
CHECK-LIST DE DOCUMENTOS PARA ABERTURA DE PROCESSOS

DOCUMENTOS DE APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS PROCESSOS

- Carteira de Identidade (RG) ou Carteira emitida por conselhos profissionais ou CNH;
- Comprovante de residência atualizado com CEP;
- Cadastro de Pessoa Física (CPF);
-  Nos  casos  de  Procurador:  apresentar  procuração  atualizada  com  validade  de  6  meses,
juntamente com a carteira de identificação.

REVISÃO DE BENEFÍCIOS: APOSENTADORIA E PENSÃO

- Requerimento de próprio punho; 
- Ato de concessão do benefício (portaria publicada no DOM);
- Último contracheque, se necessário;
-  Nos  casos  de  revisão  motivada  por  ENQUADRAMENTO é  obrigatória a  apresentação do
decreto de enquadramento publicado no DOM;
- Nos casos de revisão de aposentadoria para o adicional de 25%, é obrigatória a apresentação do
Laudo Médico com a descrição do CID.
OBS:  os  mesmos  documentos  são  necessários  para  a  solicitação  de  REVERSÃO  DE
APOSENTADORIA. 

ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA

- Laudo médico emitido pela Junta Médica. O encaminhamento deve ser solicitado no Setor de
Atendimento da Manausprev.
- Último Contracheque.

INSCRIÇÃO DE DEPENDENTES

Esposo (a)
- Certidão de Casamento (original e cópia)
- RG, CPF e comprovante de residência (original e cópia)

Companheiro (a): 
- Escritura Pública declaratória de união estável (apresentação obrigatória);
- RG e CPF do companheiro (a).
Apresentar no mínimo 3 (três) documentos: 
- Declaração de Imposto de Renda do segurado em que consta o interessado como dependente;
- Prova do mesmo domicílio;
- Certidão de nascimento de filho em comum;
- Quaisquer outros documentos que comprovem a união estável.



Filho (a) maior inválido (a)

- RG, CPF ou Certidão de nascimento (original e cópia);
- Laudo da Junta Médica do Município (Solicitar  encaminhamento no setor de atendimento da
Manausprev).

Menor Tutelado

- Tutela (original e cópia);
- RG, CPF ou certidão de nascimento. 

Genitor (a)

- RG e CPF do genitor (a);
- Escritura pública declaratória de dependência econômica (apresentação obrigatória);
Apresentar no mínimo 3 (três) documentos:
-Prova do mesmo domicílio;
- Declaração de imposto de renda constando o genitor (a) como dependente;
- Quaisquer outros documentos que comprovem a dependência econômica.

RESSARCIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INATIVOS

- Requerimento de próprio punho;
- Último contracheque, se necessário;
- Portaria de concessão da aposentadoria;

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA FACULTATIVA: LIP / LICENÇA PARA 
ACOMPANHAR CÔNJUGE

OBS: A porcentagem para pagamento do servidor que está de LIP/ Licença para acompanhar
cônjuge é de 26% ao mês (sendo 15% patronal e 11% segurado), sobre o valor do vencimento
do cargo.

- Portaria por delegação/ Decreto que concedeu a licença (DOM);
- Declaração de cargos e salários emitidos pela secretaria de origem. (apresentação obrigatória)

OBS:  Caso o aposentado e/ou pensionista resida fora do Estado/País, os documentos devem 
ser enviados via correios, devidamente autenticados em cartório e com firma reconhecida. 


