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PENSÃO POR MORTE 

 
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS (Cópias) 
 

Obs.: Cópias autenticadas em cartório ou trazer o original junto para validação no 

protocolo. 

 

1. SERVIDOR / INATIVO (original e cópia)  

 Identidade e CPF ; 

 Comprovante de residência (água, luz ou telefone); 

 Certidão de Óbito; 

 Certidão de Nascimento e/ou Casamento atualizada; 

 Certidão Funcional, atualizada até o dia anterior ao requerimento, e documentos funcionais 
fornecidos pelo Órgão de Lotação (PMSL/ SEMAE/ FHC/ Câmara) no caso de servidor 
EFETIVO; 

 

2. CÔNJUGE (original e cópia) 

 Certidão de Casamento atualizada; 

 Identidade e CPF; 

 Comprovante de residência (água, luz ou telefone); 

 Declaração que não possui benefício junto a outros regimes de Previdência; 
 

3. COMPANHEIRO(A) (original e cópia) 

 Identidade e CPF; 

 Certidão de Nascimento atualizada; 

 Certidão de Casamento com averbação de separação judicial ou divórcio ou Certidão de 
Óbito atualizada; 

 Declaração Judicial ou lavrada perante ofício de notas, de existência de União Estável 
atualizada; 

 Documentos comprobatórios da relação de dependência econômica e financeira (ver verso); 

 Comprovante de residência (água, luz ou telefone); 

 Declaração que não possui benefício junto a outros regimes de Previdência; 

 Declaração de Imposto de Renda – três últimos  
 

4. FILHO(A) (menores de 18 anos ou inválidos) (original e cópia) 

 Certidão de Nascimento (Atualizada p/ maiores de 16 anos); 

 Carteira de Identidade e CPF; 

 Exame Médico Pericial – IAPS; 
. 
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5. EQUIPARADO A FILHO(A) (original e cópia)  

 Tutelado – Certidão Judicial de Tutela atualizada; 

 Enteado – Certidão de Casamento entre servidor(a) e cônjuge atualizada; 
 

6. PAIS 

 Identidade e CPF; Documentos da Sra. Maria Ironita da Silva (genitora):  

 Certidão de Casamento ou de Nascimento atualizada; 

 Comprovante de residência atualizado a data do óbito (água, luz ou telefone); 
             
Comprovação de dependência econômica:  

 a) Habitação em conjunto; 

 b) Imposto de Renda do segurado onde conste o interessado como dependente (dois 
últimos anos); 

 c) Declaração que não possui benefício junto a outros regimes de Previdência; 

 d) Declaração especial de dependência feita pelo segurado perante tabelião; 

 e) Associações onde conste a requerente como dependente do segurado; 

 f) Plano de saúde onde a requerente figure como dependente do segurado; 

 g) Conta conjunta; 

 h) Cartão de crédito como dependente; 

 i)  Outros documentos que levem à comprovação da dependência; 
 

7. IRMÃO(S) (menores de 18 anos ou inválidos) (original e cópia)  

 Certidão de Nascimento atualizada; 

 Exame Médico Pericial – IAPS. 
 
Comprovação de dependência econômica:  

 a) Habitação em conjunto; 

 b) Imposto de Renda do segurado onde conste o interessado como dependente (dois 
últimos anos); 

 c) Declaração que não possui benefício junto a outros regimes de Previdência; 

 d) Declaração especial de dependência feita pelo segurado perante tabelião; 

 e) Associações onde conste a requerente como dependente do segurado; 

 f) Plano de saúde onde a requerente figure como dependente do segurado; 

 g) Conta conjunta; 

 h) Cartão de crédito como dependente; 

 i)  Outros documentos que levem à comprovação da dependência; 
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(**) PENSÃO COMPANHEIRO(A): 
  
Segundo a Lei é considerado companheiro(a), para fins de dependência previdenciária e 

percepção de pensão, aquela pessoa que comprovar convivência e união estável, também deve 

ser comprovada a condição de solteiro(a), separado(a) judicialmente, divorciado(a) ou viúvo(a). 

 

A qualidade de companheiro(a) para efeitos previdenciários, segundo o RPPS / IAPS, decorre da 

comprovação de existência de união estável com segurado, por ocasião do óbito, considerando-se 

para esse efeito alguns dos seguintes documentos:  

Trazer original e cópia: 

o CERTIDÃO DE NASCIMENTO DE FILHO HAVIDO EM COMUM; 

o CERTIDÃO DE CASAMENTO RELIGIOSO; 

o DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DO SEGURADO, CONSTANDO O 

INTERESSADO COMO SEU DEPENDENTE; 

o DISPOSIÇÕES TESTAMENTÁRIAS; 

o DECLARAÇÃO PERANTE TABELIONATO; 

o PROVA DE DOMICÍLIO COMUM; 

o PROVA DE ENCARGOS DOMÉSTICOS EVIDENTES E EXISTÊNCIA DE SOCIEDADE OU 

COMUNHÃO DOS ATOS DA VIDA CIVIL; 

o PROCURAÇÃO OU FIANÇA RECIPROCAMENTE OUTORGADA; 

o CONTA BANCÁRIA CONJUNTA; 

o REGISTRO EM ASSOCIAÇÕES IDÔNEAS, ONDE CONSTE O INTERESSADO COMO 

DEPENDENTE DO SEGURADO; 

o FICHA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, ONDE CONSTE O INTERESSADO COMO 

RESPONSÁVEL E VICE-VERSA; 

o ESCRITURA DE COMPRA DE IMÓVEL EM NOME COMUM, OU COMPRADA PELO 

SEGURADO EM NOME DO DEPENDENTE INTERESSADO; 

o ETC. 


