 

  () Outro 

Comentário do analista: não há decreto de pensão no processo. A fundamentação legal era com base nas Leis 
Municipais 528/1962 e 2063/1991.  

 
 

    
 

DA ANÁLISE DO ATO DE CONCESSÃO 
Nº  ANÁLISE DO ATO  SIM NÃO N/A FLS 
01 O ato encaminhado trata de concessão de pensão?         

02 O ato encaminhado trata de ato de alteração de pensão?         

03 Na portaria de concessão e/ou alteração de pensão o fundamento 
legal está de acordo com a legislação vigente?         

04 A portaria de concessão ou alteração foi alterada por outra 
portaria ou por retificações publicadas no Órgão Oficial?         
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05 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo órgão 
é com base na aposentadoria voluntária do ex-servidor?         

06 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo órgão 
é com base na aposentadoria compulsória do ex-servidor?         

07 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo órgão 
é com base na aposentadoria por invalidez do ex-servidor?         

08 A pensão requerida pela(o) beneficiária(o) e concedida pelo órgão 
é com base na remuneração do ex-servidor ativo?         

09 Na concessão/alteração do ato de pensão, os requisitos 
estabelecidos por lei (art. 40, § 7º, Inciso I e II, da CF/1988 – 
redação dada pela EC nº 41/2003),  foram cumpridos?  

        

10 O cálculo da pensão foi aplicado o redutor de 30%, conforme a 
orientação do art. 40, § 7º, inciso I e II, da CF/1988, redação dada 
pela EC nº 41/2003? 

        

11 O cálculo da pensão foi com base no valor da aposentadoria do 
ex-servidor concedida pela média aritmética de acordo com a EC 
nº 41/2003? 

        

12 O Ato de Pensão consta todos os dados cadastrais e financeiros da 
pensão?         

Comentário do analista: não há decreto de pensão no processo  

 
 

    
 

DA ANÁLISE DO FORMULÁRIO DO FISCAP/TCE 
01 Registro no FISCAP Nº: 22617 

02 Anexado ao processo () Sim (X) Não 

03 3) Nome do responsável pelo ato:  Nº CPF do responsável pelo ato:  

  Nº ANÁLISE DO FORMULÁRIO SIM NÃO N/A FLS 

01 Dados do instituidor estão corretos?     X   

02 A descrição dos fundamentos legais da aposentadoria do 
instituidor foi informada?     X   

03 Os dados sobre o órgão/entidade e autoridade responsável estão 
corretos?     X   

04 Os dados da concessão/alteração estão corretos?     X   

05 A descrição dos fundamentos legais da pensão/alteração está 
correta?     X   

06 Os dados dos benefícios estão corretos?     X   

08 O redutor (30%) foi inserido no campo "Dados de vantagens"?     X   

09 O formulário foi preenchido esclarecimentos do(a) Gestor(a) de 
Pessoal?     X   

10 Os dados dos beneficiários estão corretos?     X   

11 A descrição dos fundamentos legais do beneficiário da 
pensão/alteração está correta?     X   

12 A cota da pensão vitalícia e/ou temporária foi preenchida 
corretamente de acordo com a quantidade de beneficiários?     X   
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Comentário do analista: este processo não foi lançado no FISCAP - consultado no site do TCE . Não há homologação. 
Sessão realizada em 29/04/2010  decidiu pelo deferimento registro súmula 105 

 
 
 

IDENTIFICAÇÃO DO ATO DE PENSÃO 
Processo Nº 814/2014 Análise:       
  ( ) Inicial 
  (x) Revisão/Alteração 
Nome do(a) Instituidor(a): Enzio Eustáquio de Andrade Sexo:     (X) Masculino 

              () Feminino 

CPF: 156.758.666-04 
Data do óbito: 21/02/1995 
Pensão: por morte de servidor na ativa (X) Vitalícia 

( ) Temporária 
BENEFICIÁRIOS 

Nome(s) e CPF: Maria de Lourdes Andrade   CPF: 311.291.106-72 

Grau de parentesco: mãe 

Idade: 76 

Observação: Lei 8213, de 24 de julho de 1991 os pais eram considerados dependentes na ausência de cônjuge e/ou 
filhos, por isso, não há  
comprovação de dependência e o pai consta no decreto de pensão como desaparecido, mas tendo direito a 50% se 
aparecer  
 

 
DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 

01 Requerimento do(s) beneficiários(s) X     Capa 

02 Declaração se recebe mais de duas pensões – Art. 60 da Lei 
4275/2005   X     

03 Certidão de casamento     X   

04 Certidão de nascimento do(s) filho(s)     X   

05 Certidão de óbito do(a) ex-servidor(a) X     4 

06 Documentos referentes à aposentadoria do servidor (cópias) - 
(PORTARIA QUE CONCEDEU APOSENTADORIA)     X   

07 
Certidão de tempo total de serviço / contribuição      X   

08 Comprovante de rendimentos do servidor (último contracheque)   X     

09 Documento pessoal dos beneficiários (Identidade, CPF e Outros) X     3 e 5 

10 Ato de concessão de pensão X     S/N 
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11 Ato concessório publicado no ORGÃO OFICIAL     X   

12 Ato concessório de alteração nº     X   

13 Decisão Judicial para concessão/alteração de pensão     X   

14 Comprovante de conta corrente dos beneficiários     X   

15 Documentos que comprovam o vínculo e a dependência 
econômica do beneficiário com o servidor     X   

16 Laudo médico do(s) beneficiário(s)     X   

17 Tutela e/ou Curatela     X   

18 Documento indicando situação do ex-segurado na data do óbito 
(ativo ou inativo)   X     

19 Documento indicando a data e a forma de ingresso do ex-servidor 
no cargo público   X     

20 Demonstrativo de cálculo da pensão, com dados do ex-segurado e 
a fundamentação legal     X   

21 Demonstrativo de pagamento do benefício da pensão relativo ao 
mês subsequente à concessão     X   

22 Número do Processo e do registro, se houver, de aposentadoria 
ou do ex-segurado, no âmbito do TCE     X   

23 Formulário de concessão/alteração do FISCAP     X   

Comentário do analista: Lei 8213, de 24 de julho de 1991 os pais eram considerados dependentes, por isso, não há 
comprovação de dependência e o pai consta no decreto de pensão como desaparecido, mas tendo direito a 50% se 
aparecer. À época, não exigia declaração se recebe salário ou mais de duas pensões. Não era feito o demonstrativo 
de cálculo de pensão nem havia demonstrativo de pagamento da pensão no mês subsequente à concessão. Órgão 
oficial ainda não existia. Nem declaração indicando a publicidade do decreto de pensão com fixação na prefeitura 
há. Dados não eram lançados no FISCAP à época 

 
     

 
DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 No requerimento do(a) beneficiário(a) foi verificado se o 

embasamento legal está de acordo com a portaria de pensão?     X   

02 Os documentos pessoais do(s) beneficiário(s) estão autenticados 
pelo cartório ou pelo(a) servidor(a) do órgão? X       

03 Os documentos pessoais do beneficiário(s) contidos no processo 
que foram emitidos pelo órgão estão assinados pela autoridade 
competente? 

X       

04 Os documentos de certidão de óbito, casamento e nascimento 
(originais ou cópias) estão autenticados? X       

05 Nos casos de concessão para a viúva e companheira, foi verificado 
se a certidão de casamento da viúva contém averbação de 
separação. 

    X   

06 O Laudo Médico foi emitido pela junta médica de órgão público, 
contendo a assinatura de três médicos, no qual atestou  invalidez 
e incapacidade definitiva para o trabalho? 

    X   
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07 A Declaração de união estável (companheira) emitida pelo 
cartório ou pelo servidor é posterior a data de separação do 
servidor com a viúva? 

    X   

08 A anexação dos três ou mais documentos comprovam o vínculo e 
a dependência econômica do servidor com a companheira ou 
outro beneficiário? 

    X   

09 A pensão será concedida à ex-esposa (separada judicialmente) 
por que ela recebe pensão alimentícia?   X     

10 A pensão será concedida para a viúva(o) e companheira(o), tendo 
em vista documentos comprobatórios?     X   

11 A viúva é a única beneficiária da pensão?   X     

12 A companheira é a única beneficiária da pensão?   X     

13 Os filhos e enteados ou outros requerentes são os únicos 
beneficiários da pensão? X       

14 Os beneficiários da pensão são designados? (vitalícia ou 
temporária)   X     

15 A Tutela/Curatela tem decisão definitiva proferida pela 
autoridade competente do judiciário?     X   

16 Consta no processo renúncia de beneficiário de pensão?     X   

17 A exclusão do beneficiário de pensão está justificada e 
fundamentada legalmente?     X   

18 O(s) beneficiário(s) da pensão declaram que estão em 
conformidade com o disposto do Art. 60 da Lei 4.275/2005 
(vedada mais de duas pensões). 

    X   

Comentário do analista: embasamento legal não era citado no requerimento. Não exigia documentos para 
comprovar dependência econômica. A lei vigente à época considerava pais dependentes na ausência de cônjuge 
e/ou filhos. Não havia declaração de acúmulo 

      
 

ATO DE PENSÃO 

01 1) Ato de pensão:  (X) Concessão 

  ( ) Alteração 

02 2) Valor do benefício:  () Sobre o valor do provento - Aposentado 

  (X) Sobre o valor do vencimento - Ativo 

  
( ) Sobre o valor da média aritmética 
apurada 

03 3) Situação do Servidor:  (X) Ativo       

  
() 
Inativo       

04 4) Data do óbito: (X) Antes de 30/12/2003, não aplica redutor 

  () Depois de 30/12/2003, aplica redutor 

06 

6) Fundamentação legal utilizada:  () Art. 40, § 7º, Inciso I, da CF/1988 – 
Redação dada pela EC nº 41/2003 

  

() Art. 40, § 7º, inciso II, da CF/1988 – 
Redação dada pela EC nº 41/2003 
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( ) EC nº 20/1998 

  
( ) Parágrafo Único do Art. 3º da EC nº 
47/2005 

  ( ) Art. 2º da Lei nº 10.887/2004 

  (X) Outro 

Comentário do analista: fundamentação legal era com base nas Leis Municipais 528/1962 e 2063/1991. no decreto 
de pensão, não há embasamento legal. Não há códigos Fundamentos Legais no FISCAP porque à época, os dados não 
eram lançados neste sistema 

 
 

    
 

DA ANÁLISE DO ATO DE CONCESSÃO 
Nº  ANÁLISE DO ATO  SIM NÃO N/A FLS 
01 O ato encaminhado trata de concessão de pensão? X       

02 O ato encaminhado trata de ato de alteração de pensão?   X     

03 Na portaria de concessão e/ou alteração de pensão o fundamento 
legal está de acordo com a legislação vigente?     X   

04 A portaria de concessão ou alteração foi alterada por outra 
portaria ou por retificações publicadas no Órgão Oficial?   X     

05 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo órgão 
é com base na aposentadoria voluntária do ex-servidor?   X     

06 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo órgão 
é com base na aposentadoria compulsória do ex-servidor?   X     

07 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo órgão 
é com base na aposentadoria por invalidez do ex-servidor?   X     

08 A pensão requerida pela(o) beneficiária(o) e concedida pelo órgão 
é com base na remuneração do ex-servidor ativo? X       

09 Na concessão/alteração do ato de pensão, os requisitos 
estabelecidos por lei (art. 40, § 7º, Inciso I e II, da CF/1988 – 
redação dada pela EC nº 41/2003),  foram cumpridos?  

    X   

10 O cálculo da pensão foi aplicado o redutor de 30%, conforme a 
orientação do art. 40, § 7º, inciso I e II, da CF/1988, redação dada 
pela EC nº 41/2003? 

    X   

11 O cálculo da pensão foi com base no valor da aposentadoria do 
ex-servidor concedida pela média aritmética de acordo com a EC 
nº 41/2003? 

    X   

12 O Ato de Pensão consta todos os dados cadastrais e financeiros da 
pensão? X       

Comentário do analista: não há fundamento legal na portaria de pensão. À época, o redutor não era aplicado. 

 
 

    
 

DA ANÁLISE DO FORMULÁRIO DO FISCAP/TCE 
01 Registro no FISCAP Nº: 10325  

02 Anexado ao processo (X) Sim ( ) Não 

03 3) Nome do responsável pelo ato:  Nº CPF do responsável pelo ato:  
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  Nº ANÁLISE DO FORMULÁRIO SIM NÃO N/A FLS 

01 Dados do instituidor estão corretos?     X   

02 A descrição dos fundamentos legais da aposentadoria do 
instituidor foi informada?     X   

03 Os dados sobre o órgão/entidade e autoridade responsável estão 
corretos?     X   

04 Os dados da concessão/alteração estão corretos?     X   

05 A descrição dos fundamentos legais da pensão/alteração está 
correta?     X   

06 Os dados dos benefícios estão corretos?     X   

08 O redutor (30%) foi inserido no campo "Dados de vantagens"?     X   

09 O formulário foi preenchido esclarecimentos do(a) Gestor(a) de 
Pessoal?     X   

10 Os dados dos beneficiários estão corretos?     X   

11 A descrição dos fundamentos legais do beneficiário da 
pensão/alteração está correta?     X   

12 A cota da pensão vitalícia e/ou temporária foi preenchida 
corretamente de acordo com a quantidade de beneficiários?     X   

Comentário do analista: este processo não foi lançado no FISCAP - consultado no site do TCE . Não há homologação. 
Sessão realizada em 31/05/2008  decidiu pelo deferimento registro súmula 105 

 
 

 
IDENTIFICAÇÃO DO ATO DE PENSÃO 

 
Processo Nº 815/2014 Análise:       

 
  ( ) Inicial 

 
  (x) Revisão/Alteração 

 
Nome do(a) Instituidor(a)  Altamiro Alves de Lima Sexo:     (X) Masculino 

 

              ( ) Feminino 

 
72087156-87 

 
Data do óbito: 24/10/1997 

 
Pensão:  por morte de servidor aposentado (X) Vitalícia 

 
( ) Temporária 

 
BENEFICIÁRIOS 

 
Nome(s) e CPF: Júlia Quintina Ferreira Alves - CPF: 003080766-21 

 
 

Grau de parentesco: CÔNJUGE - observação: havia dois filhos menores que não recebem mais pensão 

 
 

Idade: 23 

 Comentário do analista: Na portaria, consta apenas a viúva como beneficiária, já que havia dois filhos  menores e 
a mesma recebendo integralmente o valor, por isso, verificou se teria ficha financeira no nome dos dois filhos 
apenas para sanar qualquer dúvida quanto ao recebimento. Nome dos filhos: Wilgner Gustavo Ferreira Alves de 
Lima e Daniella Ferreira Alves de Lima  
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DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 Requerimento do(s) beneficiários(s) X     Capa 
02 Declaração se recebe mais de duas pensões – Art. 60 da Lei 

4275/2005     X   
03 Declaração se recebe salário ou outros rendimentos     X   
04 Certidão de casamento X     5 
05 Certidão de nascimento do(s) filho(s) X     02 e 03 
06 Certidão de óbito do(a) ex-servidor(a) X     1 
07 Documentos referentes à aposentadoria do servidor (cópias) - 

(PORTARIA QUE CONCEDEU APOSENTADORIA)   X     
08 Mapa de tempo de serviço para fins de aposentadoria 

(SERVIDOR FALECIDO EM ATIVIDADE - CERTIDÃO DE TEMPO 
TOTAL DE SERVIÇO)     X   

09 Comprovante de rendimentos do servidor (último 
contracheque) X     6 

10 Documento pessoal dos beneficiários (Identidade, CPF e Outros) X     S/N 
11 Ato de concessão de pensão X     S/N 
12 Ato concessório publicado no ORGÃO OFICIAL     X   
13 Ato concessório de alteração nº     X   
14 Decisão Judicial para concessão/alteração de pensão     X   
15 Comprovante de conta corrente dos beneficiários     X   
16 Documentos que comprovam o vínculo e a dependência 

econômica do beneficiário com o servidor     X   
17 Declaração de união estável emitida pelo cartório, órgão ou 

pelo servidor (documento autenticado)     X   
18 Declaração de união estável por meio de testemunho de 

pessoas (documentação autenticada)     X   
19 Justificação Judicial sobre União Estável com servidor     X   
20 Laudo médico do(s) beneficiário(s)     X   
21 

Tutela e/ou Curatela 
    X   

22 Documento indicando situação do ex-segurado na data do óbito 
(ativo ou inativo)   X     

23 Documento indicando a data e a forma de ingresso do ex-
servidor no cargo público X     07 e 08 

24 Demonstrativo de cálculo da pensão, com dados do ex-
segurado e a fundamentação legal     X   

25 Demonstrativo de pagamento do benefício da pensão relativo 
ao mês subsequente à concessão     X   

26 Número do Processo e do registro, se houver, de aposentadoria 
ou do ex-segurado, no âmbito do TCE     X   

27 Formulário de concessão/alteração do FISCAP     X   
Comentário do analista:  à época, não exigia declaração se recebe salário ou mais de duas pensões. Não era feito o 
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demonstrativo de cálculo de pensão nem havia demonstrativo de pagamento da pensão no mês subsequente à 
concessão. Órgão oficial ainda não existia. Há apenas carimbo no decreto de pensão indicando data em que foi 
publicado no quadro de avisos da prefeitura. Dados não eram lançados no FISCAP à época 

 

     

 

DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 

Nº 
 DOCUMENTOS DO PROCESSO 

SIM NÃO N/A FLS 
01 No requerimento do(a) beneficiário(a) foi verificado se o 

embasamento legal está de acordo com a portaria de pensão?     X   
02 Os documentos pessoais do(s) beneficiário(s) estão 

autenticados pelo cartório ou pelo(a) servidor(a) do órgão?         
03 Os documentos pessoais do beneficiário(s) contidos no 

processo que foram emitidos pelo órgão estão assinados pela 
autoridade competente? X     02, 03,04 e 05  

04 O nome da autoridade que assinou a portaria de 
concessão/alteração está de acordo com a portaria publicada 
no Órgão Oficial?     X   

05 Os documentos de certidão de óbito, casamento e nascimento 
(originais ou cópias) estão autenticados? X     01, 02, 03 e 05  

06 Nos casos de concessão para a viúva e companheira, foi 
verificado se a certidão de casamento da viúva contém 
averbação de separação.     X   

07 O Laudo Médico foi emitido pela junta médica de órgão público, 
contendo a assinatura de três médico, no qual atestou a 
invalidez e incapacidade definitiva para o trabalho?     X   

08 A Declaração de união estável (companheira) emitida pelo 
cartório, órgão ou pelo servidor é posterior a data de separação 
do servidor com a viúva?     X   

09 A anexação dos três ou mais documentos comprovam o vínculo 
e a dependência econômica do servidor com a companheira ou 
outro beneficiário?     X   

10  A pensão será concedida à ex-esposa (separada judicialmente) 
por que ela recebe pensão alimentícia?     X   

11 A pensão será concedida para a viúva(o) e companheira(o), 
tendo em vista documentos comprobatórios?     X   

12 A viúva é a única beneficiária da pensão?   X     
13 A companheira é a única beneficiária da pensão?     X   
14 Os filhos e enteados ou outros requerentes são os únicos 

beneficiários da pensão?   X     
15 Os beneficiários da pensão são designados? (vitalícia ou 

temporária) X     S/N 
16 A Tutela/Curatela tem decisão definitiva proferida pela 

autoridade competente do judiciário?     X   
17 Consta no processo renúncia de beneficiário de pensão?     X   
18 A exclusão do beneficiário de pensão está justificada e 

fundamentada legalmente?     X   
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19 O(s) beneficiário(s) da pensão declaram que estão em 
conformidade com o disposto do Art. 60 da Lei 4.275/2005 
(vedada mais de duas pensões).     X   

Comentário do analista: embasamento legal não era citado no requerimento. Na portaria, consta apenas a viúva 
como beneficiária, mas havia dois filhos  menores 

      

 
ATO DE PENSÃO 

01 1) Ato de pensão:  (X) Concessão 

  ( ) Alteração 

02 2) Valor do benefício:  (X) Sobre o valor do provento - Aposentado 

  ( ) Sobre o valor do vencimento - Ativo 

  ( ) Sobre o valor da média aritmética apurada 

03 3) Situação do Servidor:  ( ) Ativo       

  
(X) 
Inativo       

04 4) Data do óbito:  (X) Antes de 30/12/2003, não aplica redutor 

  ( ) Depois de 30/12/2003, aplica redutor 

06 6) Fundamentação legal utilizada:   

  
( ) Art. 40, § 7º, Inciso I, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  
( ) Art. 40, § 7º, inciso II, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  ( ) EC nº 20/1998 

  ( ) Parágrafo Único do Art. 3º da EC nº 47/2005 

  ( ) Art. 2º da Lei nº 10.887/2004 

  (X) Outro 

07 7) Código(s) Fundamentos Legais da Aposentadoria no FISCAP: nºs: 

Comentário do analista: no decreto de pensão, não há embasamento legal. Não há códigos Fundamentos Legais no 
FISCAP porque à época, os dados não eram lançados neste sistema 

 
 

    

 

DA ANÁLISE DO ATO DE CONCESSÃO 

Nº  
ANÁLISE DO ATO  

SIM NÃO N/A FLS 
01 O ato encaminhado trata de concessão de pensão? X     S/N 
02 O ato encaminhado trata de ato de alteração de pensão?   X     
03 Na portaria de concessão e/ou alteração de pensão o 

fundamento legal está de acordo com a legislação vigente?     X   
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04 A portaria de concessão ou alteração foi alterada por outra 
portaria ou por retificações publicadas no Órgão Oficial?   X     

05 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria voluntária do ex-servidor? X       

06 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria compulsória do ex-
servidor?     X   

07 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria por invalidez do ex-
servidor?     X   

08 A pensão requerida pela(o) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na remuneração do ex-servidor ativo?     X   

09 Na concessão/alteração do ato de pensão, os requisitos 
estabelecidos por lei (art. 40, § 7º, Inciso I e II, da CF/1988 – 
redação dada pela EC nº 41/2003,  foram cumpridos?  X       

10 O cálculo da pensão foi aplicado o redutor de 30%, conforme a 
orientação do art. 40, § 7º, inciso I e II, da CF/1988, redação 
dada pela EC nº 41/2003?     X   

11 O cálculo da pensão foi com base no valor da aposentadoria do 
ex-servidor concedida pela média aritmética de acordo com a 
EC nº 41/2003 e Lei 10.887/2004?     X   

12 O Ato de Pensão consta todos os dados cadastrais e financeiros 
da pensão? X     S/N 

Comentário do analista: não há fundamento legal na portaria de pensão. Não há documentos relativos à 
aposentadoria do servidor no processo e o de aposentadoria não foi localizado, mas, no documento que instrui a 
pensão, consta se tratar de servidor aposentado. 

 
 

    

 
DA ANÁLISE DO FORMULÁRIO DO FISCAP/TCE 

01 Registro no FISCAP Nº: 37235 
02 Anexado ao processo  ( ) Sim (X) Não 
03 3) Nome do responsável pelo ato  Nº CPF do responsável pelo ato 

  Nº ANÁLISE DO FORMULÁRIO SIM NÃO N/A FLS 
01 Dados do instituidor estão corretos?     X   
02 A descrição dos fundamentos legais da aposentadoria do 

instituidor foi informada?     X   
03 Os dados sobre o órgão/entidade e autoridade responsável 

estão corretos?     X   
04 Os dados da concessão/alteração estão corretos?     X   
05 A descrição dos fundamentos legais da pensão/alteração está 

correta?     X   
06 Os dados dos benefícios estão corretos?     X   
07 Os dados das vantagens estão corretos?     X   
08 O redutor (30%) foi inserido no campo "Dados de vantagens"?     X   
09 O formulário foi preenchido esclarecimentos do(a) Gestor(a) de 

Pessoal?     X   
10 Os dados dos beneficiários estão corretos?     X   
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11 A descrição dos fundamentos legais do beneficiário da 
pensão/alteração está correta?     X   

12 A cota da pensão vitalícia e/ou temporária foi preenchida 
corretamente de acordo com a quantidade de beneficiários?     X   

Comentário do analista: este processo não foi lançado no FISCAP - consultado no site do TCE . Não há homologação. 
Sessão realizada em 10/12/2009  decidiu pelo deferimento registro súmula 105 

 
 

IDENTIFICAÇÃO DO ATO DE PENSÃO 
Processo Nº 870/2014 Análise:       
  ( ) Inicial 
  (x) Revisão/Alteração 
Nome do(a) Instituidor(a)  João Carlos de Melo Sexo:     (X) Masculino 

              ( ) Feminino 

CPF: 156.758.666-04 
Data do óbito: 21/02/1995 
Pensão: por morte de servidor na ativa  (X) Vitalícia 

( ) Temporária 
BENEFICIÁRIOS 

Nome(s) e CPF: Maria Lady Laranjeira Melo- CPF: 057.399.466-89 
Grau de parentesco: cônjuge 

Idade: 59 

Observação: não foi comprovada a dependência econômica. Há apenas uma declaração da própria beneficiária de 
que os vencimentos do filho constituem alimentos para a mesma. Porém, nessa época, a legislação vigente  garantia 
que, na falta de cônjuge/companheiro e/ou filhos, os pais eram considerados dependentes. Lei 8213, de 24 de julho 
de 1991 
 

 
DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 Requerimento do(s) beneficiários(s) X     capa 
02 Declaração se recebe mais de duas pensões – Art. 60 da Lei 

4275/2005     X   
03 Declaração se recebe salário ou outros rendimentos     X   
04 Certidão de casamento X     2 
05 Certidão de nascimento do(s) filho(s)     X   
06 Certidão de óbito do(a) ex-servidor(a) X     3 
07 Documentos referentes à aposentadoria do servidor (cópias) - 

(PORTARIA QUE CONCEDEU APOSENTADORIA)     X   
08 Mapa de tempo de serviço para fins de aposentadoria 

(SERVIDOR FALECIDO EM ATIVIDADE - CERTIDÃO DE TEMPO 
TOTAL DE SERVIÇO)     X   

09 Comprovante de rendimentos do servidor (último 
contracheque) X     5 
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10 Documento pessoal dos beneficiários (Identidade, CPF e 
Outros) X     4 

11 Ato de concessão de pensão X     S/N 
12 Ato concessório publicado no ORGÃO OFICIAL     X   
13 Ato concessório de alteração nº     X   
14 Decisão Judicial para concessão/alteração de pensão     X   
15 Comprovante de conta corrente dos beneficiários     X   
16 Documentos que comprovam o vínculo e a dependência 

econômica do beneficiário com o servidor     X   
17 Declaração de união estável emitida pelo cartório, órgão ou 

pelo servidor (documento autenticado)     X   
18 Declaração de união estável por meio de testemunho de 

pessoas (documentação autenticada)     X   
19 Justificação Judicial sobre União Estável com servidor     X   
20 Laudo médico do(s) beneficiário(s)     X   
21 Tutela e/ou Curatela     X   
22 Documento indicando situação do ex-segurado na data do 

óbito (ativo ou inativo) X     5 
23 Documento indicando a data e a forma de ingresso do ex-

servidor no cargo público   X     
24 Demonstrativo de cálculo da pensão, com dados do ex-

segurado e a fundamentação legal   X     
25 demonstrativo de pagamento do benefício da pensão relativo 

ao mês subsequente à concessão   X     
26 Número do Processo e do registro, se houver, de 

aposentadoria ou do ex-segurado, no âmbito do TCE     X   
27 Formulário de concessão/alteração do FISCAP     X   
Comentário do analista: à época, não exigia declaração se recebe salário ou mais de duas pensões. Não era feito o 
demonstrativo de cálculo de pensão nem havia demonstrativo de pagamento da pensão no mês subsequente à 
concessão. Órgão oficial ainda não existia. Há apenas carimbo no decreto de pensão indicando data em que foi 
publicado no quadro de avisos da prefeitura. Dados não eram lançados no FISCAP à época 

 
     

 
DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 No requerimento do(a) beneficiário(a) foi verificado se o 

embasamento legal está de acordo com a portaria de pensão?     X   
02 Os documentos pessoais do(s) beneficiário(s) estão 

autenticados pelo cartório ou pelo(a) servidor(a) do órgão?   X     
03 Os documentos pessoais do beneficiário(s) contidos no 

processo que foram emitidos pelo órgão estão assinados pela 
autoridade competente? X       

04 O nome da autoridade que assinou a portaria de 
concessão/alteração está de acordo com a portaria publicada     X   
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no Órgão Oficial? 

05 Os documentos de certidão de óbito, casamento e nascimento 
(originais ou cópias) estão autenticados?   X     

06 Nos casos de concessão para a viúva e companheira, foi 
verificado se a certidão de casamento da viúva contém 
averbação de separação.     X   

07 O Laudo Médico foi emitido pela junta médica de órgão 
público, contendo a assinatura de três médico, no qual atestou 
a invalidez e incapacidade definitiva para o trabalho?     X   

08 A Declaração de união estável (companheira) emitida pelo 
cartório, órgão ou pelo servidor é posterior a data de 
separação do servidor com a viúva?     X   

09 A anexação dos três ou mais documentos comprovam o 
vínculo e a dependência econômica do servidor com a 
companheira ou outro beneficiário?     X   

10  A pensão será concedida à ex-esposa (separada judicialmente) 
por que ela recebe pensão alimentícia?     X   

11 A pensão será concedida para a viúva(o) e companheira(o), 
tendo em vista documentos comprobatórios?     X   

12 A viúva é a única beneficiária da pensão? X       
13 A companheira é a única beneficiária da pensão?     X   
14 Os filhos e enteados ou outros requerentes são os únicos 

beneficiários da pensão?     X   
15 Os beneficiários da pensão são designados? (vitalícia ou 

temporária) X       
16 A Tutela/Curatela tem decisão definitiva proferida pela 

autoridade competente do judiciário?     X   
17 Consta no processo renúncia de beneficiário de pensão?     X   
18 A exclusão do beneficiário de pensão está justificada e 

fundamentada legalmente?     X   
19 O(s) beneficiário(s) da pensão declaram que estão em 

conformidade com o disposto do Art. 60 da Lei 4.275/2005 
(vedada mais de duas pensões).     X   

Comentário do analista: embasamento legal não era citado no requerimento. À época, o órgão oficial não existia. 
Apenas certidão de óbito está autenticada 

      
 

ATO DE PENSÃO 

01 1) Ato de pensão:  (X) Concessão 

  ( ) Alteração 

02 2) Valor do benefício:  ( ) Sobre o valor do provento - Aposentado 

  (X) Sobre o valor do vencimento - Ativo 

  ( ) Sobre o valor da média aritmética apurada 

03 3) Situação do Servidor:  (X) Ativo       
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( ) 
Inativo       

04 4) Data do óbito: (X) Antes de 30/12/2003, não aplica redutor 

  ( ) Depois de 30/12/2003, aplica redutor 

06 6) Fundamentação legal utilizada:   

  

( ) Art. 40, § 7º, Inciso I, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  

( ) Art. 40, § 7º, inciso II, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  (X) EC nº 20/1998 

  ( ) Parágrafo Único do Art. 3º da EC nº 47/2005 

  ( ) Art. 2º da Lei nº 10.887/2004 

  ( ) Outro 

07 7) Código(s) Fundamentos Legais da Aposentadoria no FISCAP: nºs: processo não foi lançado no FISCAP 

Comentário do analista: no decreto de pensão, não há embasamento legal. Não há códigos Fundamentos Legais no 
FISCAP porque à época, os dados não eram lançados neste sistema 

 
 

    
 

DA ANÁLISE DO ATO DE CONCESSÃO 
Nº  ANÁLISE DO ATO  SIM NÃO N/A FLS 
01 O ato encaminhado trata de concessão de pensão? X       
02 O ato encaminhado trata de ato de alteração de pensão?   X     
03 Na portaria de concessão e/ou alteração de pensão o 

fundamento legal está de acordo com a legislação vigente?     X   
04 A portaria de concessão ou alteração foi alterada por outra 

portaria ou por retificações publicadas no Órgão Oficial?   X     
05 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 

órgão é com base na aposentadoria voluntária do ex-servidor?     X   
06 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 

órgão é com base na aposentadoria compulsória do ex-
servidor?     X   

07 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria por invalidez do ex-
servidor?     X   

08 A pensão requerida pela(o) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na remuneração do ex-servidor ativo? X       

09 Na concessão/alteração do ato de pensão, os requisitos 
estabelecidos por lei (art. 40, § 7º, Inciso I e II, da CF/1988 – 
redação dada pela EC nº 41/2003,  foram cumpridos?  X       

10 O cálculo da pensão foi aplicado o redutor de 30%, conforme a 
orientação do art. 40, § 7º, inciso I e II, da CF/1988, redação 
dada pela EC nº 41/2003?     X   
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11 O cálculo da pensão foi com base no valor da aposentadoria do 
ex-servidor concedida pela média aritmética de acordo com a 
EC nº 41/2003 e Lei 10.887/2004?     X   

12 O Ato de Pensão consta todos os dados cadastrais e 
financeiros da pensão? X       

Comentário do analista: não há fundamento legal na portaria de pensão.  

 
 

    
 

DA ANÁLISE DO FORMULÁRIO DO FISCAP/TCE 
01 Registro no FISCAP Nº: 23714 
02 Anexado ao processo  ( ) Sim (X) Não 
03 3) Nome do responsável pelo ato  Nº CPF do responsável pelo ato 

  Nº ANÁLISE DO FORMULÁRIO SIM NÃO N/A FLS 
01 Dados do instituidor estão corretos?     X   
02 A descrição dos fundamentos legais da aposentadoria do 

instituidor foi informada?     X   
03 Os dados sobre o órgão/entidade e autoridade responsável 

estão corretos?     X   
04 Os dados da concessão/alteração estão corretos?     X   
05 A descrição dos fundamentos legais da pensão/alteração está 

correta?     X   
06 Os dados dos benefícios estão corretos?     X   
07 Os dados das vantagens estão corretos?     X   
08 O redutor (30%) foi inserido no campo "Dados de vantagens"?     X   
09 O formulário foi preenchido esclarecimentos do(a) Gestor(a) 

de Pessoal?     X   
10 Os dados dos beneficiários estão corretos?     X   
11 A descrição dos fundamentos legais do beneficiário da 

pensão/alteração está correta?     X   
12 A cota da pensão vitalícia e/ou temporária foi preenchida 

corretamente de acordo com a quantidade de beneficiários?     X   
Comentário do analista: este processo não foi lançado no FISCAP - consultado no site do TCE . Não há homologação. 
Sessão realizada em 24/10/2009  decidiu pelo deferimento registro súmula 105 

 
 
 

IDENTIFICAÇÃO DO ATO DE PENSÃO 
Processo Nº 247/2013 Análise:       
  ( X) Inicial 
  ( ) Revisão/Alteração 
Nome do(a) Instituidor(a) Antonio Lúcio Ferreira Alvim Sexo:     (X ) Masculino 

                  ( ) Feminino 

CPF:087510056-20 
Data do óbito:14/08/2010 
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Pensão:  (x ) Vitalícia 
( ) Temporária 

BENEFICIÁRIOS 
Nome(s) e CPF:  Giselle Matheus de Padua CPF: 385.126.616-15 

Grau de parentesco: companheira 

Idade:79 anos 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 Requerimento do(s) beneficiários(s) x     1 
02 Declaração se recebe mais de duas pensões – Art. 225 da 

Lei 8.112/90 x     3 
03 Declaração se recebe salário ou outros rendimentos x     3 
04 Certidão de casamento   x   5 
05 Certidão de nascimento do(s) filho(s)   x     
06 Certidão de óbito do(a) ex-servidor(a) x     7 
07 Documentos referentes à aposentadoria do servidor 

(cópias) x     13 
08 Mapa de tempo de serviço para fins de aposentadoria   x     
09 Comprovante de rendimentos do servidor (último 

contracheque) x     10 
10 Documento pessoal dos beneficiários (Identidade, CPF e 

Outros) x     5 
11 Título de concessão de pensão x     22 
12 Ato concessório publicado no Órgão Oficial   x   28 
13 Ato concessório de alteração nº   x     
14 Decisão Judicial para concessão/alteração de pensão   x     
15 Comprovante de conta corrente dos beneficiários x     3 
16 Documentos que comprovam o vínculo e a dependência 

econômica do beneficiário com o servidor x     8 e 9 
17 Declaração de união estável emitida pelo cartório, órgão 

ou pelo servidor (documento autenticado) x     8 
18 Declaração de união estável por meio de testemunho de 

pessoas (documentação autenticada)   x     
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19 Justificação Judicial sobre União Estável com servidor     x   
20 Laudo médico do(s) beneficiário(s)     x   
21 Tutela e/ou Curatela     x   
22 Formulário de concessão/alteração do FISCAP         
Comentário do analista: na análise processual através da atualização cadastral observou-se que a beneficiaria foi 
casada com o instituidor do beneficio, sendo divorciada conforme averbação   

 
DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 No requerimento do(a) beneficiário(a) foi verificado se o 

embasamento legal está de acordo com a portaria de 
pensão? x     1 

02 Os documentos pessoais do(s) beneficiário(s) estão 
autenticados pelo cartório ou pelo(a) servidor(a) do órgão? x     4 

03 Os documentos pessoais do beneficiário(s) contidos no 
processo que foram emitidos pelo órgão estão assinados 
pela autoridade competente? x     4 

04 O nome da autoridade que assinou a portaria de 
concessão/alteração está de acordo com a portaria 
publicada no Órgão Oficial x     19 

05 Os documentos de certidão de óbito, casamento e 
nascimento (originais ou cópias) estão autenticados? x     fl. 7 

06 Nos casos de concessão para a viúva e companheira, foi 
verificado se a certidão de casamento da viúva contém 
averbação de separação.     x   

07 O Laudo Médico foi emitido pela junta médica de órgão 
público, contendo a assinatura de três médico, no qual 
atestou a invalidez e incapacidade definitiva para o 
trabalho?   x   20 

08 A Declaração de união estável (companheira) emitida pelo 
cartório, órgão ou pelo servidor é posterior a data de 
separação do servidor com a viúva? x     8 

09 A anexação dos três ou mais documentos comprovam o 
vínculo e a dependência econômica do servidor com a 
companheira ou outro beneficiário? x     6 

10  A pensão será concedida à ex-esposa (separada 
judicialmente) por que ela recebe pensão alimentícia?     x   

11 A pensão será concedida para a viúva(o) e companheira(o), 
tendo em vista documentos comprobatórios? x     8 

12 A viúva é a única beneficiária da pensão? x     4 
13 A companheira é a única beneficiária da pensão?     x   
14 Os filhos e enteados ou outros requerentes são os únicos 

beneficiários da pensão?     x   
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15 Os beneficiários da pensão são designados? (vitalícia ou 
temporária) x     18 

16 A Tutela/Curatela tem decisão definitiva proferida pela 
autoridade competente do judiciário?     x   

17 Consta no processo renúncia de beneficiário de pensão?   x     
18 A exclusão do beneficiário de pensão está justificada e 

fundamentada legalmente?     x   
19 O(s) beneficiário(s) da pensão declaram que estão em 

conformidade com o disposto do Art. 60 da Lei 4.275/2005 
(vedada mais de duas pensões).   x     

Comentário do analista: 

 
ATO DE PENSÃO 

01 1) Ato de pensão:  ( x) Concessão 

  ( ) Alteração 

02 2) Valor do benefício:  (x ) Sobre o valor do provento - Aposentado 

  ( ) Sobre o valor do vencimento - Ativo 

  ( ) Sobre o valor da média aritmética apurada 

03 3) Situação do Servidor:  ( ) Ativo       

  
( ) 
Inativo       

04 4) Data do óbito:  ( ) Antes de 30/12/2003, não aplica redutor 

  ( x) Depois de 30/12/2003, aplica redutor 

06 6) Fundamentação legal utilizada:   

  

( x) Art. 40, § 7º, Inciso I, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  

( ) Art. 40, § 7º, inciso II, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

07 7) Código(s) Fundamentos Legais da Aposentadoria no FISCAP: nºs: 

 

  
Comentário do analista: 

 
DA ANÁLISE DO ATO DE CONCESSÃO 

Nº  ANÁLISE DO ATO  SIM NÃO N/A FLS 
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01 O ato encaminhado trata de concessão de pensão? x     31 
02 O ato encaminhado trata de ato de alteração de pensão?   x     
03 Na portaria de concessão e/ou alteração de pensão o 

fundamento legal está de acordo com a legislação vigente? x       
04 A portaria de concessão ou alteração foi alterada por outra 

portaria ou por retificações publicadas em Órgão oficial   x     
05 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida 

pelo órgão é com base na aposentadoria voluntária do ex-
servidor?   x     

06 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida 
pelo órgão é com base na aposentadoria compulsória do 
ex-servidor?   x     

07 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida 
pelo órgão é com base na aposentadoria por invalidez do 
ex-servidor? x     23 

08 A pensão requerida pela(o) beneficiária(o) e concedida 
pelo órgão é com base na remuneração do ex-servidor 
ativo?   x     

09 Na concessão/alteração do ato de pensão, os requisitos 
estabelecidos por lei (art. 40, § 7º, Inciso I e II, da CF/1988 
– redação dada pela EC nº 41/2003), foram cumpridos? x     14/15 

10 O cálculo da pensão foi aplicado o redutor de 30%, 
conforme a orientação do art. 40, § 7º, inciso I e II, da 
CF/1988, redação dada pela EC nº 41/2003?   x     

11 O cálculo da pensão foi com base no valor da 
aposentadoria do ex-servidor concedida pela média 
aritmética de acordo com a EC nº 41/2003 e Lei 
10.887/2004?   x     

12 O Título de Pensão consta todos os dados cadastrais e 
financeiros da pensão?     x   

Comentário do analista: 

 
DA ANÁLISE DO FORMULÁRIO  

01 Registro no FISCAP 32447/2015 Nº: 
02 Anexado ao processo  (x ) Sim ( ) Não 
03 3) Nome do responsável pelo ato    

  Nº ANÁLISE DO FORMULÁRIO SIM NÃO N/A FLS 
01 Dados do instituidor estão corretos? x       
02 A descrição dos fundamentos legais da aposentadoria do 

instituidor foi informada? x       
03 Os dados sobre o órgão/entidade e autoridade responsável 

estão corretos? x       
04 Os dados da concessão/alteração estão corretos? x       
05 A descrição dos fundamentos legais da pensão/alteração 

está correta? x       
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06 Os dados dos benefícios estão corretos? x       
07 Os dados das vantagens estão corretos?     x   
08 O redutor (30%) foi inserido no campo "Dados de 

vantagens"?     x   
09 O formulário foi preenchido esclarecimentos do(a) 

Gestor(a) de Pessoal?   x     
10 Os dados dos beneficiários estão corretos? x       
11 A descrição dos fundamentos legais do beneficiário da 

pensão/alteração está correta? x       
12 A cota da pensão vitalícia e/ou temporária foi preenchida 

corretamente de acordo com a quantidade de 
beneficiários? x       

Comentário do analista: 

 

 

 

CHECK LIST DE CONCESSÃO DE PENSÃO 

     IDENTIFICAÇÃO DO ATO DE PENSÃO 
Processo Nº 232/2013 Análise:       
  ( X) Inicial 
  ( ) Revisão/Alteração 
Nome do(a) Instituidor(a) José Teodro da Silva Sexo:     (X ) Masculino 

                  ( ) Feminino 

CPF:205.256.806-91 
Data do óbito:22/10/2004 
Pensão:  (x ) Vitalícia 

( ) Temporária 
BENEFICIÁRIOS 

Nome(s) e CPF:  Neuza Vieira da Silva CPF: 009.214.476-47 

Grau de parentesco: cônjuge 
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Idade:73 anos 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 Requerimento do(s) beneficiários(s) x     1 
02 Declaração se recebe mais de duas pensões – Art. 225 da Lei 

8.112/90   x     
03 Declaração se recebe salário ou outros rendimentos   x     
04 Certidão de casamento x     5 
05 Certidão de nascimento do(s) filho(s)   x     
06 Certidão de óbito do(a) ex-servidor(a) x     4 
07 Documentos referentes à aposentadoria do servidor (cópias) x     23 
08 Mapa de tempo de serviço para fins de aposentadoria     x   
09 Comprovante de rendimentos do servidor (último 

contracheque) x     3 
10 Documento pessoal dos beneficiários (Identidade, CPF e 

Outros) x     6 
11 Título de concessão de pensão x     31 
12 Ato concessório publicado no Órgão Oficial x     28 
13 Ato concessório de alteração nº   x     
14 Decisão Judicial para concessão/alteração de pensão   x     
15 Comprovante de conta corrente dos beneficiários x     8 
16 Documentos que comprovam o vínculo e a dependência 

econômica do beneficiário com o servidor     x   
17 Declaração de união estável emitida pelo cartório, órgão ou 

pelo servidor (documento autenticado)     x   
18 Declaração de união estável por meio de testemunho de 

pessoas (documentação autenticada)     x   
19 Justificação Judicial sobre União Estável com servidor     x   
20 Laudo médico do(s) beneficiário(s)     x   
21 Tutela e/ou Curatela     x   
22 Formulário de concessão/alteração do FISCAP         
Comentário do analista: 

 
DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
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01 No requerimento do(a) beneficiário(a) foi verificado se o 
embasamento legal está de acordo com a portaria de pensão?   x     

02 Os documentos pessoais do(s) beneficiário(s) estão 
autenticados pelo cartório ou pelo(a) servidor(a) do órgão? x     6 

03 Os documentos pessoais do beneficiário(s) contidos no 
processo que foram emitidos pelo órgão estão assinados pela 
autoridade competente? x     6 

04 O nome da autoridade que assinou a portaria de 
concessão/alteração está de acordo com a portaria publicada 
no Órgão Oficial? x     31 

05 Os documentos de certidão de óbito, casamento e 
nascimento (originais ou cópias) estão autenticados? x     04/mai 

06 Nos casos de concessão para a viúva e companheira, foi 
verificado se a certidão de casamento da viúva contém 
averbação de separação.     x   

07 O Laudo Médico foi emitido pela junta médica de órgão 
público, contendo a assinatura de três médico, no qual 
atestou a invalidez e incapacidade definitiva para o trabalho? x     20 

08 A Declaração de união estável (companheira) emitida pelo 
cartório, órgão ou pelo servidor é posterior a data de 
separação do servidor com a viúva?     x   

09 A anexação dos três ou mais documentos comprovam o 
vínculo e a dependência econômica do servidor com a 
companheira ou outro beneficiário?     x   

10  A pensão será concedida à ex-esposa (separada 
judicialmente) por que ela recebe pensão alimentícia?     x   

11 A pensão será concedida para a viúva(o) e companheira(o), 
tendo em vista documentos comprobatórios?     x   

12 A viúva é a única beneficiária da pensão? x     4 
13 A companheira é a única beneficiária da pensão?     x   
14 Os filhos e enteados ou outros requerentes são os únicos 

beneficiários da pensão?     x   
15 Os beneficiários da pensão são designados? (vitalícia ou 

temporária) x       
16 A Tutela/Curatela tem decisão definitiva proferida pela 

autoridade competente do judiciário?     x   
17 Consta no processo renúncia de beneficiário de pensão?   x     
18 A exclusão do beneficiário de pensão está justificada e 

fundamentada legalmente?     x   
19 O(s) beneficiário(s) da pensão declaram que estão em 

conformidade com o disposto do Art. 60 da Lei 4.275/2005 
(vedada mais de duas pensões).   x     

Comentário do analista: 
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ATO DE PENSÃO 

01 1) Ato de pensão:  ( x) Concessão 

  ( ) Alteração 

02 2) Valor do benefício:  (x ) Sobre o valor do provento - Aposentado 

  ( ) Sobre o valor do vencimento - Ativo 

  ( ) Sobre o valor da média aritmética apurada 

03 3) Situação do Servidor:  ( ) Ativo       

  
( ) 
Inativo       

04 4) Data do óbito:  ( ) Antes de 30/12/2003, não aplica redutor 

  ( x) Depois de 30/12/2003, aplica redutor 

06 6) Fundamentação legal utilizada:   

  

( x) Art. 40, § 7º, Inciso I, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  

( ) Art. 40, § 7º, inciso II, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  ( ) EC nº 20/1998 

  ( ) Parágrafo Único do Art. 3º da EC nº 47/2005 

  ( ) Art. 2º da Lei nº 10.887/2004 

  ( ) Outro 

07 7) Código(s) Fundamentos Legais da Aposentadoria no FISCAP: nºs: 

  
Comentário do analista: 

 
DA ANÁLISE DO ATO DE CONCESSÃO 

Nº  ANÁLISE DO ATO  SIM NÃO N/A FLS 
01 O ato encaminhado trata de concessão de pensão? x     31 
02 O ato encaminhado trata de ato de alteração de pensão?   x     
03 Na portaria de concessão e/ou alteração de pensão o 

fundamento legal está de acordo com a legislação vigente?   x     
04 A portaria de concessão ou alteração foi alterada por outra 

portaria ou por retificações publicadas em Órgão Oficial?     x   
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05 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria voluntária do ex-
servidor?   x     

06 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria compulsória do ex-
servidor?   x     

07 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria por invalidez do ex-
servidor? x     23 

08 A pensão requerida pela(o) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na remuneração do ex-servidor ativo?   x     

09 Na concessão/alteração do ato de pensão, os requisitos 
estabelecidos por lei (art. 40, § 7º, Inciso I e II, da CF/1988 – 
redação dada pela EC nº 41/2003), foram cumpridos? x     14/15 

10 O cálculo da pensão foi aplicado o redutor de 30%, conforme 
a orientação do art. 40, § 7º, inciso I e II, da CF/1988, redação 
dada pela EC nº 41/2003?   x     

11 O cálculo da pensão foi com base no valor da aposentadoria 
do ex-servidor concedida pela média aritmética de acordo 
com a EC nº 41/2003 e Lei 10.887/2004?   x     

12 O Título de Pensão consta todos os dados cadastrais e 
financeiros da pensão?     x   

Comentário do analista: 

 
DA ANÁLISE DO FORMULÁRIO 

01 Registro no FICAP 18155 Nº: 
02 Anexado ao processo  (x ) Sim ( ) Não 
03 3) Nome do responsável pelo ato  Nº CPF do responsável pelo ato 108.902.546-72 

  Nº ANÁLISE DO FORMULÁRIO SIM NÃO N/A FLS 
01 Dados do instituidor estão corretos? x       
02 A descrição dos fundamentos legais da aposentadoria do 

instituidor foi informada? x       
03 Os dados sobre o órgão/entidade e autoridade responsável 

estão corretos? x       
04 Os dados da concessão/alteração estão corretos? x       
05 A descrição dos fundamentos legais da pensão/alteração está 

correta? x       
06 Os dados dos benefícios estão corretos? x       
07 Os dados das vantagens estão corretos?     x   
08 O redutor (30%) foi inserido no campo "Dados de vantagens"?     x   
09 O formulário foi preenchido esclarecimentos do(a) Gestor(a)   x     
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de Pessoal? 

