
f5

ESTADO DO MARANHAO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGLRaNCA PLBLICA 

POL1CIA MILITAR DO MARANHAO
DIRETORIA DE PESSOAL

Av Jeronimo de Albuquerque, s/n. Calhau. Fone (98) 2016-8423 H-mail: pmiiieoLqdpI n email com

PORTARIA N° 002/2020-DP/l

0 COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO 

MARANHAO, no uso das atribui<?oes que ihe sao conferidas pelo an. 4°. da Lei iT 4.570. de 

14 de junho de 1984. e

CONSIDERANDO as regras estabelecidas no Art. 8° da Lei Complementar \'0 224.

dc 9 de marqo de 2020:

CONSIDERANDO a necessidade de padronizar a DECLARACAO DE 

3ENEFJCIARIOS de Pensao estabelecida no Art. 6° da Referida Lei Complementar;

CONSIDERANDO o rol de dependentes economicos do Segurado estadual, para 

ins prevideneiarios, estabelecido peio Art. 9° da Lei Complementar n° 073 de 04 de tevereiro 

dc 2004;

CONSIDERANDO a necessidade de esiabeiecer rotinas administrativas a serem 

adotadas pela Diretoria de Pessoal e unidades subordinadas aos Grandes Comandos quanto a 

entrega e registro da Declarapao de Beneficiarios do Militar contribuinte;

RESOLVE:

Art. 1° Elaborar, no ambito da Policia Militar do Maranhao. normas e 

procedimentos para viabilizar a apresentacao da Declarapao de Benellcidrios de que trata a Lei 

Complementar Estadual n° 224. de 9 de marpo de 2020.
Art. 2" Para fins de processo de habilitacao a pensao militar. serd levado em 

considerapao a declarapao de beneficiarios preenchida em vida pelo contribuinte Policial 

Militar. da ativa ou na inatividade, na ordem de prioridacie estabelecida no Art. 3° da Lei 

Compiementar Estadual n° 224, de 9 de marpo de 2020.
Art. 3° Todo Policial Militar contribuinte. ativo ou inativo, e obrigado a faz.er sua 

deciarapao de beneficiarios, que. salvo prova em contrario. prevalecera para qualificapao dos 

mesmos a pensao militar.
§ !° A declarapao de que trata este anigo contera: 

i - nome. rg. enderepo, telefone e filiapao do deciarante:



II - nome do conjuge ou companheiro e data do casamento ou do inicio da uniao
estavel;

!II - nome. sexo e data dc nascimento dos filhos;
IV - nome. sexo e data de nascimento dos irmaos;
V - nome. sexo, data de nascimento e filia^ao dos netos;
VI - men^ao expressa e minuciosa dos documentos comprobatorios apresemados, 

citando a especie de cada um, os oficios de registros ou outros que os expediram ou registraram 

os atos originals, bem como os livros. numeros de ordem, das folhas onde constam e as datas 

em que foram lavrados.
§ 2° Sob pena de suspens§o do pagamento de vencimentos. vantagens ou provenlos, 

a Declara9ao de Beneficiarios devera ser feita no prazo de 20 (vinte) dias, contados da data de 

publicagao desta Portaria. do ingresso do militar na Corpora^ao ou da ocorrencia do fato que 

modi Hear a declara^ao anteriormente apresentada.
Art. 4° Caso o militar nao possua dependentes. ainda assim deverd fazer o cadastre, 

preenchendo o formulario especifico para tal situa^ao. conlbrmc module em anexo.

Art. 5°. A Declaragao de Beneficiarios contera. conforme modelo cm anexo, a 

assinatura do militar, a qual devera ser reconhecida pelo Comandante ou por autoridade por eie 

designada. ou por tabeliao ou, caso o declarante se encontre no estrangeiro. por representante 

diplomatico ou consular.
Paragrafo unico. Quando o contribuinte estiver impossibilitado de assinar a 

declara^ao. devera faze-lo perante tabeliao. na presen^a de duas testemunhas ou procuraijao.
Art. 6°. A declara^ao feita na conformidade do artigo anterior sera entregue no P/1 

ou se^So administrativa de pessoal de cada UPM ao qual o declarante estiver servindo, no caso 

de Policial da Ativa, e. ao DP/4, nos casos de Policiais Inativos. os quais deverdo remeter a 

documentapao atraves do email “secaodp4@gmail.com”, instruida com documenta^ao do 

registro civil que comprove, n2o so o grau de parentesco dos beneficiarios enumerados, mas 

tambem. se for o caso. a exclusao de beneficiarios preferenciais.
Art. 7°. Os processos fisicos contendo os documentos comprobatorios da referida 

Declarapao de Beneficiarios serSo digitalizados em PDF e inseridos na matricula do militar, 
onde poderao ser pleiteados a qualquer tempo, conforme necessidade da administra^ao.

