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PORTARIA Nº 23/2021.
De 15 de fevereiro de 2021.

Acrescenta a alínea “j” ao inciso I, altera o inciso IV, 
altera  do  inciso  V  a  alínea  “j”  e  substitui  os  itens 
“1,6,7,8,9” pelos incisos de “j a n”, altera do inciso VII 
as alíneas “j,  k e m”, do Artigo 1° § 2º; Alteram os 
artigos  2°  e  3°;  todos da Portaria  nº  59  de 05 de 
agosto  de  2020,  que  dispõe  sobre  a  instrução  da 
concessão do benefício de pensão por morte.

O  Diretor-Presidente  do  Instituto  de  Previdência  dos  Servidores  do  Estado  de  Sergipe  - 

SERGIPEPREVIDÊNCIA, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o art. 11, incisos I 

e IV, da Lei nº 5.852, de 20 de março de 2006.

RESOLVE

Art. 1°. Acrescenta a alínea “j” ao inciso I, altera o inciso IV, altera do inciso V a alínea “j” e substitui os 

itens “1,6,7,8,9” pelos incisos de “j a n”, altera do inciso VII as alíneas “j, k e m”, do Artigo 1° § 2º; 

Alteram os artigos 2° e 3°; todos da Portaria nº 59 de 05 de agosto de 2020, passando a vigorar com a 

seguinte redação:

“Art. 1º

§ 2º 

I. Cônjuge:

j) Extrato do PIS ou PASEP, obtido junto à Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil, 

respectivamente.”

“IV. Filho menor de 18 anos não emancipado: 

a) Carteira de Identidade – RG;

b) Cadastro de Pessoas Físicas - CPF;

c)  Comprovante de endereço em nome do requerente ou do seu representante legal 

emitido há, no máximo, 60 (sessenta) dias da data do requerimento;

d)  Certidão  de  nascimento  emitida  há,  no  máximo,  60  (sessenta)  dias  da  data  do 

requerimento de pensão para o filho com idade entre 16 e 18 anos;

e) Certidão de nascimento para filhos menores de 16 anos;
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f)  Comprovante  de  conta  bancária  ativa,  de  titularidade  do  requerente,  no  Banco do 

Estado de Sergipe – BANESE, em que constem os números da agência e da conta em 

que deverá receber o benefício, exceto para os residentes em outro Estado, para quem é 

assegurada a opção de indicar outra instituição bancária;

g) Termo de Tutela, no caso do filho menor não ser representado pelo tutor natural;

h)  Carteira  de  Identidade –  RG  e  Cadastro  de  Pessoas  Físicas  -  CPF  do  tutor  ou 

responsável, se for o caso;

i) Declaração de Benefícios do INSS, obtidos junto ao INSS;

j) Declaração do requerente quanto à percepção de outros benefícios previdenciários;

k) Exclusivamente para o filho com idade entre 16 e 18 anos:

1.  Contracheque,  caso receba outro benefício previdenciário  e/ou exerça outra 

atividade remunerada;

2. Extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS;

3. Extrato do PIS ou PASEP, obtido junto à Caixa Econômica Federal ou Banco do 

Brasil, respectivamente.”

“V. Filho inválido/incapaz, maior de 18 anos, solteiro e sem renda:

j) Contracheque, caso receba outro benefício previdenciário e/ou exerça outra atividade 

remunerada; 

k) Extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS; 

l) Declaração de Benefícios do INSS, obtidos junto ao INSS;

m) Extrato do PIS ou PASEP, obtido junto à Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil, 

respectivamente;

n) Declaração do requerente quanto à percepção de outros benefícios previdenciários.”

“VII. Enteado, filho de companheiro ou menor sob tutela, solteiro e sem renda:

j)  Contracheque, caso receba outro benefício previdenciário e/ou exerça outra atividade 

remunerada, para aqueles com idade entre 16 e 18 anos;

k) Extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS, para aqueles com idade 

entre 16 e 18 anos;

m) Extrato do PIS ou PASEP, obtido junto à Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil, 

respectivamente, para aqueles com idade entre 16 e 18 anos;”
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“Art. 2º. No momento do protocolo do requerimento, os documentos devem ser apresentados 

em formato original, em bom estado de conservação e com as informações nítidas, salvo no 

caso em que o representante legal seja advogado, que podem ser apresentados em fotocópias 

com todas as informações legíveis.”

“Art. 3º. O requerimento realizado por representante legal deverá ser instruído com procuração 

pública  ou  particular  com  firma  reconhecida,  onde  conste  poder  expresso  atribuído  ao 

mandatário para atuar em nome do interessado junto ao Sergipeprevidência, salvo nos casos em 

que o representante legal seja advogado, onde se dispensa o reconhecimento de firma.”

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

CIENTIFIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO 
ESTADO DE SERGIPE - SERGIPEPREVIDÊNCIA, em Aracaju, 15 de fevereiro de 2021.

JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE
Diretor(a) Presidente
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