10 Os dados dos beneficiários estão corretos? x       
11 A descrição dos fundamentos legais do beneficiário da 

pensão/alteração está correta? x       
12 A cota da pensão vitalícia e/ou temporária foi preenchida 

corretamente de acordo com a quantidade de beneficiários?     x   
Comentário do analista: 

 

 

 

 

CHECK LIST DE CONCESSÃO DE PENSÃO 

     IDENTIFICAÇÃO DO ATO DE PENSÃO 
Processo Nº 224/2013 Análise:       
  ( ) Inicial 
  ( x) Revisão/Alteração 
Nome do(a) Instituidor(a) José Antunes Ribeiro Sexo:     (X ) Masculino 

                  ( ) Feminino 

CPF:227.056.866-49 
Data do óbito:21/12/2006 
Pensão:  (x ) Vitalícia 

( ) Temporária 
BENEFICIÁRIOS 

Nome(s) e CPF: Maria Inês Ângelo Ribeiro, CPF 040.781.126.50 

Grau de parentesco: cônjuge 

Idade: 65 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 Requerimento do(s) beneficiários(s) X     1 
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02 Declaração se recebe mais de duas pensões – Art. 225 da Lei 
8.112/90   X     

03 Declaração se recebe salário ou outros rendimentos   X     
04 Certidão de casamento X     3 
05 Certidão de nascimento do(s) filho(s)     X   
06 Certidão de óbito do(a) ex-servidor(a) X     5 
07 Documentos referentes à aposentadoria do servidor (cópias)     X   
08 Mapa de tempo de serviço para fins de aposentadoria   X     
09 Comprovante de rendimentos do servidor (último 

contracheque) X     10 
10 Documento pessoal dos beneficiários (Identidade, CPF e 

Outros) X     2 
11 Título de concessão de pensão X     13 
12 Ato concessório publicado no Órgão Oficial X     sem numero 
13 Ato concessório de alteração nº     x   
14 Decisão Judicial para concessão/alteração de pensão     X   
15 Comprovante de conta corrente dos beneficiários X     8 
16 Documentos que comprovam o vínculo e a dependência 

econômica do beneficiário com o servidor     x   
17 Declaração de união estável emitida pelo cartório, órgão ou 

pelo servidor (documento autenticado)     x   
18 Declaração de união estável por meio de testemunho de 

pessoas (documentação autenticada)     x   
19 Justificação Judicial sobre União Estável com servidor     x   
20 Laudo médico do(s) beneficiário(s)     x   
21 Tutela e/ou Curatela     x   
22 Formulário de concessão/alteração do FISCAP         
Comentário do analista: 

 
DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 No requerimento do(a) beneficiário(a) foi verificado se o 

embasamento legal está de acordo com a portaria de pensão? x     11 
02 Os documentos pessoais do(s) beneficiário(s) estão 

autenticados pelo cartório ou pelo(a) servidor(a) do órgão? x     2 
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03 Os documentos pessoais do beneficiário(s) contidos no 
processo que foram emitidos pelo órgão estão assinados pela 
autoridade competente? x     2 

04 O nome da autoridade que assinou a portaria de 
concessão/alteração está de acordo com a portaria publicada 
no Órgão Oficial?     x   

05 Os documentos de certidão de óbito, casamento e nascimento 
(originais ou cópias) estão autenticados? x     03 e 05 

06 Nos casos de concessão para a viúva e companheira, foi 
verificado se a certidão de casamento da viúva contém 
averbação de separação.     x   

07 O Laudo Médico foi emitido pela junta médica de órgão 
público, contendo a assinatura de três médico, no qual 
atestou a invalidez e incapacidade definitiva para o trabalho?     x   

08 A Declaração de união estável (companheira) emitida pelo 
cartório, órgão ou pelo servidor é posterior a data de 
separação do servidor com a viúva?     x   

09 A anexação dos três ou mais documentos comprovam o 
vínculo e a dependência econômica do servidor com a 
companheira ou outro beneficiário?     x   

10  A pensão será concedida à ex-esposa (separada 
judicialmente) por que ela recebe pensão alimentícia?   x     

11 A pensão será concedida para a viúva(o) e companheira(o), 
tendo em vista documentos comprobatórios?   x     

12 A viúva é a única beneficiária da pensão? x     5 
13 A companheira é a única beneficiária da pensão?     x   
14 Os filhos e enteados ou outros requerentes são os únicos 

beneficiários da pensão?     x   
15 Os beneficiários da pensão são designados? (vitalícia ou 

temporária) x     3 
16 A Tutela/Curatela tem decisão definitiva proferida pela 

autoridade competente do judiciário?     x   
17 Consta no processo renúncia de beneficiário de pensão?     x   
18 A exclusão do beneficiário de pensão está justificada e 

fundamentada legalmente?     x   
19 O(s) beneficiário(s) da pensão declaram que estão em 

conformidade com o disposto do Art. 60 da Lei 4.275/2005 
(vedada mais de duas pensões).   x     

Comentário do analista: 

 
ATO DE PENSÃO 

01 1) Ato de pensão:  ( x) Concessão 
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  ( ) Alteração 

02 2) Valor do benefício:  ( ) Sobre o valor do provento - Aposentado 

  (x ) Sobre o valor do vencimento - Ativo 

  ( ) Sobre o valor da média aritmética apurada 

03 3) Situação do Servidor:  ( x) Ativo       

  
( ) 
Inativo       

04 4) Data do óbito:  ( ) Antes de 30/12/2003, não aplica redutor 

  ( x) Depois de 30/12/2003, aplica redutor 

06 6) Fundamentação legal utilizada:   

  

() Art. 40, § 7º, Inciso I, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  

(x ) Art. 40, § 7º, inciso II, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  ( ) EC nº 20/1998 

  ( ) Parágrafo Único do Art. 3º da EC nº 47/2005 

  ( ) Art. 2º da Lei nº 10.887/2004 

07 7) Código(s) Fundamentos Legais da Aposentadoria no FISCAP: 

  
Comentário do analista: 

 
DA ANÁLISE DO ATO DE CONCESSÃO 

Nº  ANÁLISE DO ATO  SIM NÃO N/A FLS 
01 O ato encaminhado trata de concessão de pensão? x     13 
02 O ato encaminhado trata de ato de alteração de pensão?   x     
03 Na portaria de concessão e/ou alteração de pensão o 

fundamento legal está de acordo com a legislação vigente? x     13 
04 A portaria de concessão ou alteração foi alterada por outra 

portaria ou por retificações publicadas em Órgão Oficial?   x     
05 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 

órgão é com base na aposentadoria voluntária do ex-servidor?   x     
06 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 

órgão é com base na aposentadoria compulsória do ex-
servidor?   x     

07 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria por invalidez do ex-   x     
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servidor? 

08 A pensão requerida pela(o) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na remuneração do ex-servidor ativo? x      11 

09 Na concessão/alteração do ato de pensão, os requisitos 
estabelecidos por lei (art. 40, § 7º, Inciso I e II, da CF/1988 – 
redação dada pela EC nº 41/2003), foram cumpridos? x     13 

10 O cálculo da pensão foi aplicado o redutor de 30%, conforme a 
orientação do art. 40, § 7º, inciso I e II, da CF/1988, redação 
dada pela EC nº 41/2003?   x     

11 O cálculo da pensão foi com base no valor da aposentadoria 
do ex-servidor concedida pela média aritmética de acordo 
com a EC nº 41/2003 e Lei 10.887/2004?   x     

12 O Título de Pensão consta todos os dados cadastrais e 
financeiros da pensão? x     13 

Comentário do analista: 

 
DA ANÁLISE DO FORMULÁRIO 

01 Registro no FISCAP 20816 Nº: 
02 Anexado ao processo  ( x) Sim ( ) Não 
03 3) Nome do responsável pelo ato  Nº CPF do responsável pelo ato 108.902.546-72 

  Nº ANÁLISE DO FORMULÁRIO SIM NÃO N/A FLS 
01 Dados do instituidor estão corretos? x       
02 A descrição dos fundamentos legais da aposentadoria do 

instituidor foi informada? x       
03 Os dados sobre o órgão/entidade e autoridade responsável 

estão corretos? x       
04 Os dados da concessão/alteração estão corretos? x       
05 A descrição dos fundamentos legais da pensão/alteração está 

correta? x       
06 Os dados dos benefícios estão corretos? x       
07 Os dados das vantagens estão corretos?     x   
08 O redutor (30%) foi inserido no campo "Dados de vantagens"?     x   
09 O formulário foi preenchido esclarecimentos do(a) Gestor(a) 

de Pessoal?   x     
10 Os dados dos beneficiários estão corretos? x       
11 A descrição dos fundamentos legais do beneficiário da 

pensão/alteração está correta? x       
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12 A cota da pensão vitalícia e/ou temporária foi preenchida 
corretamente de acordo com a quantidade de beneficiários?     x   

Comentário do analista: 

 

 

CHECK LIST DE CONCESSÃO DE PENSÃO 

     IDENTIFICAÇÃO DO ATO DE PENSÃO 
Processo Nº32/2016 Análise:       
  ( ) Inicial 
  (x) Revisão/Alteração 
Nome do(a) Instituidor(a)  Roberto Neves de Camargos                                                                                                                     Sexo:     (x ) Masculino 

              () Feminino 
  
Data do óbito: 08/09/2003 
Pensão:  (x ) Vitalícia 

( ) Temporária 
BENEFICIÁRIOS 

Nome(s) e CPF: Zuleica Maria das Dores santos CPF: 398.967.576-15 

  

Idade: 64 anos 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 Requerimento do(s) beneficiários(s) x       
02 Declaração se recebe mais de duas pensões – Art. 60 da Lei 

4275/2005   x     
03 Declaração se recebe salário ou outros rendimentos   x     
04 Certidão de casamento   x     
05 Certidão de nascimento do(s) filho(s)   x     
06 Certidão de óbito do(a) ex-servidor(a) x     2 
07 Documentos referentes à aposentadoria do servidor (cópias) - 

(PORTARIA QUE CONCEDEU APOSENTADORIA) x     16 
08 Mapa de tempo de serviço para fins de aposentadoria 

(SERVIDOR FALECIDO EM ATIVIDADE - CERTIDÃO DE TEMPO 
TOTAL DE SERVIÇO)   x     

09 Comprovante de rendimentos do servidor (último 
contracheque) x     4 
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10 Documento pessoal dos beneficiários (Identidade, CPF e 
Outros) x     3 

11 Título de concessão de pensão x     19 
12 Ato concessório publicado no ORGÃO OFICIAL   x     
13 Ato concessório de alteração nº     x   
14 Decisão Judicial para concessão/alteração de pensão   x     
15 Comprovante de conta corrente dos beneficiários x     8 
16 Documentos que comprovam o vínculo e a dependência 

econômica do beneficiário com o servidor x       
17 Declaração de união estável emitida pelo cartório, órgão ou 

pelo servidor (documento autenticado) x     4 e 5 
18 Declaração de união estável por meio de testemunho de 

pessoas (documentação autenticada)   x     
19 Justificação Judicial sobre União Estável com servidor   x     
20 Laudo médico do(s) beneficiário(s)   x     
21 Tutela e/ou Curatela   x     
22 Documento indicando situação do ex-segurado na data do 

óbito (ativo ou inativo)  (CTC 154/08, Grade de Frequência ou 
Portaria de Aposentadoria)  x     12 

23 Documento indicando a data e a forma de ingresso do ex-
servidor no cargo público (Declaração do RH)   x     

24 Demonstrativo de cálculo da pensão, com dados do ex-
segurado e a fundamentação legal x     12/jan 

25 Demonstrativo de pagamento do benefício da pensão relativo 
ao mês subsequente à concessão x     13 

26 Número do Processo e do registro, se houver, de 
aposentadoria ou do ex-segurado, no âmbito do TCE   x     

27 Formulário de concessão/alteração do FISCAP         
Comentário do analista: No que tange ao questionamento n° 12 referente a publicação no órgão Oficial da Portaria 
de Pensão, cumpre salientar que consta no Processo Fls. 20 certidão informando que o ato concessivo de pensão foi 
afixado na sede da Prefeitura. 

 
DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 No requerimento do(a) beneficiário(a) foi verificado se o 

embasamento legal está de acordo com a portaria de pensão?   x     
02 Os documentos pessoais do(s) beneficiário(s) estão 

autenticados pelo cartório ou pelo(a) servidor(a) do órgão? x     3 
03 Os documentos pessoais do beneficiário(s) contidos no 

processo que foram emitidos pelo órgão estão assinados pela 
autoridade competente? x     3 

04 O nome da autoridade que assinou a portaria de 
concessão/alteração está de acordo com a portaria publicada 
no Órgão Oficial?     x   

05 Os documentos de certidão de óbito, casamento e nascimento 
(originais ou cópias) estão autenticados? x     2 
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06 Nos casos de concessão para a viúva e companheira, foi 
verificado se a certidão de casamento da viúva contém 
averbação de separação.     x   

07 O Laudo Médico foi emitido pela junta médica de órgão 
público, contendo a assinatura de três médico, no qual atestou 
a invalidez e incapacidade definitiva para o trabalho?   x     

08 A Declaração de união estável (companheira) emitida pelo 
cartório, órgão ou pelo servidor é posterior a data de 
separação do servidor com a viúva?     x   

09 A anexação dos três ou mais documentos comprovam o 
vínculo e a dependência econômica do servidor com a 
companheira ou outro beneficiário? x       

10  A pensão será concedida à ex-esposa (separada judicialmente) 
por que ela recebe pensão alimentícia?   x     

11 A pensão será concedida para a viúva(o) e companheira(o), 
tendo em vista documentos comprobatórios?   x     

12 A viúva é a única beneficiária da pensão?   x     
13 A companheira é a única beneficiária da pensão? x       
14 Os filhos e enteados ou outros requerentes são os únicos 

beneficiários da pensão?   x     
15 Os beneficiários da pensão são designados? (vitalícia ou 

temporária)   x     
16 A Tutela/Curatela tem decisão definitiva proferida pela 

autoridade competente do judiciário?   x     
17 Consta no processo renúncia de beneficiário de pensão?   x     
18 A exclusão do beneficiário de pensão está justificada e 

fundamentada legalmente?   x     
19 O(s) beneficiário(s) da pensão declaram que estão em 

conformidade com o disposto do Art. 60 da Lei 4.275/2005 
(vedada mais de duas pensões).     x   

Comentário do analista: 

 
ATO DE PENSÃO 

01 1) Ato de pensão:  (x ) Concessão 
  ( ) Alteração 
02 2) Valor do benefício:  (x ) Sobre o valor do provento - Aposentado 
  ( ) Sobre o valor do vencimento - Ativo 
  ( ) Sobre o valor da média aritmética apurada 
03 3) Situação do Servidor:  () Ativo       

  
(x ) 
Inativo       

04 4) Data do óbito:  ( x) Antes de 30/12/2003, não aplica redutor 
  ( ) Depois de 30/12/2003, aplica redutor 
06 6) Fundamentação legal utilizada:   
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( x) Art. 40, § 7º, Inciso I, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  
( ) Art. 40, § 7º, inciso II, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  ( ) EC nº 20/1998 
  ( ) Parágrafo Único do Art. 3º da EC nº 47/2005 
  ( ) Art. 2º da Lei nº 10.887/2004 
  ( ) Outro 
07 7) Código(s) Fundamentos Legais da Aposentadoria no FISCAP: nºs: 

  
Comentário do analista: 

 
DA ANÁLISE DO ATO DE CONCESSÃO 

Nº  ANÁLISE DO ATO  SIM NÃO N/A FLS 
01 O ato encaminhado trata de concessão de pensão? x     19 
02 O ato encaminhado trata de ato de alteração de pensão?   x     
03 Na portaria de concessão e/ou alteração de pensão o 

fundamento legal está de acordo com a legislação vigente?   x     
04 A portaria de concessão ou alteração foi alterada por outra 

portaria ou por retificações publicadas em Órgão Oficial?   x     
05 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 

órgão é com base na aposentadoria voluntária do ex-servidor?   x     
06 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 

órgão é com base na aposentadoria compulsória do ex-
servidor?   x     

07 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria por invalidez do ex-
servidor? x     16 

08 A pensão requerida pela(o) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na remuneração do ex-servidor ativo?   x     

09 Na concessão/alteração do ato de pensão, os requisitos 
estabelecidos por lei (art. 40, § 7º, Inciso I e II, da CF/1988 – 
redação dada pela EC nº 41/2003), foram cumpridos?    x     

10 O cálculo da pensão foi aplicado o redutor de 30%, conforme a 
orientação do art. 40, § 7º, inciso I e II, da CF/1988, redação 
dada pela EC nº 41/2003?   x     

11 O cálculo da pensão foi com base no valor da aposentadoria do 
ex-servidor concedida pela média aritmética de acordo com a 
EC nº 41/2003 e Lei 10.887/2004?   x     

12 O Título de Pensão consta todos os dados cadastrais e 
financeiros da pensão? x     19 

Comentário do analista: No que tange ao questionamento n° 04 referente a publicação no Órgão Oficial da Portaria 
de Pensão, cumpre salientar que consta no Processo Fls. 20 certidão informando que o ato concessivo de pensão foi 
afixado na sede da Prefeitura. 
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DA ANÁLISE DO FORMULÁRIO DO FISCAP/TCE 

01 Registro no FISCAP Nº: 
02 Anexado ao processo  ( ) Sim ( ) Não 
03 3) Nome do responsável pelo ato  Nº CPF do responsável pelo ato 108.902.546-72 
  Nº ANÁLISE DO FORMULÁRIO SIM NÃO N/A FLS 
01 Dados do instituidor estão corretos? x     17 
02 A descrição dos fundamentos legais da aposentadoria do 

instituidor foi informada? x     17 
03 Os dados sobre o órgão/entidade e autoridade responsável 

estão corretos? x     17 
04 Os dados da concessão/alteração estão corretos? x     17 
05 A descrição dos fundamentos legais da pensão/alteração está 

correta? x     17 
06 Os dados dos benefícios estão corretos? x     17 
07 Os dados das vantagens estão corretos?     x   
08 O redutor (30%) foi inserido no campo "Dados de vantagens"?     x   
09 O formulário foi preenchido esclarecimentos do(a) Gestor(a) 

de Pessoal?   x     
10 Os dados dos beneficiários estão corretos? x       
11 A descrição dos fundamentos legais do beneficiário da 

pensão/alteração está correta? x       
12 A cota da pensão vitalícia e/ou temporária foi preenchida 

corretamente de acordo com a quantidade de beneficiários? x     18 
Comentário do analista: 
 

 

 

CHECK LIST DE CONCESSÃO DE PENSÃO 

IDENTIFICAÇÃO DO ATO DE PENSÃO 
Processo Nº 860/2014 Análise:       
  ( ) Inicial 
  (x) Revisão/Alteração 
Nome do(a) Instituidor(a)  Darci Domingos da Silva                                                                                                            Sexo:     (x ) Masculino 

              () Feminino 
  
Data do óbito:30/11/2002 
Pensão:  (x ) Vitalícia 

( ) Temporária 
BENEFICIÁRIOS 

Nome(s) e CPF: Nilda Souza dos Santos CPF: 583.958.146-15 



 

379 
 

  

Idade: 59 anos 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 Requerimento do(s) beneficiários(s) x     1 
02 Declaração se recebe mais de duas pensões – Art. 60 da Lei 

4275/2005   x     
03 Declaração se recebe salário ou outros rendimentos   x     
04 Certidão de casamento   x     
05 Certidão de nascimento do(s) filho(s) x       
06 Certidão de óbito do(a) ex-servidor(a) x     3 
07 Documentos referentes à aposentadoria do servidor (cópias) - 

(PORTARIA QUE CONCEDEU APOSENTADORIA) x     s/n 
08 Mapa de tempo de serviço para fins de aposentadoria 

(SERVIDOR FALECIDO EM ATIVIDADE - CERTIDÃO DE TEMPO 
TOTAL DE SERVIÇO)   x     

09 Comprovante de rendimentos do servidor (último 
contracheque) x     9 

10 Documento pessoal dos beneficiários (Identidade, CPF e 
Outros) x     4 e 5 

11 Título de concessão de pensão   x     s/n 
12 Ato concessório publicado no ORGÃO OFICIAL   x     
13 Ato concessório de alteração nº     x   
14 Decisão Judicial para concessão/alteração de pensão     x   
15 Comprovante de conta corrente dos beneficiários x     6 
16 Documentos que comprovam o vínculo e a dependência 

econômica do beneficiário com o servidor   x     
17 Declaração de união estável emitida pelo cartório, órgão ou 

pelo servidor (documento autenticado)   x     
18 Declaração de união estável por meio de testemunho de 

pessoas (documentação autenticada) x     2 
19 Justificação Judicial sobre União Estável com servidor     x   
20 Laudo médico do(s) beneficiário(s)     x   
21 Tutela e/ou Curatela     x   
22 Documento indicando situação do ex-segurado na data do óbito 

(ativo ou inativo)  (CTC 154/08, Grade de Frequência ou Portaria 
de Aposentadoria)    x     

23 Documento indicando a data e a forma de ingresso do ex-
servidor no cargo público (Declaração do RH) x     7 e 8 

24 Demonstrativos de cálculo da pensão, com dados do ex-
segurado e a fundamentação legal   x     
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25 Demonstrativo de pagamento do benefício da pensão relativo 
ao mês subsequente à concessão   x     

26 Número do Processo e do registro, se houver, de aposentadoria 
ou do ex-segurado, no âmbito do TCE x       

27 Formulário de concessão/alteração do FISCAP   x     
 
Comentário do analista: No que tange ao questionamento n° 12 referente a publicação no órgão Oficial da Portaria 
de Pensão, cumpre salientar que consta no Processo Fls. 20 certidão informando que o ato concessivo de pensão foi 
afixado na sede da Prefeitura. 

 
     

 
DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 No requerimento do(a) beneficiário(a) foi verificado se o 

embasamento legal está de acordo com a portaria de pensão?   x     
02 Os documentos pessoais do(s) beneficiário(s) estão 

autenticados pelo cartório ou pelo(a) servidor(a) do órgão?   x     
03 Os documentos pessoais do beneficiário(s) contidos no 

processo que foram emitidos pelo órgão estão assinados pela 
autoridade competente? x     4 e 5 

04 O nome da autoridade que assinou a portaria de 
concessão/alteração está de acordo com a portaria publicada 
no Órgão Oficial?   x     

05 Os documentos de certidão de óbito, casamento e nascimento 
(originais ou cópias) estão autenticados?   x     

06 Nos casos de concessão para a viúva e companheira, foi 
verificado se a certidão de casamento da viúva contém 
averbação de separação.   x     

07 O Laudo Médico foi emitido pela junta médica de órgão público, 
contendo a assinatura de três médico, no qual atestou a 
invalidez e incapacidade definitiva para o trabalho?   x     

08 A Declaração de união estável (companheira) emitida pelo 
cartório, órgão ou pelo servidor é posterior a data de separação 
do servidor com a viúva?   x     

09 A anexação dos três ou mais documentos comprovam o vínculo 
e a dependência econômica do servidor com a companheira ou 
outro beneficiário?   x     

10  A pensão será concedida à ex-esposa (separada judicialmente) 
por que ela recebe pensão alimentícia?   x     

11 A pensão será concedida para a viúva(o) e companheira(o), 
tendo em vista documentos comprobatórios?   x     

12 A viúva é a única beneficiária da pensão?   x     
13 A companheira é a única beneficiária da pensão? x       
14 Os filhos e enteados ou outros requerentes são os únicos 

beneficiários da pensão?   x     
15 Os beneficiários da pensão são designados? (vitalícia ou 

temporária) x     s/n 
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16 A Tutela/Curatela tem decisão definitiva proferida pela 
autoridade competente do judiciário?     x   

17 Consta no processo renúncia de beneficiário de pensão?   x     
18 A exclusão do beneficiário de pensão está justificada e 

fundamentada legalmente?     x   
19 O(s) beneficiário(s) da pensão declaram que estão em 

conformidade com o disposto do Art. 60 da Lei 4.275/2005 
(vedada mais de duas pensões).   x     

Comentário do analista: 

      
 

ATO DE PENSÃO 
01 1) Ato de pensão:  (x ) Concessão 
  ( ) Alteração 
02 2) Valor do benefício:  (x ) Sobre o valor do provento - Aposentado 
  ( ) Sobre o valor do vencimento - Ativo 
  ( ) Sobre o valor da média aritmética apurada 
03 3) Situação do Servidor:  () Ativo       

  
(x ) 
Inativo       

04 4) Data do óbito:  ( x) Antes de 30/12/2003, não aplica redutor 
  ( ) Depois de 30/12/2003, aplica redutor 
06 6) Fundamentação legal utilizada:   

  
( ) Art. 40, § 7º, Inciso I, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  
( ) Art. 40, § 7º, inciso II, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  ( ) EC nº 20/1998 
  ( ) Parágrafo Único do Art. 3º da EC nº 47/2005 
  ( ) Art. 2º da Lei nº 10.887/2004 
  ( x) Outro 
07 7) Código(s) Fundamentos Legais da Aposentadoria no FISCAP: nºs: 

  
Comentário do analista: 

 
DA ANÁLISE DO ATO DE CONCESSÃO 

Nº  ANÁLISE DO ATO  SIM NÃO N/A FLS 
01 O ato encaminhado trata de concessão de pensão? x       
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02 O ato encaminhado trata de ato de alteração de pensão?   x     
03 Na portaria de concessão e/ou alteração de pensão o 

fundamento legal está de acordo com a legislação vigente?   x     
04 A portaria de concessão ou alteração foi alterada por outra 

portaria ou por retificações publicadas no Órgão Oficial?   x     
05 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 

órgão é com base na aposentadoria voluntária do ex-servidor?     x   
06 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 

órgão é com base na aposentadoria compulsória do ex-
servidor?     x   

07 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria por invalidez do ex-
servidor?     x   

08 A pensão requerida pela(o) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na remuneração do ex-servidor ativo? x       

09 Na concessão/alteração do ato de pensão, os requisitos 
estabelecidos por lei (art. 40, § 7º, Inciso I e II, da CF/1988 – 
redação dada pela EC nº 41/2003,  foram cumpridos?     x     

10 O cálculo da pensão foi aplicado o redutor de 30%, conforme a 
orientação do art. 40, § 7º, inciso I e II, da CF/1988, redação 
dada pela EC nº 41/2003?   x     

11 O cálculo da pensão foi com base no valor da aposentadoria do 
ex-servidor concedida pela média aritmética de acordo com a 
EC nº 41/2003 e Lei 10.887/2004?   x     

12 O Título de Pensão consta todos os dados cadastrais e 
financeiros da pensão? x     s/n 

Comentário do analista: 

 
DA ANÁLISE DO FORMULÁRIO DO FISCAP/TCE 

01 Registro no FISCAP Nº: 
02 Anexado ao processo  ( ) Sim ( ) Não 
03 3) Nome do responsável pelo ato  Nº CPF do responsável pelo ato 
  Nº ANÁLISE DO FORMULÁRIO SIM NÃO N/A FLS 
01 Dados do instituidor estão corretos?   x     
02 A descrição dos fundamentos legais da aposentadoria do 

instituidor foi informada?   x     
03 Os dados sobre o órgão/entidade e autoridade responsável 

estão corretos?   x     
04 Os dados da concessão/alteração estão corretos?   x     
05 A descrição dos fundamentos legais da pensão/alteração está 

correta?   x     
06 Os dados dos benefícios estão corretos?   x     
07 Os dados das vantagens estão corretos?   x     
08 O redutor (30%) foi inserido no campo "Dados de vantagens"?   x     
09 O formulário foi preenchido esclarecimentos do(a) Gestor(a) de   x     
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Pessoal? 
10 Os dados dos beneficiários estão corretos?   x     
11 A descrição dos fundamentos legais do beneficiário da 

pensão/alteração está correta?   x     
12 A cota da pensão vitalícia e/ou temporária foi preenchida 

corretamente de acordo com a quantidade de beneficiários?   x     
Comentário do analista: Não consta no processo lançamento do FISCAP. 

 

 

 

CHECK LIST DE CONCESSÃO DE PENSÃO 

 

IDENTIFICAÇÃO DO ATO DE PENSÃO 
Processo Nº 134/2016 Análise:       
  ( ) Inicial 
  (x) Revisão/Alteração 
Nome do(a) Instituidor(a) Pedro Jorge Diniz                                                                                                   Sexo:     (x ) Masculino 

              () Feminino 
  
Data do óbito:13/03/2016 
Pensão:  (x ) Vitalícia 

( ) Temporária 
BENEFICIÁRIOS 

Nome(s) e CPF: Maria Mercês Diniz CPF: 024.464.086-64 

  

Idade: 65 anos 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 Requerimento do(s) beneficiários(s) x     2 
02 Declaração se recebe mais de duas pensões – Art. 60 da Lei 

4275/2005 x     3 
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03 Declaração se recebe salário ou outros rendimentos x     3 
04 Certidão de casamento x     7 
05 Certidão de nascimento do(s) filho(s)   x     
06 Certidão de óbito do(a) ex-servidor(a) x     8 
07 Documentos referentes à aposentadoria do servidor (cópias) - 

(PORTARIA QUE CONCEDEU APOSENTADORIA) x     28 
08 Mapa de tempo de serviço para fins de aposentadoria 

(SERVIDOR FALECIDO EM ATIVIDADE - CERTIDÃO DE TEMPO 
TOTAL DE SERVIÇO)     x   

09 Comprovante de rendimentos do servidor (último 
contracheque) x     18 

10 Documento pessoal dos beneficiários (Identidade, CPF e 
Outros) x     4 

11 Título de concessão de pensão x     28 
12 Ato concessório publicado no ORGÃO OFICIAL x     29 
13 Ato concessório de alteração nº     x   
14 Decisão Judicial para concessão/alteração de pensão   x     
15 Comprovante de conta corrente dos beneficiários x     12 
16 Documentos que comprovam o vínculo e a dependência 

econômica do beneficiário com o servidor     x   
17 Declaração de união estável emitida pelo cartório, órgão ou 

pelo servidor (documento autenticado)     x   
18 Declaração de união estável por meio de testemunho de 

pessoas (documentação autenticada)     x   
19 Justificação Judicial sobre União Estável com servidor     x   
20 Laudo médico do(s) beneficiário(s)     x   
21 Tutela e/ou Curatela     x   
22 Documento indicando situação do ex-segurado na data do 

óbito (ativo ou inativo)  (CTC 154/08, Grade de Frequência ou 
Portaria de Aposentadoria)  x     16 

23 Documento indicando a data e a forma de ingresso do ex-
servidor no cargo público (Declaração do RH) x     13 e 14 

24 Demonstrativos de cálculo da pensão, com dados do ex-
segurado e a fundamentação legal x     21/jan 

25 Demonstrativos de pagamento do benefício da pensão relativo 
ao mês subsequente à concessão x     27 

26 Número do Processo e do registro, se houver, de 
aposentadoria ou do ex-segurado, no âmbito do TCE x     30 

27 Formulário de concessão/alteração do FISCAP         
Comentário do analista:  

 
     

 
DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
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01 No requerimento do(a) beneficiário(a) foi verificado se o 
embasamento legal está de acordo com a portaria de pensão? x     02 e28 

02 Os documentos pessoais do(s) beneficiário(s) estão 
autenticados pelo cartório ou pelo(a) servidor(a) do órgão? x     4 

03 Os documentos pessoais do beneficiário(s) contidos no 
processo que foram emitidos pelo órgão estão assinados pela 
autoridade competente? x     4 

04 O nome da autoridade que assinou a portaria de 
concessão/alteração está de acordo com a portaria publicada 
no Órgão Oficial?     x   

05 Os documentos de certidão de óbito, casamento e nascimento 
(originais ou cópias) estão autenticados? x      7 e 8 

06 Nos casos de concessão para a viúva e companheira, foi 
verificado se a certidão de casamento da viúva contém 
averbação de separação.     x   

07 O Laudo Médico foi emitido pela junta médica de órgão 
público, contendo a assinatura de três médico, no qual atestou 
a invalidez e incapacidade definitiva para o trabalho?     x   

08 A Declaração de união estável (companheira) emitida pelo 
cartório, órgão ou pelo servidor é posterior a data de 
separação do servidor com a viúva?     x   

09 A anexação dos três ou mais documentos comprovam o 
vínculo e a dependência econômica do servidor com a 
companheira ou outro beneficiário?     x   

10  A pensão será concedida à ex-esposa (separada judicialmente) 
por que ela recebe pensão alimentícia?     x   

11 A pensão será concedida para a viúva(o) e companheira(o), 
tendo em vista documentos comprobatórios?   x     

12 A viúva é a única beneficiária da pensão? x       
13 A companheira é a única beneficiária da pensão?     x   
14 Os filhos e enteados ou outros requerentes são os únicos 

beneficiários da pensão?     x   
15 Os beneficiários da pensão são designados? (vitalícia ou 

temporária) x     28 
16 A Tutela/Curatela tem decisão definitiva proferida pela 

autoridade competente do judiciário?     x   
17 Consta no processo renúncia de beneficiário de pensão?     x   
18 A exclusão do beneficiário de pensão está justificada e 

fundamentada legalmente?     x   
19 O(s) beneficiário(s) da pensão declaram que estão em 

conformidade com o disposto do Art. 60 da Lei 4.275/2005 
(vedada mais de duas pensões). x     2 

Comentário do analista: 

      



 

386 
 

 
ATO DE PENSÃO 

01 1) Ato de pensão:  (x ) Concessão 
  ( ) Alteração 
02 2) Valor do benefício:  (x ) Sobre o valor do provento - Aposentado 
  ( ) Sobre o valor do vencimento - Ativo 
  ( ) Sobre o valor da média aritmética apurada 
03 3) Situação do Servidor:  () Ativo       

  
(x ) 
Inativo       

04 4) Data do óbito:  ( ) Antes de 30/12/2003, não aplica redutor 
  ( x) Depois de 30/12/2003, aplica redutor 
06 6) Fundamentação legal utilizada:   

  
( x) Art. 40, § 7º, Inciso I, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  
( ) Art. 40, § 7º, inciso II, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  ( ) EC nº 20/1998 
  ( ) Parágrafo Único do Art. 3º da EC nº 47/2005 
  ( ) Art. 2º da Lei nº 10.887/2004 
  ( ) Outro 
07 7) Código(s) Fundamentos Legais da Aposentadoria no FISCAP: nºs: 

  
Comentário do analista: 

 
DA ANÁLISE DO ATO DE CONCESSÃO 

Nº  ANÁLISE DO ATO  SIM NÃO N/A FLS 
01 O ato encaminhado trata de concessão de pensão? x       
02 O ato encaminhado trata de ato de alteração de pensão?   x     
03 Na portaria de concessão e/ou alteração de pensão o 

fundamento legal está de acordo com a legislação vigente? x     28 
04 A portaria de concessão ou alteração foi alterada por outra 

portaria ou por retificações publicadas em Órgão Oficial?   x     
05 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 

órgão é com base na aposentadoria voluntária do ex-servidor? x     16 
06 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 

órgão é com base na aposentadoria compulsória do ex-
servidor?     x   

07 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria por invalidez do ex-
servidor?     x   

08 A pensão requerida pela(o) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na remuneração do ex-servidor ativo?     x   
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09 Na concessão/alteração do ato de pensão, os requisitos 
estabelecidos por lei (art. 40, § 7º, Inciso I e II, da CF/1988 – 
redação dada pela EC nº 41/2003,  foram cumpridos?   x       

10 O cálculo da pensão foi aplicado o redutor de 30%, conforme a 
orientação do art. 40, § 7º, inciso I e II, da CF/1988, redação 
dada pela EC nº 41/2003?   x     

11 O cálculo da pensão foi com base no valor da aposentadoria do 
ex-servidor concedida pela média aritmética de acordo com a 
EC nº 41/2003 e Lei 10.887/2004?   x     

12 O Título de Pensão consta todos os dados cadastrais e 
financeiros da pensão? x       

Comentário do analista: 

 
DA ANÁLISE DO FORMULÁRIO DO FISCAP/TCE 

01 Registro no FISCAP Nº:592179 
02 Anexado ao processo  ( X) Sim ( ) Não 
03 3) Nome do responsável pelo ato  Nº CPF do responsável pelo ato 108.902.546-72 
  Nº ANÁLISE DO FORMULÁRIO SIM NÃO N/A FLS 
01 Dados do instituidor estão corretos? x     30 
02 A descrição dos fundamentos legais da aposentadoria do 

instituidor foi informada? x     30 
03 Os dados sobre o órgão/entidade e autoridade responsável 

estão corretos? x     30 
04 Os dados da concessão/alteração estão corretos? x     30 
05 A descrição dos fundamentos legais da pensão/alteração está 

correta? x     30 
06 Os dados dos benefícios estão corretos? x     30 
07 Os dados das vantagens estão corretos?     x   
08 O redutor (30%) foi inserido no campo "Dados de vantagens"?     x   
09 O formulário foi preenchido esclarecimentos do(a) Gestor(a) 

de Pessoal?   x     
10 Os dados dos beneficiários estão corretos?       30v 
11 A descrição dos fundamentos legais do beneficiário da 

pensão/alteração está correta? x     30 
12 A cota da pensão vitalícia e/ou temporária foi preenchida 

corretamente de acordo com a quantidade de beneficiários? x     30v 
Comentário do analista:  
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CHECK LIST DE CONCESSÃO DE PENSÃO 

IDENTIFICAÇÃO DO ATO DE PENSÃO 
Processo Nº 396/2013 Análise:       
  ( ) Inicial 
  (x) Revisão/Alteração 
Nome do(a) Instituidor(a) José Eustáquio                                                                        Sexo:     (x ) Masculino 

              () Feminino 
  
Data do óbito: 09/01/2006 
Pensão:  (x ) Vitalícia 

( ) Temporária 
BENEFICIÁRIOS 

Nome(s) e CPF: Ângela Maria Lúcio CPF: 764.638.186.15 

  

Idade: 69 anos 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 Requerimento do(s) beneficiários(s) x     1 
02 Declaração se recebe mais de duas pensões – Art. 60 da Lei 

4275/2005   x     
03 Declaração se recebe salário ou outros rendimentos   x     
04 Certidão de casamento x     3 
05 Certidão de nascimento do(s) filho(s)   x     
06 Certidão de óbito do(a) ex-servidor(a) x     2 
07 Documentos referentes à aposentadoria do servidor (cópias) - 

(PORTARIA QUE CONCEDEU APOSENTADORIA) x     s/n 
08 Mapa de tempo de serviço para fins de aposentadoria 

(SERVIDOR FALECIDO EM ATIVIDADE - CERTIDÃO DE TEMPO 
TOTAL DE SERVIÇO) x     jan/00 

09 Comprovante de rendimentos do servidor (último 
contracheque) x     7 

10 Documento pessoal dos beneficiários (Identidade, CPF e 
Outros) x     4 

11 Título de concessão de pensão x     s/n 
12 Ato concessório publicado no ORGÃO OFICIAL     x   
13 Ato concessório de alteração nº     x   
14 Decisão Judicial para concessão/alteração de pensão   x     
15 Comprovante de conta corrente dos beneficiários   x     
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16 Documentos que comprovam o vínculo e a dependência 
econômica do beneficiário com o servidor     x   

17 Declaração de união estável emitida pelo cartório, órgão ou 
pelo servidor (documento autenticado)     x   

18 Declaração de união estável por meio de testemunho de 
pessoas (documentação autenticada)     x   

19 Justificação Judicial sobre União Estável com servidor     x   
20 Laudo médico do(s) beneficiário(s)     x   
21 Tutela e/ou Curatela     x   
22 Documento indicando situação do ex-segurado na data do 

óbito (ativo ou inativo)  (CTC 154/08, Grade de Frequência ou 
Portaria de Aposentadoria)  x     12 

23 Documento indicando a data e a forma de ingresso do ex-
servidor no cargo público (Declaração do RH)   x     

24 Demonstrativo de cálculo da pensão, com dados do ex-
segurado e a fundamentação legal x     11 

25 Demonstrativo de pagamento do benefício da pensão relativo 
ao mês subsequente à concessão x     10 

26 Número do Processo e do registro, se houver, de 
aposentadoria ou do ex-segurado, no âmbito do TCE x     16 

27 Formulário de concessão/alteração do FISCAP         
Comentário do analista: No que tange ao questionamento n° 12 referente a publicação no órgão Oficial da Portaria 
de Pensão, cumpre salientar que consta no Processo Fls. 17 certidão informando que o ato concessivo de pensão foi 
afixado na sede da Prefeitura. 

 
DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 No requerimento do(a) beneficiário(a) foi verificado se o 

embasamento legal está de acordo com a portaria de pensão?   x     
02 Os documentos pessoais do(s) beneficiário(s) estão 

autenticados pelo cartório ou pelo(a) servidor(a) do órgão? x     4 
03 Os documentos pessoais do beneficiário(s) contidos no 

processo que foram emitidos pelo órgão estão assinados pela 
autoridade competente? x     4 

04 O nome da autoridade que assinou a portaria de 
concessão/alteração está de acordo com a portaria publicada 
no Órgão Oficial?     x   

05 Os documentos de certidão de óbito, casamento e nascimento 
(originais ou cópias) estão autenticados? x     6 

06 Nos casos de concessão para a viúva e companheira, foi 
verificado se a certidão de casamento da viúva contém 
averbação de separação.     x   

07 O Laudo Médico foi emitido pela junta médica de órgão 
público, contendo a assinatura de três médico, no qual atestou 
a invalidez e incapacidade definitiva para o trabalho?     x   
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08 A Declaração de união estável (companheira) emitida pelo 
cartório, órgão ou pelo servidor é posterior a data de 
separação do servidor com a viúva?     x   

09 A anexação dos três ou mais documentos comprovam o vínculo 
e a dependência econômica do servidor com a companheira ou 
outro beneficiário?     x   

10  A pensão será concedida à ex-esposa (separada judicialmente) 
por que ela recebe pensão alimentícia?     x   

11 A pensão será concedida para a viúva(o) e companheira(o), 
tendo em vista documentos comprobatórios?   x     

12 A viúva é a única beneficiária da pensão? x     2 
13 A companheira é a única beneficiária da pensão?   x     
14 Os filhos e enteados ou outros requerentes são os únicos 

beneficiários da pensão?   x     
15 Os beneficiários da pensão são designados? (vitalícia ou 

temporária) x     14 
16 A Tutela/Curatela tem decisão definitiva proferida pela 

autoridade competente do judiciário?     x   
17 Consta no processo renúncia de beneficiário de pensão?   x     
18 A exclusão do beneficiário de pensão está justificada e 

fundamentada legalmente?     x   
19 O(s) beneficiário(s) da pensão declaram que estão em 

conformidade com o disposto do Art. 60 da Lei 4.275/2005 
(vedada mais de duas pensões).     x   

Comentário do analista: 

      
 

ATO DE PENSÃO 
01 1) Ato de pensão:  (x ) Concessão 
  ( ) Alteração 
02 2) Valor do benefício:  (x ) Sobre o valor do provento - Aposentado 
  ( ) Sobre o valor do vencimento - Ativo 
  ( ) Sobre o valor da média aritmética apurada 
03 3) Situação do Servidor:  () Ativo       

  
(x ) 
Inativo       

04 4) Data do óbito:  ( ) Antes de 30/12/2003, não aplica redutor 
  ( x) Depois de 30/12/2003, aplica redutor 
06 6) Fundamentação legal utilizada:   

  
() Art. 40, § 7º, Inciso I, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  
( ) Art. 40, § 7º, inciso II, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  ( ) EC nº 20/1998 
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  ( ) Parágrafo Único do Art. 3º da EC nº 47/2005 
  ( ) Art. 2º da Lei nº 10.887/2004 
  (x ) Outro 
07 7) Código(s) Fundamentos Legais da Aposentadoria no FISCAP: nºs: 

  
Comentário do analista: 

 
DA ANÁLISE DO ATO DE CONCESSÃO 

Nº  ANÁLISE DO ATO  SIM NÃO N/A FLS 
01 O ato encaminhado trata de concessão de pensão? x     14 
02 O ato encaminhado trata de ato de alteração de pensão?     x   
03 Na portaria de concessão e/ou alteração de pensão o 

fundamento legal está de acordo com a legislação vigente?   x     
04 A portaria de concessão ou alteração foi alterada por outra 

portaria ou por retificações publicadas em Órgão Oficial?   x     
05 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 

órgão é com base na aposentadoria voluntária do ex-servidor?   x     
06 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 

órgão é com base na aposentadoria compulsória do ex-
servidor?   x     

07 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria por invalidez do ex-
servidor?   x     

08 A pensão requerida pela(o) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na remuneração do ex-servidor ativo? x       

09 Na concessão/alteração do ato de pensão, os requisitos 
estabelecidos por lei (art. 40, § 7º, Inciso I e II, da CF/1988 – 
redação dada pela EC nº 41/2003,  foram cumpridos?     x     

10 O cálculo da pensão foi aplicado o redutor de 30%, conforme a 
orientação do art. 40, § 7º, inciso I e II, da CF/1988, redação 
dada pela EC nº 41/2003?   x     

11 O cálculo da pensão foi com base no valor da aposentadoria do 
ex-servidor concedida pela média aritmética de acordo com a 
EC nº 41/2003 e Lei 10.887/2004? x       

12 O Título de Pensão consta todos os dados cadastrais e 
financeiros da pensão? x     14 

Comentário do analista: No que tange ao questionamento n° 4 referente a publicação no Órgão Oficial da Portaria de 
Pensão, cumpre salientar que consta no Processo Fls. 17 certidão informando que o ato concessivo de pensão foi 
afixado na sede da Prefeitura. 

 
DA ANÁLISE DO FORMULÁRIO DO FISCAP/TCE 
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01 Registro no FISCAP n° 816301   
02 Anexado ao processo  ( X) Sim ( ) Não 
03 3) Nome do responsável pelo ato  Nº CPF do responsável pelo ato 108.902.546-72 
  Nº ANÁLISE DO FORMULÁRIO SIM NÃO N/A FLS 
01 Dados do instituidor estão corretos? x     15 
02 A descrição dos fundamentos legais da aposentadoria do 

instituidor foi informada? x     15 
03 Os dados sobre o órgão/entidade e autoridade responsável 

estão corretos? x     15 
04 Os dados da concessão/alteração estão corretos? x     15 
05 A descrição dos fundamentos legais da pensão/alteração está 

correta? x     15 
06 Os dados dos benefícios estão corretos? x     16 
07 Os dados das vantagens estão corretos?     x   
08 O redutor (30%) foi inserido no campo "Dados de vantagens"?     x   
09 O formulário foi preenchido esclarecimentos do(a) Gestor(a) de 

Pessoal?     x   
10 Os dados dos beneficiários estão corretos? x     16 
11 A descrição dos fundamentos legais do beneficiário da 

pensão/alteração está correta? x     15 
12 A cota da pensão vitalícia e/ou temporária foi preenchida 

corretamente de acordo com a quantidade de beneficiários? x     16 
Comentário do analista:  

 

 

 

 

CHECK LIST DE CONCESSÃO DE PENSÃO 

IDENTIFICAÇÃO DO ATO DE PENSÃO 
Processo Nº 795/2014 Análise:       
  ( ) Inicial 
  (x) Revisão/Alteração 
Nome do(a) Instituidor(a)Luiz Gonzaga Lima                                                                 Sexo:     (x ) Masculino 

              () Feminino 
  
Data do óbito: 08/09/1995 
Pensão:  (x ) Vitalícia 

( ) Temporária 
BENEFICIÁRIOS 

Nome(s) e CPF: Alaide Mourão Lima - CPF: 029.135.816-09 
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Idade: 76 anos 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 Requerimento do(s) beneficiários(s) x     capa 
02 Declaração se recebe mais de duas pensões – Art. 60 da Lei 

4275/2005   x     
03 Declaração se recebe salário ou outros rendimentos   x     
04 Certidão de casamento x     2 
05 Certidão de nascimento do(s) filho(s)   x     
06 Certidão de óbito do(a) ex-servidor(a) x     3 
07 Documentos referentes à aposentadoria do servidor (cópias) 

- (PORTARIA QUE CONCEDEU APOSENTADORIA) x     s/n 
08 Mapa de tempo de serviço para fins de aposentadoria 

(SERVIDOR FALECIDO EM ATIVIDADE - CERTIDÃO DE TEMPO 
TOTAL DE SERVIÇO)   x     

09 Comprovante de rendimentos do servidor (último 
contracheque)   x     

10 Documento pessoal dos beneficiários (Identidade, CPF e 
Outros) x     1 

11 Título de concessão de pensão x     s/n 
12 Ato concessório publicado no ORGÃO OFICIAL   x     
13 Ato concessório de alteração nº     x   
14 Decisão Judicial para concessão/alteração de pensão   x     
15 Comprovante de conta corrente dos beneficiários   x     
16 Documentos que comprovam o vínculo e a dependência 

econômica do beneficiário com o servidor   x     
17 Declaração de união estável emitida pelo cartório, órgão ou 

pelo servidor (documento autenticado)   x     
18 Declaração de união estável por meio de testemunho de 

pessoas (documentação autenticada)   x     
19 Justificação Judicial sobre União Estável com servidor   x     
20 Laudo médico do(s) beneficiário(s)   x     
21 Tutela e/ou Curatela   x     
22 Documento indicando situação do ex-segurado na data do 

óbito (ativo ou inativo)  (CTC 154/08, Grade de Frequência 
ou Portaria de Aposentadoria)    x     

23 Documento indicando a data e a forma de ingresso do ex-
servidor no cargo público (Declaração do RH) x     10 
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24 Demonstrativos de cálculo da pensão, com dados do ex-
segurado e a fundamentação legal   x     

25 Demonstrativos de pagamento do benefício da pensão 
relativo ao mês subsequente à concessão   x     

26 Número do Processo e do registro, se houver, de 
aposentadoria ou do ex-segurado, no âmbito do TCE   x     

27 Formulário de concessão/alteração do FISCAP     x   
Comentário do analista:  A solicitação processo antigo,  com pouca  documentação comprobatório para a aquisição 
da pensão. Trazendo na atualização cadastral documentos atualizados.  

