Diário Oficial do Município de Lavras
ANEXO II
DECRETO Nº 14.806, DE 25 DE JULHO DE 2018
DECLARAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL
DADOS DO SEGURADO:
Nome: ____________________________________________________________
Matr.: ____________________________________________________________
Órgão de origem:___________________________________________________
Estado Civil:( ) Solteiro ( )Viúvo ( ) Casado, mas separado de fato ( ) Divorciado
( ) Separado legalmente
Endereço:_________________________________________________________
RG n°: ___________________________________________________________
CPF n°:___________________________________________________________
Telefone:_______________________________Celular:_____________________
E-mail:____________________________________________________________
DADOS COMPANHEIRO (A):
Nome:____________________________________________________________
Estado Civil:( ) Solteiro ( )Viúvo ( ) Casado, mas separado de fato ( ) Divorciado
( ) Separado legalmente
Endereço:_________________________________________________________
RG n°:____________________________________________________________
CPF n°:___________________________________________________________
Declaro, sob as penas da lei, que a pessoa acima identificada é meu/minha
companheiro (a), que possuo com ela convivência pública, contínua, duradoura e com
o objetivo de constituição de família e que inexistem os impedimentos previstos na Art.
1.521 do Código Civil*.
Lavras-MG, ____/____/_______.
_______________________________ _______________________________
Assinatura do (a) Segurado (a)Assinatura do (a) Companheiro (a)
*Art. 1.521. Não podem casar: I – os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural ou civil; II – os afins em linha
reta; III – o adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem foi o adotante; IV – os irmãos, unilaterais ou
bilaterais, e demais colaterais, até o terceiro grau inclusive; V – o adotado com o filho adotante; VI – as pessoas casadas; VII – o
cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio com o seu consorte .
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ANEXO III
DECRETO Nº 14.806, DE 25 DE JULHO DE 2018
DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA
Segurado (a)______________________________________________________
CPF:________________Matrícula:_______ ( )Aposentado ( )Ativo ( )Pensionista
Declara
que
reside
no
seguinte
endereço:_________________________________________________________
Número____________/Complemento:___________________________________Bai
rro:_____________________________Cidade:_________________________
CEP:_________________________TelResidencial:________________________Cel
ular:___________________ E-mail:__________________________________.

Lavras-MG, ____/____/_______.

_________________________________________
Assinatura do Segurado (a)
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ANEXO IV
DECRETO Nº 14.806, DE 25 DE JULHO DE 2018
DECLARAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA
DADOS DO SEGURADO:
Nome: ______________________________________________________________
Matr:________________________________________________________________
Órgão de origem:______________________________________________________
Cargo:______________________________________________________________
Endereço:___________________________________________________________
RGn°:_______________________________________________________________
CPF n°:______________________________________________________________
Telefone/Residencial:________________________Celular:____________________
E-mail:______________________________________________________________
DADOS DO DEPENDENTE:
Nome:_______________________________________________________________
Data de nascimento: ___/___/______
Endereço:____________________________________________________________
RG:_________________________
_____________CPFn°:_________________________________________________
_________________
Declaro, sob as penas da lei, que o acima citado é meu dependente previdenciário, na
condição de ( ) enteado ou ( ) tutelado e vive sob minha dependência econômica.
Lavras-MG, ____/____/_______.
_________________________________
Assinatura do (a) Segurado (a)
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ANEXO V
DECRETO Nº 14.806, DE 25 DE JULHO DE 2018
FORMULÁRIO VIRTUAL DO CENSO CADASTRAL PREVIDENCIÁRIO
INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO

O formulário deve ser preenchido em letras MAIÚSCULAS e legíveis, com informações completas, sem
abreviaturas e rasuras. Os campos marcados com * são obrigatórios.
Todas as informações prestadas deverão ser comprovadas por documentos originais ou cópias
autenticadas. As cópias autenticadas serão anexadas a este formulário. Após o preenchimento,
dirija-se a um cartório e reconheça POR AUTENTICIDADE sua assinatura e autentique cópia dos
documentos comprobatórios. Envie, via correio, para o endereço estabelecido no artigo 3º do Decreto,
conforme o caso.
1. DADOS PESSOAIS DO SERVIDOR
1.1 NOME COMPLETO DO SERVIDOR *

1.2 SERVIDOR*
APOSENTADO

1.3 MATRÍCULA *

1.4 VÍNCULO*

1.5 DATA NASCIMENTO*
/

1.6 NÚMERO DO CPF*

PENSIONISTA

1.7 SEXO*

/

MASCULINO

FEMININO

1.8 PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
NÃO

SIM

1.9 NACIONALIDADE *

1.10 NATURALIDADE *

1.11 UF *

1.12 NOME DO PAI* (se desconhecido, informar)

1.13 NOME DA MÃE*

1.14 ESTADO CIVIL *
SOLTEIRO

CASADO

DIVORCIADO

SEPARADO JUDICIALMENTE

VIÚVO

UNIÃO ESTÁVEL

SEPARADO DE FATO

2 . DOCUMENTAÇÃO DO SERVIDOR
2.1 NÚMERO DO REGISTRO GERAL *

2.2 DATA DA EXPEDIÇÃO *
/

2.3 ÓRGÃO EXPEDIDOR *

2.4 UF *

2.5 PIS / PASEP

/

3. DADOS DE ENDEREÇO PESSOAL DO SERVIDOR
Comprovante de endereço atualizado (conta de água, luz, gás, telefone, televisão por assinatura, condomínio, cartão de crédito, telefone fixo).
3.1 TIPO (Rua Av.) *

