
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ABERTURA DE PROCESSO DE PENSÃO POR MORTE.

Tipo de Dependente: GENITOR (A) (PAI/MÃE)

➔ Requerimento solicitando o beneficio de pensão. O modelo do requerimento para
solicitação  de  pensão  está  disponível  no  site:
https://manausprevidencia.manaus.am.gov.br

DOCUMENTOS DO (A) SEGURADO (A) FALECIDO (A):
1. Certidão de óbito;
2. Carteira de Identidade (RG / CNH / Conselho Profissional) e CPF;
3. Comprovante de residência com CEP, datado dos três meses anteriores ao óbito

do segurado. De preferência, comprovante de luz, água ou telefone.
4. Último contracheque (mês do óbito).

DOCUMENTOS DO (A) INTERESSADO (A): GENITOR (A) (PAI/MÃE)
1. Escritura pública declaratória de dependência econômica, anterior ao óbito;

2. Carteira de Identidade ( RG / CNH / Conselho Profissional) e CPF;

3. Comprovante de residência com CEP (no nome do interessado), datado dos últi-
mos três meses anteriores ao óbito do segurado. De preferência, comprovante de
luz, água ou telefone;

4. Declaração de Acúmulo de Benefício Previdenciário, (o modelo está disponível no
site: https://manausprevidencia.manaus.am.gov.br/ preencher com os dados do
(a) interessado);

5. Declaração de existência/ inexistência de benefício expedido pela AMAZONPREV
no  nome  do  interessado.  (solicitar    via   e-mail:  
amazonprev@amazonprev.am.gov.br);

6. Declaração de existência/ inexistência de benefício expedido pelo INSS no nome
do interessado. (pode ser solicitado no site MEU INSS);

7. Comprovante de conta corrente do Banco Bradesco, (Obs. No caso de não pos-
suir conta no Bradesco, aguardar a concessão do benefício para solicitar a aber-
tura mediante Declaração a ser entregue pela Manaus Previdência).

ATENÇÃO:

➔ ALÉM DOS DOCUMENTOS ACIMA, APRESENTAR NO MÍNIMO 3 DOCUMEN-
TOS COMPROBATÓRIOS DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA, TAIS COMO: 

Endereço: Av. Constantino Nery, Nº 2.480 Chapada, CEP 69.050-001.
Telefone: (92) 3186-8000

https://manausprevidencia.manaus.am.gov.br/
mailto:amazonprev@amazonprev.am.gov.br


✔ Declaração de imposto de renda do segurado que conste o interessado como de-
pendente;

✔ Prova de mesmo domicílio;
✔ Quaisquer outros documentos que comprovem a dependência econômica. 

REPRESENTANTE LEGAL:  PROCURADORES,  CURADORES E  OUTROS,  se  for  o
caso.

✔ Carteira de Identidade (RG / CNH / Conselho Profissional) e CPF;
✔ Comprovante de residência com CEP atualizado;
✔ Procuração atualizada, com no máximo 06 (seis) meses de expedição;
✔ Curatela.

Endereço: Av. Constantino Nery, Nº 2.480 Chapada, CEP 69.050-001.
Telefone: (92) 3186-8000