 
DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 No requerimento do(a) beneficiário(a) foi verificado se o 

embasamento legal está de acordo com a portaria de 
pensão?   x     

02 Os documentos pessoais do(s) beneficiário(s) estão 
autenticados pelo cartório ou pelo(a) servidor(a) do órgão? x     1 

03 Os documentos pessoais do beneficiário(s) contidos no 
processo que foram emitidos pelo órgão estão assinados 
pela autoridade competente? x     1 

04 O nome da autoridade que assinou a portaria de 
concessão/alteração está de acordo com a portaria 
publicada no Órgão Oficial?     x   

05 Os documentos de certidão de óbito, casamento e 
nascimento (originais ou cópias) estão autenticados? x     2 e 3 

06 Nos casos de concessão para a viúva e companheira, foi 
verificado se a certidão de casamento da viúva contém 
averbação de separação.     x   

07 O Laudo Médico foi emitido pela junta médica de órgão 
público, contendo a assinatura de três médico, no qual 
atestou a invalidez e incapacidade definitiva para o 
trabalho?     x   

08 A Declaração de união estável (companheira) emitida pelo 
cartório, órgão ou pelo servidor é posterior a data de 
separação do servidor com a viúva?     x   

09 A anexação dos três ou mais documentos comprovam o 
vínculo e a dependência econômica do servidor com a 
companheira ou outro beneficiário?     x   

10  A pensão será concedida à ex-esposa (separada 
judicialmente) por que ela recebe pensão alimentícia?     x   

11 A pensão será concedida para a viúva(o) e companheira(o), 
tendo em vista documentos comprobatórios?     x   

12 A viúva é a única beneficiária da pensão? x     4 
13 A companheira é a única beneficiária da pensão?   x     
14 Os filhos e enteados ou outros requerentes são os únicos 

beneficiários da pensão?   x     
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15 Os beneficiários da pensão são designados? (vitalícia ou 
temporária) x     8 

16 A Tutela/Curatela tem decisão definitiva proferida pela 
autoridade competente do judiciário?     x   

17 Consta no processo renúncia de beneficiário de pensão?     x   
18 A exclusão do beneficiário de pensão está justificada e 

fundamentada legalmente?     x   
19 O(s) beneficiário(s) da pensão declaram que estão em 

conformidade com o disposto do Art. 60 da Lei 4.275/2005 
(vedada mais de duas pensões).     x   

Comentário do analista: 

 

 
ATO DE PENSÃO 

01 1) Ato de pensão:  (x ) Concessão 
  ( ) Alteração 
02 2) Valor do benefício:  (x ) Sobre o valor do provento - Aposentado 
  ( ) Sobre o valor do vencimento - Ativo 
  ( ) Sobre o valor da média aritmética apurada 
03 3) Situação do Servidor:  (x) Ativo       

  
() 
Inativo       

04 4) Data do óbito:  ( x) Antes de 30/12/2003, não aplica redutor 
  ( ) Depois de 30/12/2003, aplica redutor 
06 6) Fundamentação legal utilizada:   

  
() Art. 40, § 7º, Inciso I, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  
( ) Art. 40, § 7º, inciso II, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  ( ) EC nº 20/1998 
  ( ) Parágrafo Único do Art. 3º da EC nº 47/2005 
  ( ) Art. 2º da Lei nº 10.887/2004 
  (x ) Outro 
07 7) Código(s) Fundamentos Legais da Aposentadoria no FISCAP: nºs: 

  
Comentário do analista: 

 
DA ANÁLISE DO ATO DE CONCESSÃO 

Nº  ANÁLISE DO ATO  SIM NÃO N/A FLS 
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01 O ato encaminhado trata de concessão de pensão? x       
02 O ato encaminhado trata de ato de alteração de pensão? x       
03 Na portaria de concessão e/ou alteração de pensão o 

fundamento legal está de acordo com a legislação vigente?   x     
04 A portaria de concessão ou alteração foi alterada por outra 

portaria ou por retificações publicadas em Órgão Oficial?   x     
05 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 

órgão é com base na aposentadoria voluntária do ex-
servidor?   x     

06 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria compulsória do ex-
servidor?   x     

07 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria por invalidez do ex-
servidor?   x     

08 A pensão requerida pela(o) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na remuneração do ex-servidor ativo? x       

09 Na concessão/alteração do ato de pensão, os requisitos 
estabelecidos por lei (art. 40, § 7º, Inciso I e II, da CF/1988 – 
redação dada pela EC nº 41/2003,  foram cumpridos?     x     

10 O cálculo da pensão foi aplicado o redutor de 30%, conforme 
a orientação do art. 40, § 7º, inciso I e II, da CF/1988, 
redação dada pela EC nº 41/2003?   x     

11 O cálculo da pensão foi com base no valor da aposentadoria 
do ex-servidor concedida pela média aritmética de acordo 
com a EC nº 41/2003 e Lei 10.887/2004?   x     

12 O Título de Pensão consta todos os dados cadastrais e 
financeiros da pensão? x     s/n 

Comentário do analista:  

 
DA ANÁLISE DO FORMULÁRIO DO FISCAP/TCE 

01 
Registro no FISCAP n° 34087/2013 

  
02 Anexado ao processo  ( ) Sim (x ) Não 
03 3) Nome do responsável pelo ato  Nº CPF do responsável pelo ato 
  Nº ANÁLISE DO FORMULÁRIO SIM NÃO N/A FLS 
01 Dados do instituidor estão corretos?   x     
02 A descrição dos fundamentos legais da aposentadoria do 

instituidor foi informada?   x     
03 Os dados sobre o órgão/entidade e autoridade responsável 

estão corretos?   x     
04 Os dados da concessão/alteração estão corretos?   x     
05 A descrição dos fundamentos legais da pensão/alteração 

está correta?   x     
06 Os dados dos benefícios estão corretos?   x     
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07 Os dados das vantagens estão corretos?   x     
08 O redutor (30%) foi inserido no campo "Dados de 

vantagens"?   x     
09 O formulário foi preenchido esclarecimentos do(a) Gestor(a) 

de Pessoal?   x     
10 Os dados dos beneficiários estão corretos?   x     
11 A descrição dos fundamentos legais do beneficiário da 

pensão/alteração está correta?   x     
12 A cota da pensão vitalícia e/ou temporária foi preenchida 

corretamente de acordo com a quantidade de beneficiários?   x     
Comentário do analista: Não consta no processo formulário do FISCAP. 

 

 

 

CHECK LIST DE CONCESSÃO DE PENSÃO 

IDENTIFICAÇÃO DO ATO DE PENSÃO 
Processo Nº 682/2013 Análise:       
  ( ) Inicial 
  (x) Revisão/Alteração 
Nome do(a) Instituidor(a)  Vanessa Magna Correia Sexo:     (x ) Masculino 

              ( ) Feminino 
CPF: 919.643-856-87 
Data do óbito: 31/08/2005 
Pensão:  ( ) Vitalícia 

(x ) Temporária 
BENEFICIÁRIOS 

Nome(s) e CPF: Ana Carolina Correia Camargos CPF: 106.696.096-84; Vitória Emily Camargo CPF: 106.696.106-90 e 
Ronaldo Silva Camargos CPF: 600.143.006-30 

Grau de parentesco:  filhas e esposo 

Idade:20;  16 anos e 50 anos 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
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01 Requerimento do(s) beneficiários(s) x       
02 Declaração se recebe mais de duas pensões – Art. 60 da Lei 

4275/2005   x     

03 Certidão de casamento     x   
04 Certidão de nascimento do(s) filho(s) x     2,3,4 
05 Certidão de óbito do(a) ex-servidor(a) x     8 
06 Documentos referentes à aposentadoria do servidor (cópias) 

- (PORTARIA QUE CONCEDEU APOSENTADORIA) x     25 

07 Certidão de tempo total de serviço / contribuição  x     18 
08 Comprovante de rendimentos do servidor (último 

contracheque) x     13 

09 Documento pessoal dos beneficiários (Identidade, CPF e 
Outros) x     29 

10 Ato de concessão de pensão x     25 
11 Ato concessório publicado no ORGÃO OFICIAL   x     
12 Ato concessório de alteração nº   x     
13 Decisão Judicial para concessão/alteração de pensão   x     
14 Comprovante de conta corrente dos beneficiários x       
15 Documentos que comprovam o vínculo e a dependência 

econômica do beneficiário com o servidor      x   

16 Laudo médico do(s) beneficiário(s)   x     
17 Tutela e/ou Curatela   x     
18 Documento indicando situação do ex-segurado na data do 

óbito (ativo ou inativo) x     17 

19 Documento indicando a data e a forma de ingresso do ex-
servidor no cargo público x     17 

20 Demonstrativo de cálculo da pensão, com dados do ex-
segurado e a fundamentação legal x     19 

21 Demonstrativo de pagamento do benefício da pensão 
relativo ao mês subsequente à concessão x     17 

22 Número do Processo e do registro, se houver, de 
aposentadoria ou do ex-segurado, no âmbito do TCE     x   

23 Formulário de concessão/alteração do FISCAP   x     
Comentário do analista: No que tange a pergunta n° 11 consta no processo fls. 24 certidão atestando que foi afixada 
o decreto na sede da prefeitura.  A analise foi feita apenas com os documentos atualizados das filhas não constando 
a atualização do companheiro, a analise foi realizada com a documentação constante no processo. 

 
DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 No requerimento do(a) beneficiário(a) foi verificado se o 

embasamento legal está de acordo com a portaria de 
pensão? 

  x     

02 Os documentos pessoais do(s) beneficiário(s) estão 
autenticados pelo cartório ou pelo(a) servidor(a) do órgão? x     2,3,4 

03 Os documentos pessoais do beneficiário(s) contidos no 
processo que foram emitidos pelo órgão estão assinados x     2,3,4 
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pela autoridade competente? 

04 Os documentos de certidão de óbito, casamento e 
nascimento (originais ou cópias) estão autenticados? x     2,3,4 e 8 

05 Nos casos de concessão para a viúva e companheira, foi 
verificado se a certidão de casamento da viúva contém 
averbação de separação. 

    x   

06 O Laudo Médico foi emitido pela junta médica de órgão 
público, contendo a assinatura de três médicos, no qual 
atestou  invalidez e incapacidade definitiva para o trabalho? 

    x   

07 A Declaração de união estável (companheira) emitida pelo 
cartório ou pelo servidor é posterior a data de separação do 
servidor com a viúva? 

    x   

08 A anexação dos três ou mais documentos comprovam o 
vínculo e a dependência econômica do servidor com a 
companheira ou outro beneficiário? 

    x   

09 A pensão será concedida à ex-esposa (separada 
judicialmente) por que ela recebe pensão alimentícia?     x   

10 A pensão será concedida para a viúva(o) e companheira(o), 
tendo em vista documentos comprobatórios?     x   

11 A viúva é a única beneficiária da pensão?   x     
12 A companheira é a única beneficiária da pensão?   x     
13 Os filhos e enteados ou outros requerentes são os únicos 

beneficiários da pensão?   x     

14 Os beneficiários da pensão são designados? (vitalícia ou 
temporária) x     25 

15 A Tutela/Curatela tem decisão definitiva proferida pela 
autoridade competente do judiciário?     x   

16 Consta no processo renúncia de beneficiário de pensão?   x     
17 A exclusão do beneficiário de pensão está justificada e 

fundamentada legalmente?   x     

18 O(s) beneficiário(s) da pensão declaram que estão em 
conformidade com o disposto do Art. 60 da Lei 4.275/2005 
(vedada mais de duas pensões). 

  x     

Comentário do analista: Não consta no requerimento a fundamentação legal. 

 
ATO DE PENSÃO 

01 1) Ato de pensão:  ( x) Concessão 
  ( ) Alteração 
02 2) Valor do benefício:  ( ) Sobre o valor do provento - Aposentado 
  (x ) Sobre o valor do vencimento - Ativo 
  ( ) Sobre o valor da média aritmética apurada 
03 3) Situação do Servidor:  ( x) Ativo       

  
( ) 
Inativo       
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04 4) Data do óbito: ( ) Antes de 30/12/2003, não aplica redutor 
  ( x) Depois de 30/12/2003, aplica redutor 

06 
6) Fundamentação legal utilizada:  ( ) Art. 40, § 7º, Inciso I, da CF/1988 – Redação 

dada pela EC nº 41/2003 

  
( ) Art. 40, § 7º, inciso II, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  ( ) EC nº 20/1998 
  ( ) Parágrafo Único do Art. 3º da EC nº 47/2005 
  ( ) Art. 2º da Lei nº 10.887/2004 
  ( x) Outro 
Comentário do analista: não consta fundamentação legal no ato de pensão. 

 
DA ANÁLISE DO ATO DE CONCESSÃO 

Nº  ANÁLISE DO ATO  SIM NÃO N/A FLS 
01 O ato encaminhado trata de concessão de pensão? x     25 
02 O ato encaminhado trata de ato de alteração de pensão?   x     
03 Na portaria de concessão e/ou alteração de pensão o 

fundamento legal está de acordo com a legislação vigente?   x     

04 A portaria de concessão ou alteração foi alterada por outra 
portaria ou por retificações publicadas no Órgão Oficial?   x     

05 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria voluntária do ex-
servidor? 

  x     

06 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria compulsória do ex-
servidor? 

  x     

07 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria por invalidez do ex-
servidor? 

  x     

08 A pensão requerida pela(o) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na remuneração do ex-servidor ativo? x       

09 Na concessão/alteração do ato de pensão, os requisitos 
estabelecidos por lei (art. 40, § 7º, Inciso I e II, da CF/1988 – 
redação dada pela EC nº 41/2003),  foram cumpridos?  

x     25 

10 O cálculo da pensão foi aplicado o redutor de 30%, conforme 
a orientação do art. 40, § 7º, inciso I e II, da CF/1988, 
redação dada pela EC nº 41/2003? 

  x     

11 O cálculo da pensão foi com base no valor da aposentadoria 
do ex-servidor concedida pela média aritmética de acordo 
com a EC nº 41/2003? 

  x     

12 O Ato de Pensão consta todos os dados cadastrais e 
financeiros da pensão? x     25 

Comentário do analista: 
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DA ANÁLISE DO FORMULÁRIO DO FISCAP/TCE 

01 Registro no FISCAP  Nº: 
02 Anexado ao processo (x ) Sim ( ) Não 
03 3) Nome do responsável pelo ato  Nº CPF do responsável pelo ato:  108.902.546-72 
  Nº ANÁLISE DO FORMULÁRIO SIM NÃO N/A FLS 
01 Dados do instituidor estão corretos? x       
02 A descrição dos fundamentos legais da aposentadoria do 

instituidor foi informada? x       

03 Os dados sobre o órgão/entidade e autoridade responsável 
estão corretos? x       

04 Os dados da concessão/alteração estão corretos? x       
05 A descrição dos fundamentos legais da pensão/alteração 

está correta? x       

06 Os dados dos benefícios estão corretos? x       
08 O redutor (30%) foi inserido no campo "Dados de 

vantagens"?   x     

09 O formulário foi preenchido esclarecimentos do(a) Gestor(a) 
de Pessoal?   x     

10 Os dados dos beneficiários estão corretos? x       
11 A descrição dos fundamentos legais do beneficiário da 

pensão/alteração está correta? x       

12 A cota da pensão vitalícia e/ou temporária foi preenchida 
corretamente de acordo com a quantidade de beneficiários? x       

Comentário do analista: Não consta a segunda folha do FISCAP com os dados do beneficiário e do benefício 

 

 
CHECK LIST DE CONCESSÃO DE PENSÃO 

 
    IDENTIFICAÇÃO DO ATO DE PENSÃO 

Processo Nº 582/2014 Análise:       
  ( ) Inicial 
  (x) Revisão/Alteração 
Nome do(a) Instituidor(a)  Wilson Agostinho Borges Sexo:     (x ) Masculino 

              ( ) Feminino 
CPF: 318.163.716-53 
Data do óbito: 22/08/2005 
Pensão:  (x ) Vitalícia 

( ) Temporária 
BENEFICIÁRIOS 
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Nome(s) e CPF: Maria Cândida Borges CPF: 676586446-68 

Grau de parentesco:  esposa 

Idade: 77 anos 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 Requerimento do(s) beneficiários(s) x     1 
02 Declaração se recebe mais de duas pensões – Art. 60 da Lei 

4275/2005   x     

03 Certidão de casamento x     4 
04 Certidão de nascimento do(s) filho(s)   x     
05 Certidão de óbito do(a) ex-servidor(a) x     2 
06 Documentos referentes à aposentadoria do servidor (cópias) 

- (PORTARIA QUE CONCEDEU APOSENTADORIA) x     19 

07 Certidão de tempo total de serviço / contribuição  x     21 
08 Comprovante de rendimentos do servidor (último 

contracheque) x     8 

09 Documento pessoal dos beneficiários (Identidade, CPF e 
Outros) x     5 

10 Ato de concessão de pensão x     19 
11 Ato concessório publicado no ORGÃO OFICIAL   x     
12 Ato concessório de alteração nº   x     
13 Decisão Judicial para concessão/alteração de pensão     x   
14 Comprovante de conta corrente dos beneficiários x     fl. 7 
15 Documentos que comprovam o vínculo e a dependência 

econômica do beneficiário com o servidor     x   

16 Laudo médico do(s) beneficiário(s)     x   
17 Tutela e/ou Curatela     x   
18 Documento indicando situação do ex-segurado na data do 

óbito (ativo ou inativo) x     8 

19 Documento indicando a data e a forma de ingresso do ex-
servidor no cargo público x     11 

20 Demonstrativo de cálculo da pensão, com dados do ex-
segurado e a fundamentação legal x     20 

21 Demonstrativo de pagamento do benefício da pensão 
relativo ao mês subsequente à concessão x     18 

22 Número do Processo e do registro, se houver, de 
aposentadoria ou do ex-segurado, no âmbito do TCE     x   

23 Formulário de concessão/alteração do FISCAP x       



 

403 
 

Comentário do analista: No que tange a pergunta n° 11 consta no processo fls. 12 certidão atestando que foi afixada 
o decreto na sede da prefeitura. 

 
     

 
DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 No requerimento do(a) beneficiário(a) foi verificado se o 

embasamento legal está de acordo com a portaria de 
pensão? 

  x     

02 Os documentos pessoais do(s) beneficiário(s) estão 
autenticados pelo cartório ou pelo(a) servidor(a) do órgão? x     5 

03 Os documentos pessoais do beneficiário(s) contidos no 
processo que foram emitidos pelo órgão estão assinados 
pela autoridade competente? 

x     5 

04 Os documentos de certidão de óbito, casamento e 
nascimento (originais ou cópias) estão autenticados? x     2 e 4 

05 Nos casos de concessão para a viúva e companheira, foi 
verificado se a certidão de casamento da viúva contém 
averbação de separação. 

  x     

06 O Laudo Médico foi emitido pela junta médica de órgão 
público, contendo a assinatura de três médicos, no qual 
atestou  invalidez e incapacidade definitiva para o trabalho? 

    x   

07 A Declaração de união estável (companheira) emitida pelo 
cartório ou pelo servidor é posterior a data de separação do 
servidor com a viúva? 

    x   

08 A anexação dos três ou mais documentos comprovam o 
vínculo e a dependência econômica do servidor com a 
companheira ou outro beneficiário? 

    x   

09 A pensão será concedida à ex-esposa (separada 
judicialmente) por que ela recebe pensão alimentícia?     x   

10 A pensão será concedida para a viúva(o) e companheira(o), 
tendo em vista documentos comprobatórios?     x   

11 A viúva é a única beneficiária da pensão? x     2 
12 A companheira é a única beneficiária da pensão?   x     
13 Os filhos e enteados ou outros requerentes são os únicos 

beneficiários da pensão?   x     

14 Os beneficiários da pensão são designados? (vitalícia ou 
temporária) x     19 

15 A Tutela/Curatela tem decisão definitiva proferida pela 
autoridade competente do judiciário?     x   

16 Consta no processo renúncia de beneficiário de pensão?   x     
17 A exclusão do beneficiário de pensão está justificada e 

fundamentada legalmente?     x   
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18 O(s) beneficiário(s) da pensão declaram que estão em 
conformidade com o disposto do Art. 60 da Lei 4.275/2005 
(vedada mais de duas pensões). 

  x     

Comentário do analista:  

      
 

ATO DE PENSÃO 
01 1) Ato de pensão:  ( x) Concessão 
  ( ) Alteração 
02 2) Valor do benefício:  ( ) Sobre o valor do provento - Aposentado 
  (x ) Sobre o valor do vencimento - Ativo 
  ( ) Sobre o valor da média aritmética apurada 
03 3) Situação do Servidor:  ( x) Ativo       

  
( ) 
Inativo       

04 4) Data do óbito: ( ) Antes de 30/12/2003, não aplica redutor 
  ( x) Depois de 30/12/2003, aplica redutor 

06 
6) Fundamentação legal utilizada:  ( ) Art. 40, § 7º, Inciso I, da CF/1988 – Redação 

dada pela EC nº 41/2003 

  
( ) Art. 40, § 7º, inciso II, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  ( ) EC nº 20/1998 
  ( ) Parágrafo Único do Art. 3º da EC nº 47/2005 
  ( ) Art. 2º da Lei nº 10.887/2004 
  ( x) Outro 
Comentário do analista: 

 
DA ANÁLISE DO ATO DE CONCESSÃO 

Nº  ANÁLISE DO ATO  SIM NÃO N/A FLS 
01 O ato encaminhado trata de concessão de pensão? x     19 
02 O ato encaminhado trata de ato de alteração de pensão?   x     
03 Na portaria de concessão e/ou alteração de pensão o 

fundamento legal está de acordo com a legislação vigente?   x     

04 A portaria de concessão ou alteração foi alterada por outra 
portaria ou por retificações publicadas no Órgão Oficial?   x     

05 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria voluntária do ex-
servidor? 

  x     
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06 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria compulsória do ex-
servidor? 

  x     

07 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria por invalidez do ex-
servidor? 

  x     

08 A pensão requerida pela(o) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na remuneração do ex-servidor ativo? x     20 

09 Na concessão/alteração do ato de pensão, os requisitos 
estabelecidos por lei (art. 40, § 7º, Inciso I e II, da CF/1988 – 
redação dada pela EC nº 41/2003),  foram cumpridos?  

  x     

10 O cálculo da pensão foi aplicado o redutor de 30%, conforme 
a orientação do art. 40, § 7º, inciso I e II, da CF/1988, 
redação dada pela EC nº 41/2003? 

  x     

11 O cálculo da pensão foi com base no valor da aposentadoria 
do ex-servidor concedida pela média aritmética de acordo 
com a EC nº 41/2003? 

  x     

12 O Ato de Pensão consta todos os dados cadastrais e 
financeiros da pensão? x     19 

Comentário do analista: não consta fundamentação legal no decreto de pensão. 

 

 
 

DA ANÁLISE DO FORMULÁRIO DO FISCAP/TCE 
01 Registro no FISCAP  Nº: 
02 Anexado ao processo (x ) Sim ( ) Não 
03 3) Nome do responsável pelo ato  Nº CPF do responsável pelo ato:  108.902.546-72 
  Nº ANÁLISE DO FORMULÁRIO SIM NÃO N/A FLS 
01 Dados do instituidor estão corretos? x       
02 A descrição dos fundamentos legais da aposentadoria do 

instituidor foi informada? x       

03 Os dados sobre o órgão/entidade e autoridade responsável 
estão corretos? x       

04 Os dados da concessão/alteração estão corretos? x       
05 A descrição dos fundamentos legais da pensão/alteração 

está correta? x       

06 Os dados dos benefícios estão corretos?   x     
08 O redutor (30%) foi inserido no campo "Dados de 

vantagens"?   x     

09 O formulário foi preenchido esclarecimentos do(a) Gestor(a) 
de Pessoal?   x     

10 Os dados dos beneficiários estão corretos?   x     
11 A descrição dos fundamentos legais do beneficiário da 

pensão/alteração está correta?   x     

12 A cota da pensão vitalícia e/ou temporária foi preenchida 
corretamente de acordo com a quantidade de beneficiários?   x     



 

406 
 

Comentário do analista: .Não consta a segunda folha do Fiscap com os dados do beneficiário e do benefício 

 

 

 

 

 

CHECK LIST DE CONCESSÃO DE PENSÃO 

 

IDENTIFICAÇÃO DO ATO DE PENSÃO 
Processo Nº 694/2014 Análise:       
  ( ) Inicial 
  (x) Revisão/Alteração 
Nome do(a) Instituidor(a)  Lucia Farage de Freitas Sexo:     (X ) Masculino 

              ( ) Feminino 
CPF:136.939.306-78 
Data do óbito: 03/02/1994 
Pensão:  (x ) Vitalícia 

( ) Temporária 
BENEFICIÁRIOS 

Nome(s) e CPF: Antônio Carlos Gumiero CPF: 471.935.067-49 

Grau de parentesco:  esposo 

Idade: 64 anos 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 Requerimento do(s) beneficiários(s) x     capa 
02 Declaração se recebe mais de duas pensões – Art. 60 da Lei 

4275/2005   x      

03 Certidão de casamento   x      
04 Certidão de nascimento do(s) filho(s)   x      
05 Certidão de óbito do(a) ex-servidor(a)   x      



 

407 
 

06 Documentos referentes à aposentadoria do servidor (cópias) - 
(PORTARIA QUE CONCEDEU APOSENTADORIA)   x      

07 Certidão de tempo total de serviço / contribuição    x      
08 Comprovante de rendimentos do servidor (último contracheque)   x      
09 Documento pessoal dos beneficiários (Identidade, CPF e Outros)   x      
10 Ato de concessão de pensão x     s/n 
11 Ato concessório publicado no ORGÃO OFICIAL   x      
12 Ato concessório de alteração nº   x      
13 Decisão Judicial para concessão/alteração de pensão   x      
14 Comprovante de conta corrente dos beneficiários   x      
15 Documentos que comprovam o vínculo e a dependência 

econômica do beneficiário com o servidor   x      

16 Laudo médico do(s) beneficiário(s)   x      
17 Tutela e/ou Curatela   x      
18 Documento indicando situação do ex-segurado na data do óbito 

(ativo ou inativo) x     7 

19 Documento indicando a data e a forma de ingresso do ex-servidor 
no cargo público   x      

20 Demonstrativo de cálculo da pensão, com dados do ex-segurado 
e a fundamentação legal         

21 demonstrativos de pagamento do benefício da pensão relativo ao 
mês subsequente à concessão   x     

22 Número do Processo e do registro, se houver, de aposentadoria 
ou do ex-segurado, no âmbito do TCE   x     

23 Formulário de concessão/alteração do FISCAP   x     
Comentário do analista: 

 
     

 
DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 No requerimento do(a) beneficiário(a) foi verificado se o 

embasamento legal está de acordo com a portaria de pensão?   x     

02 Os documentos pessoais do(s) beneficiário(s) estão autenticados 
pelo cartório ou pelo(a) servidor(a) do órgão?   x     

03 Os documentos pessoais do beneficiário(s) contidos no processo 
que foram emitidos pelo órgão estão assinados pela autoridade 
competente? 

  x     

04 Os documentos de certidão de óbito, casamento e nascimento 
(originais ou cópias) estão autenticados?   x     

05 Nos casos de concessão para a viúva e companheira, foi 
verificado se a certidão de casamento da viúva contém averbação 
de separação. 

  x     
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06 O Laudo Médico foi emitido pela junta médica de órgão público, 
contendo a assinatura de três médicos, no qual atestou  invalidez 
e incapacidade definitiva para o trabalho? 

  x     

07 A Declaração de união estável (companheira) emitida pelo 
cartório ou pelo servidor é posterior a data de separação do 
servidor com a viúva? 

  x     

08 A anexação dos três ou mais documentos comprovam o vínculo e 
a dependência econômica do servidor com a companheira ou 
outro beneficiário? 

  x     

09 A pensão será concedida à ex-esposa (separada judicialmente) 
por que ela recebe pensão alimentícia?   x     

10 A pensão será concedida para a viúva(o) e companheira(o), tendo 
em vista documentos comprobatórios?         

11 A viúva é a única beneficiária da pensão?   x   7 
12 A companheira é a única beneficiária da pensão?   x     
13 Os filhos e enteados ou outros requerentes são os únicos 

beneficiários da pensão?   x     

14 Os beneficiários da pensão são designados? (vitalícia ou 
temporária)   x     

15 A Tutela/Curatela tem decisão definitiva proferida pela 
autoridade competente do judiciário?   x     

16 Consta no processo renúncia de beneficiário de pensão?   x     
17 A exclusão do beneficiário de pensão está justificada e 

fundamentada legalmente?   x     

18 O(s) beneficiário(s) da pensão declaram que estão em 
conformidade com o disposto do Art. 60 da Lei 4.275/2005 
(vedada mais de duas pensões). 

  x     

Comentário do analista: no que tange a pergunta n° 11 consta no relatório do Chefe da Divisão de Recursos 
Humanos fl. 07 que havia mais 2 beneficiários da pensão os filhos, no entanto na analise na presente data foi 
informado pela Divisão Administrativa do instituto, que atualmente o único beneficiário é o Sr. Antônio Carlos 
Gumiero, visto que os filhos já são maiores de 21 anos, não sendo inválidos. 

 
ATO DE PENSÃO 

01 1) Ato de pensão:  ( x) Concessão 
  ( ) Alteração 
02 2) Valor do benefício:  ( ) Sobre o valor do provento - Aposentado 
  (x ) Sobre o valor do vencimento - Ativo 
  ( ) Sobre o valor da média aritmética apurada 
03 3) Situação do Servidor:  ( ) Ativo       

  
( x) 
Inativo       

04 4) Data do óbito: (x ) Antes de 30/12/2003, não aplica redutor 
  ( ) Depois de 30/12/2003, aplica redutor 

06 
6) Fundamentação legal utilizada:  ( ) Art. 40, § 7º, Inciso I, da CF/1988 – 

Redação dada pela EC nº 41/2003 

  
( ) Art. 40, § 7º, inciso II, da CF/1988 – 
Redação dada pela EC nº 41/2003 



 

409 
 

  ( ) EC nº 20/1998 

  
( ) Parágrafo Único do Art. 3º da EC nº 
47/2005 

  ( ) Art. 2º da Lei nº 10.887/2004 
  ( x) Outro 
Comentário do analista: 

 
DA ANÁLISE DO ATO DE CONCESSÃO 

Nº  ANÁLISE DO ATO  SIM NÃO N/A FLS 
01 O ato encaminhado trata de concessão de pensão? x     s/n 
02 O ato encaminhado trata de ato de alteração de pensão?   x     
03 Na portaria de concessão e/ou alteração de pensão o 

fundamento legal está de acordo com a legislação vigente?   x     

04 A portaria de concessão ou alteração foi alterada por outra 
portaria ou por retificações publicadas no Órgão Oficial?   x     

05 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria voluntária do ex-servidor?   x     

06 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria compulsória do ex-servidor?   x     

07 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria por invalidez do ex-servidor?   x     

08 A pensão requerida pela(o) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na remuneração do ex-servidor ativo? x     9 

09 Na concessão/alteração do ato de pensão, os requisitos 
estabelecidos por lei (art. 40, § 7º, Inciso I e II, da CF/1988 – 
redação dada pela EC nº 41/2003),  foram cumpridos?  

  x     

10 O cálculo da pensão foi aplicado o redutor de 30%, conforme a 
orientação do art. 40, § 7º, inciso I e II, da CF/1988, redação dada 
pela EC nº 41/2003? 

  x     

11 O cálculo da pensão foi com base no valor da aposentadoria do 
ex-servidor concedida pela média aritmética de acordo com a EC 
nº 41/2003? 

  x     

12 O Ato de Pensão consta todos os dados cadastrais e financeiros 
da pensão?   x     

Comentário do analista: 

 
DA ANÁLISE DO FORMULÁRIO DO FISCAP/TCE 

01 Registro no FISCAP  Nº: 
02 Anexado ao processo ( ) Sim (x ) Não 
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03 3) Nome do responsável pelo ato  Nº CPF do responsável pelo ato:   
  Nº ANÁLISE DO FORMULÁRIO SIM NÃO N/A FLS 
01 Dados do instituidor estão corretos?     x   
02 A descrição dos fundamentos legais da aposentadoria do 

instituidor foi informada?     x   

03 Os dados sobre o órgão/entidade e autoridade responsável estão 
corretos?     x   

04 Os dados da concessão/alteração estão corretos?     x   
05 A descrição dos fundamentos legais da pensão/alteração está 

correta?     x   

06 Os dados dos benefícios estão corretos?     x   
08 O redutor (30%) foi inserido no campo "Dados de vantagens"?     x   
09 O formulário foi preenchido esclarecimentos do(a) Gestor(a) de 

Pessoal?     x   

10 Os dados dos beneficiários estão corretos?     x   
11 A descrição dos fundamentos legais do beneficiário da 

pensão/alteração está correta?     x   

12 A cota da pensão vitalícia e/ou temporária foi preenchida 
corretamente de acordo com a quantidade de beneficiários?     x   

Comentário do analista: não consta anexado ao processo o FISCAP. 
 

 

CHECK LIST DE CONCESSÃO DE PENSÃO 

 

IDENTIFICAÇÃO DO ATO DE PENSÃO 
Processo Nº599/2014 Análise:       
  ( ) Inicial 
  (x) Revisão/Alteração 
Nome do(a) Instituidor(a)  Onésio Vicente  Sexo:     (X ) Masculino 

              ( ) Feminino 
CPF: 343523926-34 
Data do óbito: 05/06/2011 
Pensão:  (x ) Vitalícia 

( ) Temporária 
BENEFICIÁRIOS 

Nome(s) e CPF: Juvercina Maria de Oliveira CPF: 634.059.976-15 

Grau de parentesco:  esposa 

Idade: 74 anos 
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Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 Requerimento do(s) beneficiários(s) x     1 
02 Declaração se recebe mais de duas pensões – Art. 60 da Lei 

4275/2005 x     2 

03 Certidão de casamento x     6 
04 Certidão de nascimento do(s) filho(s)     x   
05 Certidão de óbito do(a) ex-servidor(a) x     5 
06 Documentos referentes à aposentadoria do servidor (cópias) - 

(PORTARIA QUE CONCEDEU APOSENTADORIA) x     11 

07 Certidão de tempo total de serviço / contribuição      x     
08 Comprovante de rendimentos do servidor (último 

contracheque) x     10 

09 Documento pessoal dos beneficiários (Identidade, CPF e 
Outros) x     3 

10 Ato de concessão de pensão x     20 
11 Ato concessório publicado no ORGÃO OFICIAL x     21 
12 Ato concessório de alteração nº   x     
13 Decisão Judicial para concessão/alteração de pensão   x     
14 Comprovante de conta corrente dos beneficiários x     fl. 8 
15 Documentos que comprovam o vínculo e a dependência 

econômica do beneficiário com o servidor     x   

16 Laudo médico do(s) beneficiário(s)     x   
17 Tutela e/ou Curatela     x   
18 Documento indicando situação do ex-segurado na data do 

óbito (ativo ou inativo) x     11 

19 Documento indicando a data e a forma de ingresso do ex-
servidor no cargo público   x     

20 Demonstrativo de cálculo da pensão, com dados do ex-
segurado e a fundamentação legal x     12 

21 Demonstrativo de pagamento do benefício da pensão relativo 
ao mês subsequente à concessão x     17 

22 Número do Processo e do registro, se houver, de 
aposentadoria ou do ex-segurado, no âmbito do TCE   x     

23 Formulário de concessão/alteração do FISCAP x     28 
Comentário do analista: 

 
DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 No requerimento do(a) beneficiário(a) foi verificado se o 

embasamento legal está de acordo com a portaria de pensão? x     1 
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02 Os documentos pessoais do(s) beneficiário(s) estão 
autenticados pelo cartório ou pelo(a) servidor(a) do órgão? x     3 

03 Os documentos pessoais do beneficiário(s) contidos no 
processo que foram emitidos pelo órgão estão assinados pela 
autoridade competente? 

x     3 

04 Os documentos de certidão de óbito, casamento e 
nascimento (originais ou cópias) estão autenticados? x     5 e 6 

05 Nos casos de concessão para a viúva e companheira, foi 
verificado se a certidão de casamento da viúva contém 
averbação de separação. 

    x   

06 O Laudo Médico foi emitido pela junta médica de órgão 
público, contendo a assinatura de três médicos, no qual 
atestou  invalidez e incapacidade definitiva para o trabalho? 

    x   

07 A Declaração de união estável (companheira) emitida pelo 
cartório ou pelo servidor é posterior a data de separação do 
servidor com a viúva? 

    x   

08 A anexação dos três ou mais documentos comprovam o 
vínculo e a dependência econômica do servidor com a 
companheira ou outro beneficiário? 

    x   

09 A pensão será concedida à ex-esposa (separada 
judicialmente) por que ela recebe pensão alimentícia?     x   

10 A pensão será concedida para a viúva(o) e companheira(o), 
tendo em vista documentos comprobatórios?     x   

11 A viúva é a única beneficiária da pensão?   x     
12 A companheira é a única beneficiária da pensão?     x   
13 Os filhos e enteados ou outros requerentes são os únicos 

beneficiários da pensão?     x   

14 Os beneficiários da pensão são designados? (vitalícia ou 
temporária) x     15 

15 A Tutela/Curatela tem decisão definitiva proferida pela 
autoridade competente do judiciário?     x   

16 Consta no processo renúncia de beneficiário de pensão?     x   
17 A exclusão do beneficiário de pensão está justificada e 

fundamentada legalmente?     x   

18 O(s) beneficiário(s) da pensão declaram que estão em 
conformidade com o disposto do Art. 60 da Lei 4.275/2005 
(vedada mais de duas pensões). 

x     2 

Comentário do analista: 

 
ATO DE PENSÃO 

01 1) Ato de pensão:  ( x) Concessão 
  ( ) Alteração 
02 2) Valor do benefício:  ( x) Sobre o valor do provento - Aposentado 
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  ( ) Sobre o valor do vencimento - Ativo 
  ( ) Sobre o valor da média aritmética apurada 
03 3) Situação do Servidor:  ( ) Ativo       

  
( x) 
Inativo       

04 4) Data do óbito: ( ) Antes de 30/12/2003, não aplica redutor 
  (x ) Depois de 30/12/2003, aplica redutor 

06 
6) Fundamentação legal utilizada:  ( x) Art. 40, § 7º, Inciso I, da CF/1988 – Redação 

dada pela EC nº 41/2003 

  
( ) Art. 40, § 7º, inciso II, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  ( ) EC nº 20/1998 
  ( ) Parágrafo Único do Art. 3º da EC nº 47/2005 
  ( ) Art. 2º da Lei nº 10.887/2004 
  ( ) Outro 
Comentário do analista: 

 
DA ANÁLISE DO ATO DE CONCESSÃO 

Nº  ANÁLISE DO ATO  SIM NÃO N/A FLS 
01 O ato encaminhado trata de concessão de pensão? x     15 
02 O ato encaminhado trata de ato de alteração de pensão?   x     
03 Na portaria de concessão e/ou alteração de pensão o 

fundamento legal está de acordo com a legislação vigente? x     15 

04 A portaria de concessão ou alteração foi alterada por outra 
portaria ou por retificações publicadas no Órgão Oficial? x     20 

05 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria voluntária do ex-
servidor? 

x     11 

06 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria compulsória do ex-
servidor? 

  x     

07 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria por invalidez do ex-
servidor? 

  x     

08 A pensão requerida pela(o) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na remuneração do ex-servidor ativo?   x     

09 Na concessão/alteração do ato de pensão, os requisitos 
estabelecidos por lei (art. 40, § 7º, Inciso I e II, da CF/1988 – 
redação dada pela EC nº 41/2003),  foram cumpridos?  

x     15 

10 O cálculo da pensão foi aplicado o redutor de 30%, conforme 
a orientação do art. 40, § 7º, inciso I e II, da CF/1988, redação 
dada pela EC nº 41/2003? 

  x     

11 O cálculo da pensão foi com base no valor da aposentadoria 
do ex-servidor concedida pela média aritmética de acordo 
com a EC nº 41/2003? 

  x     
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12 O Ato de Pensão consta todos os dados cadastrais e 
financeiros da pensão? x     15 

Comentário do analista: 

 
DA ANÁLISE DO FORMULÁRIO DO FISCAP/TCE 

01 Registro no FISCAP  Nº:864987 
02 Anexado ao processo ( x) Sim ( ) Não 
03 3) Nome do responsável pelo ato  Nº CPF do responsável pelo ato:  271.180.026-15 
  Nº ANÁLISE DO FORMULÁRIO SIM NÃO N/A FLS 
01 Dados do instituidor estão corretos? x     28 
02 A descrição dos fundamentos legais da aposentadoria do 

instituidor foi informada? x     28 

03 Os dados sobre o órgão/entidade e autoridade responsável 
estão corretos? x     28v 

04 Os dados da concessão/alteração estão corretos? x     28v 
05 A descrição dos fundamentos legais da pensão/alteração está 

correta? x     28 

06 Os dados dos benefícios estão corretos? x     28v 
08 O redutor (30%) foi inserido no campo "Dados de vantagens"?     x   
09 O formulário foi preenchido esclarecimentos do(a) Gestor(a) 

de Pessoal?   x     

10 Os dados dos beneficiários estão corretos? x     28v 
11 A descrição dos fundamentos legais do beneficiário da 

pensão/alteração está correta? x     28v 

12 A cota da pensão vitalícia e/ou temporária foi preenchida 
corretamente de acordo com a quantidade de beneficiários? x     28v 

Comentário do analista: 

 

 

 

CHECK LIST DE CONCESSÃO DE PENSÃO 

 

IDENTIFICAÇÃO DO ATO DE PENSÃO 
Processo Nº213/2013 Análise:       
  ( ) Inicial 
  (x) Revisão/Alteração 



 

415 
 

Nome do(a) Instituidor(a)  Pedro Gilberto Herreiras Sexo:     (X ) Masculino 

              ( ) Feminino 

CPF:199.910.370-04 
Data do óbito: 08/08/2009 
Pensão:  (x ) Vitalícia 

(x ) Temporária 
BENEFICIÁRIOS 

Nome(s) e CPF: Matheus Rezende Herreiras CPF 118.073.646-07;  Rafaela Rezende Herreiras CPF 118.073.616-83 e 
Elza Fátima Rezende Herreiras, CPF: 546.755.966-49 

Grau de parentesco: Filhos e Esposa 

Idade: 16 anos; 15 anos e 54 anos  

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 

01 Requerimento do(s) beneficiários(s) x     1 

02 Declaração se recebe mais de duas pensões – Art. 60 da Lei 
4275/2005 x     2 

03 Certidão de casamento x     8 

04 Certidão de nascimento do(s) filho(s) x     9 e 10 

05 Certidão de óbito do(a) ex-servidor(a) x     6 

06 Documentos referentes à aposentadoria do servidor (cópias) - 
(PORTARIA QUE CONCEDEU APOSENTADORIA) x     16 

07 
Certidão de tempo total de serviço / contribuição  x     15 

08 Comprovante de rendimentos do servidor (último contracheque) x     5 

09 Documento pessoal dos beneficiários (Identidade, CPF e Outros) x     3 

10 Ato de concessão de pensão x     22 

11 Ato concessório publicado no ORGÃO OFICIAL   x     

12 Ato concessório de alteração nº     x   

13 Decisão Judicial para concessão/alteração de pensão   x     

14 Comprovante de conta corrente dos beneficiários x     11 a 13 

15 Documentos que comprovam o vínculo e a dependência 
econômica do beneficiário com o servidor     x   
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16 Laudo médico do(s) beneficiário(s)     x   

17 Tutela e/ou Curatela     x   

18 Documento indicando situação do ex-segurado na data do óbito 
(ativo ou inativo) x     5 

19 Documento indicando a data e a forma de ingresso do ex-servidor 
no cargo público   x     

20 Demonstrativo de cálculo da pensão, com dados do ex-segurado e 
a fundamentação legal x     17 

21 Demonstrativo de pagamento do benefício da pensão relativo ao 
mês subsequente à concessão x     18 

22 Número do Processo e do registro, se houver, de aposentadoria 
ou do ex-segurado, no âmbito do TCE   x     

23 Formulário de concessão/alteração do FISCAP         

Comentário do analista: Consta no processo Certidão de fls. 23 certificando que o ato da pensão foi publicado n o 
órgão Oficial do Município. 

