
CHECK-LIST DE DOCUMENTOS PARA ABERTURA DE PROCESSO DE PENSÃO

SOLICITANTE/REPRESENTANTE  LEGAL:  GENITORES,  PROCURADORES,  CURADORES,
TUTORES E OUTROS

- Carteira de identidade e CPF;
- Procuração, Tutela, Curatela, Termo de guarda ou declaração de órgão oficial;
- Comprovante de residência com CEP atualizado.

SEGURADO (A) FALECIDO (A)

- Certidão de óbito;
- Carteira de identidade e CPF;
- Comprovante de residência do último domicílio do falecido;
- Último contracheque (mês do óbito).

DEPENDENTE: ESPOSO (A)

- Certidão de casamento atualizada até 90 dias (apresentação obrigatória);
- Carteira de identidade e CPF;
- Atestado de vida e residência em nome do beneficiário;
- Comprovante de residência com CEP atualizado;
- Declaração de existência/inexistência de benefício da AMAZONPREV e INSS, no nome do beneficiário.
(apresentação obrigatória).

DEPENDENTE: COMPANHEIRO (A)

- Escritura pública declaratória de união estável, anterior ao óbito do segurado, com assinatura de ambos;
- Carteira de identidade e CPF;
- Comprovante de residência com CEP atualizado;
- Atestado de vida e residência em nome do beneficiário;
- Declaração de existência/inexistência de benefício da AMAZONPREV E INSS em nome do beneficiário
(apresentação obrigatória);

Na  união  estável,  para  comprovação do  vínculo  e  dependência  econômica,  devem ser  apresentados no
mínimo 3 (três) dos seguintes documentos:

- Certidão de nascimento de filho em comum;
- Certidão de casamento religioso;
- Declaração de Imposto de Renda do segurado que conste o interessado como dependente;
- Disposições testamentárias;
- Declaração especial feita perante o tabelião, com data anterior ao óbito;
- Prova de mesmo domicílio;
- Conta bancária conjunta;
- Prova de encargos domésticos evidentes e existência de sociedade ou comunhão nos atos da vida civil;
- Procuração ou fiança reciprocamente outorgada;
- Registro em associação de qualquer natureza, onde consiste o interessado como dependente do segurado
- Anotação constante de ficha ou livro de registro de empregados;
- Apólice de seguro da qual conste o segurado como instituidor do seguro e a pessoa interessada como sua
beneficiária;



- Ficha de tratamento em instituição de assistência médica, da qual conste o segurado como responsável;
-  Escritura de compra e venda de imóvel pelo segurado em nome de dependente;
- Declaração de não emancipação do dependente menor de dezoito anos;
- Quaisquer outros documentos que possam levar a conviccção do fato a comprovar. 

FILHO MENOR / MAIOR INVÁLIDO/ TUTELADO

- Certidão de nascimento ou RG e CPF;
- Atestado de vida e residência em nome do beneficiário
- Comprovante de residência com CEP atualizado;
- Declaração de existência/inexistência de benefício da AMAZONPREV e INSS no nome do beneficiário;
- No caso de menor tutelado, apresentar a tutela;
-  No caso de menor/maior inválido, apresentar o laudo médico atualizado emitido pela Junta Médica do
Município  de  Manaus  (solicitar  encaminhamento  para  Junta  Médica  no  setor  de  atendimento  da
Manausprev);
- No caso de maior inválido curatelado, apresentar curatela;

GENITOR (A)

- Carteira de Identidade e CPF;
- Escritura pública declaratória de dependência econômica, anterior ao óbito do segurado;
- Atestado de vida e residência em nome do beneficiário;
- Comprovante de residência com CEP atualizado;
- Declaração de existência/inexistência de benefício da AMAZONPREV e INSS em nome do beneficiário;

Apresentar no mínimo 3 (três) dos seguintes documentos:

- Declaração de imposto de renda que conste o interessado como dependente;
- Prova de mesmo domicílio;
- Quaisquer outros documentos que comprovem a dependência econômica;

PRORROGAÇÃO DE PENSÃO DEVIDO A CURSO DE ENSINO SUPERIOR (fundamento na Lei
nº  1541  de  31/10/1981,  que  estende  a  pensão  até  os  25  anos  mediante  curso  de  ensino  superior.
Aplicação da lei para as pensões concedidas até 25/12/2002).  

- Carteira de identidade e CPF;
- Comprovante de residência com CEP atualizado;
- Declaração da faculdade/ universidade que conste o interessado como matriculado regularmente em curso
de ensino superior, com assinatura da Coordenação ou Direção;
- Declaração de existência/inexistência de benefício da AMAZONPREV e INSS em nome do pensionista;
- Declaração de existência/inexistência de vínculo empregatício da SEMAD e SEAD;
- Declaração de próprio punho (solicitar modelo no setor de atendimento da Manausprev)

OBS: Todos os documentos devem ser apresentados com original e cópia.