Art. 8° Os beneficiarios declarados pelo Policial Militar contribuinte, da ativa. 
deverao ser cadastrados pelo P/1 ou seqao administrativa de pessoal das UPM nas unidades que 

estao sen'indo, na plataforma “PMDOC” na aba “Declara^ao de dependentes”.



Art. 9°. Qualquer fato que implique altera^ao da declaragao anteriormente prestada
instrm'da com documentosobriga o Policial Militar contribuinte a lazer outra, que, 

comprobatorios, obedecera as mesmas fonnalidades exigidas para a declarapao inicial.

Art. 10. A DP/5 (Pagadoria) sera a Seqao da Diretoria de Pessoal responsavel por

baixar os arquivos de midia comendo os documentos digitalizados. em formato PDF, no 

PMDOC, e inserir os dados dos Beneficiaries no Sistema da Secretaria de Estado da Gestao. 

Patrimonio e Assistencia dos Servidores (SEGEP)

Art. 11. Os casos omissos ou excepcionais serao resoividos pelo Comando da 

Corporaqao. por intermedio da Diretoria de Pessoal, com base na Legislaeao prevideneiaria em

vigor

Art. 12 - Esta Portaria entrara em vigor na data de sua assinatura.

DE-SE CIENCIA. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Quartel do Comando Gera! em Sao Luis, 05 de agosto de 2020.

eiro dos ReisCel QOP.M
Comandante-geral da PMMA



ESTADO DO MARANHAO
SECRETARIA DE ESTADO DA SE.'GURANQA PUBLICA 

POLICiA MILITAR DO MARANHAO

DECLARA?AO

Eu. filho (a)
de ___________________ (Pai) e_________________________

_(mie), servidor publico, da Poiicia Militar do Estado do
RG n°Marani'ao, ID:_________

domic; lado a (rua/av/trav )
e CPF: n°

Telefone declaro
para o; de'/idos fins de direito, e sob as penas da Lei, que possuo os seguintes dependentes 

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx , CPF 000.000.000-00 (esposo(a)), 

xxxxxx-:xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, CPF 000.000.000-00(filho(a)) e xxxxxxxxxxx 

xxxxxx :xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, CPF 0C0.000.000-00 (filho(a))

cadast ado-; :

Sao Luis 00 de xxx>:x>:x de 20xx

SD PM XXXXX XXXXX XXXXXXXXX 
Poiicia Militar do Ms ranhio



ESTADO DO MARANHAO
SECRETAR1A DE ESTADO DA SEGURAN^A PUBLICA 

POLIC1A MILITAR DO MARANHAO

DECLARA?AO

filho (a) deEu

_______________________ (Pai) e___________________________
(mae), Servidor publico, da Policia Militar do Estado do MaranhSo, ID:

e CPF n° . - ,,, porlador do RG n°

domiciliado a (rua/av/trav.)

Telefone______________

da Lei, que NAO possuc dependentes a serem cadastrados.

declaro para os devidos fins de direito, e sob as penas

Siio Luis 00 de xxxxxxx de 20xx

SD PM XX.XXX XXXXX XXXXXXXXX 
Policia Militar do MaranhSo



AM XO C - CHI C K MS I PI- IXK l MllNTOS PARA DI-CI.ARAC AO PI HIM I K I \RI' )S

DOCt MENTOS PESSOAIS DO MILITAR DI.CLARAM E1.
Copia de RG Militar e CPF do declarante 
Contracheque atualizado 
Comprovante de Residcncia atualizado

a)
b)
c)

DOCtMENTOS DOS BENEFICIARIOS DO MILITAR DECLARANTE 

A) Conjuge ou companheiro (a):
Certidao de Casamento atualizada:

RG e CPF do Conjuge ou Companheiro(a)

Comprovaqao de uniao estavel. atraves de Aqao Judicial Declaratoria transitada em 

juigado. ou mediante a apresentaqao de, no mi'nimo, tres dos documentos abaixo: a) Certidao 

de nascimento de filho havido em comum: b) Certidao de casamento religiose: e) Disposicdes 

Testamentarias; d) Prova de mesmo domicilio do casal - mediante a juntada de comprovantes de 

residencia do militar e do(a) pretenso(a) dependente; e) Conta bancaria conjunta: f) Encargos 

domesticos evidentes; g) Escritura de compra e venda de imdvel pelo segurado e nome do 

dependente; h) Procuraqao ou llanca reciprocamente outorgada; i) Figurar o interessado como 

dependente ou beneficiario do segurado em apolice de seguro ou em declaraqao de imposto de 

renda: j) Declaraqao especial feita perante tabeliao: k) Justincaqao judicial; 1) Figurar como 

dependente em piano de saude.