 
DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 No requerimento do(a) beneficiário(a) foi verificado se o 

embasamento legal está de acordo com a portaria de pensão? x     2 

02 Os documentos pessoais do(s) beneficiário(s) estão autenticados 
pelo cartório ou pelo(a) servidor(a) do órgão? x     3, 8 e 9 

03 Os documentos pessoais do beneficiário(s) contidos no processo 
que foram emitidos pelo órgão estão assinados pela autoridade 
competente? 

x     3 

04 Os documentos de certidão de óbito, casamento e nascimento 
(originais ou cópias) estão autenticados? x     6,8,9 e10 

05 Nos casos de concessão para a viúva e companheira, foi verificado 
se a certidão de casamento da viúva contém averbação de 
separação. 

    x   

06 O Laudo Médico foi emitido pela junta médica de órgão público, 
contendo a assinatura de três médicos, no qual atestou  invalidez 
e incapacidade definitiva para o trabalho? 

    x   

07 A Declaração de união estável (companheira) emitida pelo 
cartório ou pelo servidor é posterior a data de separação do 
servidor com a viúva? 

    x   

08 A anexação dos três ou mais documentos comprovam o vínculo e 
a dependência econômica do servidor com a companheira ou 
outro beneficiário? 

    x   

09 A pensão será concedida à ex-esposa (separada judicialmente) por 
que ela recebe pensão alimentícia?     x   

10 A pensão será concedida para a viúva(o) e companheira(o), tendo 
em vista documentos comprobatórios?     x   
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11 A viúva é a única beneficiária da pensão?   x     

12 A companheira é a única beneficiária da pensão?   x     

13 Os filhos e enteados ou outros requerentes são os únicos 
beneficiários da pensão?   x     

14 Os beneficiários da pensão são designados? (vitalícia ou 
temporária) x     22 

15 A Tutela/Curatela tem decisão definitiva proferida pela autoridade 
competente do judiciário?     x   

16 Consta no processo renúncia de beneficiário de pensão?   x     

17 A exclusão do beneficiário de pensão está justificada e 
fundamentada legalmente?   x     

18 O(s) beneficiário(s) da pensão declaram que estão em 
conformidade com o disposto do Art. 60 da Lei 4.275/2005 
(vedada mais de duas pensões). 

  x     

Comentário do analista: 

 

 
 

ATO DE PENSÃO 

01 1) Ato de pensão:  ( x) Concessão 

  ( ) Alteração 

02 2) Valor do benefício:  ( x) Sobre o valor do provento - Aposentado 

  ( ) Sobre o valor do vencimento - Ativo 

  
( ) Sobre o valor da média aritmética 
apurada 

03 3) Situação do Servidor:  ( ) Ativo       

  
( x) 
Inativo       

04 4) Data do óbito: ( ) Antes de 30/12/2003, não aplica redutor 

  (x ) Depois de 30/12/2003, aplica redutor 

06 

6) Fundamentação legal utilizada:  ( x) Art. 40, § 7º, Inciso I, da CF/1988 – 
Redação dada pela EC nº 41/2003 

  

( ) Art. 40, § 7º, inciso II, da CF/1988 – 
Redação dada pela EC nº 41/2003 

  
( ) EC nº 20/1998 

  
( ) Parágrafo Único do Art. 3º da EC nº 
47/2005 

  ( ) Art. 2º da Lei nº 10.887/2004 
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  ( ) Outro 

Comentário do analista: 

 
DA ANÁLISE DO ATO DE CONCESSÃO 

Nº  ANÁLISE DO ATO  SIM NÃO N/A FLS 
01 O ato encaminhado trata de concessão de pensão? x     22 

02 O ato encaminhado trata de ato de alteração de pensão?   x     

03 Na portaria de concessão e/ou alteração de pensão o fundamento 
legal está de acordo com a legislação vigente? x     22 

04 A portaria de concessão ou alteração foi alterada por outra 
portaria ou por retificações publicadas no Órgão Oficial?   x     

05 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo órgão 
é com base na aposentadoria voluntária do ex-servidor?   x     

06 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo órgão 
é com base na aposentadoria compulsória do ex-servidor?   x     

07 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo órgão 
é com base na aposentadoria por invalidez do ex-servidor? x     16 

08 A pensão requerida pela(o) beneficiária(o) e concedida pelo órgão 
é com base na remuneração do ex-servidor ativo?   x     

09 Na concessão/alteração do ato de pensão, os requisitos 
estabelecidos por lei (art. 40, § 7º, Inciso I e II, da CF/1988 – 
redação dada pela EC nº 41/2003),  foram cumpridos?  

x     16 

10 O cálculo da pensão foi aplicado o redutor de 30%, conforme a 
orientação do art. 40, § 7º, inciso I e II, da CF/1988, redação dada 
pela EC nº 41/2003? 

  x     

11 O cálculo da pensão foi com base no valor da aposentadoria do 
ex-servidor concedida pela média aritmética de acordo com a EC 
nº 41/2003? 

  x     

12 O Ato de Pensão consta todos os dados cadastrais e financeiros da 
pensão? x     16 

Comentário do analista: 

 
DA ANÁLISE DO FORMULÁRIO DO FISCAP/TCE 

01 Registro no FISCAP  Nº:18865/2015 
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02 Anexado ao processo ( x) Sim ( ) Não 

03 3) Nome do responsável pelo ato  Nº CPF do responsável pelo ato 

  Nº ANÁLISE DO FORMULÁRIO SIM NÃO N/A FLS 

01 Dados do instituidor estão corretos? x     41 

02 A descrição dos fundamentos legais da aposentadoria do 
instituidor foi informada? x     41 

03 Os dados sobre o órgão/entidade e autoridade responsável estão 
corretos? x     41v 

04 Os dados da concessão/alteração estão corretos? x     41/42 

05 A descrição dos fundamentos legais da pensão/alteração está 
correta? x     41 

06 Os dados dos benefícios estão corretos? x     41/42 

08 O redutor (30%) foi inserido no campo "Dados de vantagens"?   x     

09 O formulário foi preenchido esclarecimentos do(a) Gestor(a) de 
Pessoal?   x     

10 Os dados dos beneficiários estão corretos? x     41/42 

11 A descrição dos fundamentos legais do beneficiário da 
pensão/alteração está correta? x     41 

12 A cota da pensão vitalícia e/ou temporária foi preenchida 
corretamente de acordo com a quantidade de beneficiários? x     41/42 

Comentário do analista: 

 

CHECK LIST DE CONCESSÃO DE PENSÃO 

     IDENTIFICAÇÃO DO ATO DE PENSÃO 
Processo Nº: 407/2013 Análise:       
  ( ) Inicial 
  (x) Revisão/Alteração 
Nome do(a) Instituidor(a): Nilzo Vieira Sandes Sexo:     (x ) Masculino 

                  ( ) Feminino 

CPF: 897.942.656-91 
Data do óbito: 23/01/2010 
Pensão:  (x) Vitalícia 

( ) Temporária 
BENEFICIÁRIOS 

Nome(s) e CPF: Aurora Severina da Silva 
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Grau de parentesco: Companheira 

Idade: 67 

 
DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 Requerimento do(s) beneficiários(s) x     1 
02 Declaração se recebe mais de duas pensões – Art. 225 da Lei 8.112/90   x   2 
03 Declaração se recebe salário ou outros rendimentos     x   
04 Certidão de casamento     x   
05 Certidão de nascimento do(s) filho(s)     x   
06 Certidão de óbito do(a) ex-servidor(a) x     4 
07 Documentos referentes à aposentadoria do servidor (cópias) x     16, 17, 18, 19 
08 Mapa de tempo de serviço para fins de aposentadoria     x   
09 Comprovante de rendimentos do servidor (último contracheque) x     17 
10 Documento pessoal dos beneficiários (Identidade, CPF e Outros) x     3 
11 Título de concessão de pensão x     23 
12 Ato concessório publicado no Órgão Oficial x     24 
13 Ato concessório de alteração nº     x   
14 Decisão Judicial para concessão/alteração de pensão     x   
15 Comprovante de conta corrente dos beneficiários x     22 
16 Documentos que comprovam o vínculo e a dependência econômica do 

beneficiário com o servidor x     9, 15 e 20 
17 Declaração de união estável emitida pelo cartório, órgão ou pelo servidor 

(documento autenticado) x     20 
18 Declaração de união estável por meio de testemunho de pessoas 

(documentação autenticada) x     20 
19 Justificação Judicial sobre União Estável com servidor x     9 
20 Laudo médico do(s) beneficiário(s)     x   
21 Tutela e/ou Curatela     x   
22 Formulário de concessão/alteração do FISCAP     x   
Comentário do analista: 
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DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SI
M NÃO N/A FLS 

01 No requerimento do(a) beneficiário(a) foi verificado se o embasamento legal está 
de acordo com a portaria de pensão? x     1 e 23 

02 Os documentos pessoais do(s) beneficiário(s) estão autenticados pelo cartório ou 
pelo(a) servidor(a) do órgão? x     1 a 12 

03 Os documentos pessoais do beneficiário(s) contidos no processo que foram 
emitidos pelo órgão estão assinados pela autoridade competente? x     1 a 12 

04 O nome da autoridade que assinou a portaria de concessão/alteração está de 
acordo com a portaria publicada no Órgão Oficial? x     23 e24 

05 Os documentos de certidão de óbito, casamento e nascimento (originais ou 
cópias) estão autenticados? x     4 e 10 

06 Nos casos de concessão para a viúva e companheira, foi verificado se a certidão de 
casamento da viúva contém averbação de separação.     x   

07 O Laudo Médico foi emitido pela junta médica de órgão público, contendo a 
assinatura de três médico, no qual atestou a invalidez e incapacidade definitiva 
para o trabalho? 

    x   

08 A Declaração de união estável (companheira) emitida pelo cartório, órgão ou pelo 
servidor é posterior a data de separação do servidor com a viúva? x     20 

09 A anexação dos três ou mais documentos comprovam o vínculo e a dependência 
econômica do servidor com a companheira ou outro beneficiário? x     14, 15 e 12 

10  A pensão será concedida à ex-esposa (separada judicialmente) por que ela recebe 
pensão alimentícia?   x     

11 A pensão será concedida para a viúva(o) e companheira(o), tendo em vista 
documentos comprobatórios?   x     

12 A viúva é a única beneficiária da pensão?   x     

13 A companheira é a única beneficiária da pensão? x     20 

14 Os filhos e enteados ou outros requerentes são os únicos beneficiários da pensão?   x     

15 Os beneficiários da pensão são designados? (vitalícia ou temporária) x     23 

16 A Tutela/Curatela tem decisão definitiva proferida pela autoridade competente do 
judiciário?   x     

17 Consta no processo renúncia de beneficiário de pensão?     x   

18 A exclusão do beneficiário de pensão está justificada e fundamentada legalmente?     x   

19 O(s) beneficiário(s) da pensão declaram que estão em conformidade com o 
disposto do Art. 60 da Lei 4.275/2005 (vedada mais de duas pensões). x     2 

Comentário do analista: 

 
ATO DE PENSÃO 
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01 1) Ato de pensão:  (x ) Concessão 

  (  ) Alteração 

02 2) Valor do benefício:  ( x ) Sobre o valor do provento - Aposentado 

  ( ) Sobre o valor do vencimento - Ativo 

  ( ) Sobre o valor da média aritmética apurada 

03 3) Situação do Servidor:  ( ) Ativo       

  (x ) Inativo       

04 4) Data do óbito:  ( ) Antes de 30/12/2003, não aplica redutor 

  (x ) Depois de 30/12/2003, aplica redutor 

06 6) Fundamentação legal utilizada:   

  

(x ) Art. 40, § 7º, Inciso I, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  

( ) Art. 40, § 7º, inciso II, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  ( ) EC nº 20/1998 

  ( ) Parágrafo Único do Art. 3º da EC nº 47/2005 

  ( ) Art. 2º da Lei nº 10.887/2004 

  ( ) Outro 

07 7) Código(s) Fundamentos Legais da Aposentadoria no FISCAP net: nºs: 

  
Comentário do analista: 

 

 
DA ANÁLISE DO ATO DE CONCESSÃO 

Nº  ANÁLISE DO ATO  SIM NÃO N/A FLS 
01 O ato encaminhado trata de concessão de pensão? x     23 

02 O ato encaminhado trata de ato de alteração de pensão?   x   23 

03 Na portaria de concessão e/ou alteração de pensão o fundamento legal está de 
acordo com a legislação vigente?   x     

04 A portaria de concessão ou alteração foi alterada por outra portaria ou por 
retificações publicadas em ÓRGÃO OFICIAL?   x     

05 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo órgão é com base na 
aposentadoria voluntária do ex-servidor?     x   

06 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo órgão é com base na 
aposentadoria compulsória do ex-servidor? x     16 e 23 
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07 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo órgão é com base na 
aposentadoria por invalidez do ex-servidor?     x   

08 A pensão requerida pela(o) beneficiária(o) e concedida pelo órgão é com base na 
remuneração do ex-servidor ativo?     x   

09 
Na concessão/alteração do ato de pensão, os requisitos estabelecidos por lei (art. 40, 
§ 7º, Inciso I e II, da CF/1988 – redação dada pela EC nº 41/2003), foram cumpridos? x     23 

10 O cálculo da pensão foi aplicado o redutor de 30%, conforme a orientação do art. 40, 
§ 7º, inciso I e II, da CF/1988, redação dada pela EC nº 41/2003?     x   

11 O cálculo da pensão foi com base no valor da aposentadoria do ex-servidor concedida 
pela média aritmética de acordo com a EC nº 41/2003 e Lei 10.887/2004?     x   

12 O Título de Pensão consta todos os dados cadastrais e financeiros da pensão? x     22 

Comentário do analista: 

 
DA ANÁLISE DO FORMULÁRIO DO FISCAP/TCU 

01 Registro no Fiscap Nº: 674603 
02 Anexado ao processo  ( x ) Sim ( ) Não 
03 3) Nome do responsável pelo ato: José Ivan Palma 

Souza Nº CPF do responsável pelo ato: 271.180.026-15 

  Nº ANÁLISE DO FORMULÁRIO SIM NÃO N/A FLS 
01 Dados do instituidor estão corretos? x     25 
02 A descrição dos fundamentos legais da 

aposentadoria do instituidor foi informada? x     25 

03 Os dados sobre o órgão/entidade e autoridade 
responsável estão corretos? x     25 

04 Os dados da concessão/alteração estão corretos? x     23 a 26 
05 A descrição dos fundamentos legais da 

pensão/alteração está correta? x     25 

06 Os dados dos benefícios estão corretos? x     22 e 26 
07 Os dados das vantagens estão corretos?     x   

08 O redutor (30%) foi inserido no campo "Dados de 
vantagens"?     x   

09 O formulário foi preenchido esclarecimentos do(a) 
Gestor(a) de Pessoal?     x   

10 Os dados dos beneficiários estão corretos? x     3 e 26 

11 A descrição dos fundamentos legais do 
beneficiário da pensão/alteração está correta? x     25 

12 A cota da pensão vitalícia e/ou temporária foi 
preenchida corretamente de acordo com a 
quantidade de beneficiários? 

x     25 

Comentário do analista: 
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CHECK LIST DE CONCESSÃO DE PENSÃO 

     IDENTIFICAÇÃO DO ATO DE PENSÃO 
Processo Nº: 212/2013 Análise:       
  ( ) Inicial 
  (x) Revisão/Alteração 
Nome do(a) 
Instituidor(a): Geraldo 
Panni 

Sexo:     (x ) Masculino 

                  ( ) Feminino 

CPF: 085.794.667-68 
Data do óbito: 09/01/2004 
Pensão:  (x) Vitalícia 

( ) Temporária 
BENEFICIÁRIOS 

Nome(s) e CPF: Arlinda Carreço Panni, 898.032.056-68 

Grau de parentesco: Esposa 

Idade: 61 

 
DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 Requerimento do(s) beneficiários(s) x     9 
02 Declaração se recebe mais de duas pensões – 

Art. 225 da Lei 8.112/90   x     
03 Declaração se recebe salário ou outros 

rendimentos   x     
04 Certidão de casamento x     6 
05 Certidão de nascimento do(s) filho(s)   x     
06 Certidão de óbito do(a) ex-servidor(a) x     5 
07 Documentos referentes à aposentadoria do 

servidor (cópias) x     2.1, 3, 10, 11, 12 e 14 
08 Mapa de tempo de serviço para fins de 

aposentadoria     x   
09 Comprovante de rendimentos do servidor 

(último contracheque) x     14 
10 Documento pessoal dos beneficiários 

(Identidade, CPF e Outros) x     2 
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11 Título de concessão de pensão x     13 
12 Ato concessório publicado no ÓRGÃO OFICIAL x     20 
13 Ato concessório de alteração nº     x   
14 Decisão Judicial para concessão/alteração de 

pensão x     18 
15 Comprovante de conta corrente dos 

beneficiários x     26 
16 Documentos que comprovam o vínculo e a 

dependência econômica do beneficiário com o 
servidor     x   

17 Declaração de união estável emitida pelo 
cartório, órgão ou pelo servidor (documento 
autenticado)     x   

18 Declaração de união estável por meio de 
testemunho de pessoas (documentação 
autenticada)     x   

19 Justificação Judicial sobre União Estável com 
servidor     x   

20 Laudo médico do(s) beneficiário(s)     x   
21 Tutela e/ou Curatela     x   
22 Formulário de concessão/alteração do FISCAP x     24 e 25 
Comentário do analista: 

 
     

 
DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 No requerimento do(a) beneficiário(a) foi 

verificado se o embasamento legal está de 
acordo com a portaria de pensão? 

    x 1 e 26 

02 Os documentos pessoais do(s) beneficiário(s) 
estão autenticados pelo cartório ou pelo(a) 
servidor(a) do órgão? 

  x   2 

03 Os documentos pessoais do beneficiário(s) 
contidos no processo que foram emitidos pelo 
órgão estão assinados pela autoridade 
competente? 

x     2 

04 O nome da autoridade que assinou a portaria de 
concessão/alteração está de acordo com a 
portaria publicada no Órgão Oficial? 

  x   20 e 25 

05 Os documentos de certidão de óbito, casamento 
e nascimento (originais ou cópias) estão 
autenticados? 

x     5, 6 

06 Nos casos de concessão para a viúva e 
companheira, foi verificado se a certidão de 
casamento da viúva contém averbação de 
separação. 

    x   
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07 O Laudo Médico foi emitido pela junta médica 
de órgão público, contendo a assinatura de três 
médico, no qual atestou a invalidez e 
incapacidade definitiva para o trabalho? 

    x   

08 A Declaração de união estável (companheira) 
emitida pelo cartório, órgão ou pelo servidor é 
posterior a data de separação do servidor com a 
viúva? 

    x   

09 A anexação dos três ou mais documentos 
comprovam o vínculo e a dependência 
econômica do servidor com a companheira ou 
outro beneficiário? 

    x   

10  A pensão será concedida à ex-esposa (separada 
judicialmente) por que ela recebe pensão 
alimentícia? 

    x   

11 A pensão será concedida para a viúva(o) e 
companheira(o), tendo em vista documentos 
comprobatórios? 

    x   

12 A viúva é a única beneficiária da pensão? x       

13 A companheira é a única beneficiária da pensão?     x   

14 Os filhos e enteados ou outros requerentes são 
os únicos beneficiários da pensão?     x   

15 Os beneficiários da pensão são designados? 
(vitalícia ou temporária) x       

16 A Tutela/Curatela tem decisão definitiva 
proferida pela autoridade competente do 
judiciário? 

    x   

17 Consta no processo renúncia de beneficiário de 
pensão?   x     

18 A exclusão do beneficiário de pensão está 
justificada e fundamentada legalmente?     x   

19 O(s) beneficiário(s) da pensão declaram que 
estão em conformidade com o disposto do Art. 
60 da Lei 4.275/2005 (vedada mais de duas 
pensões). 

    x   

Comentário do analista: Não há embasamento legal previsto no requerimento, nem na concessão de pensão para 
efeitos de comparação. 

      
 

ATO DE PENSÃO 

01 1) Ato de pensão:  (x ) Concessão 

  ( ) Alteração 

02 2) Valor do benefício:  (x ) Sobre o valor do provento - Aposentado 

  ( ) Sobre o valor do vencimento - Ativo 

  ( ) Sobre o valor da média aritmética apurada 

03 3) Situação do Servidor:  ( ) Ativo       
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(x ) 
Inativo       

04 4) Data do óbito:  ( ) Antes de 30/12/2003, não aplica redutor 

  (x ) Depois de 30/12/2003, aplica redutor 

06 6) Fundamentação legal utilizada:   

  

( ) Art. 40, § 7º, Inciso I, da CF/1988 – Redação dada pela EC 
nº 41/2003 

  

( ) Art. 40, § 7º, inciso II, da CF/1988 – Redação dada pela EC 
nº 41/2003 

  ( ) EC nº 20/1998 

  ( ) Parágrafo Único do Art. 3º da EC nº 47/2005 

  ( ) Art. 2º da Lei nº 10.887/2004 

  ( ) Outro 

07 7) Código(s) Fundamentos Legais da Aposentadoria no FISCAP net: nºs: 

  
Comentário do analista: 

 
 

    
 

DA ANÁLISE DO ATO DE CONCESSÃO 

Nº  ANÁLISE DO ATO  SIM NÃO N/A FLS 
01 O ato encaminhado trata de concessão de 

pensão? x     13 

02 O ato encaminhado trata de ato de alteração de 
pensão?   x     

03 Na portaria de concessão e/ou alteração de 
pensão o fundamento legal está de acordo com 
a legislação vigente? 

x     24 

04 A portaria de concessão ou alteração foi alterada 
por outra portaria ou por retificações publicadas 
em ÓRGÃO OFICIAL? 

x     16 e 24 

05 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e 
concedida pelo órgão é com base na 
aposentadoria voluntária do ex-servidor? 

  x     

06 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e 
concedida pelo órgão é com base na 
aposentadoria compulsória do ex-servidor? 

  x     

07 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e 
concedida pelo órgão é com base na 
aposentadoria por invalidez do ex-servidor? 

x     12 

08 A pensão requerida pela(o) beneficiária(o) e 
concedida pelo órgão é com base na 
remuneração do ex-servidor ativo? 

  x     
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09 Na concessão/alteração do ato de pensão, os 
requisitos estabelecidos por lei (art. 40, § 7º, 
Inciso I e II, da CF/1988 – redação dada pela EC 
nº 41/200), foram cumpridos? 

x     24 e 26 

10 O cálculo da pensão foi aplicado o redutor de 
30%, conforme a orientação do art. 40, § 7º, 
inciso I e II, da CF/1988, redação dada pela EC nº 
41/2003? 

    x   

11 O cálculo da pensão foi com base no valor da 
aposentadoria do ex-servidor concedida pela 
média aritmética de acordo com a EC nº 41/2003 
e Lei 10.887/2004? 

    x   

12 O Título de Pensão consta todos os dados 
cadastrais e financeiros da pensão?     x   

Comentário do analista: 

 
 

    
 

DA ANÁLISE DO FORMULÁRIO DO FISCAP 
01 Registro no FISCAP Nº:  
02 Anexado ao processo  (X ) Sim ( ) Não 
03 3) Nome do responsável pelo ato: José Ivan 

Palma Souza Nº CPF do responsável pelo ato: 271.180.026-15 

  Nº ANÁLISE DO FORMULÁRIO SIM NÃO N/A FLS 
01 Dados do instituidor estão corretos? x     2.1 e 24 

02 A descrição dos fundamentos legais da 
aposentadoria do instituidor foi informada? x     24 

03 Os dados sobre o órgão/entidade e autoridade 
responsável estão corretos? x     24 

04 Os dados da concessão/alteração estão 
corretos? x     24 

05 A descrição dos fundamentos legais da 
pensão/alteração está correta? x     24 

06 Os dados dos benefícios estão corretos? x     22 e 25 

07 Os dados das vantagens estão corretos?     x   

08 O redutor (30%) foi inserido no campo "Dados 
de vantagens"?     x   

09 O formulário foi preenchido esclarecimentos 
do(a) Gestor(a) de Pessoal?     x   

10 Os dados dos beneficiários estão corretos? x     2 e 24 

11 A descrição dos fundamentos legais do 
beneficiário da pensão/alteração está correta? x     24 

12 A cota da pensão vitalícia e/ou temporária foi 
preenchida corretamente de acordo com a 
quantidade de beneficiários? 

    x   
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Comentário do analista: 

 
CHECK LIST DE CONCESSÃO DE PENSÃO 

     IDENTIFICAÇÃO DO ATO DE PENSÃO 
Processo Nº: 202/2013 Análise:       
  ( ) Inicial 
  ( x ) Revisão/Alteração 
Nome do(a) Instituidor(a): Benedito de Souza Farias Sexo:     ( x ) Masculino 

                  ( ) Feminino 

CPF: 645.778.217-53 
Data do óbito: 15/01/2006 
Pensão:  ( x ) Vitalícia 

( ) Temporária 
BENEFICIÁRIOS 

Nome(s) e CPF: Maria de Fátima Dias Lopes 

Grau de parentesco: Companheira 

Idade: 47 

 
DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 Requerimento do(s) beneficiários(s) x     1 

02 Declaração se recebe mais de duas pensões – Art. 225 da Lei 
8.112/90     x   

03 Declaração se recebe salário ou outros rendimentos   x     

04 Certidão de casamento   x     

05 Certidão de nascimento do(s) filho(s)   x     

06 Certidão de óbito do(a) ex-servidor(a) x     2 

07 Documentos referentes à aposentadoria do servidor (cópias)     x   

08 Mapa de tempo de serviço para fins de aposentadoria x     15 

09 Comprovante de rendimentos do servidor (último 
contracheque) x     10 

10 Documento pessoal dos beneficiários (Identidade, CPF e 
Outros) x     5 

11 Título de concessão de pensão x     22 
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12 Ato concessório publicado no ÓRGÃO OFICIAL x     30 

13 Ato concessório de alteração nº     x   

14 Decisão Judicial para concessão/alteração de pensão     x   

15 Comprovante de conta corrente dos beneficiários x     33 

16 Documentos que comprovam o vínculo e a dependência 
econômica do beneficiário com o servidor x     6, 8, 9 

17 Declaração de união estável emitida pelo cartório, órgão ou 
pelo servidor (documento autenticado)     x   

18 Declaração de união estável por meio de testemunho de 
pessoas (documentação autenticada)     x   

19 Justificação Judicial sobre União Estável com servidor     x   

20 Laudo médico do(s) beneficiário(s)     x   

21 Tutela e/ou Curatela     x   

22 Formulário de concessão/alteração do FISCAP     x   

Comentário do analista: Item 2: não há declaração de recebimento de 2 ou mais pensões nesta época. Além disso, a 
companheira beneficiária não possui Declaração de União Estável e comprovou o relacionamento com dois 
documentos, quais sejam: Procuração e Prova de mesmo domicílio. 

 
     

 
DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 No requerimento do(a) beneficiário(a) foi verificado se o 

embasamento legal está de acordo com a portaria de pensão?     x   

02 Os documentos pessoais do(s) beneficiário(s) estão 
autenticados pelo cartório ou pelo(a) servidor(a) do órgão? x       

03 Os documentos pessoais do beneficiário(s) contidos no 
processo que foram emitidos pelo órgão estão assinados pela 
autoridade competente? 

x       

04 O nome da autoridade que assinou a portaria de 
concessão/alteração está de acordo com a portaria publicada 
no Órgão Oficial? 

x       

05 Os documentos de certidão de óbito, casamento e nascimento 
(originais ou cópias) estão autenticados? x       

06 Nos casos de concessão para a viúva e companheira, foi 
verificado se a certidão de casamento da viúva contém 
averbação de separação. 

    x   

07 O Laudo Médico foi emitido pela junta médica de órgão 
público, contendo a assinatura de três médico, no qual 
atestou a invalidez e incapacidade definitiva para o trabalho? 

    x   

08 A Declaração de união estável (companheira) emitida pelo 
cartório, órgão ou pelo servidor é posterior a data de 
separação do servidor com a viúva? 

    x   
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09 A anexação dos três ou mais documentos comprovam o 
vínculo e a dependência econômica do servidor com a 
companheira ou outro beneficiário? 

  x     

10  A pensão será concedida à ex-esposa (separada 
judicialmente) por que ela recebe pensão alimentícia?     x   

11 A pensão será concedida para a viúva(o) e companheira(o), 
tendo em vista documentos comprobatórios?     x   

12 A viúva é a única beneficiária da pensão?     x   

13 A companheira é a única beneficiária da pensão? x       

14 Os filhos e enteados ou outros requerentes são os únicos 
beneficiários da pensão?     x   

15 Os beneficiários da pensão são designados? (vitalícia ou 
temporária) x       

16 A Tutela/Curatela tem decisão definitiva proferida pela 
autoridade competente do judiciário?     x   

17 Consta no processo renúncia de beneficiário de pensão?   x     

18 A exclusão do beneficiário de pensão está justificada e 
fundamentada legalmente?     x   

19 O(s) beneficiário(s) da pensão declaram que estão em 
conformidade com o disposto do Art. 60 da Lei 4.275/2005 
(vedada mais de duas pensões). 

    x   

Comentário do analista: Item 1: Nem no requerimento, nem na Concessão (Portaria) constam embasamentos legais. 
Conforme o item 9 e já supracitado, foram anexados 2 documentos, e não 3. 

 
 

ATO DE PENSÃO 

01 1) Ato de pensão:  (x) Concessão 

  ( ) Alteração 

02 2) Valor do benefício:  ( ) Sobre o valor do provento - Aposentado 

  (x ) Sobre o valor do vencimento - Ativo 

  ( ) Sobre o valor da média aritmética apurada 

03 3) Situação do Servidor:  (x) Ativo       

  
( ) 
Inativo       

04 4) Data do óbito:  ( ) Antes de 30/12/2003, não aplica redutor 

  (x) Depois de 30/12/2003, aplica redutor 

06 6) Fundamentação legal utilizada:   

  

( ) Art. 40, § 7º, Inciso I, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  

( ) Art. 40, § 7º, inciso II, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 
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  ( ) EC nº 20/1998 

  ( ) Parágrafo Único do Art. 3º da EC nº 47/2005 

  ( ) Art. 2º da Lei nº 10.887/2004 

  ( ) Outro 

07 7) Código(s) Fundamentos Legais da Aposentadoria no FISCAP net: nºs: 

  
Comentário do analista: 

  

 
DA ANÁLISE DO ATO DE CONCESSÃO 

Nº  ANÁLISE DO ATO  SIM NÃO N/A FLS 
01 O ato encaminhado trata de concessão de pensão? x       

02 O ato encaminhado trata de ato de alteração de pensão?   x     

03 Na portaria de concessão e/ou alteração de pensão o 
fundamento legal está de acordo com a legislação vigente? x       

04 A portaria de concessão ou alteração foi alterada por outra 
portaria ou por retificações publicadas em ÓRGÃO OFICIAL?   x     

05 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria voluntária do ex-servidor?   x     

06 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria compulsória do ex-
servidor? 

  x     

07 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria por invalidez do ex-
servidor? 

  x     

08 A pensão requerida pela(o) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na remuneração do ex-servidor ativo? x       

09 Na concessão/alteração do ato de pensão, os requisitos 
estabelecidos por lei (art. 40, § 7º, Inciso I e II, da CF/1988 – 
redação dada pela EC nº 41/2003), foram cumpridos? 

x       

10 O cálculo da pensão foi aplicado o redutor de 30%, conforme a 
orientação do art. 40, § 7º, inciso I e II, da CF/1988, redação 
dada pela EC nº 41/2003? 

    x   

11 O cálculo da pensão foi com base no valor da aposentadoria 
do ex-servidor concedida pela média aritmética de acordo 
com a EC nº 41/2003 e Lei 10.887/2004? 

    x   

12 O Título de Pensão consta todos os dados cadastrais e 
financeiros da pensão?     x   

Comentário do analista: 
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DA ANÁLISE DO FORMULÁRIO DO FISCAP 

01 Registro no FISCAP Nº:  
02 Anexado ao processo  (x) Sim ( ) Não 
03 3) Nome do responsável pelo ato: José Ivan Palma Souza Nº CPF do responsável pelo ato: 271.180.026-15 

  Nº ANÁLISE DO FORMULÁRIO SIM NÃO N/A FLS 
01 Dados do instituidor estão corretos? x       

02 A descrição dos fundamentos legais da aposentadoria do 
instituidor foi informada? x       

03 Os dados sobre o órgão/entidade e autoridade responsável 
estão corretos? x       

04 Os dados da concessão/alteração estão corretos? x       

05 A descrição dos fundamentos legais da pensão/alteração está 
correta? x       

06 Os dados dos benefícios estão corretos? x       

07 Os dados das vantagens estão corretos?     x   

08 O redutor (30%) foi inserido no campo "Dados de vantagens"?     x   

09 O formulário foi preenchido esclarecimentos do(a) Gestor(a) 
de Pessoal?     x   

10 Os dados dos beneficiários estão corretos? x       

11 A descrição dos fundamentos legais do beneficiário da 
pensão/alteração está correta? x       

12 A cota da pensão vitalícia e/ou temporária foi preenchida 
corretamente de acordo com a quantidade de beneficiários? x       

Comentário do analista: 

 
 
 

CHECK LIST DE CONCESSÃO DE PENSÃO 

     IDENTIFICAÇÃO DO ATO DE PENSÃO 
Processo Nº: 453/2013 Análise:       
  ( ) Inicial 

  
( x ) 
Revisão/Alteração 

Nome do(a) Instituidor(a): Vilson da Silva Fonseca Sexo:     (x ) Masculino 

                  ( ) Feminino 
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CPF: 055.240.596-53 
Data do óbito: 18/07/2007 
Pensão:  (x ) Vitalícia 

( ) Temporária 
BENEFICIÁRIOS 

Nome(s) e CPF: Derci Gonçalves Fonseca 

Grau de parentesco: Esposa 

Idade: 45 

 

 
DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 Requerimento do(s) beneficiários(s) x     1 

02 Declaração se recebe mais de duas pensões – Art. 225 da Lei 
8.112/90   x     

03 Declaração se recebe salário ou outros rendimentos   x     

04 Certidão de casamento x     11 

05 Certidão de nascimento do(s) filho(s)   x     

06 Certidão de óbito do(a) ex-servidor(a) x     5 

07 Documentos referentes à aposentadoria do servidor (cópias) x     16 a 23 

08 Mapa de tempo de serviço para fins de aposentadoria x     21 

09 Comprovante de rendimentos do servidor (último 
contracheque) x     8 

10 Documento pessoal dos beneficiários (Identidade, CPF e 
Outros) x     9 

11 Título de concessão de pensão x     30 

12 Ato concessório publicado no ÓRGÃO OFICIAL   x     

13 Ato concessório de alteração nº     x   

14 Decisão Judicial para concessão/alteração de pensão     x   

15 Comprovante de conta corrente dos beneficiários x     4 

16 Documentos que comprovam o vínculo e a dependência 
econômica do beneficiário com o servidor x     11 

17 Declaração de união estável emitida pelo cartório, órgão ou 
pelo servidor (documento autenticado)     x   

18 Declaração de união estável por meio de testemunho de 
pessoas (documentação autenticada)     x   

19 Justificação Judicial sobre União Estável com servidor     x   
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20 Laudo médico do(s) beneficiário(s)     x   

21 Tutela e/ou Curatela     x   

22 Formulário de concessão/alteração do FISCAP     x   

Comentário do analista: No item 2, no Processo não se aplica a Declaração, por conta da antiguidade. No item 12, há 
ausência de cópia de publicação do DOM. 

  

 
DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 No requerimento do(a) beneficiário(a) foi verificado se o 

embasamento legal está de acordo com a portaria de pensão? x       

02 Os documentos pessoais do(s) beneficiário(s) estão 
autenticados pelo cartório ou pelo(a) servidor(a) do órgão? x       

03 Os documentos pessoais do beneficiário(s) contidos no 
processo que foram emitidos pelo órgão estão assinados pela 
autoridade competente? 

x       

04 O nome da autoridade que assinou a portaria de 
concessão/alteração está de acordo com a portaria publicada 
no Órgão Oficial? 

x       

05 Os documentos de certidão de óbito, casamento e nascimento 
(originais ou cópias) estão autenticados? x       

06 Nos casos de concessão para a viúva e companheira, foi 
verificado se a certidão de casamento da viúva contém 
averbação de separação. 

    x   

07 O Laudo Médico foi emitido pela junta médica de órgão 
público, contendo a assinatura de três médico, no qual atestou 
a invalidez e incapacidade definitiva para o trabalho? 

    x   

08 A Declaração de união estável (companheira) emitida pelo 
cartório, órgão ou pelo servidor é posterior a data de 
separação do servidor com a viúva? 

    x   

09 A anexação dos três ou mais documentos comprovam o 
vínculo e a dependência econômica do servidor com a 
companheira ou outro beneficiário? 

    x   

10  A pensão será concedida à ex-esposa (separada 
judicialmente) por que ela recebe pensão alimentícia?     x   

11 A pensão será concedida para a viúva(o) e companheira(o), 
tendo em vista documentos comprobatórios?     x   

12 A viúva é a única beneficiária da pensão? x       

13 A companheira é a única beneficiária da pensão?     x   

14 Os filhos e enteados ou outros requerentes são os únicos 
beneficiários da pensão?     x   

15 Os beneficiários da pensão são designados? (vitalícia ou 
temporária) x       
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16 A Tutela/Curatela tem decisão definitiva proferida pela 
autoridade competente do judiciário?     x   

17 Consta no processo renúncia de beneficiário de pensão?   x     

18 A exclusão do beneficiário de pensão está justificada e 
fundamentada legalmente?     x   

19 O(s) beneficiário(s) da pensão declaram que estão em 
conformidade com o disposto do Art. 60 da Lei 4.275/2005 
(vedada mais de duas pensões). 

    x   

Comentário do analista:  

  

 
ATO DE PENSÃO 

01 1) Ato de pensão:  ( x) Concessão 

  ( ) Alteração 

02 2) Valor do benefício:  ( ) Sobre o valor do provento - Aposentado 

  (x) Sobre o valor do vencimento - Ativo 

  ( ) Sobre o valor da média aritmética apurada 

03 3) Situação do Servidor:  (x) Ativo       

  
( ) Inativo 

      

04 4) Data do óbito:  ( ) Antes de 30/12/2003, não aplica redutor 

  (x) Depois de 30/12/2003, aplica redutor 

06 6) Fundamentação legal utilizada:   

  

( ) Art. 40, § 7º, Inciso I, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  

(x ) Art. 40, § 7º, inciso II, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  ( ) EC nº 20/1998 

  ( ) Parágrafo Único do Art. 3º da EC nº 47/2005 

  (x ) Art. 2º da Lei nº 10.887/2004 

  ( ) Outro 

07 7) Código(s) Fundamentos Legais da Aposentadoria no FISCAP net: nºs: 

  
Comentário do analista: 
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DA ANÁLISE DO ATO DE CONCESSÃO 

Nº  ANÁLISE DO ATO  SIM NÃO N/A FLS 
01 O ato encaminhado trata de concessão de pensão? x       

02 O ato encaminhado trata de ato de alteração de pensão?   x     

03 Na portaria de concessão e/ou alteração de pensão o 
fundamento legal está de acordo com a legislação vigente? x       

04 A portaria de concessão ou alteração foi alterada por outra 
portaria ou por retificações publicadas em ÓRGÃO OFICIAL? x       

05 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria voluntária do ex-servidor?   x     

06 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria compulsória do ex-
servidor? 

  x     

07 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria por invalidez do ex-
servidor? 

  x     

08 A pensão requerida pela(o) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na remuneração do ex-servidor ativo? x       

09 Na concessão/alteração do ato de pensão, os requisitos 
estabelecidos por lei (art. 40, § 7º, Inciso I e II, da CF/1988 – 
redação dada pela EC nº 41/2003), foram cumpridos? 

x       

10 O cálculo da pensão foi aplicado o redutor de 30%, conforme a 
orientação do art. 40, § 7º, inciso I e II, da CF/1988, redação 
dada pela EC nº 41/2003? 

    x   

11 O cálculo da pensão foi com base no valor da aposentadoria 
do ex-servidor concedida pela média aritmética de acordo com 
a EC nº 41/2003 e Lei 10.887/2004? 

    x   

12 O Título de Pensão consta todos os dados cadastrais e 
financeiros da pensão?     x   

Comentário do analista: 

  

 
DA ANÁLISE DO FORMULÁRIO DO FISCAP 

01 Registro no FISCAP Nº:  
02 Anexado ao processo  (x ) Sim ( ) Não 
03 3) Nome do responsável pelo ato: João José da Silva Nº CPF do responsável pelo ato: 195.195.836-53 

  Nº ANÁLISE DO FORMULÁRIO SIM NÃO N/A FLS 
01 Dados do instituidor estão corretos? x       

02 A descrição dos fundamentos legais da aposentadoria do 
instituidor foi informada? x       

03 Os dados sobre o órgão/entidade e autoridade responsável 
estão corretos? x       
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04 Os dados da concessão/alteração estão corretos? x       

05 A descrição dos fundamentos legais da pensão/alteração está 
correta? x       

06 Os dados dos benefícios estão corretos? x       

07 Os dados das vantagens estão corretos?     x   

08 O redutor (30%) foi inserido no campo "Dados de vantagens"?     x   

09 O formulário foi preenchido esclarecimentos do(a) Gestor(a) 
de Pessoal?     x   

10 Os dados dos beneficiários estão corretos? x       

11 A descrição dos fundamentos legais do beneficiário da 
pensão/alteração está correta? x       

12 A cota da pensão vitalícia e/ou temporária foi preenchida 
corretamente de acordo com a quantidade de beneficiários? x       

Comentário do analista: 

 
 
 

CHECK LIST DE CONCESSÃO DE PENSÃO 

     IDENTIFICAÇÃO DO ATO DE PENSÃO 
Processo Nº 370-2013 Análise:       
  ( ) Inicial 
  (x) Revisão/Alteração 
Nome do(a) Instituidor(a)  Alexsandro Pereira de Melo Sexo:     (x) Masculino 

              ( ) Feminino 

CPF:  
Data do óbito: 19/03/2005 
Pensão: Vitalícia para a esposa e temporária para o filho. (x) Vitalícia 

(x) Temporária 
BENEFICIÁRIOS 

Nome(s) e CPF: Adriana Diniz Maia de Melo (029.901.296-42) e Guilherme Eustáquio Maia de Melo (090.475.136-81) 

Grau de parentesco: Esposa e filho 

Idade: 29 e 5 

 

 
DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO 
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Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 Requerimento do(s) beneficiários(s) x     1 

02 Declaração se recebe mais de duas pensões – Art. 60 da Lei 
4275/2005   x     

03 Declaração se recebe salário ou outros rendimentos     x   

04 Certidão de casamento x     7 

05 Certidão de nascimento do(s) filho(s) x     5 

06 Certidão de óbito do(a) ex-servidor(a) x     6 

07 
Documentos referentes à aposentadoria do servidor (cópias) -      x   

08 
Mapa de tempo de serviço para fins de aposentadoria    x     

09 Comprovante de rendimentos do servidor (último 
contracheque) x     8 

10 Documento pessoal dos beneficiários (Identidade, CPF e Outros) x     13 

11 Título de concessão de pensão x       

12 Ato concessório publicado no Órgão Oficial   x     

13 Ato concessório de alteração nº     x   

14 Decisão Judicial para concessão/alteração de pensão     x   

15 Comprovante de conta corrente dos beneficiários   x     

16 Documentos que comprovam o vínculo e a dependência 
econômica do beneficiário com o servidor x     7 

17 Declaração de união estável emitida pelo cartório, órgão ou 
pelo servidor (documento autenticado)     x   

18 Declaração de união estável por meio de testemunho de 
pessoas (documentação autenticada)     x   

19 Justificação Judicial sobre União Estável com servidor     x   

20 Laudo médico do(s) beneficiário(s)     x   

21 Tutela e/ou Curatela     x   

22 Documento indicando situação do ex-segurado na data do óbito 
(ativo ou inativo)  (CTC 154/08, Grade de Frequência ou Portaria 
de Aposentadoria)  

  x     

23 Documento indicando a data e a forma de ingresso do ex-
servidor no cargo público (Declaração do RH)   x     

24 Demonstrativo de cálculo da pensão, com dados do ex-
segurado e a fundamentação legal x     9 e 10 

25 Demonstrativo de pagamento do benefício da pensão relativo 
ao mês subsequente à concessão   x     

26 Número do Processo e do registro, se houver, de aposentadoria 
ou do ex-segurado, no âmbito do TCE   x     
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27 Formulário de concessão/alteração do FISCAP   x     

Comentário do analista: O processo apresenta ausência de folhas, ausência de autuações e de informações para que 
seja realizada uma averiguação minuciosa. Além disso, algumas folhas não foram enumeradas e estão fora de 
ordem. No item 8, há falta da Certidão do Tempo de Serviço do servidor, vez que ele era ativo. 

  

 
DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 No requerimento do(a) beneficiário(a) foi verificado se o 

embasamento legal está de acordo com a portaria de pensão?   x     

02 Os documentos pessoais do(s) beneficiário(s) estão 
autenticados pelo cartório ou pelo(a) servidor(a) do órgão?   x     

03 Os documentos pessoais do beneficiário(s) contidos no 
processo que foram emitidos pelo órgão estão assinados pela 
autoridade competente? 

  x     

04 O nome da autoridade que assinou a portaria de 
concessão/alteração está de acordo com a portaria publicada 
no Órgão Oficial? 

    x   

05 Os documentos de certidão de óbito, casamento e nascimento 
(originais ou cópias) estão autenticados?   x     

06 Nos casos de concessão para a viúva e companheira, foi 
verificado se a certidão de casamento da viúva contém 
averbação de separação. 

    x   

07 O Laudo Médico foi emitido pela junta médica de órgão público, 
contendo a assinatura de três médico, no qual atestou a 
invalidez e incapacidade definitiva para o trabalho? 

    x   

08 A Declaração de união estável (companheira) emitida pelo 
cartório, órgão ou pelo servidor é posterior a data de separação 
do servidor com a viúva? 

    x   

09 A anexação dos três ou mais documentos comprovam o vínculo 
e a dependência econômica do servidor com a companheira ou 
outro beneficiário? 

    x   

10  A pensão será concedida à ex-esposa (separada judicialmente) 
por que ela recebe pensão alimentícia?     x   

11 A pensão será concedida para a viúva(o) e companheira(o), 
tendo em vista documentos comprobatórios?     x   

12 A viúva é a única beneficiária da pensão?   x     

13 A companheira é a única beneficiária da pensão?     x   

14 Os filhos e enteados ou outros requerentes são os únicos 
beneficiários da pensão?   x     

15 Os beneficiários da pensão são designados? (vitalícia ou 
temporária) x       

16 A Tutela/Curatela tem decisão definitiva proferida pela 
autoridade competente do judiciário?     x   
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17 Consta no processo renúncia de beneficiário de pensão?     x   

18 A exclusão do beneficiário de pensão está justificada e 
fundamentada legalmente?     x   

19 O(s) beneficiário(s) da pensão declaram que estão em 
conformidade com o disposto do Art. 60 da Lei 4.275/2005 
(vedada mais de duas pensões). 

    x   

Comentário do analista: No item 4, não é possível verificar se a mesma autoridade que assinou a Portaria também 
está de acordo com o Órgão Oficial, uma vez que é mais uma folha ausente no Processo. Conforme o item 5, 
somente a Certidão de Óbito está autenticada. 

  

 
ATO DE PENSÃO 

01 1) Ato de pensão:  (x ) Concessão 

  ( ) Alteração 

02 2) Valor do benefício:  ( ) Sobre o valor do provento - Aposentado 

  (x) Sobre o valor do vencimento - Ativo 

  ( ) Sobre o valor da média aritmética apurada 

03 3) Situação do Servidor:  (x) Ativo       

  ( ) Inativo       

04 4) Data do óbito:  ( ) Antes de 30/12/2003, não aplica redutor 

  (x) Depois de 30/12/2003, aplica redutor 

06 6) Fundamentação legal utilizada:   

  

( ) Art. 40, § 7º, Inciso I, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  

( ) Art. 40, § 7º, inciso II, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  ( ) EC nº 20/1998 

  ( ) Parágrafo Único do Art. 3º da EC nº 47/2005 

  ( ) Art. 2º da Lei nº 10.887/2004 

  ( ) Outro 

07 7) Código(s) Fundamentos Legais da Aposentadoria no FISCAP: nºs: 

  
Comentário do analista: Não foi apontado nenhum fundamento legal na Portaria e/ou Requerimento. 

  

 
DA ANÁLISE DO ATO DE CONCESSÃO 

Nº  ANÁLISE DO ATO  SIM NÃO N/A FLS 
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01 O ato encaminhado trata de concessão de pensão? x       

02 O ato encaminhado trata de ato de alteração de pensão?   x     

03 Na portaria de concessão e/ou alteração de pensão o 
fundamento legal está de acordo com a legislação vigente?     x   

04 A portaria de concessão ou alteração foi alterada por outra 
portaria ou por retificações publicadas em ÓRGÃO OFICIAL?   x     

05 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria voluntária do ex-servidor?   x     

06 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria compulsória do ex-
servidor? 

  x     

07 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria por invalidez do ex-
servidor? 

  x     

08 A pensão requerida pela(o) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na remuneração do ex-servidor ativo? x       

09 Na concessão/alteração do ato de pensão, os requisitos 
estabelecidos por lei (art. 40, § 7º, Inciso I e II, da CF/1988 – 
redação dada pela EC nº 41/2003), foram cumpridos?  

x       

10 O cálculo da pensão foi aplicado o redutor de 30%, conforme a 
orientação do art. 40, § 7º, inciso I e II, da CF/1988, redação 
dada pela EC nº 41/2003? 

    x   

11 O cálculo da pensão foi com base no valor da aposentadoria do 
ex-servidor concedida pela média aritmética de acordo com a 
EC nº 41/2003 e Lei 10.887/2004? 

    x   

12 O Título de Pensão consta todos os dados cadastrais e 
financeiros da pensão?     x   

Comentário do analista: 

  

 
DA ANÁLISE DO FORMULÁRIO DO FISCAP/TCE 

01 Registro no FISCAP Nº: 
02 Anexado ao processo  ( ) Sim ( x) Não 
03 3) Nome do responsável pelo ato  Nº CPF do responsável pelo ato 

  Nº ANÁLISE DO FORMULÁRIO SIM NÃO N/A FLS 
01 Dados do instituidor estão corretos?         
02 A descrição dos fundamentos legais da aposentadoria do 

instituidor foi informada?         
03 Os dados sobre o órgão/entidade e autoridade responsável 

estão corretos?         
04 Os dados da concessão/alteração estão corretos?         
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05 A descrição dos fundamentos legais da pensão/alteração está 
correta?         

06 Os dados dos benefícios estão corretos?         
07 Os dados das vantagens estão corretos?         
08 O redutor (30%) foi inserido no campo "Dados de vantagens"?         
09 O formulário foi preenchido esclarecimentos do(a) Gestor(a) de 

Pessoal?         
10 Os dados dos beneficiários estão corretos?         
11 A descrição dos fundamentos legais do beneficiário da 

pensão/alteração está correta?         
12 A cota da pensão vitalícia e/ou temporária foi preenchida 

corretamente de acordo com a quantidade de beneficiários?         
Comentário do analista: O Processo não possui o Formulário do FISCAP. 

 
 
 

CHECK LIST DE CONCESSÃO DE PENSÃO 

     IDENTIFICAÇÃO DO ATO DE PENSÃO 
Processo Nº 418/2013 Análise:       
  ( ) Inicial 

  
(x ) 
Revisão/Alteração 

Nome do(a) Instituidor(a)  Cristiane Oliveira Brito Pereira Sexo:     ( ) Masculino 

              (x) Feminino 

CPF: 968.825.146-15 
Data do óbito: 22/11/2004 
Pensão:  (x) Vitalícia 

( ) Temporária 
BENEFICIÁRIOS 

Nome(s) e CPF: Bruno Pereira Camelo, 397.400.486-68 

Grau de parentesco: Marido 

Idade: 44 

 

 
DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO 
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Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 Requerimento do(s) beneficiários(s) x     1 

02 Declaração se recebe mais de duas pensões – Art. 60 da Lei 
4275/2005   x     

03 Declaração se recebe salário ou outros rendimentos     x   

04 Certidão de casamento x     2 

05 Certidão de nascimento do(s) filho(s)     x   

06 Certidão de óbito do(a) ex-servidor(a) x     3 

07 
Documentos referentes à aposentadoria do servidor (cópias) -  x     Não enumerada 

08 
Mapa de tempo de serviço para fins de aposentadoria    x     

09 Comprovante de rendimentos do servidor (último 
contracheque)   x     

10 Documento pessoal dos beneficiários (Identidade, CPF e Outros) x     4 e 5 

11 Título de concessão de pensão x     Não enumerada 

12 Ato concessório publicado no Órgão Oficial   x     

13 Ato concessório de alteração nº     x   

14 Decisão Judicial para concessão/alteração de pensão     x   

15 Comprovante de conta corrente dos beneficiários x     6 

16 Documentos que comprovam o vínculo e a dependência 
econômica do beneficiário com o servidor x     7 

17 Declaração de união estável emitida pelo cartório, órgão ou 
pelo servidor (documento autenticado)     x   

18 Declaração de união estável por meio de testemunho de 
pessoas (documentação autenticada)     x   

19 Justificação Judicial sobre União Estável com servidor     x   

20 Laudo médico do(s) beneficiário(s)     x   

21 Tutela e/ou Curatela     x   

22 Documento indicando situação do ex-segurado na data do óbito 
(ativo ou inativo)  (CTC 154/08, Grade de Frequência ou Portaria 
de Aposentadoria)  

    x   

23 Documento indicando a data e a forma de ingresso do ex-
servidor no cargo púbico (Declaração do RH)     x   

24 Demonstrativo de cálculo da pensão, com dados do ex-
segurado e a fundamentação legal     x   

25 Demonstrativo de pagamento do benefício da pensão relativo 
ao mês subsequente à concessão x     14 

26 Número do Processo e do registro, se houver, de aposentadoria 
ou do ex-segurado, no âmbito do TCE   x     
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27 Formulário de concessão/alteração do FISCAP   x     

Comentário do analista: No item 8, não consta a Certidão de Tempo Total de Serviço no Processo, embora a 
servidora seja ativa. No item 12, o Processo aponta ausência do Órgão Oficial. No item 27, não consta o Formulário 
do FISCAP. 

