
 

IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE 

CARIACICA  
CNPJ: 00.444.435/0001-25 

 
REQUERIMENTO DE APOSENTADORIA SERVIDOR (A) ESTATUTÁRIO (A) 

 
Nome: ______________________________________________________________________  

CPF: _______________________________ RG: ___________________ Sexo: F (   )   M (   ) 

Estado Civil:__________________________ Data de Nascimento: _____ / _____ / ________ 

PIS/PASEP:___________________________    CTPS: Nº ___________ Série:____________  

Título de eleitor: ___________________________  

Filiação: Pai: _________________________________________________________________ 

  Mãe: _________________________________________________________________ 

Endereço: ____________________________________________________     N°: __________ 

Bairro: __________________________ Município: __________________ CEP: ____________ 

Telefones:(residencial) ________________________ (celular) __________________________      

                  (recado)______________________   E-mail:_______________________________                                                               

Informações Funcionais: 

Cargo: ________________________________________ Matrícula: _____________________ 

Secretaria: ____________________________________ 

Lotação: ______________________________________ 

 Acumula cargo: (   ) sim     (   ) não  

Em caso de sim, informar cargo e matrícula: _____________________________ 

Requer Concessão de Benefício de Aposentadoria: 

(   ) Compulsória 

(   ) Especial Magistério 

(   ) Invalidez 

(   ) Por Idade 

Por tempo de Contribuição: (   ) 

  (   ) Art.40, III, ´a´ CF (sem paridade) 

  (   ) Art.2º, EC 41/2003  (sem paridade) 

  (   ) Art.6º, EC 41/2003  (com paridade) 

  (   ) Art.3º, EC 47/2005  (com paridade) 

 (   ) Outros __________________________________________________________________________ 

Dados Bancários: Banco:___________________/ Agência___________ /Conta:____________________ 

* Caso não seja informado a conta bancária, será aberta uma conta salário pelo IPC, ficando a cargo do servidor (a) 

verificar os dados da nova conta. 

                                              Cariacica, ______ de _______________ de _____________  
 

______________________________________________________ 
Assinatura 

 
Avenida Edgar Gonçalves, S/N, Q 11, L 6, Residencial Alto Dona Augusta, Cariacica, ES, 

 Cep. 29.146-550  Telefax: 3396-7544 
E-mail: ipc@ipccariacica.es.gov.br 



 

 

 

DECLARAÇÃO DE NÃO ACUMULAÇÃO DE BENEFÍCIO (PENSÃO/APOSENTADORIA) 

REQUERENTE: CPF: 

Declaro, para fins de prova junto ao Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Cariacica do 

Estado do Espírito Santo, que: 

 
❑ Não recebo e não apresentarei requerimento de pensão por morte e nem tampouco    aposentadoria 

decorrente de nenhum Regime de Previdência; 

 
❑ Recebo ou apresentarei requerimento de pensão por morte e/ou aposentadoria (anexar    último 

comprovante de rendimentos/contracheque - documento obrigatório): 

 

Benefício: ❑ Pensão por Morte ❑ Aposentadoria 

 
Órgão:    

 

Nome do Instituidor (Falecido): Grau de parentesco:    
 

❑ Declaro a opção pelo recebimento na integralidade do benefício de maior valor, apurado na forma do 

§ 2º do art. 24 da Emenda Constitucional nº 103/2019. 

 

DECLARO, QUE AS INFORMAÇÕES ACIMA CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS, SOB A PENA DE RESPONDER 

ADMINISTRATIVAMENTE, CIVILMENTE E CRIMINALMENTE, NOS TERMOS DO ART. 297, §3º, II E ART. 299 DO 

CÓDIGO PENAL. 

 

  
 

Cariacica, de de . 
 
 

  
(Assinatura do(a) interessado(a) / representante legal) 

 

Código Penal Brasileiro: 

 
Art. 297 - Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público verdadeiro: 

 
§ 3o Nas mesmas penas incorre quem insere ou faz inserir: (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000) 

 
II - na Carteira de Trabalho e Previdência Social do empregado ou em documento que deva produzir efeito 

perante a previdência social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter sido escrita; (Incluído pela Lei nº 
9.983, de 2000) 
 
Artigo 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 relevante: 
 
Pena –Reclusão, de um a três anos, e multa, se o documento é público. 

 