2.

I)
11)
HD

B) Filhos e enteados ate 21 (vinte e um) anos de idade ou ate 24 (vinte e quatro) anos de idade, 

se estudantes universitarios, desde que comprovem dependencia econdmica do militar. ou, se 

invalidos, enquanto durar a invalidez

Certidao de Nascimento;1)
11) RG e CPF

Declaraqao ou Comprovante de matricula fornecidos por Instituiqao de Ensino Superior 

reconhecida pelo MEC. no caso de filhos universitarios ate 24 (Vinte e quatro) anos

Para filho ou enteados invalidos: Curatela (original c copia autenticada), se o beneficiario 

lor considerado incapaz para os atos da vida civil e ainda: .a) Declaracao de inexistencia de 

beneficio previdenciario junto ao 1NSS (Federal) b). Declaraqao de inexistencia de beneficio 

previdenciario junto ao 1PREV: c). Declaraqao de inexistencia de beneficio previdenciario junto 

ao IPAM (Municipal) d). Relatorio Medico especificando a natureza da doenca que incapacitou

Hi)

IV)



o(a) filho(a). informando a CID e comprovagao de que a incapacidade ocorreu na menoridade: 
e). Examcs medicos atuali/ados comprovando a invalidez

C) Menor sob sua «uarda ou tutela, cm razao de decisao judicial, ate 21 (vinte e um) anos de 

idade ou, se estudante universitario, ate 24 (vinte e quatro) anos de idade, desde que comprove 

dependencia economica do militar, ou, se invalido, enquanto durar a invalidez.
Certidao de nascimento;I)

II) RG e CPF

III) Decisao judicial que comprove a guarda ou tuiela do Menor;

IV) DeclaraqSo ou Comprovante de matricula fomecidos por Instituiqao de Hnsino Superior 

reconhecida pelo MEC. no caso de Menor universitario ate 24 (Vinte e quatro) anos

V) Curatela (original e copia autenticada). sc o beneficiario for considerado incapaz para os 

atos da vida civil;
VI) Declaraqao de inexistencia de beneficio previdenciario junto ao INSS (Federal)
VII) Declaraqao de inexistencia de beneficio previdenciario junto ao IPREV;
ViII) Declaraqao de inexistencia de beneficio previdenciario junto ao IPAM (Municipal)

IX) Relatorio Medico especificando a natureza da doenqa que incapacitou o menor. 

informando a CID e comprovaqao de que a incapacidade ocorreu na menoridade;

X) Exames medicos atualizados comprovando a invalidez

D) A mae e/ou o nai, invalidos, que comprovem dependencia economica do militar

RG e CPF do pai e/ou mac;

Comprovante de residencia;
Declaraqao de Imposto de Renda, onde conste o (s) pai (s) invalido (s) como seu (s) 

dependente (s);
Declaraqao de inexistencia de beneficio previdenciario junto ao INSS;

Declaraqao de inexistencia de beneficio previdenciario junto ao iPREV;

Declaraqao de inexistencia de beneficio previdenciario junto ao IPAM;
Relatorio Medico especificando a natureza da doenqa que incapacitou o beneficiario. 

informando a CID:
VIII) Exames medicos atualizados comprovando a invalidez

f)
11)
ill)

IV)

V)

VI)
VII)

E) O irmao orfao, ate 21 (vinte e um) anos de idade ou, se estudante universitario, ate 24 (vinte 

e quatro) anos de idade, e o invalido, enquanto durar a invalidez



') Certidao de Nascimento;
II) RG e CPF;
III) Certidao de obito dos pais;
IV) Comprovante de residencia
V) Declara^ao ou Comprovante de matricula fomecidos por Instituifao de Ensino Superior 

reconhecida pelo MEC, no caso de irmao orfao universitario ate 24 (Vinte e quatro) anos
VI) Declara<?ao de inexistencia de beneficio prevideneiario junto ao INSS;
VII) Declaragao de inexistencia de beneficio prevideneiario junto ao IPREV;
VIII) Declara?ao de inexistencia de beneficio prevideneiario junto ao IPAM;
IX) Relatorio Medico especificando a natureza da doen?a que incapacitou o beneliciario, 
informando a CID;

Exames medicos atualizados comprovando a invalidezX)