  

 
DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 No requerimento do(a) beneficiário(a) foi verificado se o 

embasamento legal está de acordo com a portaria de pensão?   x     

02 Os documentos pessoais do(s) beneficiário(s) estão 
autenticados pelo cartório ou pelo(a) servidor(a) do órgão?   x     

03 Os documentos pessoais do beneficiário(s) contidos no 
processo que foram emitidos pelo órgão estão assinados pela 
autoridade competente? 

  x     

04 O nome da autoridade que assinou a portaria de 
concessão/alteração está de acordo com a portaria publicada 
no Órgão Oficial? 

    x   

05 Os documentos de certidão de óbito, casamento e nascimento 
(originais ou cópias) estão autenticados?   x     

06 Nos casos de concessão para a viúva e companheira, foi 
verificado se a certidão de casamento da viúva contém 
averbação de separação. 

    x   

07 O Laudo Médico foi emitido pela junta médica de órgão público, 
contendo a assinatura de três médico, no qual atestou a 
invalidez e incapacidade definitiva para o trabalho? 

    x   

08 A Declaração de união estável (companheira) emitida pelo 
cartório, órgão ou pelo servidor é posterior a data de separação 
do servidor com a viúva? 

    x   

09 A anexação dos três ou mais documentos comprovam o vínculo 
e a dependência econômica do servidor com a companheira ou 
outro beneficiário? 

    x   

10  A pensão será concedida à ex-esposa (separada judicialmente) 
por que ela recebe pensão alimentícia?     x   

11 A pensão será concedida para a viúva(o) e companheira(o), 
tendo em vista documentos comprobatórios?     x   

12 A viúva é a única beneficiária da pensão? x       

13 A companheira é a única beneficiária da pensão?     x   

14 Os filhos e enteados ou outros requerentes são os únicos 
beneficiários da pensão?     x   

15 Os beneficiários da pensão são designados? (vitalícia ou 
temporária) x       

16 A Tutela/Curatela tem decisão definitiva proferida pela 
autoridade competente do judiciário?     x   
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17 Consta no processo renúncia de beneficiário de pensão?   x     

18 A exclusão do beneficiário de pensão está justificada e 
fundamentada legalmente?     x   

19 O(s) beneficiário(s) da pensão declaram que estão em 
conformidade com o disposto do Art. 60 da Lei 4.275/2005 
(vedada mais de duas pensões). 

    x   

Comentário do analista: Não há citação de embasamento legal no Requerimento e na Portaria. Conforme o item 4, 
não é possível analisar se a mesma autoridade que assinou a Portaria está de acordo no Órgão Oficial, uma vez que 
este documento está ausente no Processo. A Certidão de Casamento não está autenticada. 

  

 
ATO DE PENSÃO 

01 1) Ato de pensão:  (x ) Concessão 

  ( ) Alteração 

02 2) Valor do benefício:  ( ) Sobre o valor do provento - Aposentado 

  (x) Sobre o valor do vencimento - Ativo 

  ( ) Sobre o valor da média aritmética apurada 

03 3) Situação do Servidor:  (x ) Ativo       

  ( ) Inativo       

04 4) Data do óbito:  ( ) Antes de 30/12/2003, não aplica redutor 

  (x) Depois de 30/12/2003, aplica redutor 

06 6) Fundamentação legal utilizada:   

  

( ) Art. 40, § 7º, Inciso I, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  

(x) Art. 40, § 7º, inciso II, da CF/1988 – 
Redação dada pela EC nº 41/2003 

  ( ) EC nº 20/1998 

  ( ) Parágrafo Único do Art. 3º da EC nº 47/2005 

  ( ) Art. 2º da Lei nº 10.887/2004 

  ( ) Outro 

07 7) Código(s) Fundamentos Legais da Aposentadoria no FISCAP: nºs: 

  
Comentário do analista:  

  

 
DA ANÁLISE DO ATO DE CONCESSÃO 

Nº  ANÁLISE DO ATO  SIM NÃO N/A FLS 
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01 O ato encaminhado trata de concessão de pensão? x     Não enumerada 

02 O ato encaminhado trata de ato de alteração de pensão?   x     

03 Na portaria de concessão e/ou alteração de pensão o 
fundamento legal está de acordo com a legislação vigente? x       

04 A portaria de concessão ou alteração foi alterada por outra 
portaria ou por retificações publicadas em ÓRGÃO OFICIAL?   x     

05 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria voluntária do ex-servidor?   x     

06 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria compulsória do ex-
servidor? 

  x     

07 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria por invalidez do ex-
servidor? 

  x     

08 A pensão requerida pela(o) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na remuneração do ex-servidor ativo? x       

09 Na concessão/alteração do ato de pensão, os requisitos 
estabelecidos por lei (art. 40, § 7º, Inciso I e II, da CF/1988 – 
redação dada pela EC nº 41/2003), foram cumpridos?  

x       

10 O cálculo da pensão foi aplicado o redutor de 30%, conforme a 
orientação do art. 40, § 7º, inciso I e II, da CF/1988, redação 
dada pela EC nº 41/2003? 

    x   

11 O cálculo da pensão foi com base no valor da aposentadoria do 
ex-servidor concedida pela média aritmética de acordo com a 
EC nº 41/2003 e Lei 10.887/2004? 

    x   

12 O Título de Pensão consta todos os dados cadastrais e 
financeiros da pensão?     x   

Comentário do analista: 

  

 
DA ANÁLISE DO FORMULÁRIO DO FISCAP/TCE 

01 Registro no FISCAP Nº: 
02 Anexado ao processo  ( ) Sim ( x) Não 
03 3) Nome do responsável pelo ato  Nº CPF do responsável pelo ato 

  Nº ANÁLISE DO FORMULÁRIO SIM NÃO N/A FLS 
01 Dados do instituidor estão corretos?         
02 A descrição dos fundamentos legais da aposentadoria do 

instituidor foi informada?         
03 Os dados sobre o órgão/entidade e autoridade responsável 

estão corretos?         
04 Os dados da concessão/alteração estão corretos?         
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05 A descrição dos fundamentos legais da pensão/alteração está 
correta?         

06 Os dados dos benefícios estão corretos?         
07 Os dados das vantagens estão corretos?         
08 O redutor (30%) foi inserido no campo "Dados de vantagens"?         
09 O formulário foi preenchido esclarecimentos do(a) Gestor(a) de 

Pessoal?         
10 Os dados dos beneficiários estão corretos?         
11 A descrição dos fundamentos legais do beneficiário da 

pensão/alteração está correta?         
12 A cota da pensão vitalícia e/ou temporária foi preenchida 

corretamente de acordo com a quantidade de beneficiários?         
Comentário do analista: O Processo não possui Formulário do FISCAP. 

 
 
 

CHECK LIST DE CONCESSÃO DE PENSÃO 

     IDENTIFICAÇÃO DO ATO DE PENSÃO 
Processo Nº 816/2014 Análise:       
  ( ) Inicial 
  (x) Revisão/Alteração 
Nome do(a) Instituidor(a)  Laerte Luiz Braga Sexo:     (x ) Masculino 

              () Feminino 

CPF: 255.550.306-49 
Data do óbito: 31/10/1997 
Pensão:  (x) Vitalícia 

( ) Temporária 
BENEFICIÁRIOS 

Nome(s) e CPF: Tânia Gomes Braga, 292.506.846-49 

Grau de parentesco: Esposa 

Idade: 42 

 

 
DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
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01 Requerimento do(s) beneficiários(s) x       

02 Declaração se recebe mais de duas pensões – Art. 60 da Lei 
4275/2005   x     

03 Declaração se recebe salário ou outros rendimentos   x     

04 Certidão de casamento x     2 

05 Certidão de nascimento do(s) filho(s) x     3 e 4 

06 Certidão de óbito do(a) ex-servidor(a) x     1 

07 
Documentos referentes à aposentadoria do servidor (cópias) -  x     14 

08 
Mapa de tempo de serviço para fins de aposentadoria      x   

09 Comprovante de rendimentos do servidor (último 
contracheque)     x   

10 Documento pessoal dos beneficiários (Identidade, CPF e Outros) x     5 

11 Título de concessão de pensão x     14 

12 Ato concessório publicado no Órgão Oficial x     14 

13 Ato concessório de alteração nº     x   

14 Decisão Judicial para concessão/alteração de pensão x     6 

15 Comprovante de conta corrente dos beneficiários     x   

16 Documentos que comprovam o vínculo e a dependência 
econômica do beneficiário com o servidor x     2 

17 Declaração de união estável emitida pelo cartório, órgão ou 
pelo servidor (documento autenticado)     x   

18 Declaração de união estável por meio de testemunho de 
pessoas (documentação autenticada)     x   

19 Justificação Judicial sobre União Estável com servidor     x   

20 Laudo médico do(s) beneficiário(s)     x   

21 Tutela e/ou Curatela     x   

22 Documento indicando situação do ex-segurado na data do óbito 
(ativo ou inativo) (CTC 154/08, Grade de Frequência ou Portaria 
de Aposentadoria)  

x     9 

23 Documento indicando a data e a forma de ingresso do ex-
servidor no cargo público (Declaração do RH) x     8 

24 Demonstrativo de cálculo da pensão, com dados do ex-
segurado e a fundamentação legal x     11 e 12 

25 Demonstrativo de pagamento do benefício da pensão relativo 
ao mês subsequente à concessão x     6 

26 Número do Processo e do registro, se houver, de aposentadoria 
ou do ex-segurado, no âmbito do TCE     x   

27 Formulário de concessão/alteração do FISCAP     x   
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Comentário do analista:  

  

 
DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 No requerimento do(a) beneficiário(a) foi verificado se o 

embasamento legal está de acordo com a portaria de pensão?     x   

02 Os documentos pessoais do(s) beneficiário(s) estão 
autenticados pelo cartório ou pelo(a) servidor(a) do órgão? x       

03 Os documentos pessoais do beneficiário(s) contidos no 
processo que foram emitidos pelo órgão estão assinados pela 
autoridade competente? 

x       

04 O nome da autoridade que assinou a portaria de 
concessão/alteração está de acordo com a portaria publicada 
no Órgão Oficial? 

x       

05 Os documentos de certidão de óbito, casamento e nascimento 
(originais ou cópias) estão autenticados? x       

06 Nos casos de concessão para a viúva e companheira, foi 
verificado se a certidão de casamento da viúva contém 
averbação de separação. 

    x   

07 O Laudo Médico foi emitido pela junta médica de órgão público, 
contendo a assinatura de três médicos, no qual atestou a 
invalidez e incapacidade definitiva para o trabalho? 

    x   

08 A Declaração de união estável (companheira) emitida pelo 
cartório, órgão ou pelo servidor é posterior à data de separação 
do servidor com a viúva? 

    x   

09 A anexação dos três ou mais documentos comprovam o vínculo 
e a dependência econômica do servidor com a companheira ou 
outro beneficiário? 

    x   

10  A pensão será concedida à ex-esposa (separada judicialmente) 
por que ela recebe pensão alimentícia?     x   

11 A pensão será concedida para a viúva(o) e companheira(o), 
tendo em vista documentos comprobatórios?     x   

12 A viúva é a única beneficiária da pensão?   x     

13 A companheira é a única beneficiária da pensão?     x   

14 Os filhos e enteados ou outros requerentes são os únicos 
beneficiários da pensão?   x     

15 Os beneficiários da pensão são designados? (vitalícia ou 
temporária) x       

16 A Tutela/Curatela tem decisão definitiva proferida pela 
autoridade competente do judiciário?     x   

17 Consta no processo renúncia de beneficiário de pensão?   x     
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18 A exclusão do beneficiário de pensão está justificada e 
fundamentada legalmente?     x   

19 O(s) beneficiário(s) da pensão declaram que estão em 
conformidade com o disposto do Art. 60 da Lei 4.275/2005 
(vedada mais de duas pensões). 

    x   

Comentário do analista: Quanto ao item 1, não foi localizado no processo requerimento do ato, apenas os 
documentos em si; além disso, na Portaria de concessão de pensão não cita nenhuma legislação. 

  

 
ATO DE PENSÃO 

01 1) Ato de pensão:  (x) Concessão 

  ( ) Alteração 

02 2) Valor do benefício:  (x) Sobre o valor do provento - Aposentado 

  () Sobre o valor do vencimento - Ativo 

  ( ) Sobre o valor da média aritmética apurada 

03 3) Situação do Servidor:  ( ) Ativo       

  (x) Inativo       

04 4) Data do óbito:  (x) Antes de 30/12/2003, não aplica redutor 

  () Depois de 30/12/2003, aplica redutor 

06 6) Fundamentação legal utilizada:  

 

  

(x) Art. 40, § 7º, Inciso I, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  

() Art. 40, § 7º, inciso II, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  ( ) EC nº 20/1998 

  ( ) Parágrafo Único do Art. 3º da EC nº 47/2005 

  ( ) Art. 2º da Lei nº 10.887/2004 

  ( ) Outro 

07 7) Código(s) Fundamentos Legais da Aposentadoria no FISCAP: nºs: 

  
Comentário do analista:  

  

 
DA ANÁLISE DO ATO DE CONCESSÃO 

Nº  ANÁLISE DO ATO  SIM NÃO N/A FLS 
01 O ato encaminhado trata de concessão de pensão? x       
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02 O ato encaminhado trata de ato de alteração de pensão?   x     

03 Na portaria de concessão e/ou alteração de pensão o 
fundamento legal está de acordo com a legislação vigente? x       

04 A portaria de concessão ou alteração foi alterada por outra 
portaria ou por retificações publicadas em ÓRGÃO OFICIAL?   x     

05 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria voluntária do ex-servidor?   x     

06 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria compulsória do ex-
servidor? 

  x     

07 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria por invalidez do ex-
servidor? 

x       

08 A pensão requerida pela(o) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na remuneração do ex-servidor ativo?   x     

09 Na concessão/alteração do ato de pensão, os requisitos 
estabelecidos por lei (art. 40, § 7º, Inciso I e II, da CF/1988 – 
redação dada pela EC nº 41/2003), foram cumpridos?  

x       

10 O cálculo da pensão foi aplicado o redutor de 30%, conforme a 
orientação do art. 40, § 7º, inciso I e II, da CF/1988, redação 
dada pela EC nº 41/2003? 

    x   

11 O cálculo da pensão foi com base no valor da aposentadoria do 
ex-servidor concedida pela média aritmética de acordo com a 
EC nº 41/2003 e Lei 10.887/2004? 

    x   

12 O Título de Pensão consta todos os dados cadastrais e 
financeiros da pensão?     x   

Comentário do analista: 

  

 
DA ANÁLISE DO FORMULÁRIO DO FISCAP/TCE 

01 Registro no FISCAP Nº: 
02 Anexado ao processo  ( ) Sim (x ) Não 
03 3) Nome do responsável pelo ato  Nº CPF do responsável pelo ato 

  Nº ANÁLISE DO FORMULÁRIO SIM NÃO N/A FLS 
01 Dados do instituidor estão corretos?         
02 A descrição dos fundamentos legais da aposentadoria do 

instituidor foi informada?         
03 Os dados sobre o órgão/entidade e autoridade responsável 

estão corretos?         
04 Os dados da concessão/alteração estão corretos?         
05 A descrição dos fundamentos legais da pensão/alteração está 

correta?         
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06 Os dados dos benefícios estão corretos?         
07 Os dados das vantagens estão corretos?         
08 O redutor (30%) foi inserido no campo "Dados de vantagens"?         
09 O formulário foi preenchido esclarecimentos do(a) Gestor(a) de 

Pessoal?         
10 Os dados dos beneficiários estão corretos?         
11 A descrição dos fundamentos legais do beneficiário da 

pensão/alteração está correta?         
12 A cota da pensão vitalícia e/ou temporária foi preenchida 

corretamente de acordo com a quantidade de beneficiários?         
Comentário do analista: Não consta no Processo Formulário do FISCAP. 

 
 
 

CHECK LIST DE CONCESSÃO DE PENSÃO 

     IDENTIFICAÇÃO DO ATO DE PENSÃO 
Processo Nº : 591/2014 Análise:       
  ( ) Inicial 
  (x) Revisão/Alteração 
Nome do(a) Instituidor(a): Elio de Souza Rabelo Sexo:     (x ) Masculino 

              () Feminino 

CPF: 091.861.316-72 
Data do óbito: 16/10/2006 
Pensão:  (x) Vitalícia 

( ) Temporária 
BENEFICIÁRIOS 

Nome(s) e CPF: Luci Rozaria Perez Rabelo 

Grau de parentesco: Esposa 

Idade: 53 

 

 
DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 Requerimento do(s) beneficiários(s) x     1 
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02 Declaração se recebe mais de duas pensões – Art. 60 da Lei 
4275/2005   x     

03 Declaração se recebe salário ou outros rendimentos   x     

04 Certidão de casamento x     4 

05 Certidão de nascimento do(s) filho(s)   x     

06 Certidão de óbito do(a) ex-servidor(a) x     5 

07 
Documentos referentes à aposentadoria do servidor (cópias) -    x     

08 
Mapa de tempo de serviço para fins de aposentadoria    x     

09 Comprovante de rendimentos do servidor (último 
contracheque) x     9 

10 Documento pessoal dos beneficiários (Identidade, CPF e 
Outros) x     3 

11 Título de concessão de pensão x     11 

12 Ato concessório publicado no Órgão Oficial x     11 

13 Ato concessório de alteração nº     x   

14 Decisão Judicial para concessão/alteração de pensão     x   

15 Comprovante de conta corrente dos beneficiários x     7 e 8 

16 Documentos que comprovam o vínculo e a dependência 
econômica do beneficiário com o servidor x     4 

17 Declaração de união estável emitida pelo cartório, órgão ou 
pelo servidor (documento autenticado)     x   

18 Declaração de união estável por meio de testemunho de 
pessoas (documentação autenticada)     x   

19 Justificação Judicial sobre União Estável com servidor     x   

20 Laudo médico do(s) beneficiário(s)     x   

21 Tutela e/ou Curatela     x   

22 Documento indicando situação do ex-segurado na data do 
óbito (ativo ou inativo) (CTC 154/08, Grade de Frequência ou 
Portaria de Aposentadoria)  

x     12 

23 Documento indicando a data e a forma de ingresso do ex-
servidor no cargo público (Declaração do RH)   x     

24 Demonstrativo de cálculo da pensão, com dados do ex-
segurado e a fundamentação legal x     12 

25 Demonstrativo de pagamento do benefício da pensão relativo 
ao mês subsequente à concessão x     14 

26 Número do Processo e do registro, se houver, de 
aposentadoria ou do ex-segurado, no âmbito do TCE x     16 e 17 

27 Formulário de concessão/alteração do FISCAP x     16 e 17 

Comentário do analista: No item 8, apesar do servidor ser ativo, não possui mapa de tempo de serviço. Conforme o 
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item 23, não consta o Termo de Posse ou Nomeação do Servidor no Processo. 

  

 
DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 No requerimento do(a) beneficiário(a) foi verificado se o 

embasamento legal está de acordo com a portaria de pensão? x       

02 Os documentos pessoais do(s) beneficiário(s) estão 
autenticados pelo cartório ou pelo(a) servidor(a) do órgão? x       

03 Os documentos pessoais do beneficiário(s) contidos no 
processo que foram emitidos pelo órgão estão assinados pela 
autoridade competente? 

x       

04 O nome da autoridade que assinou a portaria de 
concessão/alteração está de acordo com a portaria publicada 
no Órgão Oficial? 

x       

05 Os documentos de certidão de óbito, casamento e nascimento 
(originais ou cópias) estão autenticados? x       

06 Nos casos de concessão para a viúva e companheira, foi 
verificado se a certidão de casamento da viúva contém 
averbação de separação. 

    x   

07 O Laudo Médico foi emitido pela junta médica de órgão 
público, contendo a assinatura de três médicos, no qual 
atestou a invalidez e incapacidade definitiva para o trabalho? 

    x   

08 A Declaração de união estável (companheira) emitida pelo 
cartório, órgão ou pelo servidor é posterior à data de 
separação do servidor com a viúva? 

    x   

09 A anexação dos três ou mais documentos comprovam o 
vínculo e a dependência econômica do servidor com a 
companheira ou outro beneficiário? 

    x   

10  A pensão será concedida à ex-esposa (separada 
judicialmente) por que ela recebe pensão alimentícia?     x   

11 A pensão será concedida para a viúva(o) e companheira(o), 
tendo em vista documentos comprobatórios?     x   

12 A viúva é a única beneficiária da pensão? x       

13 A companheira é a única beneficiária da pensão?     x   

14 Os filhos e enteados ou outros requerentes são os únicos 
beneficiários da pensão?     x   

15 Os beneficiários da pensão são designados? (vitalícia ou 
temporária) x       

16 A Tutela/Curatela tem decisão definitiva proferida pela 
autoridade competente do judiciário?     x   

17 Consta no processo renúncia de beneficiário de pensão?   x     

18 A exclusão do beneficiário de pensão está justificada e 
fundamentada legalmente?   x     
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19 O(s) beneficiário(s) da pensão declaram que estão em 
conformidade com o disposto do Art. 60 da Lei 4.275/2005 
(vedada mais de duas pensões). 

    x   

Comentário do analista:  

  

 
ATO DE PENSÃO 

01 1) Ato de pensão:  (x) Concessão 

  ( ) Alteração 

02 2) Valor do benefício:  () Sobre o valor do provento - Aposentado 

  (x) Sobre o valor do vencimento - Ativo 

  ( ) Sobre o valor da média aritmética apurada 

03 3) Situação do Servidor:  (x ) Ativo       

  () Inativo       

04 4) Data do óbito:  () Antes de 30/12/2003, não aplica redutor 

  (x) Depois de 30/12/2003, aplica redutor 

06 6) Fundamentação legal utilizada:   

  

() Art. 40, § 7º, Inciso I, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  

(x) Art. 40, § 7º, inciso II, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  ( ) EC nº 20/1998 

  ( ) Parágrafo Único do Art. 3º da EC nº 47/2005 

  ( ) Art. 2º da Lei nº 10.887/2004 

  ( ) Outro 

07 7) Código(s) Fundamentos Legais da Aposentadoria no FISCAP: nºs: 

  
Comentário do analista:  

  

 
DA ANÁLISE DO ATO DE CONCESSÃO 

Nº  ANÁLISE DO ATO  SIM NÃO N/A FLS 
01 O ato encaminhado trata de concessão de pensão? x       

02 O ato encaminhado trata de ato de alteração de pensão?   x     
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03 Na portaria de concessão e/ou alteração de pensão o 
fundamento legal está de acordo com a legislação vigente? x       

04 A portaria de concessão ou alteração foi alterada por outra 
portaria ou por retificações publicadas em ÓRGÃO OFICIAL?   x     

05 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria voluntária do ex-servidor?   x     

06 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria compulsória do ex-
servidor? 

  x     

07 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria por invalidez do ex-
servidor? 

  x     

08 A pensão requerida pela(o) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na remuneração do ex-servidor ativo? x       

09 Na concessão/alteração do ato de pensão, os requisitos 
estabelecidos por lei (art. 40, § 7º, Inciso I e II, da CF/1988 – 
redação dada pela EC nº 41/2003), foram cumpridos?  

x       

10 O cálculo da pensão foi aplicado o redutor de 30%, conforme a 
orientação do art. 40, § 7º, inciso I e II, da CF/1988, redação 
dada pela EC nº 41/2003? 

x       

11 O cálculo da pensão foi com base no valor da aposentadoria 
do ex-servidor concedida pela média aritmética de acordo com 
a EC nº 41/2003 e Lei 10.887/2004? 

    x   

12 O Título de Pensão consta todos os dados cadastrais e 
financeiros da pensão? x       

Comentário do analista: 

  

 
DA ANÁLISE DO FORMULÁRIO DO FISCAP/TCE 

01 Registro no FISCAP Nº: 816254 
02 Anexado ao processo  (x ) Sim ( ) Não 
03 3) Nome do responsável pelo ato: Carlaile de Jesus Pedrosa Nº CPF do responsável pelo ato: 108.902.546-72 

  Nº ANÁLISE DO FORMULÁRIO SIM NÃO N/A FLS 
01 Dados do instituidor estão corretos? x       

02 A descrição dos fundamentos legais da aposentadoria do 
instituidor foi informada? x       

03 Os dados sobre o órgão/entidade e autoridade responsável 
estão corretos? x       

04 Os dados da concessão/alteração estão corretos? x       

05 A descrição dos fundamentos legais da pensão/alteração está 
correta? x       

06 Os dados dos benefícios estão corretos? x       
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07 Os dados das vantagens estão corretos? x       

08 O redutor (30%) foi inserido no campo "Dados de vantagens"? x       

09 O formulário foi preenchido esclarecimentos do(a) Gestor(a) 
de Pessoal?     x   

10 Os dados dos beneficiários estão corretos? x       

11 A descrição dos fundamentos legais do beneficiário da 
pensão/alteração está correta? x       

12 A cota da pensão vitalícia e/ou temporária foi preenchida 
corretamente de acordo com a quantidade de beneficiários? x       

Comentário do analista:  

 
 
 

CHECK LIST DE CONCESSÃO DE PENSÃO 

     IDENTIFICAÇÃO DO ATO DE PENSÃO 
Processo Nº : 395/2013 Análise:       
  ( ) Inicial 
  (x) Revisão/Alteração 
Nome do(a) Instituidor(a): Geraldo Moreira Sexo:     (x) Masculino 

              () Feminino 

CPF: 025.189.286-77 
Data do óbito: 02/04/2007 
Pensão:  (x) Vitalícia 

( ) Temporária 
BENEFICIÁRIOS 

Nome(s) e CPF: Aneli de Paula Moreira 

Grau de parentesco: Esposa 

Idade: 65 

 

 
DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 Requerimento do(s) beneficiários(s) x     1 

02 Declaração se recebe mais de duas pensões – Art. 60 da Lei 
4275/2005   x     
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03 Declaração se recebe salário ou outros rendimentos   x     

04 Certidão de casamento x     8 

05 Certidão de nascimento do(s) filho(s)   x     

06 Certidão de óbito do(a) ex-servidor(a) x     4 

07 
Documentos referentes à aposentadoria do servidor (cópias) -  x     21 

08 
Mapa de tempo de serviço para fins de aposentadoria  x     12 

09 Comprovante de rendimentos do servidor (último 
contracheque)   x     

10 Documento pessoal dos beneficiários (Identidade, CPF e 
Outros) x     3 e 6 

11 Título de concessão de pensão x     21 

12 Ato concessório publicado no Órgão Oficial x     21 

13 Ato concessório de alteração nº     x   

14 Decisão Judicial para concessão/alteração de pensão     x   

15 Comprovante de conta corrente dos beneficiários x     7 

16 Documentos que comprovam o vínculo e a dependência 
econômica do beneficiário com o servidor x     8 

17 Declaração de união estável emitida pelo cartório, órgão ou 
pelo servidor (documento autenticado)     x   

18 Declaração de união estável por meio de testemunho de 
pessoas (documentação autenticada)     x   

19 Justificação Judicial sobre União Estável com servidor     x   

20 Laudo médico do(s) beneficiário(s)     x   

21 Tutela e/ou Curatela     x   

22 Documento indicando situação do ex-segurado na data do 
óbito (ativo ou inativo)  (CTC 154/08, Grade de Frequência ou 
Portaria de Aposentadoria)  

x     12 

23 Documento indicando a data e a forma de ingresso do ex-
servidor no cargo público (Declaração do RH)     x   

24 Demonstrativo de cálculo da pensão, com dados do ex-
segurado e a fundamentação legal x     16 

25 Demonstrativo de pagamento do benefício da pensão relativo 
ao mês subsequente à concessão x     15 

26 Número do Processo e do registro, se houver, de 
aposentadoria ou do ex-segurado, no âmbito do TCE x     19 e 20 

27 Formulário de concessão/alteração do FISCAP x     19 e 20 

Comentário do analista: Conforme item 23, não se aplica a Data de Posse/ Nomeação, uma vez que o servidor ainda 
era ativo. 
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DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 No requerimento do(a) beneficiário(a) foi verificado se o 

embasamento legal está de acordo com a portaria de pensão? x       

02 Os documentos pessoais do(s) beneficiário(s) estão 
autenticados pelo cartório ou pelo(a) servidor(a) do órgão? x       

03 Os documentos pessoais do beneficiário(s) contidos no 
processo que foram emitidos pelo órgão estão assinados pela 
autoridade competente? 

x       

04 O nome da autoridade que assinou a portaria de 
concessão/alteração está de acordo com a portaria publicada 
no Órgão Oficial? 

x       

05 Os documentos de certidão de óbito, casamento e nascimento 
(originais ou cópias) estão autenticados? x       

06 Nos casos de concessão para a viúva e companheira, foi 
verificado se a certidão de casamento da viúva contém 
averbação de separação. 

    x   

07 O Laudo Médico foi emitido pela junta médica de órgão 
público, contendo a assinatura de três médicos, no qual 
atestou a invalidez e incapacidade definitiva para o trabalho? 

    x   

08 A Declaração de união estável (companheira) emitida pelo 
cartório, órgão ou pelo servidor é posterior a data de 
separação do servidor com a viúva? 

    x   

09 A anexação dos três ou mais documentos comprovam o 
vínculo e a dependência econômica do servidor com a 
companheira ou outro beneficiário? 

    x   

10  A pensão será concedida à ex-esposa (separada 
judicialmente) por que ela recebe pensão alimentícia?     x   

11 A pensão será concedida para a viúva(o) e companheira(o), 
tendo em vista documentos comprobatórios?     x   

12 A viúva é a única beneficiária da pensão? x       

13 A companheira é a única beneficiária da pensão?     x   

14 Os filhos e enteados ou outros requerentes são os únicos 
beneficiários da pensão?     x   

15 Os beneficiários da pensão são designados? (vitalícia ou 
temporária) x       

16 A Tutela/Curatela tem decisão definitiva proferida pela 
autoridade competente do judiciário?     x   

17 Consta no processo renúncia de beneficiário de pensão?   x     

18 A exclusão do beneficiário de pensão está justificada e 
fundamentada legalmente? x       
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19 O(s) beneficiário(s) da pensão declaram que estão em 
conformidade com o disposto do Art. 60 da Lei 4.275/2005 
(vedada mais de duas pensões). 

    x   

Comentário do analista:  

  

 
ATO DE PENSÃO 

01 1) Ato de pensão:  (x) Concessão 

  ( ) Alteração 

02 2) Valor do benefício:  () Sobre o valor do provento - Aposentado 

  (x) Sobre o valor do vencimento - Ativo 

  ( ) Sobre o valor da média aritmética apurada 

03 3) Situação do Servidor:  (x) Ativo       

  () Inativo       

04 4) Data do óbito:  () Antes de 30/12/2003, não aplica redutor 

  (x) Depois de 30/12/2003, aplica redutor 

06 6) Fundamentação legal utilizada:   

  

() Art. 40, § 7º, Inciso I, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  

(x) Art. 40, § 7º, inciso II, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  ( ) EC nº 20/1998 

  ( ) Parágrafo Único do Art. 3º da EC nº 47/2005 

  ( ) Art. 2º da Lei nº 10.887/2004 

  ( ) Outro 

07 7) Código(s) Fundamentos Legais da Aposentadoria no FISCAP: nºs: 

  
Comentário do analista:  

  

 
DA ANÁLISE DO ATO DE CONCESSÃO 

Nº  ANÁLISE DO ATO  SIM NÃO N/A FLS 
01 O ato encaminhado trata de concessão de pensão? x       

02 O ato encaminhado trata de ato de alteração de pensão?   x     
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03 Na portaria de concessão e/ou alteração de pensão o 
fundamento legal está de acordo com a legislação vigente? x       

04 A portaria de concessão ou alteração foi alterada por outra 
portaria ou por retificações publicadas em ÓRGÃO OFICIAL?   x     

05 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria voluntária do ex-servidor?   x     

06 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria compulsória do ex-
servidor? 

  x     

07 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria por invalidez do ex-
servidor? 

  x     

08 A pensão requerida pela(o) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na remuneração do ex-servidor ativo? x       

09 Na concessão/alteração do ato de pensão, os requisitos 
estabelecidos por lei (art. 40, § 7º, Inciso I e II, da CF/1988 – 
redação dada pela EC nº 41/2003), foram cumpridos?  

x       

10 O cálculo da pensão foi aplicado o redutor de 30%, conforme a 
orientação do art. 40, § 7º, inciso I e II, da CF/1988, redação 
dada pela EC nº 41/2003? 

    x   

11 O cálculo da pensão foi com base no valor da aposentadoria 
do ex-servidor concedida pela média aritmética de acordo 
com a EC nº 41/2003 e Lei 10.887/2004? 

    x   

12 O Título de Pensão consta todos os dados cadastrais e 
financeiros da pensão?     x   

Comentário do analista: 

  

 
DA ANÁLISE DO FORMULÁRIO DO FISCAP/TCE 

01 Registro no FISCAP Nº: 816321 
02 Anexado ao processo  (x ) Sim ( ) Não 
03 3) Nome do responsável pelo ato: João José da Silva Nº CPF do responsável pelo ato: 195.195.836-53 

  Nº ANÁLISE DO FORMULÁRIO SIM NÃO N/A FLS 
01 Dados do instituidor estão corretos? x       

02 A descrição dos fundamentos legais da aposentadoria do 
instituidor foi informada? x       

03 Os dados sobre o órgão/entidade e autoridade responsável 
estão corretos? x       

04 Os dados da concessão/alteração estão corretos? x       

05 A descrição dos fundamentos legais da pensão/alteração está 
correta? x       

06 Os dados dos benefícios estão corretos? x       
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07 Os dados das vantagens estão corretos?     x   

08 O redutor (30%) foi inserido no campo "Dados de vantagens"?     x   

09 O formulário foi preenchido esclarecimentos do(a) Gestor(a) 
de Pessoal?     x   

10 Os dados dos beneficiários estão corretos? x       

11 A descrição dos fundamentos legais do beneficiário da 
pensão/alteração está correta? x       

12 A cota da pensão vitalícia e/ou temporária foi preenchida 
corretamente de acordo com a quantidade de beneficiários? x       

Comentário do analista:  

 
 
 

CHECK LIST DE CONCESSÃO DE PENSÃO 

     IDENTIFICAÇÃO DO ATO DE PENSÃO 
Processo Nº : 883/2014 Análise:       
  ( ) Inicial 

  
(x) 
Revisão/Alteração 

Nome do(a) Instituidor(a): Adgenor Domingos da Silva Sexo:     () Masculino 

              () Feminino 

CPF: Sem informação 
Data do óbito: 07/12/2001 
Pensão:  (x) Vitalícia 

( ) Temporária 
BENEFICIÁRIOS 

Nome(s) e CPF: Maria da Glória Silva, 736.034.576-68 

Grau de parentesco: Esposa 

Idade: 50 

 

 
DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 Requerimento do(s) beneficiários(s) x     1 



 

464 
 

02 Declaração se recebe mais de duas pensões – Art. 60 da Lei 
4275/2005   x     

03 Declaração se recebe salário ou outros rendimentos   x     

04 Certidão de casamento x     5 

05 Certidão de nascimento do(s) filho(s)   x     

06 Certidão de óbito do(a) ex-servidor(a) x     2 

07 
Documentos referentes à aposentadoria do servidor (cópias) -    x     

08 
Mapa de tempo de serviço para fins de aposentadoria    x     

09 Comprovante de rendimentos do servidor (último 
contracheque) x     6 

10 Documento pessoal dos beneficiários (Identidade, CPF e 
Outros) x     3 

11 Título de concessão de pensão x     8 

12 Ato concessório publicado no Órgão Oficial x     8 

13 Ato concessório de alteração nº     x   

14 Decisão Judicial para concessão/alteração de pensão     x   

15 Comprovante de conta corrente dos beneficiários x     4 

16 Documentos que comprovam o vínculo e a dependência 
econômica do beneficiário com o servidor x     5 

17 Declaração de união estável emitida pelo cartório, órgão ou 
pelo servidor (documento autenticado)     x   

18 Declaração de união estável por meio de testemunho de 
pessoas (documentação autenticada)     x   

19 Justificação Judicial sobre União Estável com servidor     x   

20 Laudo médico do(s) beneficiário(s)     x   

21 Tutela e/ou Curatela     x   

22 Documento indicando situação do ex-segurado na data do 
óbito (ativo ou inativo)  (CTC 154/08, Grade de Frequência ou 
Portaria de Aposentadoria)  

  x     

23 Documento indicando a data e a forma de ingresso do ex-
servidor no cargo público (Declaração do RH)   x     

24 Demonstrativo de cálculo da pensão, com dados do ex-
segurado e a fundamentação legal x     7 

25 Demonstrativo de pagamento do benefício da pensão relativo 
ao mês subsequente à concessão   x     

26 Número do Processo e do registro, se houver, de aposentadoria 
ou do ex-segurado, no âmbito do TCE x     9 

27 Formulário de concessão/alteração do FISCAP   x     

Comentário do analista: O Processo carece da Portaria que concedeu Aposentadoria ao servidor, assim como o 
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Mapa de Tempo de Serviço. Também, apesar do servidor ser aposentado, o Processo não possui o Termo de Posse e 
a Nomeação do servidor. 

 
 

DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 
Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 No requerimento do(a) beneficiário(a) foi verificado se o 

embasamento legal está de acordo com a portaria de pensão? x       

02 Os documentos pessoais do(s) beneficiário(s) estão 
autenticados pelo cartório ou pelo(a) servidor(a) do órgão?   x     

03 Os documentos pessoais do beneficiário(s) contidos no 
processo que foram emitidos pelo órgão estão assinados pela 
autoridade competente? 

  x     

04 O nome da autoridade que assinou a portaria de 
concessão/alteração está de acordo com a portaria publicada 
no Órgão Oficial? 

x       

05 Os documentos de certidão de óbito, casamento e nascimento 
(originais ou cópias) estão autenticados? x       

06 Nos casos de concessão para a viúva e companheira, foi 
verificado se a certidão de casamento da viúva contém 
averbação de separação. 

    x   

07 O Laudo Médico foi emitido pela junta médica de órgão 
público, contendo a assinatura de três médicos, no qual 
atestou a invalidez e incapacidade definitiva para o trabalho? 

    x   

08 A Declaração de união estável (companheira) emitida pelo 
cartório, órgão ou pelo servidor é posterior à data de 
separação do servidor com a viúva? 

    x   

09 A anexação dos três ou mais documentos comprovam o vínculo 
e a dependência econômica do servidor com a companheira ou 
outro beneficiário? 

    x   

10  A pensão será concedida à ex-esposa (separada judicialmente) 
por que ela recebe pensão alimentícia?     x   

11 A pensão será concedida para a viúva(o) e companheira(o), 
tendo em vista documentos comprobatórios?     x   

12 A viúva é a única beneficiária da pensão? x       

13 A companheira é a única beneficiária da pensão?     x   

14 Os filhos e enteados ou outros requerentes são os únicos 
beneficiários da pensão?   x     

15 Os beneficiários da pensão são designados? (vitalícia ou 
temporária) x       

16 A Tutela/Curatela tem decisão definitiva proferida pela 
autoridade competente do judiciário?     x   

17 Consta no processo renúncia de beneficiário de pensão?   x     

18 A exclusão do beneficiário de pensão está justificada e 
fundamentada legalmente?     x   



 

466 
 

19 O(s) beneficiário(s) da pensão declaram que estão em 
conformidade com o disposto do Art. 60 da Lei 4.275/2005 
(vedada mais de duas pensões). 

    x   

Comentário do analista:  

  

 
ATO DE PENSÃO 

01 1) Ato de pensão:  (x) Concessão 

  ( ) Alteração 

02 2) Valor do benefício:  (x) Sobre o valor do provento - Aposentado 

  () Sobre o valor do vencimento - Ativo 

  ( ) Sobre o valor da média aritmética apurada 

03 3) Situação do Servidor:  () Ativo       

  (x) Inativo       

04 4) Data do óbito:  (x) Antes de 30/12/2003, não aplica redutor 

  () Depois de 30/12/2003, aplica redutor 

06 6) Fundamentação legal utilizada:   

  

(x) Art. 40, § 7º, Inciso I, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  

() Art. 40, § 7º, inciso II, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  ( ) EC nº 20/1998 

  ( ) Parágrafo Único do Art. 3º da EC nº 47/2005 

  ( ) Art. 2º da Lei nº 10.887/2004 

  ( ) Outro 

07 7) Código(s) Fundamentos Legais da Aposentadoria no FISCAP: nºs: 

  
Comentário do analista:  

  

 
DA ANÁLISE DO ATO DE CONCESSÃO 

Nº  ANÁLISE DO ATO  SIM NÃO N/A FLS 
01 O ato encaminhado trata de concessão de pensão? x       

02 O ato encaminhado trata de ato de alteração de pensão?   x     
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03 Na portaria de concessão e/ou alteração de pensão o 
fundamento legal está de acordo com a legislação vigente? x       

04 A portaria de concessão ou alteração foi alterada por outra 
portaria ou por retificações publicadas em ÓRGÃO OFICIAL?   x     

05 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria voluntária do ex-servidor? x       

06 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria compulsória do ex-
servidor? 

  x     

07 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria por invalidez do ex-
servidor? 

  x     

08 A pensão requerida pela(o) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na remuneração do ex-servidor ativo?   x     

09 Na concessão/alteração do ato de pensão, os requisitos 
estabelecidos por lei (art. 40, § 7º, Inciso I e II, da CF/1988 – 
redação dada pela EC nº 41/2003), foram cumpridos?  

x       

10 O cálculo da pensão foi aplicado o redutor de 30%, conforme a 
orientação do art. 40, § 7º, inciso I e II, da CF/1988, redação 
dada pela EC nº 41/2003? 

x       

11 O cálculo da pensão foi com base no valor da aposentadoria do 
ex-servidor concedida pela média aritmética de acordo com a 
EC nº 41/2003 e Lei 10.887/2004? 

    x   

12 O Título de Pensão consta todos os dados cadastrais e 
financeiros da pensão?     x   

Comentário do analista: 

  

 
DA ANÁLISE DO FORMULÁRIO DO FISCAP/TCE 

01 Registro no FISCAP Nº: 23713/2009 
02 Anexado ao processo  ( ) Sim (x) Não 
03 3) Nome do responsável pelo ato:  Nº CPF do responsável pelo ato:  

  Nº ANÁLISE DO FORMULÁRIO SIM NÃO N/A FLS 
01 Dados do instituidor estão corretos?         

02 A descrição dos fundamentos legais da aposentadoria do 
instituidor foi informada?         

03 Os dados sobre o órgão/entidade e autoridade responsável 
estão corretos?         

04 Os dados da concessão/alteração estão corretos?         

05 A descrição dos fundamentos legais da pensão/alteração está 
correta?         

06 Os dados dos benefícios estão corretos?         
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07 Os dados das vantagens estão corretos?         

08 O redutor (30%) foi inserido no campo "Dados de vantagens"?         

09 O formulário foi preenchido esclarecimentos do(a) Gestor(a) de 
Pessoal?         

10 Os dados dos beneficiários estão corretos?         

11 A descrição dos fundamentos legais do beneficiário da 
pensão/alteração está correta?         

12 A cota da pensão vitalícia e/ou temporária foi preenchida 
corretamente de acordo com a quantidade de beneficiários?         

Comentário do analista: O formulário do FISCAP não consta no Processo. 

 
 
 

CHECK LIST DE CONCESSÃO DE PENSÃO 

     IDENTIFICAÇÃO DO ATO DE PENSÃO 
Processo Nº : 574/2014 Análise:       
  ( ) Inicial 
  (x) Revisão/Alteração 
Nome do(a) Instituidor(a): João Evangelista Longuinho Sexo:     (x) Masculino 

              () Feminino 

CPF: 024.254.646-38 
Data do óbito: 26/08/2006 
Pensão:  (x) Vitalícia 

( ) Temporária 
BENEFICIÁRIOS 

Nome(s) e CPF: Iraci Garcia de Souza, 812.397.346-20 

Grau de parentesco: Companheira 

Idade: 62 

 

 
DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 Requerimento do(s) beneficiários(s) x     1 

02 Declaração se recebe mais de duas pensões – Art. 60 da Lei 
4275/2005   x     
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03 Declaração se recebe salário ou outros rendimentos   x     

04 Certidão de casamento     x   

05 Certidão de nascimento do(s) filho(s)     x   

06 Certidão de óbito do(a) ex-servidor(a) x     7 

07 
Documentos referentes à aposentadoria do servidor (cópias) -      x   

08 
Mapa de tempo de serviço para fins de aposentadoria  x     14 

09 Comprovante de rendimentos do servidor (último 
contracheque) x     12 

10 Documento pessoal dos beneficiários (Identidade, CPF e 
Outros) x     5 

11 Título de concessão de pensão x     21 

12 Ato concessório publicado no Órgão Oficial x     S/N 

13 Ato concessório de alteração nº     x   

14 Decisão Judicial para concessão/alteração de pensão     x   

15 Comprovante de conta corrente dos beneficiários     x   

16 Documentos que comprovam o vínculo e a dependência 
econômica do beneficiário com o servidor x     2, 4, 9, 10, 11 

17 Declaração de união estável emitida pelo cartório, órgão ou 
pelo servidor (documento autenticado)   x     

18 Declaração de união estável por meio de testemunho de 
pessoas (documentação autenticada)   x     

19 Justificação Judicial sobre União Estável com servidor   x     

20 Laudo médico do(s) beneficiário(s)   x     

21 Tutela e/ou Curatela   x     

22 Documento indicando situação do ex-segurado na data do 
óbito (ativo ou inativo)  (CTC 154/08, Grade de Frequência ou 
Portaria de Aposentadoria)  

x     14 

23 Documento indicando a data e a forma de ingresso do ex-
servidor no cargo público (Declaração do RH) x     28 

24 Demonstrativo de cálculo da pensão, com dados do ex-
segurado e a fundamentação legal x     16 

25 Demonstrativo de pagamento do benefício da pensão relativo 
ao mês subsequente à concessão x     15 

26 Número do Processo e do registro, se houver, de 
aposentadoria ou do ex-segurado, no âmbito do TCE x     22 e 23 

27 Formulário de concessão/alteração do FISCAP x     22 e 23 

Comentário do analista:  
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DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 No requerimento do(a) beneficiário(a) foi verificado se o 

embasamento legal está de acordo com a portaria de pensão? x       

02 Os documentos pessoais do(s) beneficiário(s) estão 
autenticados pelo cartório ou pelo(a) servidor(a) do órgão? x       

03 Os documentos pessoais do beneficiário(s) contidos no 
processo que foram emitidos pelo órgão estão assinados pela 
autoridade competente? 

x       

04 O nome da autoridade que assinou a portaria de 
concessão/alteração está de acordo com a portaria publicada 
no Órgão Oficial? 

x       

05 Os documentos de certidão de óbito, casamento e nascimento 
(originais ou cópias) estão autenticados? x       

06 Nos casos de concessão para a viúva e companheira, foi 
verificado se a certidão de casamento da viúva contém 
averbação de separação. 

    x   

07 O Laudo Médico foi emitido pela junta médica de órgão 
público, contendo a assinatura de três médicos, no qual 
atestou a invalidez e incapacidade definitiva para o trabalho? 

    x   

08 A Declaração de união estável (companheira) emitida pelo 
cartório, órgão ou pelo servidor é posterior à data de 
separação do servidor com a viúva? 

    x   

09 A anexação dos três ou mais documentos comprovam o 
vínculo e a dependência econômica do servidor com a 
companheira ou outro beneficiário? 

x       

10  A pensão será concedida à ex-esposa (separada 
judicialmente) por que ela recebe pensão alimentícia?     x   

11 A pensão será concedida para a viúva(o) e companheira(o), 
tendo em vista documentos comprobatórios?     x   

12 A viúva é a única beneficiária da pensão?     x   

13 A companheira é a única beneficiária da pensão? x       

14 Os filhos e enteados ou outros requerentes são os únicos 
beneficiários da pensão?     x   

15 Os beneficiários da pensão são designados? (vitalícia ou 
temporária) x       

16 A Tutela/Curatela tem decisão definitiva proferida pela 
autoridade competente do judiciário?     x   

17 Consta no processo renúncia de beneficiário de pensão?   x     

18 A exclusão do beneficiário de pensão está justificada e 
fundamentada legalmente?     x   
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19 O(s) beneficiário(s) da pensão declaram que estão em 
conformidade com o disposto do Art. 60 da Lei 4.275/2005 
(vedada mais de duas pensões). 

    x   

Comentário do analista:  

  

 
ATO DE PENSÃO 

01 1) Ato de pensão:  (x) Concessão 

  ( ) Alteração 

02 2) Valor do benefício:  () Sobre o valor do provento - Aposentado 

  (x) Sobre o valor do vencimento - Ativo 

  ( ) Sobre o valor da média aritmética apurada 

03 3) Situação do Servidor:  (x) Ativo       

  () Inativo       

04 4) Data do óbito:  () Antes de 30/12/2003, não aplica redutor 

  (x) Depois de 30/12/2003, aplica redutor 

06 6) Fundamentação legal utilizada:   

  

() Art. 40, § 7º, Inciso I, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  

(x) Art. 40, § 7º, inciso II, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  ( ) EC nº 20/1998 

  ( ) Parágrafo Único do Art. 3º da EC nº 47/2005 

  ( ) Art. 2º da Lei nº 10.887/2004 

  ( ) Outro 

07 7) Código(s) Fundamentos Legais da Aposentadoria no FISCAP: nºs: 

  
Comentário do analista:  

  

 
DA ANÁLISE DO ATO DE CONCESSÃO 

Nº  ANÁLISE DO ATO  SIM NÃO N/A FLS 
01 O ato encaminhado trata de concessão de pensão? x       

02 O ato encaminhado trata de ato de alteração de pensão?   x     
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03 Na portaria de concessão e/ou alteração de pensão o 
fundamento legal está de acordo com a legislação vigente? x       

04 A portaria de concessão ou alteração foi alterada por outra 
portaria ou por retificações publicadas em ÓRGÃO OFICIAL?   x     

05 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria voluntária do ex-servidor?   x     

06 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria compulsória do ex-
servidor? 

  x     

07 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria por invalidez do ex-
servidor? 

  x     

08 A pensão requerida pela(o) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na remuneração do ex-servidor ativo? x       

09 Na concessão/alteração do ato de pensão, os requisitos 
estabelecidos por lei (art. 40, § 7º, Inciso I e II, da CF/1988 – 
redação dada pela EC nº 41/2003), foram cumpridos?  

x       

10 O cálculo da pensão foi aplicado o redutor de 30%, conforme a 
orientação do art. 40, § 7º, inciso I e II, da CF/1988, redação 
dada pela EC nº 41/2003? 

    x   

11 O cálculo da pensão foi com base no valor da aposentadoria 
do ex-servidor concedida pela média aritmética de acordo com 
a EC nº 41/2003 e Lei 10.887/2004? 

    x   

12 O Título de Pensão consta todos os dados cadastrais e 
financeiros da pensão?     x   

Comentário do analista: 

