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BERTPREV

DECLARAÇÃO DE ACÚMULO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 
DADOS DO SEGURADO 

Nome 
 
 

RG 
 
 

CPF PIS 

 

Data Nascimento Nome Mãe 
 

 
 

BENEFÍCIO REQUERIDO 
 

(   ) PENSÃO POR MORTE           (    ) 
APOSENTADORIA 

DATA DIREITO ADQUIRIDO DO BENEFÍCIO 
 

_______________/__________/____________ 

 

DADOS DO INSTITUIDOR DA PENSÃO POR MORTE 
 

Nome 
 
 

RG 
 
 

CPF PIS 

 

Data Óbito 

_______________/__________/____________ 

GRAU DE DEPENDÊNCIA DO INSTITUIDOR 
 

(        )   Cônjuge                      (        ) Companheiro (a) 
 

Nome da Mãe 
 
 
 
 

DADOS DO(S) BENEFÍCIO(S) CONCEDIDO(S) 

 
 

TIPO DE 
BENEFÍCIO 

QTDE. DATA DE CONCESSÃO VALOR DO 
BENEFÍCIO 

REGIME 
INSTITUIDOR 

(    ) Aposentadoria 
por tempo de 
contribuição 

 _____/______/______ 
_____/______/______ 

R$ _______________ 
R$ _______________ 

___________ 
___________ 

(    ) Aposentadoria 
por invalidez 

 _____/______/______ 
_____/______/______ 

R$ _______________ 
R$ _______________ 

___________ 
___________ 

(    ) Aposentadoria 
compulsória 

 _____/______/______ 
_____/______/______ 

R$ _______________ 
R$ _______________ 

___________ 
___________ 

(    ) Aposentadoria 
por idade 

 _____/______/______ 
_____/______/______ 

R$ _______________ 
R$ _______________ 

___________ 
___________ 

 
(    ) Pensão por 

morte 

 _____/______/______ 
_____/______/______ 
_____/______/______ 

R$ _______________ 
R$ _______________ 
R$ _______________ 

___________ 
___________ 
___________ 
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BERTPREV

DECLARO, através da presente, sob as penas da lei, que nesta data 
que ACUMULO o recebimento dos benefícios previdenciários acima indicados.   

Declaro ainda, ser de minha total responsabilidade as informações 
contidas neste instrumento, estando ciente de que a omissão ou a apresentação de 
informações e/ou documentos falsos ou divergentes poderão implicar na obrigação de 
ressarcir os valores indevidamente recebidos, quando for o caso, sujeitando-me, às medidas 
judiciais cabíveis, dentre as quais se encontra a pena prevista pelo artigo 299 do Código 
Penal.  

Declaro ainda que, em razão do disposto no §3º do Art. 24 da 
Emenda Constitucional nº 103 OPTO pelo benefício mais vantajoso no valor atual de R$ 
_______________________ concedido pelo _______________________________________.  

  

Declaro ainda estar ciente que o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO 
MUNICÍPIO DE BERTIOGA - BERTPREV deverá informar aos demais órgãos onde recebo 
benefícios previdenciários o acúmulo de benefícios por mim declarado. 

  

Declaro, por último, estar ciente de que devo informar ao INSTITUTO 
DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA - BERTPREV, a ocorrência de alteração da 
situação acima declarada e apresentar a respectiva documentação comprobatória. 

  

Por ser verdade, firmo a presente. 

___________________, ___ de __________ de _____. 

 _______________________________ 

Assinatura 

 


