CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
DIRETORIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS

I-Dados do Requerente

D DEPENDENTE- PAIS
INCLUSÃO DE
–
E

Nome completo:

SIAPE:

Posto/Graduação:

Identidade(RG):

Lotação:

CPF:

Estado Civil:

Data de Admissão:

Filiação:

SIGRH:

Endereço:

Telefone:

II-Dados do Beneficiário (dependente a ser incluído)
Nome Completo:

DATA DE NASC.:

Estado Civil:

Identidade (RG):

CPF:

Grau de parentesco

Titulo de Eleitor:

UF

Zona:

Seção

Emisão:

Registro Nasc./Casamento (n.º Livros fls.):

III- Dados do Beneficiário (dependente a ser incluído)
Nome Completo:

DATA DE NASCIMENTO:

Estado Civil:

Identidade (RG):

CPF:

Grau de parentesco

Titulo de Eleitor:

UF

Zona:

Seção

Emisão:

Ao Diretor(a) de Inativos e Pensionistas do CBMDF, requer a Vossa Senhoria conceder-me,
referente aos beneficiários mencionado no item I, II e III, na forma da Lei, os seguintes benefícios:
1- Reconhecimento de Dependência junto ao CBMDF............................ ( X )SIM ( )NÃO;
2- Pagamento de Assistência Pré-escolar................................................ ( )SIM ( X )NÃO;
3- Pagamento de Auxílio-Natalidade ....................................................... ( )SIM ( X )NÃO;
Assumo inteira responsabilidade pelas informações prestadas, em caráter reservado,
autorizando sua confirmação.
É a 1ª vez que requer.
Brasília-DF, ___ de ____________de ______.

________________________________________________
Assinatura e matrícula do(a) requerente.

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA: PARA OS PAIS

1- REQUERIMENTO
IDENTIDADE;

PADRÃO

PREENCHIDO

E

ASSINADO

CONFORME

2- CÓPIA DO RG e CPF DO MILITAR;
3- CÓPIA DO RG e CPF DO PAI OU DA MÃE;
4- CERTIDÃO DE CASAMENTO DOS PAIS;
5- DECLARAÇÃO DE DEPEDÊNCIA ECONÔMICA;
6- OBS. SE OS PAIS FOREM CASADOS DECLARAÇÃO PELO(A) REQUERENTE E
PELO GENITOR(A) A SER RECONHECIDO ATESTANDO DEPNDÊNCIA
ECONÔMICA E DECLARANDO QUAIS ATIVIDADES ECONÔNICAS O
GENITOR(A), DESENVOLVE;
7- DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA QUE SEU GENITOR(A) CONSTE
COMO DEPENDENTE;
OBS. CASO O GENITOR(A) NÃO CONSTE NA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE
RENDA, DEVERÁ APRESENTAR NO MÍNIMO 3(TRÊS) DOS SEGUINTES DOS
SEGUINTES DOCUMENTOS PARA COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA DO
VÍNCULO:
I - disposições testamentárias em favor do (a) genitor (a);
II - prova de mesmo domicílio;
III- prova de encargos domésticos evidentes e permanentes em favor do (a) genitor
(a);
IV- procuração ou fiança reciprocamente outorgada;
V - conta bancária conjunta ou transferências/depósitos bancários habituais em
favor do (a) genitor (a); VI - registro em associação de qualquer natureza, onde
conste o (a) genitor (a) como dependente do requerente;
VIapólice de seguro da qual conste o requerente como instituidor do seguro e
o (a) genitor (a) como seu (sua) beneficiário (a);
VII
- documentos que comprovem assistência médica permanente em favor do
(a) genitor (a), da qual conste o requerente como responsável; Boletim Geral 228,
de 5 de dezembro de 2017 22.
VIII - escritura de compra e venda de imóvel pelo requerente em nome do
dependente;
IX
- documento que comprove a ausência de percepção financeira regular por
parte do (a) genitor (a), e conforme o caso, do cônjuge ou companheiro (a);
X
Outros documentos capazes de confirmar os requisitos exigidos, conforme a
necessidade e especificidade de cada caso, apresentando os fundamentos para
aceitação.

DECLARAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA

Eu, ___________________________________, matr. ________, portador da
Carteira de Identidade nº. ________, órgão expedidor CBM DF, declaro para os devidos
fins, que o(a) Sr(a) ________________________________, RG nº. _________,
genitor(a), vive sob minha dependência econômica, e não desenvolve atividade
econômica.
Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações declaradas, ciente
de que, se falsa a declaração, ficarei sujeito(a) às penas da Lei.

Brasília-DF, ___ de ___________ de _____.

______________________________________________________

Assinatura do(a) Militar

Código Penal - Falsidade Ideológica
Art. 299. 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:

DECLARAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA

Eu, ___________________________________, portador da Carteira de Identidade
nº. ________, órgão expedidor _____, declaro para os devidos fins, que sou dependente
economicamente do meu filho _________________________________, matr. _______,
RG nº. _________, e que vivo sob sua dependência econômica.
Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações declaradas, ciente
de que, se falsa a declaração, ficarei sujeito(a) às penas da Lei.

Brasília-DF, ___ de ___________ de _____.

______________________________________________________

Assinatura do Genitor(a)

Código Penal - Falsidade Ideológica
Art. 299. 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:

