
ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS

SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE BAURU – FUNPREV

____________________________________________________________________________, abaixo

assinado,  CPF  n.º  _________________________________________________,  cargo  efetivo

_________________________________________, matrícula funcional _____________, lotado junto

a  ___________________________  vem  respeitosamente  perante  Vossa  Senhoria  requerer  as

alterações  de  seu(s)  dependente(s),  conforme  abaixo,  junto  a  esta  Fundação  nos  termos  da  Lei

municipal n.º 4830/2002 com nova redação dada pela Lei Municipal n.º 5397/2006.

Nome do Dependente CPF do Dependente
Parentesco:

Assinalar
Requerer:
Assinalar

(J) (C) (F) (I) (E)

(J) (C) (F) (I) (E)

(J) (C) (F) (I) (E)

(J) (C) (F) (I) (E)

(J) (C) (F) (I) (E)

Legenda:

(J) – Cônjuge 

(C) – Companheiro

(F) – Filho

(I) – Inclusão

(E) – Exclusão

Exemplo:

(J) (C) (F)

Nestes Termos:

Pede Deferimento:

Bauru, ____ de ___________________ de _______.

____________________________________________

Requerente

Não pode conter rasuras.

Requerimento para alteração de dependentes no Censo Anual regulamentado pela Lei Municipal n.º 7188/2019.

Devendo ser anexado documentação solicitada em ANEXO I. Alteração sujeita a homologação da Funprev.



ANEXO I - Documentação para requerer alteração de dependentes na Funprev no

Censo Anual regulamentado pela Lei Municipal n.º 7188/2019

Documentos do Servidor:
- CPF, RG;
- Comprovante de Residência atualizado;
- Solteiro: Certidão de Nascimento; Casado: Certidão de Casamento;
- Viúvo: Certidão de Casamento e óbito do Cônjuge;
- Separado Judicialmente/ Divorciado: Certidão de Casamento com Averbação do estado;
- Último holerite;

Documentos do Dependente:

Para requerer Inclusão Para requerer Exclusão

Cônjuge
- RG ou CNH; 
- CPF;

- Cópia do acordo de 
separação judicial;

Filhos até de
21 anos

- RG ou Certidão de Nascimento; 
- CPF;

Companheiro

- RG; 
- CPF;
- Solteiro: Certidão de Nascimento
- Viúvo: Certidão de Casamento e óbito do Cônjuge;
- Separado Judicialmente/ Divorciado: Certidão de 
Casamento com Averbação do estado;
- Apresentar 03 (três) documentos da relação abaixo:
- Certidão de Nascimento de filho havido em comum;
- Certidão de Casamento Religioso; 
- Declaração do Imposto de Renda do Segurado, em que 
conste o interessado como seu dependente ou vice-versa;
- Disposições testamentárias; 
- “Declaração Pública de União Estável” emitida pelo 
cartório; 
- Prova de mesmo domicílio (para cada um); 
- conta bancária conjunta (poupança ou conta-corrente), 
Cartões de Crédito ou de lojas onde conste o titular e o 
dependente na fatura; 
- Registro em associação de qualquer natureza, onde conste 
o interessado como dependente do segurado; 
- Apólice de Seguro da qual conste o segurado como 
instituidor do seguro e a pessoa interessada como sua 
beneficiária; 
- Ficha de tratamento de instituição de assistência médica, 
da qual conste o segurado como responsável; 
- Escritura de compra e venda de imóvel pelo segurado em 
nome do dependente; 
Plano Funeral; 
- Quaisquer outros que possam levar à convicção do fato a 
comprovar.

- Declaração de próprio punho 
que o ex-companheiro(a) não é
credor de alimentos;

Dúvidas: Entrar em contato com a Funprev:
Rua Rio Branco, 19-31 Bauru-SP | (14) 3009-5500 | Segunda à Sexta das 8:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00

- Seção de Aposentadoria e Pensões e Seção de Benefícios - Atendimento presencial:
Segunda, Quarta e Sexta das 08h às 12h. Terça e Quinta das 13h às 16h30.

- Seção de Aposentadoria e Pensões e Seção de Benefícios - Atendimento telefônico:
Segunda à Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h

- Seção de Perícia Médica e Serviço Social: 
Segunda à Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h. 