  

 
DA ANÁLISE DO FORMULÁRIO DO FISCAP/TCE 

01 Registro no FISCAP Nº: 816327 
02 Anexado ao processo  (x) Sim () Não 
03 3) Nome do responsável pelo ato: Carlaile de Jesus Pedrosa Nº CPF do responsável pelo ato: 108.902.546-72 

  Nº ANÁLISE DO FORMULÁRIO SIM NÃO N/A FLS 
01 Dados do instituidor estão corretos? x       

02 A descrição dos fundamentos legais da aposentadoria do 
instituidor foi informada? x       

03 Os dados sobre o órgão/entidade e autoridade responsável 
estão corretos? x       

04 Os dados da concessão/alteração estão corretos? x       

05 A descrição dos fundamentos legais da pensão/alteração está 
correta? x       

06 Os dados dos benefícios estão corretos? x       
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07 Os dados das vantagens estão corretos? x       

08 O redutor (30%) foi inserido no campo "Dados de vantagens"?     x   

09 O formulário foi preenchido esclarecimentos do(a) Gestor(a) 
de Pessoal?     x   

10 Os dados dos beneficiários estão corretos? x       

11 A descrição dos fundamentos legais do beneficiário da 
pensão/alteração está correta? x       

12 A cota da pensão vitalícia e/ou temporária foi preenchida 
corretamente de acordo com a quantidade de beneficiários? x       

Comentário do analista:  

 
 
 

CHECK LIST DE CONCESSÃO DE PENSÃO 

     IDENTIFICAÇÃO DO ATO DE PENSÃO 
Processo Nº : 596/2014 Análise:       
  ( ) Inicial 

  
(x) 
Revisão/Alteração 

Nome do(a) Instituidor(a): Helena da Conceição Maciel e Silva Sexo:     () Masculino 

              (x) Feminino 

CPF: 134.371.196-72 
Data do óbito: 25/04/2009 
Pensão:  (x) Vitalícia 

( ) Temporária 
BENEFICIÁRIOS 

Nome(s) e CPF: João Leite e Silva, 131.720.696-72 

Grau de parentesco: Marido 

Idade: 67 

 

 
DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 Requerimento do(s) beneficiários(s) x     1 



 

474 
 

02 Declaração se recebe mais de duas pensões – Art. 60 da Lei 
4275/2005   x     

03 Declaração se recebe salário ou outros rendimentos   x     

04 Certidão de casamento x     4 

05 Certidão de nascimento do(s) filho(s)     x   

06 Certidão de óbito do(a) ex-servidor(a) x     5 

07 
Documentos referentes à aposentadoria do servidor (cópias) -      x   

08 
Mapa de tempo de serviço para fins de aposentadoria  x     20 

09 Comprovante de rendimentos do servidor (último 
contracheque) x     24 

10 Documento pessoal dos beneficiários (Identidade, CPF e 
Outros) x     2, 3 

11 Título de concessão de pensão x     S/N 

12 Ato concessório publicado no Órgão Oficial x     29 

13 Ato concessório de alteração nº     x   

14 Decisão Judicial para concessão/alteração de pensão     x   

15 Comprovante de conta corrente dos beneficiários x     7 

16 Documentos que comprovam o vínculo e a dependência 
econômica do beneficiário com o servidor x     4 

17 Declaração de união estável emitida pelo cartório, órgão ou 
pelo servidor (documento autenticado)     x   

18 Declaração de união estável por meio de testemunho de 
pessoas (documentação autenticada)     x   

19 Justificação Judicial sobre União Estável com servidor     x   

20 Laudo médico do(s) beneficiário(s)     x   

21 Tutela e/ou Curatela     x   

22 Documento indicando situação do ex-segurado na data do 
óbito (ativo ou inativo)  (CTC 154/08, Grade de Frequência ou 
Portaria de Aposentadoria)  

x     11 

23 Documento indicando a data e a forma de ingresso do ex-
servidor no cargo público (Declaração do RH)     x   

24 Demonstrativo de cálculo da pensão, com dados do ex-
segurado e a fundamentação legal x     21 

25 Demonstrativo de pagamento do benefício da pensão relativo 
ao mês subsequente à concessão x     30 

26 Número do Processo e do registro, se houver, de 
aposentadoria ou do ex-segurado, no âmbito do TCE x     27 e 28 

27 Formulário de concessão/alteração do FISCAP x     27 e 28 

Comentário do analista:  
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DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 No requerimento do(a) beneficiário(a) foi verificado se o 

embasamento legal está de acordo com a portaria de pensão? x     1 

02 Os documentos pessoais do(s) beneficiário(s) estão 
autenticados pelo cartório ou pelo(a) servidor(a) do órgão? x     2 e 3 

03 Os documentos pessoais do beneficiário(s) contidos no 
processo que foram emitidos pelo órgão estão assinados pela 
autoridade competente? 

x     2 e 3 

04 O nome da autoridade que assinou a portaria de 
concessão/alteração está de acordo com a portaria publicada 
no Órgão Oficial? 

x     29 e S/N 

05 Os documentos de certidão de óbito, casamento e nascimento 
(originais ou cópias) estão autenticados? x     4 e 5 

06 Nos casos de concessão para a viúva e companheira, foi 
verificado se a certidão de casamento da viúva contém 
averbação de separação. 

    x   

07 O Laudo Médico foi emitido pela junta médica de órgão 
público, contendo a assinatura de três médicos, no qual 
atestou a invalidez e incapacidade definitiva para o trabalho? 

    x   

08 A Declaração de união estável (companheira) emitida pelo 
cartório, órgão ou pelo servidor é posterior à data de 
separação do servidor com a viúva? 

    x   

09 A anexação dos três ou mais documentos comprovam o 
vínculo e a dependência econômica do servidor com a 
companheira ou outro beneficiário? 

    x   

10  A pensão será concedida à ex-esposa (separada 
judicialmente) por que ela recebe pensão alimentícia?     x   

11 A pensão será concedida para a viúva(o) e companheira(o), 
tendo em vista documentos comprobatórios?     x   

12 A viúva é a única beneficiária da pensão? x       

13 A companheira é a única beneficiária da pensão?     x   

14 Os filhos e enteados ou outros requerentes são os únicos 
beneficiários da pensão?     x   

15 Os beneficiários da pensão são designados? (vitalícia ou 
temporária) x       

16 A Tutela/Curatela tem decisão definitiva proferida pela 
autoridade competente do judiciário?     x   

17 Consta no processo renúncia de beneficiário de pensão?     x   

18 A exclusão do beneficiário de pensão está justificada e 
fundamentada legalmente?     x   
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19 O(s) beneficiário(s) da pensão declaram que estão em 
conformidade com o disposto do Art. 60 da Lei 4.275/2005 
(vedada mais de duas pensões). 

    x   

Comentário do analista:  

  

 
ATO DE PENSÃO 

01 1) Ato de pensão:  (x) Concessão 

  ( ) Alteração 

02 2) Valor do benefício:  () Sobre o valor do provento - Aposentado 

  (x) Sobre o valor do vencimento - Ativo 

  ( ) Sobre o valor da média aritmética apurada 

03 3) Situação do Servidor:  (x) Ativo       

  () Inativo       

04 4) Data do óbito:  () Antes de 30/12/2003, não aplica redutor 

  (x) Depois de 30/12/2003, aplica redutor 

06 6) Fundamentação legal utilizada:   

  

() Art. 40, § 7º, Inciso I, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  

(x) Art. 40, § 7º, inciso II, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  ( ) EC nº 20/1998 

  ( ) Parágrafo Único do Art. 3º da EC nº 47/2005 

  ( ) Art. 2º da Lei nº 10.887/2004 

  ( ) Outro 

07 7) Código(s) Fundamentos Legais da Aposentadoria no FISCAP: nºs: 

  
Comentário do analista:  

  

 
DA ANÁLISE DO ATO DE CONCESSÃO 

Nº  ANÁLISE DO ATO  SIM NÃO N/A FLS 
01 O ato encaminhado trata de concessão de pensão? x       

02 O ato encaminhado trata de ato de alteração de pensão?   x     
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03 Na portaria de concessão e/ou alteração de pensão o 
fundamento legal está de acordo com a legislação vigente? x       

04 A portaria de concessão ou alteração foi alterada por outra 
portaria ou por retificações publicadas em ÓRGÃO OFICIAL?   x     

05 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria voluntária do ex-servidor?   x     

06 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria compulsória do ex-
servidor? 

  x     

07 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria por invalidez do ex-
servidor? 

  x     

08 A pensão requerida pela(o) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na remuneração do ex-servidor ativo? x       

09 Na concessão/alteração do ato de pensão, os requisitos 
estabelecidos por lei (art. 40, § 7º, Inciso I e II, da CF/1988 – 
redação dada pela EC nº 41/2003), foram cumpridos?  

x       

10 O cálculo da pensão foi aplicado o redutor de 30%, conforme a 
orientação do art. 40, § 7º, inciso I e II, da CF/1988, redação 
dada pela EC nº 41/2003? 

    x   

11 O cálculo da pensão foi com base no valor da aposentadoria 
do ex-servidor concedida pela média aritmética de acordo com 
a EC nº 41/2003 e Lei 10.887/2004? 

    x   

12 O Título de Pensão consta todos os dados cadastrais e 
financeiros da pensão?     x   

Comentário do analista: 

  

 
DA ANÁLISE DO FORMULÁRIO DO FISCAP/TCE 

01 Registro no FISCAP Nº: 816310 
02 Anexado ao processo  (x) Sim () Não 
03 3) Nome do responsável pelo ato: José Ivan Palma Souza Nº CPF do responsável pelo ato: 271.180.026-15 

  Nº ANÁLISE DO FORMULÁRIO SIM NÃO N/A FLS 
01 Dados do instituidor estão corretos? x       

02 A descrição dos fundamentos legais da aposentadoria do 
instituidor foi informada? x       

03 Os dados sobre o órgão/entidade e autoridade responsável 
estão corretos? x       

04 Os dados da concessão/alteração estão corretos? x       

05 A descrição dos fundamentos legais da pensão/alteração está 
correta? x       

06 Os dados dos benefícios estão corretos? x       
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07 Os dados das vantagens estão corretos?     x   

08 O redutor (30%) foi inserido no campo "Dados de vantagens"?     x   

09 O formulário foi preenchido esclarecimentos do(a) Gestor(a) 
de Pessoal?     x   

10 Os dados dos beneficiários estão corretos? x       

11 A descrição dos fundamentos legais do beneficiário da 
pensão/alteração está correta? x       

12 A cota da pensão vitalícia e/ou temporária foi preenchida 
corretamente de acordo com a quantidade de beneficiários? x       

Comentário do analista:  

 
 
 

CHECK LIST DE CONCESSÃO DE PENSÃO 

     IDENTIFICAÇÃO DO ATO DE PENSÃO 
Processo Nº : 819/2014 Análise:       
  ( ) Inicial 
  (x) Revisão/Alteração 
Nome do(a) Instituidor(a): Getulio Delfino Gomes Sexo:     (x) Masculino 

              () Feminino 

CPF: 279.311.966-00 
Data do óbito: 20/11/1997 
Pensão: Vitalícia para a viúva e temporária para os menores (x) Vitalícia 

(x) Temporária 
BENEFICIÁRIOS 

Nome(s) e CPF: Regina de Fátima Pereira Gomes (651.434.346-53), Jussara Aparecida Gomes, Paulo Dowell Junior 
Gomes e Jefferson Rodrigo Gomes 

Grau de parentesco: Esposa e 3 filhos respectivamente conforme acima 

Idade: Paulo (8), Jussara (15), Jefferson, (19) e Regina (42) 

 

 
DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 Requerimento do(s) beneficiários(s) x     Capa 

02 Declaração se recebe mais de duas pensões – Art. 60 da Lei 
4275/2005   x     
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03 Declaração se recebe salário ou outros rendimentos   x     

04 Certidão de casamento   x     

05 Certidão de nascimento do(s) filho(s) x     2, 3 e 9 

06 Certidão de óbito do(a) ex-servidor(a) x     1 

07 
Documentos referentes à aposentadoria do servidor (cópias) -      x   

08 
Mapa de tempo de serviço para fins de aposentadoria    x     

09 Comprovante de rendimentos do servidor (último 
contracheque) x     6 

10 Documento pessoal dos beneficiários (Identidade, CPF e Outros) x     2, 3, 4 e 9 

11 Título de concessão de pensão x     12 

12 Ato concessório publicado no Órgão Oficial x     12 

13 Ato concessório de alteração nº     x   

14 Decisão Judicial para concessão/alteração de pensão     x   

15 Comprovante de conta corrente dos beneficiários     x   

16 Documentos que comprovam o vínculo e a dependência 
econômica do beneficiário com o servidor   x     

17 Declaração de união estável emitida pelo cartório, órgão ou pelo 
servidor (documento autenticado)     x   

18 Declaração de união estável por meio de testemunho de 
pessoas (documentação autenticada)     x   

19 Justificação Judicial sobre União Estável com servidor     x   

20 Laudo médico do(s) beneficiário(s)     x   

21 Tutela e/ou Curatela     x   

22 Documento indicando situação do ex-segurado na data do óbito 
(ativo ou inativo)  (CTC 154/08, Grade de Frequência ou Portaria 
de Aposentadoria)  

    x   

23 Documento indicando a data e a forma de ingresso do ex-
servidor no cargo público (Declaração do RH)     x   

24 Demonstrativo de cálculo da pensão, com dados do ex-segurado 
e a fundamentação legal x     10 

25 Demonstrativo de pagamento do benefício da pensão relativo 
ao mês subsequente à concessão   x     

26 Número do Processo e do registro, se houver, de aposentadoria 
ou do ex-segurado, no âmbito do TCE     x   

27 Formulário de concessão/alteração do FISCAP     x   

Comentário do analista: Conforme item 4, falta a Certidão de Casamento no Processo. Na Certidão de Óbito, é citada 
a beneficiária como esposa. Como assinalado anteriormente, não há Certidão de Casamento no Processo e, 
portanto, não há documento neste Processo que comprove a dependência econômica do beneficiário; no entanto, 
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na atualização cadastral de setembro/2019 a requerente trouxe ao IPREMB cópia do documento necessário para 
comprovação. 

  

 
DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 No requerimento do(a) beneficiário(a) foi verificado se o 

embasamento legal está de acordo com a portaria de pensão? x       

02 Os documentos pessoais do(s) beneficiário(s) estão autenticados 
pelo cartório ou pelo(a) servidor(a) do órgão?   x     

03 Os documentos pessoais do beneficiário(s) contidos no processo 
que foram emitidos pelo órgão estão assinados pela autoridade 
competente? 

x       

04 O nome da autoridade que assinou a portaria de 
concessão/alteração está de acordo com a portaria publicada no 
Órgão Oficial? 

x       

05 Os documentos de certidão de óbito, casamento e nascimento 
(originais ou cópias) estão autenticados?   x     

06 Nos casos de concessão para a viúva e companheira, foi 
verificado se a certidão de casamento da viúva contém 
averbação de separação. 

    x   

07 O Laudo Médico foi emitido pela junta médica de órgão público, 
contendo a assinatura de três médicos, no qual atestou a 
invalidez e incapacidade definitiva para o trabalho? 

    x   

08 A Declaração de união estável (companheira) emitida pelo 
cartório, órgão ou pelo servidor é posterior à data de separação 
do servidor com a viúva? 

    x   

09 A anexação dos três ou mais documentos comprovam o vínculo 
e a dependência econômica do servidor com a companheira ou 
outro beneficiário? 

    x   

10  A pensão será concedida à ex-esposa (separada judicialmente) 
por que ela recebe pensão alimentícia?     x   

11 A pensão será concedida para a viúva(o) e companheira(o), 
tendo em vista documentos comprobatórios?     x   

12 A viúva é a única beneficiária da pensão?   x     

13 A companheira é a única beneficiária da pensão?     x   

14 Os filhos e enteados ou outros requerentes são os únicos 
beneficiários da pensão?     x   

15 Os beneficiários da pensão são designados? (vitalícia ou 
temporária) x       

16 A Tutela/Curatela tem decisão definitiva proferida pela 
autoridade competente do judiciário?     x   

17 Consta no processo renúncia de beneficiário de pensão?     x   

18 A exclusão do beneficiário de pensão está justificada e 
fundamentada legalmente?     x   
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19 O(s) beneficiário(s) da pensão declaram que estão em 
conformidade com o disposto do Art. 60 da Lei 4.275/2005 
(vedada mais de duas pensões). 

    x   

Comentário do analista: Nos itens 2e 5, a Certidão do Filho Jefferson não está autenticada e a beneficiária não 
colocou a Certidão de Casamento no Processo. No item 12, à época da concessão do Processo, a viúva não era a 
única beneficiária, uma vez que havia mais 3 filhos menores junto ao seu marido. No entanto, é recomendável 
averiguar este Processo, uma vez que há diversos equívocos de datas ao longo do Processo com as datas dos 
menores e pedidos de correções na contracapa do Processo, até mesmo a Certidão de Óbito encontra-se em erro. 
Verificar se os filhos ainda recebem a pensão. 

  

 
ATO DE PENSÃO 

01 1) Ato de pensão:  (x) Concessão 

  ( ) Alteração 

02 2) Valor do benefício:  () Sobre o valor do provento - Aposentado 

  (x) Sobre o valor do vencimento - Ativo 

  ( ) Sobre o valor da média aritmética apurada 

03 3) Situação do Servidor:  (x) Ativo       

  () Inativo       

04 4) Data do óbito:  (x) Antes de 30/12/2003, não aplica redutor 

  () Depois de 30/12/2003, aplica redutor 

06 6) Fundamentação legal utilizada:   

  

() Art. 40, § 7º, Inciso I, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  

(x) Art. 40, § 7º, inciso II, da CF/1988 – 
Redação dada pela EC nº 41/2003 

  ( ) EC nº 20/1998 

  
( ) Parágrafo Único do Art. 3º da EC nº 
47/2005 

  ( ) Art. 2º da Lei nº 10.887/2004 

  ( ) Outro 

07 7) Código(s) Fundamentos Legais da Aposentadoria no FISCAP: nºs: 

  
Comentário do analista:  

  

 
DA ANÁLISE DO ATO DE CONCESSÃO 

Nº  ANÁLISE DO ATO  SIM NÃO N/A FLS 
01 O ato encaminhado trata de concessão de pensão? x       
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02 O ato encaminhado trata de ato de alteração de pensão?   x     

03 Na portaria de concessão e/ou alteração de pensão o 
fundamento legal está de acordo com a legislação vigente? x       

04 A portaria de concessão ou alteração foi alterada por outra 
portaria ou por retificações publicadas em ÓRGÃO OFICIAL? x       

05 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria voluntária do ex-servidor?   x     

06 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria compulsória do ex-servidor?   x     

07 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria por invalidez do ex-
servidor? 

  x     

08 A pensão requerida pela(o) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na remuneração do ex-servidor ativo? x       

09 Na concessão/alteração do ato de pensão, os requisitos 
estabelecidos por lei (art. 40, § 7º, Inciso I e II, da CF/1988 – 
redação dada pela EC nº 41/2003), foram cumpridos?  

x       

10 O cálculo da pensão foi aplicado o redutor de 30%, conforme a 
orientação do art. 40, § 7º, inciso I e II, da CF/1988, redação 
dada pela EC nº 41/2003? 

    x   

11 O cálculo da pensão foi com base no valor da aposentadoria do 
ex-servidor concedida pela média aritmética de acordo com a EC 
nº 41/2003 e Lei 10.887/2004? 

    x   

12 O Título de Pensão consta todos os dados cadastrais e 
financeiros da pensão?     x   

Comentário do analista: 

  

 
DA ANÁLISE DO FORMULÁRIO DO FISCAP/TCE 

01 Registro no FISCAP Nº:  
02 Anexado ao processo  () Sim (x) Não 
03 3) Nome do responsável pelo ato:  Nº CPF do responsável pelo ato:  

  Nº ANÁLISE DO FORMULÁRIO SIM NÃO N/A FLS 
01 Dados do instituidor estão corretos?         

02 A descrição dos fundamentos legais da aposentadoria do 
instituidor foi informada?         

03 Os dados sobre o órgão/entidade e autoridade responsável 
estão corretos?         

04 Os dados da concessão/alteração estão corretos?         

05 A descrição dos fundamentos legais da pensão/alteração está 
correta?         
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06 Os dados dos benefícios estão corretos?         

07 Os dados das vantagens estão corretos?         

08 O redutor (30%) foi inserido no campo "Dados de vantagens"?         

09 O formulário foi preenchido esclarecimentos do(a) Gestor(a) de 
Pessoal?         

10 Os dados dos beneficiários estão corretos?         

11 A descrição dos fundamentos legais do beneficiário da 
pensão/alteração está correta?         

12 A cota da pensão vitalícia e/ou temporária foi preenchida 
corretamente de acordo com a quantidade de beneficiários?         

Comentário do analista: O Processo não possui Formulário do FISCAP 

 
 
 
 
 

CHECK LIST DE CONCESSÃO DE PENSÃO 

     IDENTIFICAÇÃO DO ATO DE PENSÃO 
Processo Nº : 855/2014 Análise:       
  ( ) Inicial 
  (x) Revisão/Alteração 
Nome do(a) Instituidor(a): Dalmas Del'Rey Domingos Soares Sexo:     (x) Masculino 

              () Feminino 

CPF: 013.283.936-90 
Data do óbito: 07/06/2002 
Pensão: Vitalícia à companheira e temporária às filhas (x) Vitalícia 

(x) Temporária 
BENEFICIÁRIOS 

Nome(s) e CPF: Leila Francisca Santos (012.383.936-90), Brenda Scarlatti Santos Soares  e Isabela Marine dos Santos 
Soares (sem Certidão de Nascimento no Processo). 

Grau de parentesco: Companheira e filhas, respectivamente 

Idade: Leila (29), Isabela (11) e Brenda (8) 

 

 
DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
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01 Requerimento do(s) beneficiários(s) x     Capa 

02 Declaração se recebe mais de duas pensões – Art. 60 da Lei 
4275/2005   x     

03 Declaração se recebe salário ou outros rendimentos   x     

04 Certidão de casamento   x     

05 Certidão de nascimento do(s) filho(s)   x     

06 Certidão de óbito do(a) ex-servidor(a)   x     

07 
Documentos referentes à aposentadoria do servidor (cópias) -      x   

08 
Mapa de tempo de serviço para fins de aposentadoria    x     

09 Comprovante de rendimentos do servidor (último 
contracheque) x     7 

10 Documento pessoal dos beneficiários (Identidade, CPF e Outros) x     3, 4 e 5 

11 Título de concessão de pensão x     10 

12 Ato concessório publicado no Órgão Oficial x     10 

13 Ato concessório de alteração nº     x   

14 Decisão Judicial para concessão/alteração de pensão     x   

15 Comprovante de conta corrente dos beneficiários   x     

16 Documentos que comprovam o vínculo e a dependência 
econômica do beneficiário com o servidor   x     

17 Declaração de união estável emitida pelo cartório, órgão ou pelo 
servidor (documento autenticado)   x     

18 Declaração de união estável por meio de testemunho de 
pessoas (documentação autenticada)   x     

19 Justificação Judicial sobre União Estável com servidor   x     

20 Laudo médico do(s) beneficiário(s)     x   

21 Tutela e/ou Curatela     x   

22 Documento indicando situação do ex-segurado na data do óbito 
(ativo ou inativo)  (CTC 154/08, Grade de Frequência ou Portaria 
de Aposentadoria)  

    x   

23 Documento indicando a data e a forma de ingresso do ex-
servidor no cargo público (Declaração do RH)     x   

24 Demonstrativo de cálculo da pensão, com dados do ex-segurado 
e a fundamentação legal x     9 

25 Demonstrativo de pagamento do benefício da pensão relativo 
ao mês subsequente à concessão   x     

26 Número do Processo e do registro, se houver, de aposentadoria 
ou do ex-segurado, no âmbito do TCE     x   

27 Formulário de concessão/alteração do FISCAP     x   
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Comentário do analista: No Processo consta apenas uma Certidão de Nascimento, e o ex-servidor e a beneficiária 
tinham dois filhos em comum. Além disso, nos causa estranheza não constar a Certidão de Óbito do ex-servidor no 
Processo, e somente ser pedida na atualização cadastral (2019). Conforme o item 16, foi comprovado apenas um 
vínculo de dependência econômica com o servidor: a única Certidão de Nascimento de sua filha Brenda. A outra 
filha, mencionada pela requerente, não foi auditada ao Processo e nem ao menos nenhum documento 
comprobatório de vínculo de dependência da companheira Leila foi encontrado. 

  

 
DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 No requerimento do(a) beneficiário(a) foi verificado se o 

embasamento legal está de acordo com a portaria de pensão? x       

02 Os documentos pessoais do(s) beneficiário(s) estão autenticados 
pelo cartório ou pelo(a) servidor(a) do órgão?   x     

03 Os documentos pessoais do beneficiário(s) contidos no processo 
que foram emitidos pelo órgão estão assinados pela autoridade 
competente? 

  x     

04 O nome da autoridade que assinou a portaria de 
concessão/alteração está de acordo com a portaria publicada no 
Órgão Oficial? 

x       

05 Os documentos de certidão de óbito, casamento e nascimento 
(originais ou cópias) estão autenticados? x       

06 Nos casos de concessão para a viúva e companheira, foi 
verificado se a certidão de casamento da viúva contém 
averbação de separação. 

    x   

07 O Laudo Médico foi emitido pela junta médica de órgão público, 
contendo a assinatura de três médicos, no qual atestou a 
invalidez e incapacidade definitiva para o trabalho? 

    x   

08 A Declaração de união estável (companheira) emitida pelo 
cartório, órgão ou pelo servidor é posterior à data de separação 
do servidor com a viúva? 

    x   

09 A anexação dos três ou mais documentos comprovam o vínculo 
e a dependência econômica do servidor com a companheira ou 
outro beneficiário? 

  x     

10  A pensão será concedida à ex-esposa (separada judicialmente) 
por que ela recebe pensão alimentícia?     x   

11 A pensão será concedida para a viúva(o) e companheira(o), 
tendo em vista documentos comprobatórios?     x   

12 A viúva é a única beneficiária da pensão?     x   

13 A companheira é a única beneficiária da pensão?   x     

14 Os filhos e enteados ou outros requerentes são os únicos 
beneficiários da pensão?     x   

15 Os beneficiários da pensão são designados? (vitalícia ou 
temporária) x       

16 A Tutela/Curatela tem decisão definitiva proferida pela 
autoridade competente do judiciário?     x   

17 Consta no processo renúncia de beneficiário de pensão?     x   
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18 A exclusão do beneficiário de pensão está justificada e 
fundamentada legalmente?     x   

19 O(s) beneficiário(s) da pensão declaram que estão em 
conformidade com o disposto do Art. 60 da Lei 4.275/2005 
(vedada mais de duas pensões). 

    x   

Comentário do analista: A Carteira de Identidade da beneficiária (ex-companheira) não está autenticada. Conforme o 
item 9, não há comprovação de nenhum vínculo entre a ex-companheira e o instituidor do benefício.  

  

 
ATO DE PENSÃO 

01 1) Ato de pensão:  (x) Concessão 

  ( ) Alteração 

02 2) Valor do benefício:  () Sobre o valor do provento - Aposentado 

  (x) Sobre o valor do vencimento - Ativo 

  ( ) Sobre o valor da média aritmética apurada 

03 3) Situação do Servidor:  () Ativo       

  () Inativo       

04 4) Data do óbito:  () Antes de 30/12/2003, não aplica redutor 

  (x) Depois de 30/12/2003, aplica redutor 

06 6) Fundamentação legal utilizada:   

  

() Art. 40, § 7º, Inciso I, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  

(x) Art. 40, § 7º, inciso II, da CF/1988 – 
Redação dada pela EC nº 41/2003 

  ( ) EC nº 20/1998 

  
( ) Parágrafo Único do Art. 3º da EC nº 
47/2005 

  ( ) Art. 2º da Lei nº 10.887/2004 

  ( ) Outro 

07 7) Código(s) Fundamentos Legais da Aposentadoria no FISCAP: nºs: 

  
Comentário do analista:  

  

 
DA ANÁLISE DO ATO DE CONCESSÃO 

Nº  ANÁLISE DO ATO  SIM NÃO N/A FLS 
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01 O ato encaminhado trata de concessão de pensão? x       

02 O ato encaminhado trata de ato de alteração de pensão?   x     

03 Na portaria de concessão e/ou alteração de pensão o 
fundamento legal está de acordo com a legislação vigente? x       

04 A portaria de concessão ou alteração foi alterada por outra 
portaria ou por retificações publicadas em ÓRGÃO OFICIAL?   x     

05 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria voluntária do ex-servidor?   x     

06 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria compulsória do ex-servidor?   x     

07 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria por invalidez do ex-
servidor? 

  x     

08 A pensão requerida pela(o) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na remuneração do ex-servidor ativo? x       

09 Na concessão/alteração do ato de pensão, os requisitos 
estabelecidos por lei (art. 40, § 7º, Inciso I e II, da CF/1988 – 
redação dada pela EC nº 41/2003), foram cumpridos?  

x       

10 O cálculo da pensão foi aplicado o redutor de 30%, conforme a 
orientação do art. 40, § 7º, inciso I e II, da CF/1988, redação 
dada pela EC nº 41/2003? 

    x   

11 O cálculo da pensão foi com base no valor da aposentadoria do 
ex-servidor concedida pela média aritmética de acordo com a EC 
nº 41/2003 e Lei 10.887/2004? 

    x   

12 O Título de Pensão consta todos os dados cadastrais e 
financeiros da pensão?     x   

Comentário do analista: 

  

 
DA ANÁLISE DO FORMULÁRIO DO FISCAP/TCE 

01 Registro no FISCAP Nº:  
02 Anexado ao processo  () Sim (x) Não 
03 3) Nome do responsável pelo ato:  Nº CPF do responsável pelo ato:  

  Nº ANÁLISE DO FORMULÁRIO SIM NÃO N/A FLS 
01 Dados do instituidor estão corretos?         

02 A descrição dos fundamentos legais da aposentadoria do 
instituidor foi informada?         

03 Os dados sobre o órgão/entidade e autoridade responsável 
estão corretos?         

04 Os dados da concessão/alteração estão corretos?         
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05 A descrição dos fundamentos legais da pensão/alteração está 
correta?         

06 Os dados dos benefícios estão corretos?         

07 Os dados das vantagens estão corretos?         

08 O redutor (30%) foi inserido no campo "Dados de vantagens"?         

09 O formulário foi preenchido esclarecimentos do(a) Gestor(a) de 
Pessoal?         

10 Os dados dos beneficiários estão corretos?         

11 A descrição dos fundamentos legais do beneficiário da 
pensão/alteração está correta?         

12 A cota da pensão vitalícia e/ou temporária foi preenchida 
corretamente de acordo com a quantidade de beneficiários?         

Comentário do analista: Neste Processo não consta Formulário do FISCAP. 

 
 
 

CHECK LIST DE CONCESSÃO DE PENSÃO 

     IDENTIFICAÇÃO DO ATO DE PENSÃO 
Processo Nº : 767-2014 Análise:       
  ( ) Inicial 
  (x) Revisão/Alteração 
Nome do(a) Instituidor(a): Leorges Ferraz Almeida Sexo:     (x) Masculino 

              () Feminino 

CPF: 141.317.226-15 
Data do óbito: 02/07/1992 
Pensão:  (x) Vitalícia 

() Temporária 
BENEFICIÁRIOS 

Nome(s) e CPF: Maria das Graças Pinho Ferraz, 709.718.706-91 

Grau de parentesco: Esposa 

Idade: 44 

 

 
DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 



 

489 
 

01 Requerimento do(s) beneficiários(s) x     Capa 

02 Declaração se recebe mais de duas pensões – Art. 60 da Lei 
4275/2005   x     

03 Declaração se recebe salário ou outros rendimentos   x     

04 Certidão de casamento x     2 

05 Certidão de nascimento do(s) filho(s)   x     

06 Certidão de óbito do(a) ex-servidor(a) x     1 

07 
Documentos referentes à aposentadoria do servidor (cópias) -    x     

08 
Mapa de tempo de serviço para fins de aposentadoria    x     

09 Comprovante de rendimentos do servidor (último 
contracheque)   x     

10 Documento pessoal dos beneficiários (Identidade, CPF e 
Outros)   x     

11 Título de concessão de pensão   x     

12 Ato concessório publicado no Órgão Oficial   x     

13 Ato concessório de alteração nº     x   

14 Decisão Judicial para concessão/alteração de pensão     x   

15 Comprovante de conta corrente dos beneficiários   x     

16 Documentos que comprovam o vínculo e a dependência 
econômica do beneficiário com o servidor x     2 

17 Declaração de união estável emitida pelo cartório, órgão ou 
pelo servidor (documento autenticado)     x   

18 Declaração de união estável por meio de testemunho de 
pessoas (documentação autenticada)     x   

19 Justificação Judicial sobre União Estável com servidor     x   

20 Laudo médico do(s) beneficiário(s)     x   

21 Tutela e/ou Curatela     x   

22 Documento indicando situação do ex-segurado na data do 
óbito (ativo ou inativo)  (CTC 154/08, Grade de Frequência ou 
Portaria de Aposentadoria)  

  x     

23 Documento indicando a data e a forma de ingresso do ex-
servidor no cargo público (Declaração do RH)   x     

24 Demonstrativo de cálculo da pensão, com dados do ex-
segurado e a fundamentação legal   x     

25 Demonstrativo de pagamento do benefício da pensão relativo 
ao mês subsequente à concessão   x     

26 Número do Processo e do registro, se houver, de aposentadoria 
ou do ex-segurado, no âmbito do TCE   x     

27 Formulário de concessão/alteração do FISCAP   x     
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Comentário do analista: Conforme item 5, o ex-servidor deixou 3 filhos menores, no entanto, no Processo não 
consta nenhuma Certidão de Nascimento. Conforme o item 10, os documentos pessoais do beneficiário consta na 
atualização cadastral, e não nos autos do Processo, e sem autenticação. O Processo baseia-se, resumidamente, em 
Certidões de Óbito e Casamento e Parecer de Recursos Humanos. 

  

 
DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 No requerimento do(a) beneficiário(a) foi verificado se o 

embasamento legal está de acordo com a portaria de pensão?     x   

02 Os documentos pessoais do(s) beneficiário(s) estão 
autenticados pelo cartório ou pelo(a) servidor(a) do órgão?   x     

03 Os documentos pessoais do beneficiário(s) contidos no 
processo que foram emitidos pelo órgão estão assinados pela 
autoridade competente? 

  x     

04 O nome da autoridade que assinou a portaria de 
concessão/alteração está de acordo com a portaria publicada 
no Órgão Oficial? 

    x   

05 Os documentos de certidão de óbito, casamento e nascimento 
(originais ou cópias) estão autenticados?   x     

06 Nos casos de concessão para a viúva e companheira, foi 
verificado se a certidão de casamento da viúva contém 
averbação de separação. 

    x   

07 O Laudo Médico foi emitido pela junta médica de órgão 
público, contendo a assinatura de três médicos, no qual 
atestou a invalidez e incapacidade definitiva para o trabalho? 

    x   

08 A Declaração de união estável (companheira) emitida pelo 
cartório, órgão ou pelo servidor é posterior a data de 
separação do servidor com a viúva? 

    x   

09 A anexação dos três ou mais documentos comprovam o vínculo 
e a dependência econômica do servidor com a companheira ou 
outro beneficiário? 

    x   

10  A pensão será concedida à ex-esposa (separada judicialmente) 
por que ela recebe pensão alimentícia?     x   

11 A pensão será concedida para a viúva(o) e companheira(o), 
tendo em vista documentos comprobatórios?     x   

12 A viúva é a única beneficiária da pensão? x       

13 A companheira é a única beneficiária da pensão?     x   

14 Os filhos e enteados ou outros requerentes são os únicos 
beneficiários da pensão?     x   

15 Os beneficiários da pensão são designados? (vitalícia ou 
temporária)     x   

16 A Tutela/Curatela tem decisão definitiva proferida pela 
autoridade competente do judiciário?     x   

17 Consta no processo renúncia de beneficiário de pensão?     x   
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18 A exclusão do beneficiário de pensão está justificada e 
fundamentada legalmente?     x   

19 O(s) beneficiário(s) da pensão declaram que estão em 
conformidade com o disposto do Art. 60 da Lei 4.275/2005 
(vedada mais de duas pensões). 

    x   

Comentário do analista: Conforme o item 14, na atualização cadastral a viúva assinala que é a única beneficiária. No 
entanto, nos autos do Processo, a Certidão de Óbito aponta 3 filhos menores. Inconsistência do Processo. 

  

 
ATO DE PENSÃO 

01 1) Ato de pensão:  (x) Concessão 

  ( ) Alteração 

02 2) Valor do benefício:  () Sobre o valor do provento - Aposentado 

  () Sobre o valor do vencimento - Ativo 

  ( ) Sobre o valor da média aritmética apurada 

03 3) Situação do Servidor:  () Ativo       

  () Inativo       

04 4) Data do óbito:  (x) Antes de 30/12/2003, não aplica redutor 

  () Depois de 30/12/2003, aplica redutor 

06 6) Fundamentação legal utilizada:   

  

() Art. 40, § 7º, Inciso I, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  

() Art. 40, § 7º, inciso II, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  ( ) EC nº 20/1998 

  ( ) Parágrafo Único do Art. 3º da EC nº 47/2005 

  ( ) Art. 2º da Lei nº 10.887/2004 

  ( ) Outro 

07 7) Código(s) Fundamentos Legais da Aposentadoria no FISCAP: nºs: 

  
Comentário do analista: Não é possível saber se o ex-servidor era ativo ou aposentado. 

  

 
DA ANÁLISE DO ATO DE CONCESSÃO 

Nº  ANÁLISE DO ATO  SIM NÃO N/A FLS 
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01 O ato encaminhado trata de concessão de pensão? x       

02 O ato encaminhado trata de ato de alteração de pensão?   x     

03 Na portaria de concessão e/ou alteração de pensão o 
fundamento legal está de acordo com a legislação vigente?     x   

04 A portaria de concessão ou alteração foi alterada por outra 
portaria ou por retificações publicadas em ÓRGÃO OFICIAL?     x   

05 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria voluntária do ex-servidor?     x   

06 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria compulsória do ex-
servidor? 

    x   

07 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria por invalidez do ex-
servidor? 

    x   

08 A pensão requerida pela(o) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na remuneração do ex-servidor ativo?     x   

09 Na concessão/alteração do ato de pensão, os requisitos 
estabelecidos por lei (art. 40, § 7º, Inciso I e II, da CF/1988 – 
redação dada pela EC nº 41/2003), foram cumpridos?  

    x   

10 O cálculo da pensão foi aplicado o redutor de 30%, conforme a 
orientação do art. 40, § 7º, inciso I e II, da CF/1988, redação 
dada pela EC nº 41/2003? 

    x   

11 O cálculo da pensão foi com base no valor da aposentadoria do 
ex-servidor concedida pela média aritmética de acordo com a 
EC nº 41/2003 e Lei 10.887/2004? 

    x   

12 O Título de Pensão consta todos os dados cadastrais e 
financeiros da pensão?     x   

Comentário do analista: 

  

 
DA ANÁLISE DO FORMULÁRIO DO FISCAP/TCE 

01 Registro no FISCAP Nº:  
02 Anexado ao processo  () Sim (x) Não 
03 3) Nome do responsável pelo ato:  Nº CPF do responsável pelo ato:  

  Nº ANÁLISE DO FORMULÁRIO SIM NÃO N/A FLS 
01 Dados do instituidor estão corretos?         

02 A descrição dos fundamentos legais da aposentadoria do 
instituidor foi informada?         

03 Os dados sobre o órgão/entidade e autoridade responsável 
estão corretos?         

04 Os dados da concessão/alteração estão corretos?         
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05 A descrição dos fundamentos legais da pensão/alteração está 
correta?         

06 Os dados dos benefícios estão corretos?         

07 Os dados das vantagens estão corretos?         

08 O redutor (30%) foi inserido no campo "Dados de vantagens"?         

09 O formulário foi preenchido esclarecimentos do(a) Gestor(a) de 
Pessoal?         

10 Os dados dos beneficiários estão corretos?         

11 A descrição dos fundamentos legais do beneficiário da 
pensão/alteração está correta?         

12 A cota da pensão vitalícia e/ou temporária foi preenchida 
corretamente de acordo com a quantidade de beneficiários?         

Comentário do analista: Neste Processo não consta Formulário do FISCAP. 

 
 
 

CHECK LIST DE CONCESSÃO DE PENSÃO 

     IDENTIFICAÇÃO DO ATO DE PENSÃO 
Processo Nº : 611-2014 Análise:       
  ( ) Inicial 
  (x) Revisão/Alteração 
Nome do(a) Instituidor(a): Wadson Malaquias de Lima Sexo:     (x) Masculino 

              () Feminino 

CPF: 953.503.227-53 
Data do óbito: 21/10/2008 
Pensão:  (x) Vitalícia 

() Temporária 
BENEFICIÁRIOS 

Nome(s) e CPF: Terezinha Alves Malaquias, 628.191.947-53 

Grau de parentesco: Mãe 

Idade: 77 

 

 
DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
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01 Requerimento do(s) beneficiários(s) x     1 

02 Declaração se recebe mais de duas pensões – Art. 60 da Lei 
4275/2005   x     

03 Declaração se recebe salário ou outros rendimentos   x     

04 Certidão de casamento     x   

05 Certidão de nascimento do(s) filho(s)     x   

06 Certidão de óbito do(a) ex-servidor(a) x     5 

07 
Documentos referentes à aposentadoria do servidor (cópias) -  x     37 

08 
Mapa de tempo de serviço para fins de aposentadoria  x     31 

09 Comprovante de rendimentos do servidor (último 
contracheque) x     24 

10 Documento pessoal dos beneficiários (Identidade, CPF e 
Outros) x     2 

11 Título de concessão de pensão x     37 

12 Ato concessório publicado no Órgão Oficial x     36 

13 Ato concessório de alteração nº     x   

14 Decisão Judicial para concessão/alteração de pensão     x   

15 Comprovante de conta corrente dos beneficiários x     7 

16 Documentos que comprovam o vínculo e a dependência 
econômica do beneficiário com o servidor x     4 

17 Declaração de união estável emitida pelo cartório, órgão ou 
pelo servidor (documento autenticado)     x   

18 Declaração de união estável por meio de testemunho de 
pessoas (documentação autenticada)     x   

19 Justificação Judicial sobre União Estável com servidor     x   

20 Laudo médico do(s) beneficiário(s)     x   

21 Tutela e/ou Curatela     x   

22 Documento indicando situação do ex-segurado na data do 
óbito (ativo ou inativo)  (CTC 154/08, Grade de Frequência ou 
Portaria de Aposentadoria)  

x     31 

23 Documento indicando a data e a forma de ingresso do ex-
servidor no cargo público (Declaração do RH) x     38 

24 Demonstrativo de cálculo da pensão, com dados do ex-
segurado e a fundamentação legal x     28 

25 Demonstrativo de pagamento do benefício da pensão relativo 
ao mês subsequente à concessão x     30 

26 Número do Processo e do registro, se houver, de 
aposentadoria ou do ex-segurado, no âmbito do TCE x     34 e 35 

27 Formulário de concessão/alteração do FISCAP x     34 e 35 
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Comentário do analista:  

  

 
DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 No requerimento do(a) beneficiário(a) foi verificado se o 

embasamento legal está de acordo com a portaria de pensão? x       

02 Os documentos pessoais do(s) beneficiário(s) estão 
autenticados pelo cartório ou pelo(a) servidor(a) do órgão? x       

03 Os documentos pessoais do beneficiário(s) contidos no 
processo que foram emitidos pelo órgão estão assinados pela 
autoridade competente? 

x       

04 O nome da autoridade que assinou a portaria de 
concessão/alteração está de acordo com a portaria publicada 
no Órgão Oficial? 

x       

05 Os documentos de certidão de óbito, casamento e nascimento 
(originais ou cópias) estão autenticados? x       

06 Nos casos de concessão para a viúva e companheira, foi 
verificado se a certidão de casamento da viúva contém 
averbação de separação. 

    x   

07 O Laudo Médico foi emitido pela junta médica de órgão 
público, contendo a assinatura de três médicos, no qual 
atestou a invalidez e incapacidade definitiva para o trabalho? 

    x   

08 A Declaração de união estável (companheira) emitida pelo 
cartório, órgão ou pelo servidor é posterior à data de 
separação do servidor com a viúva? 

    x   

09 A anexação dos três ou mais documentos comprovam o 
vínculo e a dependência econômica do servidor com a 
companheira ou outro beneficiário? 

    x   

10  A pensão será concedida à ex-esposa (separada 
judicialmente) por que ela recebe pensão alimentícia?     x   

11 A pensão será concedida para a viúva(o) e companheira(o), 
tendo em vista documentos comprobatórios?     x   

12 A viúva é a única beneficiária da pensão?     x   

13 A companheira é a única beneficiária da pensão?     x   

14 Os filhos e enteados ou outros requerentes são os únicos 
beneficiários da pensão?     x   

15 Os beneficiários da pensão são designados? (vitalícia ou 
temporária) x       

16 A Tutela/Curatela tem decisão definitiva proferida pela 
autoridade competente do judiciário?     x   

17 Consta no processo renúncia de beneficiário de pensão?     x   
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18 A exclusão do beneficiário de pensão está justificada e 
fundamentada legalmente?     x   

19 O(s) beneficiário(s) da pensão declaram que estão em 
conformidade com o disposto do Art. 60 da Lei 4.275/2005 
(vedada mais de duas pensões). 

    x   

Comentário do analista:  

  

 
ATO DE PENSÃO 

01 1) Ato de pensão:  (x) Concessão 

  ( ) Alteração 

02 2) Valor do benefício:  () Sobre o valor do provento - Aposentado 

  (x) Sobre o valor do vencimento - Ativo 

  ( ) Sobre o valor da média aritmética apurada 

03 3) Situação do Servidor:  (x) Ativo       

  () Inativo       

04 4) Data do óbito:  () Antes de 30/12/2003, não aplica redutor 

  (x) Depois de 30/12/2003, aplica redutor 

06 6) Fundamentação legal utilizada:   

  

() Art. 40, § 7º, Inciso I, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  

(x) Art. 40, § 7º, inciso II, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  ( ) EC nº 20/1998 

  ( ) Parágrafo Único do Art. 3º da EC nº 47/2005 

  ( ) Art. 2º da Lei nº 10.887/2004 

  ( ) Outro 

07 7) Código(s) Fundamentos Legais da Aposentadoria no FISCAP: nºs: 

  
Comentário do analista:  

  

 
DA ANÁLISE DO ATO DE CONCESSÃO 

Nº  ANÁLISE DO ATO  SIM NÃO N/A FLS 
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01 O ato encaminhado trata de concessão de pensão? x       

02 O ato encaminhado trata de ato de alteração de pensão?   x     

03 Na portaria de concessão e/ou alteração de pensão o 
fundamento legal está de acordo com a legislação vigente? x       

04 A portaria de concessão ou alteração foi alterada por outra 
portaria ou por retificações publicadas em ÓRGÃO OFICIAL?   x     

05 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria voluntária do ex-servidor?   x     

06 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria compulsória do ex-
servidor? 

        

07 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria por invalidez do ex-
servidor? 

  x     

08 A pensão requerida pela(o) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na remuneração do ex-servidor ativo? x       

09 Na concessão/alteração do ato de pensão, os requisitos 
estabelecidos por lei (art. 40, § 7º, Inciso I e II, da CF/1988 – 
redação dada pela EC nº 41/2003), foram cumpridos?  

x       

10 O cálculo da pensão foi aplicado o redutor de 30%, conforme a 
orientação do art. 40, § 7º, inciso I e II, da CF/1988, redação 
dada pela EC nº 41/2003? 

    x   

11 O cálculo da pensão foi com base no valor da aposentadoria 
do ex-servidor concedida pela média aritmética de acordo 
com a EC nº 41/2003 e Lei 10.887/2004? 

    x   

12 O Título de Pensão consta todos os dados cadastrais e 
financeiros da pensão?     x   

Comentário do analista: 

  

 
DA ANÁLISE DO FORMULÁRIO DO FISCAP/TCE 

01 Registro no FISCAP Nº: 816307 
02 Anexado ao processo  (x) Sim () Não 
03 3) Nome do responsável pelo ato: José Ivan Palma Souza Nº CPF do responsável pelo ato: 271.180.026-15 

  Nº ANÁLISE DO FORMULÁRIO SIM NÃO N/A FLS 
01 Dados do instituidor estão corretos? x       

02 A descrição dos fundamentos legais da aposentadoria do 
instituidor foi informada? x       

03 Os dados sobre o órgão/entidade e autoridade responsável 
estão corretos? x       

04 Os dados da concessão/alteração estão corretos? x       
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05 A descrição dos fundamentos legais da pensão/alteração está 
correta? x       

06 Os dados dos benefícios estão corretos? x       

07 Os dados das vantagens estão corretos?     x   

08 O redutor (30%) foi inserido no campo "Dados de vantagens"?     x   

09 O formulário foi preenchido esclarecimentos do(a) Gestor(a) 
de Pessoal?     x   

10 Os dados dos beneficiários estão corretos? x       

11 A descrição dos fundamentos legais do beneficiário da 
pensão/alteração está correta? x       

12 A cota da pensão vitalícia e/ou temporária foi preenchida 
corretamente de acordo com a quantidade de beneficiários? x       

Comentário do analista:  

 
 
 

CHECK LIST DE CONCESSÃO DE PENSÃO 

     IDENTIFICAÇÃO DO ATO DE PENSÃO 
Processo Nº : 668/2014 Análise:       
  ( ) Inicial 
  (x) Revisão/Alteração 
Nome do(a) Instituidor(a): José dos Santos Araújo Sexo:     (x) Masculino 

              () Feminino 

CPF: 625.831002-72 
Data do óbito: 13/04/1995 
Pensão: Vitalícia para a viúva e temporária para os 3 filhos menores (x) Vitalícia 

(x) Temporária 
BENEFICIÁRIOS 

Nome(s) e CPF: Zulmira Rosa Araújo (033.899.126-30), Márcio dos Santos Araújo, Silvana Araújo, Luciana de Araújo, 
Alexandre Santos Araújo, Marcos de Araújo e Carlos Henrique Araújo. 