3.2 LOGRADOURO (Nome da Rua, Avenida, etc.)*

3.5 BAIRRO*
3.8 TELEFONE*

3.6 CIDADE*
3.9 CELULAR*
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4. DADOS DE DEPENDENTES
TABELA – TIPOS DE DEPENDÊNCIA PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS ( art.9º Decreto)
I – o cônjuge, a companheira, o companheiro, e o filho não emancipado, de qualquer condição, desde que não tenha atingido a maioridade civil ou se
inválido;
II – os pais, desde que comprovada a dependência econômica.
III – o irmão não emancipado, de qualquer condição, desde que não tenha atingido a maioridade civil ou se inválido, desde que comprovada dependência
econômica.
§1º - A existência de dependente indicado no inciso I exclui a condição de dependente dos indicados nos incisos subseqüentes.
§ 2º - Equiparam-se aos filhos, o enteado economicamente dependente e o menor que, por ordem judicial, esteja sob tutela do servidor e desde que não
possua bens suficientes para o próprio sustento e educação.
NOME DO DEPENDENTE *

SEXO*
MASCULINO

NOME DO PAI*

FEMININO

NOME DA MÃE*

CARTÓRIO (referente à Certidão)

MATRÍCULA OU Nº REGISTRO/N.º LIVRO/Nº DA FOLHA

UF NATURALIDADE

ESTADO CIVIL

DATA DE NASCIMENTO*
/

NATURALIDADE

/

TIPO DE DEPENDÊNCIA* (Conforme

CPF*

Tabela)
Nº REGISTRO GERAL

DATA DA EXPEDIÇÃO

TIPO (Rua, Av.)

LOGRADOURO (Nome da Rua, Avenida, etc.)

NÚMERO

COMPLEMENTO

BAIRRO

CIDADE

UF

CEP

TELEFONE

CELULAR

E-MAIL

/

ÓRGÃO EXPEDIDOR

UF

/

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL

TIPO DE REPRESENTANTE LEGAL

CPF

CÓPIAS AUTENTICADAS ANEXADAS

PARA OS SERVIDORES PENSIONISTAS:
o

PARA OS SERVIDORES APOSENTADOS:
o

Documento oficial de identificação com foto;

foto;

o

Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);

o

Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);

o

Comprovante de residência (conta de água, luz,

o

Comprovante de residência (conta de

telefone ou cartão de crédito, de um dos 3 (três) últimos

água, luz, telefone ou cartão de crédito,

meses, ou declaração de residência quando não possuir

todos de um dos 3 últimos meses), ou

nenhum comprovante em seu nome, conforme modelo

declaração de residência quando não

fornecido no anexo III deste Decreto;

possuir nenhum comprovante em seu nome,

o

conforme modelo fornecido no anexo III

Casamento, quando casado, separado ou divorciado;

deste Decreto;

Escritura Pública lavrada perante Tabelião ou declaração

Documento oficial de identificação com

Certidão de nascimento, quando solteiro; Certidão de

de União Estável conforme modelo fornecido no anexo II
deste Decreto, quando companheiro;
DEPENDENTES
o
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houver) ou Certidão de Nascimento;
o

CPF, inclusive de recém-nascidos;

o

Laudo médico atestando incapacidade definitiva, no
caso de maior de 18 anos;

o

Termo de Curatela ou Interdição, no caso de incapaz;

o Declaração de dependência econômica quando
enteados ou tutelados, conforme modelo fornecido
no anexo IV deste Decreto;

Declaro sob as penas da Lei, que as informações prestadas são verdadeiras e da minha inteira responsabilidade.
Comprometo-me a renovar tais informações sempre que houver alterações.
Local:______________________, ________de _______________de ___________.
__________________________________________________________
Assinatura do servidor
PARA CARTÓRIO: reconhecimento e firma somente POR AUTENTICIDADE.
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ANEXO VI
DECRETO Nº 14.806, DE 25 DE JULHO DE 2018
DECLARAÇÃO
Eu, _____________________________________________________, declaro que o
servidor

____________________________________________,

_______________________,

encontra-se

_______________________________________,

lotado
sob

matrícula

nesta
minha

seção

gerência,

e

comparecendo regularmente ao serviço, conforme legislação aplicável.

Dados do Declarante (chefe imediato)
Nome:
Matrícula:
Cargo:
Setor:
Órgão/ Entidade:

Artigo 299 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal):
Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir
declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a
verdade sobre fato juridicamente relevante:
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, de
quinhentos mil réis a cinco contos de réis, se o documento é particular.
Parágrafo único - Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação
ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte.
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