
REQUERIMENTO
DADOS DO(A) REQUERENTE

NOME:
MATRÍCULA: DATA DE ADMISSÃO:
DATA DE NASCIMENTO: ESTADO CIVIL:
R.G: CPF:
REGIME: ORGÃO/SECRETARIA:
Nº DO CARTÃO MANAUSMED:
ENDEREÇO COMPLETO:

CEP: TELEFONE:
REFERÊNCIA ENDEREÇO:

SOLICITAÇÃO

DEPENDENTES

NOME
DATA DE

NASCI-
MENTO

PARENTESCO /
VÍNCULO COM

SEGURADO

S
E

X
O

E
ST

A
D

O
C

IV
IL

ESCOLARIDADE /
PROFISSÃO

DISPOSIÇÕES GERAIS
1) Neste ato, recebi o Regulamento do Serviço de Assistência à Saúde do Servidores Públicos do Município de Manaus homologado
pelo Decreto Municipal nº9.492 de 03/03/2008, cujas cláusulas estabelecem as diretrizes e normas quanto  ao uso dos serviços de
assistência à saúde geridos pelo Manausmed;
2) Estou ciente que o custeio mensal incidirá sobre o total da remuneração, e na hipótese de acumulação remunerada, a contribuição
será em relação a cada um dos cargos ocupados.
3) O cancelamento de inscrição inferior a doze meses implica na opção entre conclusão de 12 meses de custeio ou ao ressarcimento
das despesas realizadas no respectivo período;
4) A carência para o titular conta da primeira contribuição e para o dependente do despacho de deferimento de inscrição;
5) Comprometo-me comunicar ao Manausmed qualquer evento que possa anular a presente solicitação no prazo de 30 dias, a contar
da data que o mesmo ocorra, principalmente, o óbito do segurado, dependente ou pensionista.

Manaus/AM,......... de..................................................... de 20.........
    

_________________________________________________________________
ASSINATURA

* LEGENDA
ESTADO CIVIL SEXO

S = SOLTEIRO (A) CP = COMPANHEIRO  (A) M=MASCULINO
        

C = CASADO (A)
V = VIÚVO (A)

D = DIVORCIADO (A)       F = FEMININO  

ILUSTRÍSSIMO SENHOR SUBSECRETÁRIO DO MANAUSMED

(  ) INSCRIÇÃO DO TITULAR (  ) CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO DO TITULAR

(  ) INSCRIÇÃO DE DEPENDENTE (  ) CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO DE DEPENDENTE

(  ) RENOVAÇÃO DA INSCRIÇÃO PARA ESPOSO(A) / 

COMPANHEIRO(A): PROCESSO Nº _________________
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(  ) COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA

ricardo.santos
Line

ricardo.santos
Typewritten text
(  ) OUTROS:



INSCRIÇÃO DE TITULAR

(   ) Último Contracheque;
(   ) Carteira de Identidade; 
(   ) CPF; 
(   ) Comprovante de residência (Água ou Telefone Fixo – Atualizado);
(   ) Em caso de Servidor Temporário acrescentar: declaração de contrato atualizada com data de término do 

mesmo.
*Taxa de inscrição no valor de meia UFM a ser descontada em folha de pagamento.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES PARA DEPENDENTES – Original e Cópia legível (frente e verso)

Esposa(o) ou Companheira(o)

INSCRIÇÃO CANCELAMENTO

(  ) cópia da RG; 
(  ) cópia do CPF; 
(  ) cópia do comprovante de residência; 
(  ) cópia do último contracheque; 
(  ) cópia do Espelho do Cadastro Funcional da respectiva Secretaria onde é 

lotado,que  conste o(a) esposo(a), companheiro(a) como dependente;
(  ) Certidões de Existência/Inexistência de benefícios previdenciários do INSS, 

MANAUSPREV e AMAZONPREV, em nome do(a) dependente;
*Acrescentar as cópias:

(  ) Para esposo(a): Certidão de Casamento Civil; 
(  ) Para companheiro(a): escritura Particular de União Estável com 

reconhecimento de firma em Cartório ou cópia de Certidão de Casamento 
Religioso; 

(  ) Para dependente - esposo(a) ou companheiro(a) - que exerça alguma 
profissão: cópia do contracheque ou cópia da CTPS, e sendo 
autônomo(a), declaração de autônomo(a), reconhecida em cartório, 
informando os rendimentos auferidos; 

(  ) Para dependente - esposo(a) ou companheiro(a) - que não exerça 
alguma profissão: declaração, reconhecida em cartório, de que está 
desempregado(a) ou que não exerce qualquer atividade remunerada;

(  ) Para Servidor Temporário: Declaração atualizada de vencimento de 
contrato temporário.

(  ) Cartão Manausmed do 
Dependente;

(  ) Para Esposo(a) declaração 
Judicial de Dissolução de 
Sociedade de Fato ou Escritura 
Pública Declaratória de Dissolução 
de União Estável ou Certidão de 
Casamento;

(  ) Para Companheiro(a) 
Separação Judicial ou Divórcio, 
pela anulação do casamento por 
sentença judicial transitada em 
julgada. 

Renovação a cada 12 meses de Esposo(a) ou Companheiro(a)

(   ) Cópia do último contracheque;
(   ) Cópia do Espelho do Cadastro Funcional da respectiva Secretaria onde é lotado (a),que  conste o (a) esposo(a) ,

companheiro(a) como dependente;
(   ) Certidões de Existência/Inexistência de benefícios previdenciários do INSS, MANAUSPREV e AMAZONPREV, 

em nome do(a) dependente.
*Acrescentar as cópias:

(   ) Para Servidor Temporário: Declaração atualizada de vencimento de contrato temporário;
(   ) Para dependente - esposo(a) ou companheiro(a) - que exerça alguma profissão: cópia do contracheque ou 

cópia da CTPS, e sendo autônomo(a), declaração de autônomo(a), reconhecida em cartório, informando os 
rendimentos auferidos;

(   ) Para dependente - esposo(a) ou companheiro(a) - que não exerça alguma profissão: declaração, 
reconhecida em cartório, de que está desempregado(a) ou que não exerce qualquer atividade remunerada.

Inscrição de Dependente Filho menor de 18 anos

(   ) Certidão de Nascimento ou RG.

Inscrição de Dependente Menor Tutelado

(   ) Certidão de Nascimento ou RG;
(   ) Tutela Judicial;
(   ) Declarações do INSS, AMAZONPREV e MANAUSPREV da existência/inexistência de benefícios em nome do 

dependente;
(   ) Imposto de Renda, no qual conste o nome do tutelado(a).

Inscrição de Dependente Maior Inválido Filho

Documentos necessários para inscrição (Original e Cópia):
(   ) Certidão de Nascimento ou RG;
(   ) Laudo Médico atualizado.
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