Grau de parentesco: Viúva e filhos, respectivamente. 

Idade: Zulmira (50), Márcio (20), Silvana (18), Luciana (16), Alexandre (15), Marcos (11) e Carlos (8) 

 

 
DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
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01 Requerimento do(s) beneficiários(s) x     Capa 

02 Declaração se recebe mais de duas pensões – Art. 60 da Lei 
4275/2005   x     

03 Declaração se recebe salário ou outros rendimentos   x     

04 Certidão de casamento x     11 

05 Certidão de nascimento do(s) filho(s)   x   6, 5, 4, 3 

06 Certidão de óbito do(a) ex-servidor(a) x     12 

07 
Documentos referentes à aposentadoria do servidor (cópias) -  x     1 

08 
Mapa de tempo de serviço para fins de aposentadoria      x   

09 Comprovante de rendimentos do servidor (último 
contracheque)   x     

10 Documento pessoal dos beneficiários (Identidade, CPF e Outros)   x     

11 Título de concessão de pensão x     1 

12 Ato concessório publicado no Órgão Oficial   x     

13 Ato concessório de alteração nº     x   

14 Decisão Judicial para concessão/alteração de pensão     x   

15 Comprovante de conta corrente dos beneficiários x     22 e 23 

16 Documentos que comprovam o vínculo e a dependência 
econômica do beneficiário com o servidor x     11, 6, 5, 4, 3 

17 Declaração de união estável emitida pelo cartório, órgão ou 
pelo servidor (documento autenticado)     x   

18 Declaração de união estável por meio de testemunho de 
pessoas (documentação autenticada)     x    

19 Justificação Judicial sobre União Estável com servidor     x   

20 Laudo médico do(s) beneficiário(s)     x   

21 Tutela e/ou Curatela     x   

22 Documento indicando situação do ex-segurado na data do óbito 
(ativo ou inativo)  (CTC 154/08, Grade de Frequência ou Portaria 
de Aposentadoria)  

    x   

23 Documento indicando a data e a forma de ingresso do ex-
servidor no cargo público (Declaração do RH)     x   

24 Demonstrativo de cálculo da pensão, com dados do ex-segurado 
e a fundamentação legal     x   

25 Demonstrativo de pagamento do benefício da pensão relativo 
ao mês subsequente à concessão     x   

26 Número do Processo e do registro, se houver, de aposentadoria 
ou do ex-segurado, no âmbito do TCE x     Consultado site TCE 

27 Formulário de concessão/alteração do FISCAP x     Consultado site TCE 
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Comentário do analista: Conforme o item 5, faltam algumas Certidões de Nascimento dos filhos menores. O 
Processo consta Certidões de Nascimento desnecessárias, como dos cônjuges e dos filhos maiores. Além disso, na 
Certidão de Óbito foi declarada 3 filhos menores, e nos autos do Processo (fl. 13 e 20) foi concedido a 6 filhos. Além 
disso, em possível atualização, em 03/2015 era concedida pensão à viúva e filho. Verificar. 

  

 
DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 No requerimento do(a) beneficiário(a) foi verificado se o 

embasamento legal está de acordo com a portaria de pensão? x       

02 Os documentos pessoais do(s) beneficiário(s) estão 
autenticados pelo cartório ou pelo(a) servidor(a) do órgão?   x     

03 Os documentos pessoais do beneficiário(s) contidos no processo 
que foram emitidos pelo órgão estão assinados pela autoridade 
competente? 

  x     

04 O nome da autoridade que assinou a portaria de 
concessão/alteração está de acordo com a portaria publicada 
no Órgão Oficial? 

x       

05 Os documentos de certidão de óbito, casamento e nascimento 
(originais ou cópias) estão autenticados?   x     

06 Nos casos de concessão para a viúva e companheira, foi 
verificado se a certidão de casamento da viúva contém 
averbação de separação. 

    x   

07 O Laudo Médico foi emitido pela junta médica de órgão público, 
contendo a assinatura de três médicos, no qual atestou a 
invalidez e incapacidade definitiva para o trabalho? 

    x   

08 A Declaração de união estável (companheira) emitida pelo 
cartório, órgão ou pelo servidor é posterior a data de separação 
do servidor com a viúva? 

    x   

09 A anexação dos três ou mais documentos comprovam o vínculo 
e a dependência econômica do servidor com a companheira ou 
outro beneficiário? 

    x   

10  A pensão será concedida à ex-esposa (separada judicialmente) 
por que ela recebe pensão alimentícia?     x   

11 A pensão será concedida para a viúva(o) e companheira(o), 
tendo em vista documentos comprobatórios?     x   

12 A viúva é a única beneficiária da pensão?   x     

13 A companheira é a única beneficiária da pensão?     x   

14 Os filhos e enteados ou outros requerentes são os únicos 
beneficiários da pensão?     x   

15 Os beneficiários da pensão são designados? (vitalícia ou 
temporária) x       

16 A Tutela/Curatela tem decisão definitiva proferida pela 
autoridade competente do judiciário?     x   

17 Consta no processo renúncia de beneficiário de pensão?     x   
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18 A exclusão do beneficiário de pensão está justificada e 
fundamentada legalmente?     x   

19 O(s) beneficiário(s) da pensão declaram que estão em 
conformidade com o disposto do Art. 60 da Lei 4.275/2005 
(vedada mais de duas pensões). 

    x   

Comentário do analista:  

  

 
ATO DE PENSÃO 

01 1) Ato de pensão:  (x) Concessão 

  ( ) Alteração 

02 2) Valor do benefício:  () Sobre o valor do provento - Aposentado 

  () Sobre o valor do vencimento - Ativo 

  ( ) Sobre o valor da média aritmética apurada 

03 3) Situação do Servidor:  () Ativo       

  () Inativo       

04 4) Data do óbito:  (x) Antes de 30/12/2003, não aplica redutor 

  () Depois de 30/12/2003, aplica redutor 

06 6) Fundamentação legal utilizada:   

  

() Art. 40, § 7º, Inciso I, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  

() Art. 40, § 7º, inciso II, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  ( ) EC nº 20/1998 

  
( ) Parágrafo Único do Art. 3º da EC nº 
47/2005 

  ( ) Art. 2º da Lei nº 10.887/2004 

  ( ) Outro 

07 7) Código(s) Fundamentos Legais da Aposentadoria no FISCAP: nºs: 

  
Comentário do analista: Não é possível saber se o ex-servidor era ativo ou inativo. 

  

 
DA ANÁLISE DO ATO DE CONCESSÃO 

Nº  ANÁLISE DO ATO  SIM NÃO N/A FLS 
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01 O ato encaminhado trata de concessão de pensão? x       

02 O ato encaminhado trata de ato de alteração de pensão?   x     

03 Na portaria de concessão e/ou alteração de pensão o 
fundamento legal está de acordo com a legislação vigente? x       

04 A portaria de concessão ou alteração foi alterada por outra 
portaria ou por retificações publicadas em ÓRGÃO OFICIAL?   x     

05 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria voluntária do ex-servidor?     x   

06 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria compulsória do ex-
servidor? 

    x   

07 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria por invalidez do ex-
servidor? 

    x   

08 A pensão requerida pela(o) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na remuneração do ex-servidor ativo?     x   

09 Na concessão/alteração do ato de pensão, os requisitos 
estabelecidos por lei (art. 40, § 7º, Inciso I e II, da CF/1988 – 
redação dada pela EC nº 41/2003), foram cumpridos?  

x       

10 O cálculo da pensão foi aplicado o redutor de 30%, conforme a 
orientação do art. 40, § 7º, inciso I e II, da CF/1988, redação 
dada pela EC nº 41/2003? 

    x   

11 O cálculo da pensão foi com base no valor da aposentadoria do 
ex-servidor concedida pela média aritmética de acordo com a 
EC nº 41/2003 e Lei 10.887/2004? 

    x   

12 O Título de Pensão consta todos os dados cadastrais e 
financeiros da pensão?     x   

Comentário do analista: Não é possível saber se o ex-servidor era ativo ou inativo. 

  

 
DA ANÁLISE DO FORMULÁRIO DO FISCAP/TCE 

01 Registro no FISCAP Nº: 746145 
02 Anexado ao processo  () Sim (x) Não 
03 3) Nome do responsável pelo ato:  CONS. ANTÔNIO CARLOS 

ANDRADA Nº CPF do responsável pelo ato:  

  Nº ANÁLISE DO FORMULÁRIO SIM NÃO N/A FLS 
01 Dados do instituidor estão corretos?         

02 A descrição dos fundamentos legais da aposentadoria do 
instituidor foi informada?         

03 Os dados sobre o órgão/entidade e autoridade responsável 
estão corretos?         

04 Os dados da concessão/alteração estão corretos?         
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05 A descrição dos fundamentos legais da pensão/alteração está 
correta?         

06 Os dados dos benefícios estão corretos?         

07 Os dados das vantagens estão corretos?         

08 O redutor (30%) foi inserido no campo "Dados de vantagens"?         

09 O formulário foi preenchido esclarecimentos do(a) Gestor(a) de 
Pessoal?         

10 Os dados dos beneficiários estão corretos?         

11 A descrição dos fundamentos legais do beneficiário da 
pensão/alteração está correta?         

12 A cota da pensão vitalícia e/ou temporária foi preenchida 
corretamente de acordo com a quantidade de beneficiários?         

Comentário do analista: Relatório de Dados do Processo consultado no site do TCE. 

 
 
 

CHECK LIST DE CONCESSÃO DE PENSÃO 

     IDENTIFICAÇÃO DO ATO DE PENSÃO 
Processo Nº : 598/2014 Análise:       
  ( ) Inicial 
  (x) Revisão/Alteração 
Nome do(a) Instituidor(a): Edgard Carlos Mota Sexo:     (x) Masculino 

              () Feminino 

CPF: 427.063.946-68 
Data do óbito: 18/07/2009 
Pensão:  (x) Vitalícia 

() Temporária 
BENEFICIÁRIOS 

Nome(s) e CPF: Lidia de Sousa Almeida Mota 

Grau de parentesco:  Esposa 

Idade: 49 

 

 
DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
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01 Requerimento do(s) beneficiários(s) x     2 

02 Declaração se recebe mais de duas pensões – Art. 60 da Lei 
4275/2005   x     

03 Declaração se recebe salário ou outros rendimentos   x     

04 Certidão de casamento x     8 e 10 

05 Certidão de nascimento do(s) filho(s)     x   

06 Certidão de óbito do(a) ex-servidor(a) x     4 

07 
Documentos referentes à aposentadoria do servidor (cópias) -      x   

08 
Mapa de tempo de serviço para fins de aposentadoria  x     15 

09 Comprovante de rendimentos do servidor (último 
contracheque) x     12 

10 Documento pessoal dos beneficiários (Identidade, CPF e 
Outros) x     5 

11 Título de concessão de pensão x     19 

12 Ato concessório publicado no Órgão Oficial x     20 

13 Ato concessório de alteração nº     x   

14 Decisão Judicial para concessão/alteração de pensão     x   

15 Comprovante de conta corrente dos beneficiários x     2 

16 Documentos que comprovam o vínculo e a dependência 
econômica do beneficiário com o servidor x     8 e 10 

17 Declaração de união estável emitida pelo cartório, órgão ou 
pelo servidor (documento autenticado)     x   

18 Declaração de união estável por meio de testemunho de 
pessoas (documentação autenticada)     x   

19 Justificação Judicial sobre União Estável com servidor     x   

20 Laudo médico do(s) beneficiário(s)     x   

21 Tutela e/ou Curatela     x   

22 Documento indicando situação do ex-segurado na data do 
óbito (ativo ou inativo)  (CTC 154/08, Grade de Frequência ou 
Portaria de Aposentadoria)  

x     15 

23 Documento indicando a data e a forma de ingresso do ex-
servidor no cargo público (Declaração do RH)   x     

24 Demonstrativo de cálculo da pensão, com dados do ex-
segurado e a fundamentação legal x     17 

25 Demonstrativo de pagamento do benefício da pensão relativo 
ao mês subsequente à concessão x     14 

26 Número do Processo e do registro, se houver, de 
aposentadoria ou do ex-segurado, no âmbito do TCE x     33 e 34 

27 Formulário de concessão/alteração do FISCAP x     33 e 34 
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Comentário do analista:  

  

 
DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 No requerimento do(a) beneficiário(a) foi verificado se o 

embasamento legal está de acordo com a portaria de pensão? x       

02 Os documentos pessoais do(s) beneficiário(s) estão 
autenticados pelo cartório ou pelo(a) servidor(a) do órgão? x       

03 Os documentos pessoais do beneficiário(s) contidos no 
processo que foram emitidos pelo órgão estão assinados pela 
autoridade competente? 

x       

04 O nome da autoridade que assinou a portaria de 
concessão/alteração está de acordo com a portaria publicada 
no Órgão Oficial? 

x       

05 Os documentos de certidão de óbito, casamento e nascimento 
(originais ou cópias) estão autenticados? x       

06 Nos casos de concessão para a viúva e companheira, foi 
verificado se a certidão de casamento da viúva contém 
averbação de separação. 

    x   

07 O Laudo Médico foi emitido pela junta médica de órgão 
público, contendo a assinatura de três médicos, no qual 
atestou a invalidez e incapacidade definitiva para o trabalho? 

    x   

08 A Declaração de união estável (companheira) emitida pelo 
cartório, órgão ou pelo servidor é posterior à data de 
separação do servidor com a viúva? 

    x   

09 A anexação dos três ou mais documentos comprovam o 
vínculo e a dependência econômica do servidor com a 
companheira ou outro beneficiário? 

    x   

10  A pensão será concedida à ex-esposa (separada 
judicialmente) por que ela recebe pensão alimentícia?     x   

11 A pensão será concedida para a viúva(o) e companheira(o), 
tendo em vista documentos comprobatórios?     x   

12 A viúva é a única beneficiária da pensão? x       

13 A companheira é a única beneficiária da pensão?     x   

14 Os filhos e enteados ou outros requerentes são os únicos 
beneficiários da pensão?     x   

15 Os beneficiários da pensão são designados? (vitalícia ou 
temporária) x       

16 A Tutela/Curatela tem decisão definitiva proferida pela 
autoridade competente do judiciário?     x   

17 Consta no processo renúncia de beneficiário de pensão?     x   
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18 A exclusão do beneficiário de pensão está justificada e 
fundamentada legalmente?     x   

19 O(s) beneficiário(s) da pensão declaram que estão em 
conformidade com o disposto do Art. 60 da Lei 4.275/2005 
(vedada mais de duas pensões). 

    x   

Comentário do analista:  

  

 
ATO DE PENSÃO 

01 1) Ato de pensão:  (x) Concessão 

  ( ) Alteração 

02 2) Valor do benefício:  () Sobre o valor do provento - Aposentado 

  (x) Sobre o valor do vencimento - Ativo 

  ( ) Sobre o valor da média aritmética apurada 

03 3) Situação do Servidor:  (x) Ativo       

  () Inativo       

04 4) Data do óbito:  () Antes de 30/12/2003, não aplica redutor 

  (x) Depois de 30/12/2003, aplica redutor 

06 6) Fundamentação legal utilizada:   

  

() Art. 40, § 7º, Inciso I, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  

(x) Art. 40, § 7º, inciso II, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  ( ) EC nº 20/1998 

  ( ) Parágrafo Único do Art. 3º da EC nº 47/2005 

  ( ) Art. 2º da Lei nº 10.887/2004 

  ( ) Outro 

07 7) Código(s) Fundamentos Legais da Aposentadoria no FISCAP: nºs: 

  
Comentário do analista:  

  

 
DA ANÁLISE DO ATO DE CONCESSÃO 

Nº  ANÁLISE DO ATO  SIM NÃO N/A FLS 
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01 O ato encaminhado trata de concessão de pensão? x       

02 O ato encaminhado trata de ato de alteração de pensão?   x     

03 Na portaria de concessão e/ou alteração de pensão o 
fundamento legal está de acordo com a legislação vigente? x       

04 A portaria de concessão ou alteração foi alterada por outra 
portaria ou por retificações publicadas em ÓRGÃO OFICIAL?   x     

05 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria voluntária do ex-servidor?   x     

06 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria compulsória do ex-
servidor? 

  x     

07 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria por invalidez do ex-
servidor? 

  x     

08 A pensão requerida pela(o) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na remuneração do ex-servidor ativo? x       

09 Na concessão/alteração do ato de pensão, os requisitos 
estabelecidos por lei (art. 40, § 7º, Inciso I e II, da CF/1988 – 
redação dada pela EC nº 41/2003), foram cumpridos?  

x       

10 O cálculo da pensão foi aplicado o redutor de 30%, conforme a 
orientação do art. 40, § 7º, inciso I e II, da CF/1988, redação 
dada pela EC nº 41/2003? 

    x   

11 O cálculo da pensão foi com base no valor da aposentadoria 
do ex-servidor concedida pela média aritmética de acordo 
com a EC nº 41/2003 e Lei 10.887/2004? 

    x   

12 O Título de Pensão consta todos os dados cadastrais e 
financeiros da pensão?     x   

Comentário do analista:  

  

 
DA ANÁLISE DO FORMULÁRIO DO FISCAP/TCE 

01 Registro no FISCAP Nº: 816593 
02 Anexado ao processo  (x) Sim () Não 
03 3) Nome do responsável pelo ato:  José Ivan Palma Souza Nº CPF do responsável pelo ato: 271.180.026-15 

  Nº ANÁLISE DO FORMULÁRIO SIM NÃO N/A FLS 
01 Dados do instituidor estão corretos? x       

02 A descrição dos fundamentos legais da aposentadoria do 
instituidor foi informada? x       

03 Os dados sobre o órgão/entidade e autoridade responsável 
estão corretos? x       

04 Os dados da concessão/alteração estão corretos? x       
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05 A descrição dos fundamentos legais da pensão/alteração está 
correta? x       

06 Os dados dos benefícios estão corretos? x       

07 Os dados das vantagens estão corretos?     x   

08 O redutor (30%) foi inserido no campo "Dados de vantagens"?     x   

09 O formulário foi preenchido esclarecimentos do(a) Gestor(a) 
de Pessoal?     x   

10 Os dados dos beneficiários estão corretos? x       

11 A descrição dos fundamentos legais do beneficiário da 
pensão/alteração está correta? x       

12 A cota da pensão vitalícia e/ou temporária foi preenchida 
corretamente de acordo com a quantidade de beneficiários? x       

Comentário do analista:  

 
 
 

CHECK LIST DE CONCESSÃO DE PENSÃO 

     IDENTIFICAÇÃO DO ATO DE PENSÃO 
Processo Nº : 603/2014 Análise:       
  ( ) Inicial 

  
(x) 
Revisão/Alteração 

Nome do(a) Instituidor(a): Altina Bernadeta Pereira Sexo:     () Masculino 

              (x) Feminino 

CPF: 549.000.186-00 
Data do óbito: 22/08/2008 
Pensão:  (x) Vitalícia 

() Temporária 
BENEFICIÁRIOS 

Nome(s) e CPF: José Roberto Pereira, 124.527.186-53 

Grau de parentesco:  Marido 

Idade: 63 

 

 
DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO 
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Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 Requerimento do(s) beneficiários(s) x     1 

02 Declaração se recebe mais de duas pensões – Art. 60 da Lei 
4275/2005   x     

03 Declaração se recebe salário ou outros rendimentos   x     

04 Certidão de casamento x     8 

05 Certidão de nascimento do(s) filho(s)     x   

06 Certidão de óbito do(a) ex-servidor(a) x     4 

07 
Documentos referentes à aposentadoria do servidor (cópias) -      x   

08 
Mapa de tempo de serviço para fins de aposentadoria  x     24 

09 Comprovante de rendimentos do servidor (último 
contracheque) x     16 

10 Documento pessoal dos beneficiários (Identidade, CPF e 
Outros) x     2 

11 Título de concessão de pensão x     18 

12 Ato concessório publicado no Órgão Oficial x     18 

13 Ato concessório de alteração nº     x   

14 Decisão Judicial para concessão/alteração de pensão     x   

15 Comprovante de conta corrente dos beneficiários x     9 

16 Documentos que comprovam o vínculo e a dependência 
econômica do beneficiário com o servidor x     8 

17 Declaração de união estável emitida pelo cartório, órgão ou 
pelo servidor (documento autenticado)     x   

18 Declaração de união estável por meio de testemunho de 
pessoas (documentação autenticada)     x   

19 Justificação Judicial sobre União Estável com servidor     x   

20 Laudo médico do(s) beneficiário(s)     x   

21 Tutela e/ou Curatela     x   

22 Documento indicando situação do ex-segurado na data do 
óbito (ativo ou inativo)  (CTC 154/08, Grade de Frequência ou 
Portaria de Aposentadoria)  

x     15 

23 Documento indicando a data e a forma de ingresso do ex-
servidor no cargo público (Declaração do RH) x     21 

24 Demonstrativo de cálculo da pensão, com dados do ex-
segurado e a fundamentação legal x     23 

25 Demonstrativo de pagamento do benefício da pensão relativo 
ao mês subsequente à concessão x     20 

26 Número do Processo e do registro, se houver, de 
aposentadoria ou do ex-segurado, no âmbito do TCE x     25 e 26 
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27 Formulário de concessão/alteração do FISCAP x     25 e 26 

Comentário do analista:  

  

 
DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 No requerimento do(a) beneficiário(a) foi verificado se o 

embasamento legal está de acordo com a portaria de pensão? x       

02 Os documentos pessoais do(s) beneficiário(s) estão 
autenticados pelo cartório ou pelo(a) servidor(a) do órgão? x       

03 Os documentos pessoais do beneficiário(s) contidos no 
processo que foram emitidos pelo órgão estão assinados pela 
autoridade competente? 

x       

04 O nome da autoridade que assinou a portaria de 
concessão/alteração está de acordo com a portaria publicada 
no Órgão Oficial? 

x       

05 Os documentos de certidão de óbito, casamento e nascimento 
(originais ou cópias) estão autenticados? x       

06 Nos casos de concessão para a viúva e companheira, foi 
verificado se a certidão de casamento da viúva contém 
averbação de separação. 

    x   

07 O Laudo Médico foi emitido pela junta médica de órgão 
público, contendo a assinatura de três médicos, no qual 
atestou a invalidez e incapacidade definitiva para o trabalho? 

    x   

08 A Declaração de união estável (companheira) emitida pelo 
cartório, órgão ou pelo servidor é posterior à data de 
separação do servidor com a viúva? 

    x   

09 A anexação dos três ou mais documentos comprovam o 
vínculo e a dependência econômica do servidor com a 
companheira ou outro beneficiário? 

    x   

10  A pensão será concedida à ex-esposa (separada 
judicialmente) por que ela recebe pensão alimentícia?     x   

11 A pensão será concedida para a viúva(o) e companheira(o), 
tendo em vista documentos comprobatórios?     x   

12 A viúva é a única beneficiária da pensão? x       

13 A companheira é a única beneficiária da pensão?     x   

14 Os filhos e enteados ou outros requerentes são os únicos 
beneficiários da pensão?     x   

15 Os beneficiários da pensão são designados? (vitalícia ou 
temporária) x       

16 A Tutela/Curatela tem decisão definitiva proferida pela 
autoridade competente do judiciário?     x   
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17 Consta no processo renúncia de beneficiário de pensão?     x   

18 A exclusão do beneficiário de pensão está justificada e 
fundamentada legalmente?     x   

19 O(s) beneficiário(s) da pensão declaram que estão em 
conformidade com o disposto do Art. 60 da Lei 4.275/2005 
(vedada mais de duas pensões). 

    x   

Comentário do analista:  

  

 
ATO DE PENSÃO 

01 1) Ato de pensão:  (x) Concessão 

  ( ) Alteração 

02 2) Valor do benefício:  () Sobre o valor do provento - Aposentado 

  (x) Sobre o valor do vencimento - Ativo 

  ( ) Sobre o valor da média aritmética apurada 

03 3) Situação do Servidor:  (x) Ativo       

  
() Inativo 

      

04 4) Data do óbito:  () Antes de 30/12/2003, não aplica redutor 

  (x) Depois de 30/12/2003, aplica redutor 

06 6) Fundamentação legal utilizada:   

  

() Art. 40, § 7º, Inciso I, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  

(x) Art. 40, § 7º, inciso II, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  ( ) EC nº 20/1998 

  ( ) Parágrafo Único do Art. 3º da EC nº 47/2005 

  ( ) Art. 2º da Lei nº 10.887/2004 

  ( ) Outro 

07 7) Código(s) Fundamentos Legais da Aposentadoria no FISCAP: nºs: 

  
Comentário do analista:  

 
 

    
 

DA ANÁLISE DO ATO DE CONCESSÃO 
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Nº  ANÁLISE DO ATO  SIM NÃO N/A FLS 
01 O ato encaminhado trata de concessão de pensão? x       

02 O ato encaminhado trata de ato de alteração de pensão?   x     

03 Na portaria de concessão e/ou alteração de pensão o 
fundamento legal está de acordo com a legislação vigente? x       

04 A portaria de concessão ou alteração foi alterada por outra 
portaria ou por retificações publicadas em ÓRGÃO OFICIAL?   x     

05 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria voluntária do ex-servidor?   x     

06 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria compulsória do ex-
servidor? 

  x     

07 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria por invalidez do ex-
servidor? 

  x     

08 A pensão requerida pela(o) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na remuneração do ex-servidor ativo? x       

09 Na concessão/alteração do ato de pensão, os requisitos 
estabelecidos por lei (art. 40, § 7º, Inciso I e II, da CF/1988 – 
redação dada pela EC nº 41/2003), foram cumpridos?  

x       

10 O cálculo da pensão foi aplicado o redutor de 30%, conforme a 
orientação do art. 40, § 7º, inciso I e II, da CF/1988, redação 
dada pela EC nº 41/2003? 

    x   

11 O cálculo da pensão foi com base no valor da aposentadoria 
do ex-servidor concedida pela média aritmética de acordo 
com a EC nº 41/2003 e Lei 10.887/2004? 

    x   

12 O Título de Pensão consta todos os dados cadastrais e 
financeiros da pensão?     x   

Comentário do analista:  

  

 
DA ANÁLISE DO FORMULÁRIO DO FISCAP/TCE 

01 Registro no FISCAP Nº: 816278 
02 Anexado ao processo  (x) Sim () Não 
03 3) Nome do responsável pelo ato:  João José da Silva Nº CPF do responsável pelo ato: 195.195.836-53 

  Nº ANÁLISE DO FORMULÁRIO SIM NÃO N/A FLS 
01 Dados do instituidor estão corretos? x       

02 A descrição dos fundamentos legais da aposentadoria do 
instituidor foi informada? x       

03 Os dados sobre o órgão/entidade e autoridade responsável 
estão corretos? x       
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04 Os dados da concessão/alteração estão corretos? x       

05 A descrição dos fundamentos legais da pensão/alteração está 
correta? x       

06 Os dados dos benefícios estão corretos? x       

07 Os dados das vantagens estão corretos?     x   

08 O redutor (30%) foi inserido no campo "Dados de vantagens"?     x   

09 O formulário foi preenchido esclarecimentos do(a) Gestor(a) 
de Pessoal?     x   

10 Os dados dos beneficiários estão corretos? x       

11 A descrição dos fundamentos legais do beneficiário da 
pensão/alteração está correta? x       

12 A cota da pensão vitalícia e/ou temporária foi preenchida 
corretamente de acordo com a quantidade de beneficiários? x       

Comentário do analista:  

 
 
 

CHECK LIST DE CONCESSÃO DE PENSÃO 

     IDENTIFICAÇÃO DO ATO DE PENSÃO 
Processo Nº 628/2014 Análise:       
  ( ) Inicial 
  (x) Revisão/Alteração 
Nome do(a) Instituidor(a): José Marques da Silva Sexo:     (x) Masculino 

              ( ) Feminino 

CPF: 297.712.856-53 
Data do óbito: 23/08/2002 
Pensão:  (x ) Vitalícia 

( ) Temporária 
BENEFICIÁRIOS 

Nome(s) e CPF: Maria dos Anjos Silva 

Grau de parentesco: Esposa 

Idade: 50 

 

 
DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO 
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Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 

01 Requerimento do(s) beneficiários(s) x     1 

02 Declaração se recebe mais de duas pensões – Art. 60 da Lei 
4275/2005   x     

03 Declaração se recebe salário ou outros rendimentos   x     

04 Certidão de casamento   x     

05 Certidão de nascimento do(s) filho(s)   x     

06 Certidão de óbito do(a) ex-servidor(a) x     3 

07 
Documentos referentes à aposentadoria do servidor (cópias) -  x     6 

08 
Certidão de tempo total de serviço / contribuição    x     

09 Comprovante de rendimentos do servidor (último 
contracheque) x     9 

10 Documento pessoal dos beneficiários (Identidade, CPF e 
Outros) x     2 

11 Ato de concessão de pensão x     12 

12 Ato concessório publicado no ORGÃO OFICIAL x     12 

13 Ato concessório de alteração nº     x   

14 Decisão Judicial para concessão/alteração de pensão     x   

15 Comprovante de conta corrente dos beneficiários x     11 

16 Documentos que comprovam o vínculo e a dependência 
econômica do beneficiário com o servidor   x     

17 Declaração de união estável emitida pelo cartório ou pelo 
servidor (documento autenticado)     x   

18 Declaração de união estável por meio de testemunho de 
pessoas (documentação autenticada)     x   

19 Justificação Judicial sobre União Estável com servidor     x   

20 Laudo médico do(s) beneficiário(s)     x   

21 Tutela e/ou Curatela     x   

22 Documento indicando situação do ex-segurado na data do 
óbito (ativo ou inativo) x     7 

23 Documento indicando a data e a forma de ingresso do ex-
servidor no cargo público   x     

24 Demonstrativo de cálculo da pensão, com dados do ex-
segurado e a fundamentação legal   x     

25 Demonstrativo de pagamento do benefício da pensão relativo 
ao mês subsequente à concessão x     11 

26 Número do Processo e do registro, se houver, de 
aposentadoria ou do ex-segurado, no âmbito do TCE x     13 e 14 

27 Formulário de concessão/alteração do FISCAP x     13 e 14 
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Comentário do analista: No Processo não consta a Certidão de Casamento, embora a pensionista conseguiu o 
benefício sendo esposa do instituidor. Na Certidão de Óbito, menciona a beneficiária como esposa do mesmo. 

  

 
DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 No requerimento do(a) beneficiário(a) foi verificado se o 

embasamento legal está de acordo com a portaria de pensão? x       

02 Os documentos pessoais do(s) beneficiário(s) estão 
autenticados pelo cartório ou pelo(a) servidor(a) do órgão?   x     

03 Os documentos pessoais do beneficiário(s) contidos no 
processo que foram emitidos pelo órgão estão assinados pela 
autoridade competente? 

  x     

04 Os documentos de certidão de óbito, casamento e nascimento 
(originais ou cópias) estão autenticados?   x     

05 Nos casos de concessão para a viúva e companheira, foi 
verificado se a certidão de casamento da viúva contém 
averbação de separação. 

    x   

06 O Laudo Médico foi emitido pela junta médica de órgão 
público, contendo a assinatura de três médicos, no qual 
atestou  invalidez e incapacidade definitiva para o trabalho? 

    x   

07 A Declaração de união estável (companheira) emitida pelo 
cartório ou pelo servidor é posterior à data de separação do 
servidor com a viúva? 

    x   

08 A anexação dos três ou mais documentos comprovam o 
vínculo e a dependência econômica do servidor com a 
companheira ou outro beneficiário? 

    x   

09 A pensão será concedida à ex-esposa (separada judicialmente) 
por que ela recebe pensão alimentícia?     x   

10 A pensão será concedida para a viúva(o) e companheira(o), 
tendo em vista documentos comprobatórios?     x   

11 A viúva é a única beneficiária da pensão? x       

12 A companheira é a única beneficiária da pensão?     x   

13 Os filhos e enteados ou outros requerentes são os únicos 
beneficiários da pensão?     x   

14 Os beneficiários da pensão são designados? (vitalícia ou 
temporária) x       

15 A Tutela/Curatela tem decisão definitiva proferida pela 
autoridade competente do judiciário?     x   

16 Consta no processo renúncia de beneficiário de pensão?     x   

17 A exclusão do beneficiário de pensão está justificada e 
fundamentada legalmente?     x   
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18 O(s) beneficiário(s) da pensão declara que estão em 
conformidade com o disposto do Art. 60 da Lei 4.275/2005 
(vedada mais de duas pensões). 

    x   

Comentário do analista: Neste Processo consta somente a cópia da Certidão de Óbito não autenticada. 

  

 
ATO DE PENSÃO 

01 1) Ato de pensão:  (x) Concessão 

  ( ) Alteração 

02 2) Valor do benefício:  (x) Sobre o valor do provento - Aposentado 

  ( ) Sobre o valor do vencimento - Ativo 

  ( ) Sobre o valor da média aritmética apurada 

03 3) Situação do Servidor:  ( ) Ativo       

  (x) Inativo       

04 4) Data do óbito: (x) Antes de 30/12/2003, não aplica redutor 

  ( ) Depois de 30/12/2003, aplica redutor 

06 

6) Fundamentação legal utilizada:  (x) Art. 40, § 7º, Inciso I, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  

( ) Art. 40, § 7º, inciso II, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  
( ) EC nº 20/1998 

  ( ) Parágrafo Único do Art. 3º da EC nº 47/2005 

  ( ) Art. 2º da Lei nº 10.887/2004 

  ( ) Outro 

07 7) Código(s) Fundamentos Legais da Aposentadoria no FISCAP: nºs: 

  
Comentário do analista: 

  

 
DA ANÁLISE DO ATO DE CONCESSÃO 

Nº  ANÁLISE DO ATO  SIM NÃO N/A FLS 
01 O ato encaminhado trata de concessão de pensão? x       

02 O ato encaminhado trata de ato de alteração de pensão?   x     
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03 Na portaria de concessão e/ou alteração de pensão o 
fundamento legal está de acordo com a legislação vigente? x       

04 A portaria de concessão ou alteração foi alterada por outra 
portaria ou por retificações publicadas no Órgão Oficial?   x     

05 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria voluntária do ex-servidor?   x     

06 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria compulsória do ex-
servidor? 

  x     

07 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria por invalidez do ex-
servidor? 

x       

08 A pensão requerida pela(o) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na remuneração do ex-servidor ativo?   x     

09 Na concessão/alteração do ato de pensão, os requisitos 
estabelecidos por lei (art. 40, § 7º, Inciso I e II, da CF/1988 – 
redação dada pela EC nº 41/2003),  foram cumpridos?  

x       

10 O cálculo da pensão foi aplicado o redutor de 30%, conforme a 
orientação do art. 40, § 7º, inciso I e II, da CF/1988, redação 
dada pela EC nº 41/2003? 

    x   

11 O cálculo da pensão foi com base no valor da aposentadoria 
do ex-servidor concedida pela média aritmética de acordo com 
a EC nº 41/2003 e Lei 10.887/2004? 

    x   

12 O Ato de Pensão consta todos os dados cadastrais e 
financeiros da pensão?     x   

Comentário do analista: 

  

 
DA ANÁLISE DO FORMULÁRIO DO FISCAP/TCE 

01 Registro no FISCAP Nº:  

02 Anexado ao processo (x) Sim ( ) Não 

03 3) Nome do responsável pelo ato: Carlaile de Jesus Pedrosa Nº CPF do responsável pelo ato: 108.902.546-72 

  Nº ANÁLISE DO FORMULÁRIO SIM NÃO N/A FLS 

01 Dados do instituidor estão corretos? x       

02 A descrição dos fundamentos legais da aposentadoria do 
instituidor foi informada? x       

03 Os dados sobre o órgão/entidade e autoridade responsável 
estão corretos? x       

04 Os dados da concessão/alteração estão corretos? x       

05 A descrição dos fundamentos legais da pensão/alteração está 
correta? x       

06 Os dados dos benefícios estão corretos? x       
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07 Os dados das vantagens estão corretos?     x   

08 O redutor (30%) foi inserido no campo "Dados de vantagens"?     x   

09 O formulário foi preenchido esclarecimentos do(a) Gestor(a) 
de Pessoal?     x   

10 Os dados dos beneficiários estão corretos? x       

11 A descrição dos fundamentos legais do beneficiário da 
pensão/alteração está correta? x       

12 A cota da pensão vitalícia e/ou temporária foi preenchida 
corretamente de acordo com a quantidade de beneficiários? x       

Comentário do analista: 

 
 

CHECK LIST DE CONCESSÃO DE PENSÃO 

     IDENTIFICAÇÃO DO ATO DE PENSÃO 
Processo Nº 237/2012 Análise:       
  ( ) Inicial 
  (x) Revisão/Alteração 
Nome do(a) Instituidor(a): Ronaldo de Almeida Pereira Sexo:     (x) Masculino 

              ( ) Feminino 

CPF: 005.479.446-32 
Data do óbito: 01/04/2012 
Pensão: Vitalícia para a viúva e temporária para a filha não emancipada. (x) Vitalícia 

(x) Temporária 
BENEFICIÁRIOS 

Nome(s) e CPF: Miriam Rodrigues Evangelista Pereira, 085.300.606-79 e Raissa Rodrigues Pereira, 019.205.646-83. 

Grau de parentesco: Esposa e filha. 

Idade: Miriam (33) e Raissa (11). 

 

 
DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 

01 Requerimento do(s) beneficiários(s) x     2 

02 Declaração se recebe mais de duas pensões – Art. 60 da Lei 
4275/2005   x   3 
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03 Declaração se recebe salário ou outros rendimentos   x     

04 Certidão de casamento x     8 

05 Certidão de nascimento do(s) filho(s) x     6 

06 Certidão de óbito do(a) ex-servidor(a) x     9 

07 
Documentos referentes à aposentadoria do servidor (cópias) -  x     21 

08 
Certidão de tempo total de serviço / contribuição  x     19 

09 Comprovante de rendimentos do servidor (último 
contracheque) x     16 

10 Documento pessoal dos beneficiários (Identidade, CPF e 
Outros) x     4 e 6 

11 Ato de concessão de pensão x     21 

12 Ato concessório publicado no ORGÃO OFICIAL x     22 

13 Ato concessório de alteração nº   x     

14 Decisão Judicial para concessão/alteração de pensão   x     

15 Comprovante de conta corrente dos beneficiários x     10 

16 Documentos que comprovam o vínculo e a dependência 
econômica do beneficiário com o servidor x     6 e 8 

17 Declaração de união estável emitida pelo cartório ou pelo 
servidor (documento autenticado)     x   

18 Declaração de união estável por meio de testemunho de 
pessoas (documentação autenticada)     x   

19 Justificação Judicial sobre União Estável com servidor     x   

20 Laudo médico do(s) beneficiário(s)     x   

21 Tutela e/ou Curatela     x   

22 Documento indicando situação do ex-segurado na data do 
óbito (ativo ou inativo)     x   

23 Documento indicando a data e a forma de ingresso do ex-
servidor no cargo público x     27 

24 Demonstrativo de cálculo da pensão, com dados do ex-
segurado e a fundamentação legal x     18 

25 Demonstrativo de pagamento do benefício da pensão relativo 
ao mês subsequente à concessão x     23 

26 Número do Processo e do registro, se houver, de 
aposentadoria ou do ex-segurado, no âmbito do TCE x     24 e 25 

27 Formulário de concessão/alteração do FISCAP x     24 e 25 

Comentário do analista: Conforme item 4, a Certidão de Casamento que consta no Processo é a da viúva com o ex-
servidor em regime parcial de bens. Na atualização cadastral, há uma Certidão de Casamento com outra pessoa, 
constando, ainda, o regime de separação obrigatória, provavelmente por uma eventual não partilha (art. 1523, I, 
CC). Provavelmente a viúva perderá o benefício da pensão. Verificar  com o setor jurídico. 
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DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 
Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 No requerimento do(a) beneficiário(a) foi verificado se o 

embasamento legal está de acordo com a portaria de pensão? x       

02 Os documentos pessoais do(s) beneficiário(s) estão 
autenticados pelo cartório ou pelo(a) servidor(a) do órgão? x       

03 Os documentos pessoais do beneficiário(s) contidos no 
processo que foram emitidos pelo órgão estão assinados pela 
autoridade competente? 

x       

04 Os documentos de certidão de óbito, casamento e nascimento 
(originais ou cópias) estão autenticados? x       

05 Nos casos de concessão para a viúva e companheira, foi 
verificado se a certidão de casamento da viúva contém 
averbação de separação. 

    x   

06 O Laudo Médico foi emitido pela junta médica de órgão 
público, contendo a assinatura de três médicos, no qual 
atestou  invalidez e incapacidade definitiva para o trabalho? 

    x   

07 A Declaração de união estável (companheira) emitida pelo 
cartório ou pelo servidor é posterior a data de separação do 
servidor com a viúva? 

    x   

08 A anexação dos três ou mais documentos comprovam o 
vínculo e a dependência econômica do servidor com a 
companheira ou outro beneficiário? 

    x   

09 A pensão será concedida à ex-esposa (separada judicialmente) 
por que ela recebe pensão alimentícia?     x   

10 A pensão será concedida para a viúva(o) e companheira(o), 
tendo em vista documentos comprobatórios?     x   

11 A viúva é a única beneficiária da pensão?   x     

12 A companheira é a única beneficiária da pensão?     x   

13 Os filhos e enteados ou outros requerentes são os únicos 
beneficiários da pensão?   x     

14 Os beneficiários da pensão são designados? (vitalícia ou 
temporária) x       

15 A Tutela/Curatela tem decisão definitiva proferida pela 
autoridade competente do judiciário?     x   

16 Consta no processo renúncia de beneficiário de pensão?     x   

17 A exclusão do beneficiário de pensão está justificada e 
fundamentada legalmente?     x   

18 O(s) beneficiário(s) da pensão declaram que estão em 
conformidade com o disposto do Art. 60 da Lei 4.275/2005 
(vedada mais de duas pensões). 

    x   

Comentário do analista:  
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ATO DE PENSÃO 

01 1) Ato de pensão:  (x) Concessão 

  ( ) Alteração 

02 2) Valor do benefício:  () Sobre o valor do provento - Aposentado 

  (x) Sobre o valor do vencimento - Ativo 

  ( ) Sobre o valor da média aritmética apurada 

03 3) Situação do Servidor:  (x) Ativo       

  () Inativo       

04 4) Data do óbito: () Antes de 30/12/2003, não aplica redutor 

  (x) Depois de 30/12/2003, aplica redutor 

06 

6) Fundamentação legal utilizada:  () Art. 40, § 7º, Inciso I, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  

(x) Art. 40, § 7º, inciso II, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  
( ) EC nº 20/1998 

  ( ) Parágrafo Único do Art. 3º da EC nº 47/2005 

  ( ) Art. 2º da Lei nº 10.887/2004 

  ( ) Outro 

07 7) Código(s) Fundamentos Legais da Aposentadoria no FISCAP: nºs: 

  
Comentário do analista: 

  

 
DA ANÁLISE DO ATO DE CONCESSÃO 

Nº  ANÁLISE DO ATO  SIM NÃO N/A FLS 
01 O ato encaminhado trata de concessão de pensão? x       

02 O ato encaminhado trata de ato de alteração de pensão?   x     

03 Na portaria de concessão e/ou alteração de pensão o 
fundamento legal está de acordo com a legislação vigente? x       

04 A portaria de concessão ou alteração foi alterada por outra 
portaria ou por retificações publicadas no Órgão Oficial?   x     

05 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria voluntária do ex-servidor?   x     
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06 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria compulsória do ex-
servidor? 

  x     

07 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria por invalidez do ex-
servidor? 

  x     

08 A pensão requerida pela(o) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na remuneração do ex-servidor ativo? x       

09 Na concessão/alteração do ato de pensão, os requisitos 
estabelecidos por lei (art. 40, § 7º, Inciso I e II, da CF/1988 – 
redação dada pela EC nº 41/2003),  foram cumpridos?  

x       

10 O cálculo da pensão foi aplicado o redutor de 30%, conforme a 
orientação do art. 40, § 7º, inciso I e II, da CF/1988, redação 
dada pela EC nº 41/2003? 

    x   

11 O cálculo da pensão foi com base no valor da aposentadoria 
do ex-servidor concedida pela média aritmética de acordo com 
a EC nº 41/2003 e Lei 10.887/2004? 

    x   

12 O Ato de Pensão consta todos os dados cadastrais e 
financeiros da pensão?     x   

Comentário do analista: 

  

 
DA ANÁLISE DO FORMULÁRIO DO FISCAP/TCE 

01 Registro no FISCAP Nº:  

02 Anexado ao processo (x) Sim ( ) Não 

03 3) Nome do responsável pelo ato: José Ivan Palma Souza Nº CPF do responsável pelo ato: 271.180.026-15 

  Nº ANÁLISE DO FORMULÁRIO SIM NÃO N/A FLS 

01 Dados do instituidor estão corretos? x       

02 A descrição dos fundamentos legais da aposentadoria do 
instituidor foi informada? x       

03 Os dados sobre o órgão/entidade e autoridade responsável 
estão corretos? x       

04 Os dados da concessão/alteração estão corretos? x       

05 A descrição dos fundamentos legais da pensão/alteração está 
correta? x       

06 Os dados dos benefícios estão corretos?   x     

07 Os dados das vantagens estão corretos? x       

08 O redutor (30%) foi inserido no campo "Dados de vantagens"?     x   

09 O formulário foi preenchido esclarecimentos do(a) Gestor(a) 
de Pessoal?     x   

10 Os dados dos beneficiários estão corretos?   x     
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11 A descrição dos fundamentos legais do beneficiário da 
pensão/alteração está correta? x       

12 A cota da pensão vitalícia e/ou temporária foi preenchida 
corretamente de acordo com a quantidade de beneficiários?   x     

Comentário do analista: No item 6 e 10, a beneficiária não é somente a esposa. A filha menor, Raissa não foi 
apontada como beneficiária. Portanto, os benefícios devem ser redivididos. 

 
 
 

CHECK LIST DE CONCESSÃO DE PENSÃO 

     IDENTIFICAÇÃO DO ATO DE PENSÃO 
Processo Nº 480-2013 Análise:       
  ( ) Inicial 

  
(x) 
Revisão/Alteração 

Nome do(a) Instituidor(a): Patrícia Martins Andrade Sexo:     () Masculino 

              (x) Feminino 

CPF: 978.330.616-20 
Data do óbito: 09/05/2002 
Pensão:  (x) Vitalícia 

() Temporária 
BENEFICIÁRIOS 

Nome(s) e CPF: Eni Martins Andrade, 500.250.906-15 

Grau de parentesco: Mãe 

Idade: 54 

 
DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 

01 Requerimento do(s) beneficiários(s) x     1 

02 Declaração se recebe mais de duas pensões – Art. 60 da Lei 
4275/2005   x     

03 Declaração se recebe salário ou outros rendimentos   x     

04 Certidão de casamento     x   

05 Certidão de nascimento do(s) filho(s)     x   

06 Certidão de óbito do(a) ex-servidor(a) x     2 
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07 
Documentos referentes à aposentadoria do servidor (cópias) -      x   

08 
Certidão de tempo total de serviço / contribuição  x     22 

09 Comprovante de rendimentos do servidor (último 
contracheque) x     14 

10 Documento pessoal dos beneficiários (Identidade, CPF e 
Outros) x     3 

11 Ato de concessão de pensão x     12 

12 Ato concessório publicado no ORGÃO OFICIAL x     12 

13 Ato concessório de alteração nº     x   

14 Decisão Judicial para concessão/alteração de pensão     x   

15 Comprovante de conta corrente dos beneficiários x     1 

16 Documentos que comprovam o vínculo e a dependência 
econômica do beneficiário com o servidor x     5 

17 Declaração de união estável emitida pelo cartório ou pelo 
servidor (documento autenticado)     x   

18 Declaração de união estável por meio de testemunho de 
pessoas (documentação autenticada)     x   

19 Justificação Judicial sobre União Estável com servidor     x   

20 Laudo médico do(s) beneficiário(s)     x   

21 Tutela e/ou Curatela     x   

22 Documento indicando situação do ex-segurado na data do 
óbito (ativo ou inativo)     x   

23 Documento indicando a data e a forma de ingresso do ex-
servidor no cargo público     x   

24 Demonstrativo de cálculo da pensão, com dados do ex-
segurado e a fundamentação legal     x   

25 Demonstrativo de pagamento do benefício da pensão relativo 
ao mês subsequente à concessão x     17 

26 Número do Processo e do registro, se houver, de 
aposentadoria ou do ex-segurado, no âmbito do TCE x     18 e 19 

27 Formulário de concessão/alteração do FISCAP x     18 e 19 

Comentário do analista:  

  

 
DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
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01 No requerimento do(a) beneficiário(a) foi verificado se o 
embasamento legal está de acordo com a portaria de pensão? x       

02 Os documentos pessoais do(s) beneficiário(s) estão 
autenticados pelo cartório ou pelo(a) servidor(a) do órgão? x       

03 Os documentos pessoais do beneficiário(s) contidos no 
processo que foram emitidos pelo órgão estão assinados pela 
autoridade competente? 

x       

04 Os documentos de certidão de óbito, casamento e nascimento 
(originais ou cópias) estão autenticados? x       

05 Nos casos de concessão para a viúva e companheira, foi 
verificado se a certidão de casamento da viúva contém 
averbação de separação. 

    x   

06 O Laudo Médico foi emitido pela junta médica de órgão 
público, contendo a assinatura de três médicos, no qual 
atestou  invalidez e incapacidade definitiva para o trabalho? 

    x   

07 A Declaração de união estável (companheira) emitida pelo 
cartório ou pelo servidor é posterior à data de separação do 
servidor com a viúva? 

    x   

08 A anexação dos três ou mais documentos comprovam o 
vínculo e a dependência econômica do servidor com a 
companheira ou outro beneficiário? 

    x   

09 A pensão será concedida à ex-esposa (separada judicialmente) 
por que ela recebe pensão alimentícia?     x   

10 A pensão será concedida para a viúva(o) e companheira(o), 
tendo em vista documentos comprobatórios?     x   

11 A viúva é a única beneficiária da pensão?     x   

12 A companheira é a única beneficiária da pensão?     x   

13 Os filhos e enteados ou outros requerentes são os únicos 
beneficiários da pensão?     x   

14 Os beneficiários da pensão são designados? (vitalícia ou 
temporária) x       

15 A Tutela/Curatela tem decisão definitiva proferida pela 
autoridade competente do judiciário?     x   

16 Consta no processo renúncia de beneficiário de pensão?     x   

17 A exclusão do beneficiário de pensão está justificada e 
fundamentada legalmente?     x   

18 O(s) beneficiário(s) da pensão declaram que estão em 
conformidade com o disposto do Art. 60 da Lei 4.275/2005 
(vedada mais de duas pensões). 

    x   

Comentário do analista:  

 
 

ATO DE PENSÃO 

01 1) Ato de pensão:  (x) Concessão 
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  ( ) Alteração 

02 2) Valor do benefício:  () Sobre o valor do provento - Aposentado 

  (x) Sobre o valor do vencimento - Ativo 

  ( ) Sobre o valor da média aritmética apurada 

03 3) Situação do Servidor:  (x) Ativo       

  () Inativo       

04 4) Data do óbito: (x) Antes de 30/12/2003, não aplica redutor 

  () Depois de 30/12/2003, aplica redutor 

06 

6) Fundamentação legal utilizada:  () Art. 40, § 7º, Inciso I, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  

(x) Art. 40, § 7º, inciso II, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  
( ) EC nº 20/1998 

  ( ) Parágrafo Único do Art. 3º da EC nº 47/2005 

  ( ) Art. 2º da Lei nº 10.887/2004 

  ( ) Outro 

07 7) Código(s) Fundamentos Legais da Aposentadoria no FISCAP: nºs: 

  
Comentário do analista: 

  

 
DA ANÁLISE DO ATO DE CONCESSÃO 

Nº  ANÁLISE DO ATO  SIM NÃO N/A FLS 
01 O ato encaminhado trata de concessão de pensão? x       

02 O ato encaminhado trata de ato de alteração de pensão?   x     

03 Na portaria de concessão e/ou alteração de pensão o 
fundamento legal está de acordo com a legislação vigente? x       

04 A portaria de concessão ou alteração foi alterada por outra 
portaria ou por retificações publicadas no Órgão Oficial?   x     

05 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria voluntária do ex-servidor?   x     

06 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria compulsória do ex-
servidor? 

  x     

07 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria por invalidez do ex-   x     
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servidor? 

