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Documentação necessária para requerimento de Pensão por Morte

Documentos do(a) segurado(a) falecido(a):

1. Original e cópia da Certidão de Óbito;
2. Original  e cópia da Carteira Trabalho (CTPS) – Páginas:  foto,  qualificação civil,  contrato de

trabalho da Prefeitura Municipal de Camaçari e outros;
3. Original e cópia do PIS/PASEP;
4. Original e cópia do último contracheque;
5. Original e cópia da carteira de identidade;
6. Original e cópia do CPF;
7. Original  e  cópia  do  comprovante  de  residência  atual  (conta  de  energia,  telefone,  água  ou

correspondência bancária);
8. Decreto de Nomeação ou Termo de Posse do segurado.

Documentos do(a) requerente:

1. Original e cópia da carteira de identidade legível, atualizada, com validade  de 10 anos;
2. Original e cópia do CPF;
3. Original  e  cópia  do comprovante  de residência  atual  (conta  de energia,  telefone,  água ou

correspondência bancária);
4. Original  e  cópia  de  Certidão  de  nascimento  ou  de  casamento  dos  filhos,  curatelados  ou

tutelados (inclusive os maiores de 18 anos);
5. Original  e  cópia  da  certidão  de  casamento  atualizada  ou  da  sentença  judicial  de

reconhecimento da união estável;
6. No  caso  de  filhos  maiores  inválidos  e/ou  pais,  Certidão  de  Existência/Inexistência  de
Benefícios do Regime Geral de Previdência Social e dos Regimes Próprios de Previdência Social;
7. Ofício judicial que originou a Pensão Alimentícia (se for o caso);
8.      Certidões  negativa  ou  positiva  do  INSS,  SUPREV  e  FUMPRES  (  Fundo  Municipal  de
Previdência do Servidor)
9.           Termo de Tutela ou Curatela ( se for o caso) 

Para o(a) companheiro(a):

 O companheiro(a) deve ser solteiro(a), viúvo(a), separado judicialmente ou divorciado(a);
 Deve apresentar pelo menos 03 (três) dos documentos abaixo para a comprovação da convivência, tais

como:
1. Comprovação de união estável;
2. Certidão de nascimento de filhos havido em comum;
3. Declaração de Imposto de renda do segurado, onde conste o interessado como seu dependente;
4. Certidão de casamento religioso (se for o caso);
5. Disposição testamentárias;
6. Prova de encargos domésticos;
7. Conta bancária ou conta conjunta;
8. Apólice de seguro no qual conste o segurado como instituidor do seguro e o interessado como 

beneficiário ou vice-versa;
9. Escritura de compra e venda de imóvel;

  10.  Cartão de crédito em que conste o requerente como dependente ou vice-versa;
  11.  Quaisquer outros documentos que possam levar a convicção do fato a comprovar.
  12. Certidões negativas do INSS, SUPREV e FUMPRES(Fundo Municipal de Previdência do 
Servidor) 
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