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REQUERIMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL

E u [requerente],_________________________________________________________________, com o seguinte grau de parentesco:____________________________,

portador(a) do documento de Iden dade nº ____________________,  expedido por [órgão expedidor]_______________, CPF nº ________________________, residente

no endereço [rua, número, complemento, bairro, cidade, estado, CEP]: ________________, telefone (____)______________, corren sta do Banco

___________________________, Agência nº _______________, Conta-Corrente nº ______________________________; Venho, por meio deste, REQUERER o

Pagamento de AUXÍLIO-FUNERAL, nos termos dos ar gos 226, 227, e 228, da Lei nº 8.112/1990, de 11 de Dezembro de 1990, tendo em vista o falecimento de

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

matrícula SIAPE nº ________________, ocorrido na data de: _________________,    ocupante/ina vo do/no cargo de

_________________________________________________, do quadro de pessoal desse Instituto.

Nesses termos, pede deferimento.

OBSERVAÇÕES E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: (DEVE SER ANEXADO NO PROCESSO)OBSERVAÇÕES E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: (DEVE SER ANEXADO NO PROCESSO)

1. Considera-se comprovante de despesa a nota fiscal original expedida pela funerária, onde conste o nome do (a) servidor (a) falecido (a) e o nome do requerente;

2. O auxílio-funeral será pago à pessoa que houver custeado o funeral; porém, sendo a pessoa da famíliapessoa da família será pago o valor de uma remuneração ou provento; sendo

terceiroterceiro, será pago o valor da Nota Fiscal observado o limite da remuneração ou provento;

3. No caso de acumulação de cargos públicos, o auxílio-funeral será pago somente em razão do cargo de maior remuneração;

4. AnexarAnexar cópia autenticada da certidão de óbito;

5. AnexarAnexar cópia autenticada da carteira de identidade do requerente;

6. AnexarAnexar cópia autenticada do CPF do requerente;

7. AnexarAnexar cópia de documento com dados de conta bancária individual do requerente (Cartão do Banco);

8. AnexarAnexar  comprovante do grau de parentesco entre requerente e falecido (Quando houver parentesco);

9. AnexarAnexar comprovantes de despesas e gatos com Funeral (Nota Fiscal/Recibo);

10. A AUTENTICAÇÃO poderá ser ADMINISTRATIVA;

11. A FALTA DE QUALQUER DOS DOCUMENTOS DESCRITOS NOS ITENS ACIMA, acarretará o arquivamento do processo, sem análise do pedido.
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