08 A pensão requerida pela(o) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na remuneração do ex-servidor ativo? x       

09 Na concessão/alteração do ato de pensão, os requisitos 
estabelecidos por lei (art. 40, § 7º, Inciso I e II, da CF/1988 – 
redação dada pela EC nº 41/2003),  foram cumpridos?  

x       

10 O cálculo da pensão foi aplicado o redutor de 30%, conforme a 
orientação do art. 40, § 7º, inciso I e II, da CF/1988, redação 
dada pela EC nº 41/2003? 

    x   

11 O cálculo da pensão foi com base no valor da aposentadoria 
do ex-servidor concedida pela média aritmética de acordo 
com a EC nº 41/2003 e Lei 10.887/2004? 

    x   

12 O Ato de Pensão consta todos os dados cadastrais e 
financeiros da pensão?     x   

Comentário do analista: 

  

 
DA ANÁLISE DO FORMULÁRIO DO FISCAP/TCE 

01 Registro no FISCAP Nº:  

02 Anexado ao processo (x) Sim ( ) Não 

03 3) Nome do responsável pelo ato: Valter Silva Teixeira Nº CPF do responsável pelo ato: 080.014.806-15 

  Nº ANÁLISE DO FORMULÁRIO SIM NÃO N/A FLS 

01 Dados do instituidor estão corretos? x       

02 A descrição dos fundamentos legais da aposentadoria do 
instituidor foi informada? x       

03 Os dados sobre o órgão/entidade e autoridade responsável 
estão corretos? x       

04 Os dados da concessão/alteração estão corretos? x       

05 A descrição dos fundamentos legais da pensão/alteração está 
correta? x       

06 Os dados dos benefícios estão corretos? x       

07 Os dados das vantagens estão corretos? x       

08 O redutor (30%) foi inserido no campo "Dados de vantagens"?     x   

09 O formulário foi preenchido esclarecimentos do(a) Gestor(a) 
de Pessoal?     x   

10 Os dados dos beneficiários estão corretos? x       

11 A descrição dos fundamentos legais do beneficiário da 
pensão/alteração está correta?     x   
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12 A cota da pensão vitalícia e/ou temporária foi preenchida 
corretamente de acordo com a quantidade de beneficiários? x       

Comentário do analista:  

 
 
 

CHECK LIST DE CONCESSÃO DE PENSÃO 

     IDENTIFICAÇÃO DO ATO DE PENSÃO 
Processo Nº 547-2014 Análise:       
  ( ) Inicial 

  
(x) 
Revisão/Alteração 

Nome do(a) Instituidor(a): Jacqueline Fátima de Carvalho Gomes Sexo:     () Masculino 
              (x) Feminino 

CPF: 033.526.376-36 
Data do óbito: 30/11/2006 
Pensão:  () Vitalícia 

(x) Temporária 
BENEFICIÁRIOS 

Nome(s) e CPF: Francielle Fatima de Carvalho Gomes 

Grau de parentesco: Filha 

Idade: 19 

 

 
DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 Requerimento do(s) beneficiários(s) x     1 
02 Declaração se recebe mais de duas pensões – Art. 60 da Lei 

4275/2005   x     

03 Declaração se recebe salário ou outros rendimentos   x     
04 Certidão de casamento     x   
05 Certidão de nascimento do(s) filho(s)     x   
06 Certidão de óbito do(a) ex-servidor(a) x     6 
07 

Documentos referentes à aposentadoria do servidor (cópias) -  x     20 

08 Certidão de tempo total de serviço / contribuição  x     15 
09 Comprovante de rendimentos do servidor (último 

contracheque) x     7 
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10 Documento pessoal dos beneficiários (Identidade, CPF e 
Outros) x     2 

11 Ato de concessão de pensão x     20 
12 Ato concessório publicado no ORGÃO OFICIAL x     20 
13 Ato concessório de alteração nº     x   
14 Decisão Judicial para concessão/alteração de pensão     x   
15 Comprovante de conta corrente dos beneficiários x     3 
16 Documentos que comprovam o vínculo e a dependência 

econômica do beneficiário com o servidor x     4 

17 Declaração de união estável emitida pelo cartório ou pelo 
servidor (documento autenticado)     x   

18 Declaração de união estável por meio de testemunho de 
pessoas (documentação autenticada)     x   

19 Justificação Judicial sobre União Estável com servidor     x   
20 Laudo médico do(s) beneficiário(s)     x   
21 Tutela e/ou Curatela     x   
22 Documento indicando situação do ex-segurado na data do 

óbito (ativo ou inativo) x     10 

23 Documento indicando a data e a forma de ingresso do ex-
servidor no cargo público x     12 

24 Demonstrativo de cálculo da pensão, com dados do ex-
segurado e a fundamentação legal x     14 

25 Demonstrativo de pagamento do benefício da pensão relativo 
ao mês subsequente à concessão x     13 

26 Número do Processo e do registro, se houver, de 
aposentadoria ou do ex-segurado, no âmbito do TCE x     17 e 18 

27 Formulário de concessão/alteração do FISCAP x     17 e 18 
Comentário do analista:  

  

 
DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 No requerimento do(a) beneficiário(a) foi verificado se o 

embasamento legal está de acordo com a portaria de pensão? x       

02 Os documentos pessoais do(s) beneficiário(s) estão 
autenticados pelo cartório ou pelo(a) servidor(a) do órgão? x       

03 Os documentos pessoais do beneficiário(s) contidos no 
processo que foram emitidos pelo órgão estão assinados pela 
autoridade competente? 

x       

04 Os documentos de certidão de óbito, casamento e nascimento 
(originais ou cópias) estão autenticados? x       

05 Nos casos de concessão para a viúva e companheira, foi 
verificado se a certidão de casamento da viúva contém 
averbação de separação. 

    x   

06 O Laudo Médico foi emitido pela junta médica de órgão 
público, contendo a assinatura de três médicos, no qual 
atestou  invalidez e incapacidade definitiva para o trabalho? 

    x   
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07 A Declaração de união estável (companheira) emitida pelo 
cartório ou pelo servidor é posterior a data de separação do 
servidor com a viúva? 

    x   

08 A anexação dos três ou mais documentos comprovam o 
vínculo e a dependência econômica do servidor com a 
companheira ou outro beneficiário? 

    x   

09 A pensão será concedida à ex-esposa (separada judicialmente) 
por que ela recebe pensão alimentícia?     x   

10 A pensão será concedida para a viúva(o) e companheira(o), 
tendo em vista documentos comprobatórios?     x   

11 A viúva é a única beneficiária da pensão?     x   
12 A companheira é a única beneficiária da pensão?     x   
13 Os filhos e enteados ou outros requerentes são os únicos 

beneficiários da pensão?     x   

14 Os beneficiários da pensão são designados? (vitalícia ou 
temporária) x       

15 A Tutela/Curatela tem decisão definitiva proferida pela 
autoridade competente do judiciário?     x   

16 Consta no processo renúncia de beneficiário de pensão?     x   
17 A exclusão do beneficiário de pensão está justificada e 

fundamentada legalmente?     x   

18 O(s) beneficiário(s) da pensão declara que estão em 
conformidade com o disposto do Art. 60 da Lei 4.275/2005 
(vedada mais de duas pensões). 

    x   

Comentário do analista:  

 
 

ATO DE PENSÃO 
01 1) Ato de pensão:  (x) Concessão 
  ( ) Alteração 
02 2) Valor do benefício:  () Sobre o valor do provento - Aposentado 
  (x) Sobre o valor do vencimento - Ativo 
  ( ) Sobre o valor da média aritmética apurada 
03 3) Situação do Servidor:  (x) Ativo       
  () Inativo       
04 4) Data do óbito: () Antes de 30/12/2003, não aplica redutor 
  (x) Depois de 30/12/2003, aplica redutor 

06 
6) Fundamentação legal utilizada:  () Art. 40, § 7º, Inciso I, da CF/1988 – Redação 

dada pela EC nº 41/2003 

  
(x) Art. 40, § 7º, inciso II, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  ( ) EC nº 20/1998 
  ( ) Parágrafo Único do Art. 3º da EC nº 47/2005 
  ( ) Art. 2º da Lei nº 10.887/2004 
  ( ) Outro 
07 7) Código(s) Fundamentos Legais da Aposentadoria no FISCAP: nºs: 
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Comentário do analista: 

  

 
DA ANÁLISE DO ATO DE CONCESSÃO 

Nº  ANÁLISE DO ATO  SIM NÃO N/A FLS 
01 O ato encaminhado trata de concessão de pensão? x       
02 O ato encaminhado trata de ato de alteração de pensão?   x     
03 Na portaria de concessão e/ou alteração de pensão o 

fundamento legal está de acordo com a legislação vigente? x       

04 A portaria de concessão ou alteração foi alterada por outra 
portaria ou por retificações publicadas no Órgão Oficial?   x     

05 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria voluntária do ex-servidor?   x     

06 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria compulsória do ex-
servidor? 

  x     

07 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria por invalidez do ex-
servidor? 

  x     

08 A pensão requerida pela(o) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na remuneração do ex-servidor ativo? x       

09 Na concessão/alteração do ato de pensão, os requisitos 
estabelecidos por lei (art. 40, § 7º, Inciso I e II, da CF/1988 – 
redação dada pela EC nº 41/2003),  foram cumpridos?  

x       

10 O cálculo da pensão foi aplicado o redutor de 30%, conforme a 
orientação do art. 40, § 7º, inciso I e II, da CF/1988, redação 
dada pela EC nº 41/2003? 

    x   

11 O cálculo da pensão foi com base no valor da aposentadoria 
do ex-servidor concedida pela média aritmética de acordo com 
a EC nº 41/2003 e Lei 10.887/2004? 

    x   

12 
O Ato de Pensão consta todos os dados cadastrais e 
financeiros da pensão?     x   

Comentário do analista: 

  

 
DA ANÁLISE DO FORMULÁRIO DO FISCAP/TCE 

01 Registro no FISCAP Nº: 816271 
02 Anexado ao processo (x) Sim ( ) Não 
03 3) Nome do responsável pelo ato: Gilmar Lembi Mascarenhas Nº CPF do responsável pelo ato: 264.210.896-15 
  Nº ANÁLISE DO FORMULÁRIO SIM NÃO N/A FLS 
01 Dados do instituidor estão corretos? x       
02 A descrição dos fundamentos legais da aposentadoria do 

instituidor foi informada? x       

03 Os dados sobre o órgão/entidade e autoridade responsável x       
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estão corretos? 
04 Os dados da concessão/alteração estão corretos? x       
05 A descrição dos fundamentos legais da pensão/alteração está 

correta? x       

06 Os dados dos benefícios estão corretos? x       
07 Os dados das vantagens estão corretos? x       
08 O redutor (30%) foi inserido no campo "Dados de vantagens"?     x   
09 O formulário foi preenchido esclarecimentos do(a) Gestor(a) 

de Pessoal?     x   

10 Os dados dos beneficiários estão corretos? x       
11 A descrição dos fundamentos legais do beneficiário da 

pensão/alteração está correta? x       

12 A cota da pensão vitalícia e/ou temporária foi preenchida 
corretamente de acordo com a quantidade de beneficiários? x       

Comentário do analista:  

 
 

CHECK LIST DE CONCESSÃO DE PENSÃO 

     IDENTIFICAÇÃO DO ATO DE PENSÃO 
Processo Nº 819-2013 Análise:       
  ( ) Inicial 

  
(x) 
Revisão/Alteração 

Nome do(a) Instituidor(a): Jacqueline Fátima de Carvalho Gomes Sexo:     () Masculino 
              (x) Feminino 

CPF: 033.526.376-36 
Data do óbito: 30/11/2006 
Pensão:  () Vitalícia 

(x) Temporária 
BENEFICIÁRIOS 

Nome(s) e CPF: Patrick Hernandez Carvalho de Souza 

Grau de parentesco: Filho 

Idade: 4 

 

 
DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 Requerimento do(s) beneficiários(s) x     1 
02 Declaração se recebe mais de duas pensões – Art. 60 da Lei 

4275/2005   x     
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03 Declaração se recebe salário ou outros rendimentos   x     
04 Certidão de casamento     x   
05 Certidão de nascimento do(s) filho(s)     x   
06 Certidão de óbito do(a) ex-servidor(a) x     3 
07 

Documentos referentes à aposentadoria do servidor (cópias) -      x   

08 Certidão de tempo total de serviço / contribuição  x     22 

09 Comprovante de rendimentos do servidor (último 
contracheque) x     7 

10 Documento pessoal dos beneficiários (Identidade, CPF e 
Outros) x     2 e 4 

11 Ato de concessão de pensão x     32 
12 Ato concessório publicado no ORGÃO OFICIAL x     32 
13 Ato concessório de alteração nº     x   
14 Decisão Judicial para concessão/alteração de pensão     x   
15 Comprovante de conta corrente dos beneficiários x     30 e 31 
16 Documentos que comprovam o vínculo e a dependência 

econômica do beneficiário com o servidor x     3 

17 Declaração de união estável emitida pelo cartório ou pelo 
servidor (documento autenticado)     x   

18 Declaração de união estável por meio de testemunho de 
pessoas (documentação autenticada)     x   

19 Justificação Judicial sobre União Estável com servidor     x   
20 Laudo médico do(s) beneficiário(s)     x   
21 Tutela e/ou Curatela     x   
22 Documento indicando situação do ex-segurado na data do 

óbito (ativo ou inativo) x     10 

23 Documento indicando a data e a forma de ingresso do ex-
servidor no cargo público   x     

24 Demonstrativo de cálculo da pensão, com dados do ex-
segurado e a fundamentação legal x     13 

25 Demonstrativo de pagamento do benefício da pensão relativo 
ao mês subsequente à concessão x     15 

26 Número do Processo e do registro, se houver, de 
aposentadoria ou do ex-segurado, no âmbito do TCE x     25 e 26 

27 Formulário de concessão/alteração do FISCAP x     25 e 26 
Comentário do analista:  

 
 

DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 
Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 No requerimento do(a) beneficiário(a) foi verificado se o 

embasamento legal está de acordo com a portaria de pensão? x       

02 Os documentos pessoais do(s) beneficiário(s) estão 
autenticados pelo cartório ou pelo(a) servidor(a) do órgão? x       
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03 Os documentos pessoais do beneficiário(s) contidos no 
processo que foram emitidos pelo órgão estão assinados pela 
autoridade competente? 

x       

04 Os documentos de certidão de óbito, casamento e nascimento 
(originais ou cópias) estão autenticados? x       

05 Nos casos de concessão para a viúva e companheira, foi 
verificado se a certidão de casamento da viúva contém 
averbação de separação. 

    x   

06 O Laudo Médico foi emitido pela junta médica de órgão 
público, contendo a assinatura de três médicos, no qual 
atestou  invalidez e incapacidade definitiva para o trabalho? 

    x   

07 A Declaração de união estável (companheira) emitida pelo 
cartório ou pelo servidor é posterior a data de separação do 
servidor com a viúva? 

    x   

08 A anexação dos três ou mais documentos comprovam o 
vínculo e a dependência econômica do servidor com a 
companheira ou outro beneficiário? 

    x   

09 A pensão será concedida à ex-esposa (separada judicialmente) 
por que ela recebe pensão alimentícia?     x   

10 A pensão será concedida para a viúva(o) e companheira(o), 
tendo em vista documentos comprobatórios?     x   

11 A viúva é a única beneficiária da pensão?     x   
12 A companheira é a única beneficiária da pensão?     x   
13 Os filhos e enteados ou outros requerentes são os únicos 

beneficiários da pensão?     x   

14 Os beneficiários da pensão são designados? (vitalícia ou 
temporária) x       

15 A Tutela/Curatela tem decisão definitiva proferida pela 
autoridade competente do judiciário?     x   

16 Consta no processo renúncia de beneficiário de pensão?     x   
17 A exclusão do beneficiário de pensão está justificada e 

fundamentada legalmente?     x   

18 O(s) beneficiário(s) da pensão declara que estão em 
conformidade com o disposto do Art. 60 da Lei 4.275/2005 
(vedada mais de duas pensões). 

    x   

Comentário do analista:  

 
 

ATO DE PENSÃO 
01 1) Ato de pensão:  (x) Concessão 
  ( ) Alteração 
02 2) Valor do benefício:  () Sobre o valor do provento - Aposentado 
  (x) Sobre o valor do vencimento - Ativo 
  ( ) Sobre o valor da média aritmética apurada 
03 3) Situação do Servidor:  (x) Ativo       
  () Inativo       
04 4) Data do óbito: () Antes de 30/12/2003, não aplica redutor 
  (x) Depois de 30/12/2003, aplica redutor 
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06 
6) Fundamentação legal utilizada:  () Art. 40, § 7º, Inciso I, da CF/1988 – Redação 

dada pela EC nº 41/2003 

  
(x) Art. 40, § 7º, inciso II, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  ( ) EC nº 20/1998 
  ( ) Parágrafo Único do Art. 3º da EC nº 47/2005 
  ( ) Art. 2º da Lei nº 10.887/2004 
  ( ) Outro 
07 7) Código(s) Fundamentos Legais da Aposentadoria no FISCAP: nºs: 

  
Comentário do analista: 

  

 
DA ANÁLISE DO ATO DE CONCESSÃO 

Nº  ANÁLISE DO ATO  SIM NÃO N/A FLS 
01 O ato encaminhado trata de concessão de pensão? x       
02 O ato encaminhado trata de ato de alteração de pensão?   x     
03 Na portaria de concessão e/ou alteração de pensão o 

fundamento legal está de acordo com a legislação vigente? x       

04 A portaria de concessão ou alteração foi alterada por outra 
portaria ou por retificações publicadas no Órgão Oficial?   x     

05 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria voluntária do ex-servidor?   x     

06 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria compulsória do ex-
servidor? 

  x     

07 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria por invalidez do ex-
servidor? 

  x     

08 
A pensão requerida pela(o) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na remuneração do ex-servidor ativo? x       

09 Na concessão/alteração do ato de pensão, os requisitos 
estabelecidos por lei (art. 40, § 7º, Inciso I e II, da CF/1988 – 
redação dada pela EC nº 41/2003),  foram cumpridos?  

x       

10 O cálculo da pensão foi aplicado o redutor de 30%, conforme a 
orientação do art. 40, § 7º, inciso I e II, da CF/1988, redação 
dada pela EC nº 41/2003? 

    x   

11 O cálculo da pensão foi com base no valor da aposentadoria 
do ex-servidor concedida pela média aritmética de acordo com 
a EC nº 41/2003 e Lei 10.887/2004? 

    x   

12 O Ato de Pensão consta todos os dados cadastrais e 
financeiros da pensão?     x   

Comentário do analista: 
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DA ANÁLISE DO FORMULÁRIO DO FISCAP/TCE 

01 Registro no FISCAP Nº: 816272 
02 Anexado ao processo (x) Sim ( ) Não 
03 3) Nome do responsável pelo ato: Gilmar Lembi Mascarenhas Nº CPF do responsável pelo ato: 264.210.896-15 
  Nº ANÁLISE DO FORMULÁRIO SIM NÃO N/A FLS 
01 Dados do instituidor estão corretos? x       
02 A descrição dos fundamentos legais da aposentadoria do 

instituidor foi informada? x       

03 Os dados sobre o órgão/entidade e autoridade responsável 
estão corretos? x       

04 Os dados da concessão/alteração estão corretos? x       
05 A descrição dos fundamentos legais da pensão/alteração está 

correta? x       

06 Os dados dos benefícios estão corretos? x       
07 Os dados das vantagens estão corretos?     x   
08 O redutor (30%) foi inserido no campo "Dados de vantagens"?     x   
09 O formulário foi preenchido esclarecimentos do(a) Gestor(a) 

de Pessoal?     x   

10 Os dados dos beneficiários estão corretos? x       
11 A descrição dos fundamentos legais do beneficiário da 

pensão/alteração está correta? x       

12 A cota da pensão vitalícia e/ou temporária foi preenchida 
corretamente de acordo com a quantidade de beneficiários? x       

Comentário do analista:  

 
CHECK LIST DE CONCESSÃO DE PENSÃO 

     IDENTIFICAÇÃO DO ATO DE PENSÃO 
Processo Nº 189-2012 Análise:       
  ( ) Inicial 

  
(x) 
Revisão/Alteração 

Nome do(a) Instituidor(a): Genilda Ribeiro Zandomenico Sexo:     () Masculino 
              (x) Feminino 

CPF: 465.479.246-53 
Data do óbito: 17/02/2012 
Pensão:  (x) Vitalícia 

() Temporária 
BENEFICIÁRIOS 

Nome(s) e CPF: Epaminondas Zandomenico, CPF: 010492086-68 

Grau de parentesco: Marido 
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Idade: 68 

 
DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 Requerimento do(s) beneficiários(s) x     2 
02 Declaração se recebe mais de duas pensões – Art. 60 da Lei 

4275/2005 x     3 

03 Declaração se recebe salário ou outros rendimentos   x     
04 Certidão de casamento x     9 
05 Certidão de nascimento do(s) filho(s)     x   
06 Certidão de óbito do(a) ex-servidor(a) x     7 
07 

Documentos referentes à aposentadoria do servidor (cópias) -      x   

08 Certidão de tempo total de serviço / contribuição  x     20 

09 Comprovante de rendimentos do servidor (último 
contracheque) x     14 

10 Documento pessoal dos beneficiários (Identidade, CPF e 
Outros) x     4 

11 Ato de concessão de pensão x     22 
12 Ato concessório publicado no ORGÃO OFICIAL x     30 
13 Ato concessório de alteração nº     x   
14 Decisão Judicial para concessão/alteração de pensão     x   
15 Comprovante de conta corrente dos beneficiários x     8 
16 Documentos que comprovam o vínculo e a dependência 

econômica do beneficiário com o servidor x     9 

17 Declaração de união estável emitida pelo cartório ou pelo 
servidor (documento autenticado)     x   

18 Declaração de união estável por meio de testemunho de 
pessoas (documentação autenticada)     x   

19 Justificação Judicial sobre União Estável com servidor     x   
20 Laudo médico do(s) beneficiário(s)     x   
21 Tutela e/ou Curatela     x   
22 Documento indicando situação do ex-segurado na data do 

óbito (ativo ou inativo) x     10 

23 Documento indicando a data e a forma de ingresso do ex-
servidor no cargo público x     17 e 18 

24 Demonstrativo de cálculo da pensão, com dados do ex-
segurado e a fundamentação legal x     19 

25 Demonstrativo de pagamento do benefício da pensão relativo 
ao mês subsequente à concessão x     24 

26 Número do Processo e do registro, se houver, de 
aposentadoria ou do ex-segurado, no âmbito do TCE x     26 e 27 

27 Formulário de concessão/alteração do FISCAP x     26 e 27 
Comentário do analista:  
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DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 No requerimento do(a) beneficiário(a) foi verificado se o 

embasamento legal está de acordo com a portaria de pensão? x       

02 Os documentos pessoais do(s) beneficiário(s) estão 
autenticados pelo cartório ou pelo(a) servidor(a) do órgão? x       

03 Os documentos pessoais do beneficiário(s) contidos no 
processo que foram emitidos pelo órgão estão assinados pela 
autoridade competente? 

x       

04 Os documentos de certidão de óbito, casamento e nascimento 
(originais ou cópias) estão autenticados? x       

05 Nos casos de concessão para a viúva e companheira, foi 
verificado se a certidão de casamento da viúva contém 
averbação de separação. 

    x   

06 O Laudo Médico foi emitido pela junta médica de órgão 
público, contendo a assinatura de três médicos, no qual 
atestou  invalidez e incapacidade definitiva para o trabalho? 

    x   

07 A Declaração de união estável (companheira) emitida pelo 
cartório ou pelo servidor é posterior a data de separação do 
servidor com a viúva? 

    x   

08 A anexação dos três ou mais documentos comprovam o 
vínculo e a dependência econômica do servidor com a 
companheira ou outro beneficiário? 

    x   

09 A pensão será concedida à ex-esposa (separada judicialmente) 
por que ela recebe pensão alimentícia?     x   

10 A pensão será concedida para a viúva(o) e companheira(o), 
tendo em vista documentos comprobatórios?     x   

11 A viúva é a única beneficiária da pensão? x       
12 A companheira é a única beneficiária da pensão?     x   
13 Os filhos e enteados ou outros requerentes são os únicos 

beneficiários da pensão?     x   

14 Os beneficiários da pensão são designados? (vitalícia ou 
temporária) x       

15 A Tutela/Curatela tem decisão definitiva proferida pela 
autoridade competente do judiciário?     x   

16 Consta no processo renúncia de beneficiário de pensão?     x   
17 A exclusão do beneficiário de pensão está justificada e 

fundamentada legalmente?     x   

18 O(s) beneficiário(s) da pensão declara que estão em 
conformidade com o disposto do Art. 60 da Lei 4.275/2005 
(vedada mais de duas pensões). 

    x   

Comentário do analista:  

  

 
ATO DE PENSÃO 

01 1) Ato de pensão:  (x) Concessão 
  ( ) Alteração 
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02 2) Valor do benefício:  () Sobre o valor do provento - Aposentado 
  (x) Sobre o valor do vencimento - Ativo 
  ( ) Sobre o valor da média aritmética apurada 
03 3) Situação do Servidor:  (x) Ativo       
  () Inativo       
04 4) Data do óbito: () Antes de 30/12/2003, não aplica redutor 
  (x) Depois de 30/12/2003, aplica redutor 

06 
6) Fundamentação legal utilizada:  () Art. 40, § 7º, Inciso I, da CF/1988 – Redação 

dada pela EC nº 41/2003 

  
(x) Art. 40, § 7º, inciso II, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  ( ) EC nº 20/1998 
  ( ) Parágrafo Único do Art. 3º da EC nº 47/2005 
  ( ) Art. 2º da Lei nº 10.887/2004 
  ( ) Outro 
07 7) Código(s) Fundamentos Legais da Aposentadoria no FISCAP: nºs: 

  
Comentário do analista: 

  

 
DA ANÁLISE DO ATO DE CONCESSÃO 

Nº  ANÁLISE DO ATO  SIM NÃO N/A FLS 
01 O ato encaminhado trata de concessão de pensão? x       
02 O ato encaminhado trata de ato de alteração de pensão?   x     
03 Na portaria de concessão e/ou alteração de pensão o 

fundamento legal está de acordo com a legislação vigente? x       

04 A portaria de concessão ou alteração foi alterada por outra 
portaria ou por retificações publicadas no Órgão Oficial?   x     

05 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria voluntária do ex-servidor?   x     

06 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria compulsória do ex-
servidor? 

  x     

07 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria por invalidez do ex-
servidor? 

  x     

08 
A pensão requerida pela(o) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na remuneração do ex-servidor ativo? x       

09 Na concessão/alteração do ato de pensão, os requisitos 
estabelecidos por lei (art. 40, § 7º, Inciso I e II, da CF/1988 – 
redação dada pela EC nº 41/2003),  foram cumpridos?  

x       

10 O cálculo da pensão foi aplicado o redutor de 30%, conforme a 
orientação do art. 40, § 7º, inciso I e II, da CF/1988, redação 
dada pela EC nº 41/2003? 

    x   

11 O cálculo da pensão foi com base no valor da aposentadoria 
do ex-servidor concedida pela média aritmética de acordo     x   
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com a EC nº 41/2003 e Lei 10.887/2004? 

12 O Ato de Pensão consta todos os dados cadastrais e 
financeiros da pensão? x       

Comentário do analista: 

  

 
DA ANÁLISE DO FORMULÁRIO DO FISCAP/TCE 

01 Registro no FISCAP Nº:  
02 Anexado ao processo (x) Sim ( ) Não 
03 3) Nome do responsável pelo ato: José Ivan Palma Souza Nº CPF do responsável pelo ato: 271.180.026-15 
  Nº ANÁLISE DO FORMULÁRIO SIM NÃO N/A FLS 
01 Dados do instituidor estão corretos? x       
02 A descrição dos fundamentos legais da aposentadoria do 

instituidor foi informada? x       

03 Os dados sobre o órgão/entidade e autoridade responsável 
estão corretos? x       

04 Os dados da concessão/alteração estão corretos? x       
05 A descrição dos fundamentos legais da pensão/alteração está 

correta? x       

06 Os dados dos benefícios estão corretos? x       
07 Os dados das vantagens estão corretos?     x   
08 O redutor (30%) foi inserido no campo "Dados de vantagens"?     x   
09 O formulário foi preenchido esclarecimentos do(a) Gestor(a) 

de Pessoal?     x   

10 Os dados dos beneficiários estão corretos? x       
11 A descrição dos fundamentos legais do beneficiário da 

pensão/alteração está correta? x       

12 A cota da pensão vitalícia e/ou temporária foi preenchida 
corretamente de acordo com a quantidade de beneficiários? x       

Comentário do analista:  

CHECK LIST DE CONCESSÃO DE PENSÃO 

     IDENTIFICAÇÃO DO ATO DE PENSÃO 
Processo Nº 444-2013 Análise:       
  ( ) Inicial 
  (x) Revisão/Alteração 
Nome do(a) Instituidor(a): Ademar Lutito Sexo:     (x) Masculino 

              () Feminino 
CPF: 906.839.358-87 
Data do óbito: 31/08/1990 
Pensão:  (x) Vitalícia 

() Temporária 



 

541 
 

BENEFICIÁRIOS 
Nome(s) e CPF: Cleuza Maria da Silva Lutito 

Grau de parentesco: Esposa 

Idade: 46 

 
DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 Requerimento do(s) beneficiários(s) x     Capa 
02 Declaração se recebe mais de duas pensões – Art. 60 da Lei 

4275/2005   x     

03 Declaração se recebe salário ou outros rendimentos   x     
04 Certidão de casamento x     4 
05 Certidão de nascimento do(s) filho(s)   x     
06 Certidão de óbito do(a) ex-servidor(a) x     5 
07 

Documentos referentes à aposentadoria do servidor (cópias) -      x   

08 Certidão de tempo total de serviço / contribuição    x     
09 Comprovante de rendimentos do servidor (último 

contracheque) x     10 

10 Documento pessoal dos beneficiários (Identidade, CPF e 
Outros) x     9 

11 Ato de concessão de pensão x     13 
12 Ato concessório publicado no ORGÃO OFICIAL x     13 
13 Ato concessório de alteração nº     x   
14 Decisão Judicial para concessão/alteração de pensão     x   
15 Comprovante de conta corrente dos beneficiários     x   
16 Documentos que comprovam o vínculo e a dependência 

econômica do beneficiário com o servidor x     4 

17 Declaração de união estável emitida pelo cartório ou pelo 
servidor (documento autenticado)     x   

18 Declaração de união estável por meio de testemunho de 
pessoas (documentação autenticada)     x   

19 Justificação Judicial sobre União Estável com servidor     x   
20 Laudo médico do(s) beneficiário(s)     x   
21 Tutela e/ou Curatela     x   
22 Documento indicando situação do ex-segurado na data do 

óbito (ativo ou inativo) x     11 

23 Documento indicando a data e a forma de ingresso do ex-
servidor no cargo púbico   x     

24 Demonstrativo de cálculo da pensão, com dados do ex-
segurado e a fundamentação legal x     18 

25 Demonstrativo de pagamento do benefício da pensão relativo 
ao mês subsequente à concessão x     23 
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26 Número do Processo e do registro, se houver, de 
aposentadoria ou do ex-segurado, no âmbito do TCE x     14 e 15 

27 Formulário de concessão/alteração do FISCAP x     14 e 15 
Comentário do analista: A Certidão de Casamento que consta no Processo é a juntada aos autos. Na atualização 
cadastral, a beneficiária não trouxe, alegando ter casado em outro estado. Aguardando Certidão de Casamento 
atualizada. Além disso, na Certidão de Óbito consta que o ex-servidor tinha um filho menor, mas a pensão foi 
concedida de forma integral (100%) e vitalícia à viúva. 

 
 

DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 
Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 No requerimento do(a) beneficiário(a) foi verificado se o 

embasamento legal está de acordo com a portaria de pensão? x       

02 Os documentos pessoais do(s) beneficiário(s) estão 
autenticados pelo cartório ou pelo(a) servidor(a) do órgão?   x     

03 Os documentos pessoais do beneficiário(s) contidos no 
processo que foram emitidos pelo órgão estão assinados pela 
autoridade competente? 

  x     

04 Os documentos de certidão de óbito, casamento e nascimento 
(originais ou cópias) estão autenticados? x       

05 Nos casos de concessão para a viúva e companheira, foi 
verificado se a certidão de casamento da viúva contém 
averbação de separação. 

    x   

06 O Laudo Médico foi emitido pela junta médica de órgão 
público, contendo a assinatura de três médicos, no qual 
atestou  invalidez e incapacidade definitiva para o trabalho? 

    x   

07 A Declaração de união estável (companheira) emitida pelo 
cartório ou pelo servidor é posterior a data de separação do 
servidor com a viúva? 

    x   

08 A anexação dos três ou mais documentos comprovam o 
vínculo e a dependência econômica do servidor com a 
companheira ou outro beneficiário? 

    x   

09 A pensão será concedida à ex-esposa (separada judicialmente) 
por que ela recebe pensão alimentícia?     x   

10 A pensão será concedida para a viúva(o) e companheira(o), 
tendo em vista documentos comprobatórios?     x   

11 A viúva é a única beneficiária da pensão? x       
12 A companheira é a única beneficiária da pensão?     x   
13 Os filhos e enteados ou outros requerentes são os únicos 

beneficiários da pensão?     x   

14 Os beneficiários da pensão são designados? (vitalícia ou 
temporária) x       

15 A Tutela/Curatela tem decisão definitiva proferida pela 
autoridade competente do judiciário?     x   

16 Consta no processo renúncia de beneficiário de pensão?     x   
17 A exclusão do beneficiário de pensão está justificada e 

fundamentada legalmente?     x   

18 O(s) beneficiário(s) da pensão declara que estão em 
conformidade com o disposto do Art. 60 da Lei 4.275/2005 
(vedada mais de duas pensões). 

    x   
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Comentário do analista: No Processo não consta documento pessoal do beneficiário. Apenas Certidões de 
Casamento e Óbito. 

 
 

ATO DE PENSÃO 
01 1) Ato de pensão:  (x) Concessão 
  ( ) Alteração 
02 2) Valor do benefício:  () Sobre o valor do provento - Aposentado 
  (x) Sobre o valor do vencimento - Ativo 
  ( ) Sobre o valor da média aritmética apurada 
03 3) Situação do Servidor:  (x) Ativo       
  () Inativo       
04 4) Data do óbito: (x) Antes de 30/12/2003, não aplica redutor 
  () Depois de 30/12/2003, aplica redutor 

06 
6) Fundamentação legal utilizada:  () Art. 40, § 7º, Inciso I, da CF/1988 – Redação 

dada pela EC nº 41/2003 

  
(x) Art. 40, § 7º, inciso II, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  ( ) EC nº 20/1998 
  ( ) Parágrafo Único do Art. 3º da EC nº 47/2005 
  ( ) Art. 2º da Lei nº 10.887/2004 
  ( ) Outro 
07 7) Código(s) Fundamentos Legais da Aposentadoria no FISCAP: nºs: 

  
Comentário do analista: 

  

 
DA ANÁLISE DO ATO DE CONCESSÃO 

Nº  ANÁLISE DO ATO  SIM NÃO N/A FLS 
01 O ato encaminhado trata de concessão de pensão? x       
02 O ato encaminhado trata de ato de alteração de pensão?   x     
03 Na portaria de concessão e/ou alteração de pensão o 

fundamento legal está de acordo com a legislação vigente? x       

04 A portaria de concessão ou alteração foi alterada por outra 
portaria ou por retificações publicadas no Órgão Oficial?   x     

05 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria voluntária do ex-servidor?   x     

06 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria compulsória do ex-
servidor? 

  x     

07 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria por invalidez do ex-
servidor? 

  x     
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08 A pensão requerida pela(o) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na remuneração do ex-servidor ativo? x       

09 Na concessão/alteração do ato de pensão, os requisitos 
estabelecidos por lei (art. 40, § 7º, Inciso I e II, da CF/1988 – 
redação dada pela EC nº 41/2003),  foram cumpridos?  

x       

10 O cálculo da pensão foi aplicado o redutor de 30%, conforme a 
orientação do art. 40, § 7º, inciso I e II, da CF/1988, redação 
dada pela EC nº 41/2003? 

    x   

11 O cálculo da pensão foi com base no valor da aposentadoria 
do ex-servidor concedida pela média aritmética de acordo 
com a EC nº 41/2003 e Lei 10.887/2004? 

    x   

12 O Ato de Pensão consta todos os dados cadastrais e 
financeiros da pensão? x       

Comentário do analista: 

  

 
DA ANÁLISE DO FORMULÁRIO DO FISCAP/TCE 

01 Registro no FISCAP Nº: 816376 
02 Anexado ao processo (x) Sim ( ) Não 
03 3) Nome do responsável pelo ato: Gilmar Lembi Mascarenhas Nº CPF do responsável pelo ato: 264.210.896-15 
  Nº ANÁLISE DO FORMULÁRIO SIM NÃO N/A FLS 
01 Dados do instituidor estão corretos? x       
02 A descrição dos fundamentos legais da aposentadoria do 

instituidor foi informada?     x   

03 Os dados sobre o órgão/entidade e autoridade responsável 
estão corretos? x       

04 Os dados da concessão/alteração estão corretos? x       
05 A descrição dos fundamentos legais da pensão/alteração está 

correta?   x     

06 Os dados dos benefícios estão corretos? x       
07 Os dados das vantagens estão corretos?     x   
08 O redutor (30%) foi inserido no campo "Dados de vantagens"?     x   
09 O formulário foi preenchido esclarecimentos do(a) Gestor(a) 

de Pessoal?     x   

10 Os dados dos beneficiários estão corretos? x       
11 A descrição dos fundamentos legais do beneficiário da 

pensão/alteração está correta?   x     

12 A cota da pensão vitalícia e/ou temporária foi preenchida 
corretamente de acordo com a quantidade de beneficiários?   x     

Comentário do analista: No FISCAP foi apontado o art. 40, §5º da CF/88. Em verdade, deveria ter sido aplicado o art. 
40, §7º, II. Como apontado acima, o instituidor do benefício à época do óbito tinha um filho menor, e este não 
obteve o benefício da pensão, sendo o benefício concedido apenas para a viúva. 

 
 

CHECK LIST DE CONCESSÃO DE PENSÃO 
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     IDENTIFICAÇÃO DO ATO DE PENSÃO 
Processo Nº 706-2013 Análise:       
  ( ) Inicial 
  (x) Revisão/Alteração 
Nome do(a) Instituidor(a): João Antônio Pereira da Cruz Sexo:     (x) Masculino 

              () Feminino 
CPF: 228.751.826-68 
Data do óbito: 07/07/2006 
Pensão:  (x) Vitalícia 

() Temporária 
BENEFICIÁRIOS 

Nome(s) e CPF: Olivia Ferreira da Cruz, 791.965.946-91 

Grau de parentesco: Esposa 

Idade: 56 

 
DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO 

Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 Requerimento do(s) beneficiários(s) x     1 
02 Declaração se recebe mais de duas pensões – Art. 60 da Lei 

4275/2005   x     

03 Declaração se recebe salário ou outros rendimentos   x     
04 Certidão de casamento x     2 
05 Certidão de nascimento do(s) filho(s)   x     
06 Certidão de óbito do(a) ex-servidor(a) x     3 
07 

Documentos referentes à aposentadoria do servidor (cópias) -  x     13 

08 Certidão de tempo total de serviço / contribuição    x     
09 Comprovante de rendimentos do servidor (último 

contracheque) x     7 

10 Documento pessoal dos beneficiários (Identidade, CPF e 
Outros) x     5 

11 Ato de concessão de pensão x     25 
12 Ato concessório publicado no ORGÃO OFICIAL x     25 
13 Ato concessório de alteração nº     x   
14 Decisão Judicial para concessão/alteração de pensão     x   
15 Comprovante de conta corrente dos beneficiários x     6 
16 Documentos que comprovam o vínculo e a dependência 

econômica do beneficiário com o servidor x     2 

17 Declaração de união estável emitida pelo cartório ou pelo 
servidor (documento autenticado)     x   

18 Declaração de união estável por meio de testemunho de 
pessoas (documentação autenticada)     x   
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19 Justificação Judicial sobre União Estável com servidor     x   
20 Laudo médico do(s) beneficiário(s)     x   
21 Tutela e/ou Curatela     x   
22 Documento indicando situação do ex-segurado na data do 

óbito (ativo ou inativo) x     8 

23 Documento indicando a data e a forma de ingresso do ex-
servidor no cargo público   x     

24 Demonstrativo de cálculo da pensão, com dados do ex-
segurado e a fundamentação legal x     9 

25 Demonstrativo de pagamento do benefício da pensão relativo 
ao mês subsequente à concessão x     10, 33, 40 e 41 

26 Número do Processo e do registro, se houver, de 
aposentadoria ou do ex-segurado, no âmbito do TCE x     34 e 35 

27 Formulário de concessão/alteração do FISCAP x     34 e 35 
Comentário do analista: A Certidão de Casamento que consta no Processo é a juntada aos autos. Na atualização 
cadastral, a beneficiária trouxe um xerox da mesma anexada à época do Processo (2006). Aguardando Certidão de 
Casamento atualizada.  

 
 

DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 
Nº  DOCUMENTOS DO PROCESSO SIM NÃO N/A FLS 
01 

No requerimento do(a) beneficiário(a) foi verificado se o 
embasamento legal está de acordo com a portaria de pensão? x       

02 Os documentos pessoais do(s) beneficiário(s) estão 
autenticados pelo cartório ou pelo(a) servidor(a) do órgão? x       

03 Os documentos pessoais do beneficiário(s) contidos no 
processo que foram emitidos pelo órgão estão assinados pela 
autoridade competente? 

x       

04 Os documentos de certidão de óbito, casamento e nascimento 
(originais ou cópias) estão autenticados? x       

05 Nos casos de concessão para a viúva e companheira, foi 
verificado se a certidão de casamento da viúva contém 
averbação de separação. 

    x   

06 O Laudo Médico foi emitido pela junta médica de órgão 
público, contendo a assinatura de três médicos, no qual 
atestou  invalidez e incapacidade definitiva para o trabalho? 

    x   

07 A Declaração de união estável (companheira) emitida pelo 
cartório ou pelo servidor é posterior a data de separação do 
servidor com a viúva? 

    x   

08 A anexação dos três ou mais documentos comprovam o 
vínculo e a dependência econômica do servidor com a 
companheira ou outro beneficiário? 

    x   

09 A pensão será concedida à ex-esposa (separada judicialmente) 
por que ela recebe pensão alimentícia?     x   

10 A pensão será concedida para a viúva(o) e companheira(o), 
tendo em vista documentos comprobatórios?     x   

11 A viúva é a única beneficiária da pensão? x       
12 A companheira é a única beneficiária da pensão?     x   
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13 Os filhos e enteados ou outros requerentes são os únicos 
beneficiários da pensão?     x   

14 Os beneficiários da pensão são designados? (vitalícia ou 
temporária) x       

15 A Tutela/Curatela tem decisão definitiva proferida pela 
autoridade competente do judiciário?     x   

16 Consta no processo renúncia de beneficiário de pensão?     x   
17 A exclusão do beneficiário de pensão está justificada e 

fundamentada legalmente?     x   

18 O(s) beneficiário(s) da pensão declara que estão em 
conformidade com o disposto do Art. 60 da Lei 4.275/2005 
(vedada mais de duas pensões). 

    x   

Comentário do analista:  

  

 
ATO DE PENSÃO 

01 1) Ato de pensão:  (x) Concessão 
  ( ) Alteração 
02 2) Valor do benefício:  (x) Sobre o valor do provento - Aposentado 
  () Sobre o valor do vencimento - Ativo 
  ( ) Sobre o valor da média aritmética apurada 
03 3) Situação do Servidor:  () Ativo       

  
(x) Inativo       

04 4) Data do óbito: () Antes de 30/12/2003, não aplica redutor 
  (x) Depois de 30/12/2003, aplica redutor 

06 
6) Fundamentação legal utilizada:  (x) Art. 40, § 7º, Inciso I, da CF/1988 – Redação 

dada pela EC nº 41/2003 

  
() Art. 40, § 7º, inciso II, da CF/1988 – Redação 
dada pela EC nº 41/2003 

  ( ) EC nº 20/1998 
  ( ) Parágrafo Único do Art. 3º da EC nº 47/2005 
  ( ) Art. 2º da Lei nº 10.887/2004 
  ( ) Outro 
07 7) Código(s) Fundamentos Legais da Aposentadoria no FISCAP: nºs: 

  
Comentário do analista: 

  

 
DA ANÁLISE DO ATO DE CONCESSÃO 

Nº  ANÁLISE DO ATO  SIM NÃO N/A FLS 
01 O ato encaminhado trata de concessão de pensão? x       
02 O ato encaminhado trata de ato de alteração de pensão?   x     
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03 Na portaria de concessão e/ou alteração de pensão o 
fundamento legal está de acordo com a legislação vigente? x       

04 A portaria de concessão ou alteração foi alterada por outra 
portaria ou por retificações publicadas no Órgão Oficial?   x     

05 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria voluntária do ex-servidor?   x     

06 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria compulsória do ex-
servidor? 

  x     

07 A pensão requerida pelo(a) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na aposentadoria por invalidez do ex-
servidor? 

x       

08 A pensão requerida pela(o) beneficiária(o) e concedida pelo 
órgão é com base na remuneração do ex-servidor ativo?   x     

09 Na concessão/alteração do ato de pensão, os requisitos 
estabelecidos por lei (art. 40, § 7º, Inciso I e II, da CF/1988 – 
redação dada pela EC nº 41/2003),  foram cumpridos?  

x       

10 O cálculo da pensão foi aplicado o redutor de 30%, conforme a 
orientação do art. 40, § 7º, inciso I e II, da CF/1988, redação 
dada pela EC nº 41/2003? 

    x   

11 O cálculo da pensão foi com base no valor da aposentadoria 
do ex-servidor concedida pela média aritmética de acordo 
com a EC nº 41/2003 e Lei 10.887/2004? 

    x   

12 O Ato de Pensão consta todos os dados cadastrais e 
financeiros da pensão? x       

Comentário do analista: 

  

 
DA ANÁLISE DO FORMULÁRIO DO FISCAP/TCE 

01 Registro no FISCAP Nº:  
02 Anexado ao processo (x) Sim ( ) Não 
03 3) Nome do responsável pelo ato: José Ivan Palma Souza Nº CPF do responsável pelo ato: 271.180.026-15 
  Nº ANÁLISE DO FORMULÁRIO SIM NÃO N/A FLS 
01 Dados do instituidor estão corretos? x       
02 A descrição dos fundamentos legais da aposentadoria do 

instituidor foi informada? x       

03 Os dados sobre o órgão/entidade e autoridade responsável 
estão corretos? x       

04 Os dados da concessão/alteração estão corretos? x       
05 A descrição dos fundamentos legais da pensão/alteração está 

correta? x       

06 Os dados dos benefícios estão corretos? x       
07 Os dados das vantagens estão corretos?     x   
08 O redutor (30%) foi inserido no campo "Dados de vantagens"?     x   
09 O formulário foi preenchido esclarecimentos do(a) Gestor(a) 

de Pessoal?     x   

10 Os dados dos beneficiários estão corretos? x       
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11 A descrição dos fundamentos legais do beneficiário da 
pensão/alteração está correta? x       

12 
A cota da pensão vitalícia e/ou temporária foi preenchida 
corretamente de acordo com a quantidade de beneficiários? x       

Comentário do analista: 

 
 
 
 

 
 

 

 

 


