ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
ANEXO ÚNICO
DOCUMENTAÇÃO
DEPENDENTES
·

NECESSÁRIA

PARA

CADASTRO

DE

BENEFICIÁRIOS

E

SEUS

Em caso de Inscrição: CÓPIAS e ORIGINAIS;

INSCRIÇÃO DE BENEFICIÁRIO
• Contracheque ATUALIZADO;
• Cédula de Identidade – RG;
• Cadastro de Pessoa Física – CPF;
• Comprovante de residência.
INSCRIÇÃO DO (A) ESPOSO (A)
• Contracheque atualizado do contribuinte;
O dependente não pode possuir renda maior que três (03) salários mínimos bruto:
• se trabalhar, o último contracheque;
• se for aposentado(a), o comprovante atual da aposentadoria;
• se não trabalhar, carteira de trabalho (página da foto, verso e último contrato de
trabalho);
• Caso não possua nenhuma das opções de comprovação de renda, trazer certidão de
NADA CONSTA do INSS;
• Certidão de casamento;
• RG e CPF de ambos;
• Comprovante de Residência.
INSCRIÇÃO DE COMPANHEIRO(A)
• Contracheque ATUALIZADO do contribuinte com desconto;
O dependente não pode possuir renda maior que três (03) salários mínimos bruto.
• Se solteiro(a), certidão de nascimento do(a) CONTRIBUINTE e do DEPENDENTE;
• Se separado(a), certidão de casamento averbada do CONTRIBUINTE e do DEPENDENTE;
O dependente não pode receber mais que três(03) salários mínimos bruto:
• se trabalhar, o último contracheque;
• se for aposentado(a), o comprovante atual da aposentadoria;
• se não trabalhar, carteira de trabalho (página da foto, verso e úlmo contrato de
trabalho);
• Caso não possua nenhuma das opções de comprovação de renda, trazer certidão de
NADA CONSTA do INSS;
• RG e CPF de ambos;
• Comprovante de Residência;
RESOLUÇÃO Nº 7/2007/CD/IPESAÚDE DE 6 DE MARÇO DE 2007
Centro Administrativo “Prefeito Aloísio Campos” – Rua Frei Luiz Canelo de Noronha, n.º 42 – Conjunto Costa e Silva –
Bairro Siqueira Campos – CEP: 49075-270 – Aracaju-Sergipe.

2

ESTADO DE SERGIPE
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SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO – SEPLOG
No ato da inscrição do(a) companheiro(a), apresentar, de forma OBRIGATÓRIA, pelo
menos 3 (três) dos documentos abaixo:
* Declaração Judicial da existência de UNIÃO ESTÁVEL com o beneficiário(a);
Obs.: Se a DECLARAÇÃO for PÚBLICA não é necessária mais nenhuma prova de
convivência.
* Certidão de nascimento de filhos havidos em comum, se houver.
* Declaração de duas testemunhas reconhecida firma em cartório;
* Comprovante que residem no mesmo imóvel (um comprovante no nome do titular e
outro no nome do dependente em que conste o mesmo endereço);
* Registro constante do cadastro funcional do beneficiário;
*Escritura de compra e venda de imóvel pelo beneficiário em nome do dependente;
*Disposições testamentárias;
*Prova de existência de sociedade ou comunhão nos atos da vida civil;
*Apólice de seguro constando o beneficiário como instituidor do seguro e a pessoa
interessada como sua beneficiária.
INSCRIÇÃO DE PAI E/OU MÃE
• Certidão de nascimento ou casamento do pai e/ou da mãe;
• RG e CPF de ambos;
• Contracheque atualizado do contribuinte com desconto;
• Certidão de nascimento ou casamento do contribuinte;
• Carteira de trabalho do genitor (a): página da foto, verso e último contrato de
trabalho.
• Certidão de NADA CONSTA do INSS.
• Comprovante de Residência.
Obs.: O genitor não pode possuir nenhum tipo de renda e a inclusão do mesmo é feita
mediante desconto adicional de 8% no contracheque do contribuinte.
INSCRIÇÃO DE DEPENDENTES MENORES (FILHOS)
• Contracheque ATUALIZADO do contribuinte com desconto;
• Certidão de nascimento;
• RG e CPF do contribuinte;
• Comprovante de Residência.
INSCRIÇÃO DE PENSIONISTA
• Contracheque ATUALIZADO do contribuinte;
• RG e CPF;
• Comprovante de residência.
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SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO – SEPLOG
INSCRIÇÃO DE FILHO(A) COM ATESTADO MÉDICO
• Contracheque ATUALIZADO do contribuinte;
• Certidão de nascimento do filho;
• CPF do filho;
• Relatório médico;
• Comprovante de Residência.
INSCRIÇÃO DE FILHO(A) UNIVERSITÁRIO(A)
• Contracheque ATUALIZADO do contribuinte;
• Certidão de nascimento do filho;
• RG e CPF do filho e do contribuinte;
• Carteira de Trabalho do dependente;
• Declaração da faculdade ATUALIZADA ou último boleto PAGO, todos contendo nome
do dependente, nome e carimbo da Instituição e o Período;
• Comprovante de Residência.
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