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DECLARAÇÃO DE ACÚMULO DE BENEFÍCIOS(1) 

 

 

DECLARO para fins de concessão de aposentadoria/pensão junto à Maringá 

Previdência, responsabilizando-me, na forma da Lei, pela exatidão das informações 

prestadas que, na data deste pedido: 

 

(descrever quais situações se aplica) 

NÃO possuo BENEFÍCIOS (aposentadoria, pensão ou BPC) junto ao INSS ou a outro 

órgão público. 

POSSUO uma aposentadoria junto ao INSS, proveniente da profissão de (descrever), 

no valor de R$ xxx,00. 

POSSUO uma pensão junto ao INSS, proveniente da profissão de (descrever), no valor 

de R$ xxx,00. 

POSSUO um benefício de BPC junto ao INSS. 

POSSUO uma aposentadoria junto a(o) (discriminar o órgão público) , proveniente do 

cargo de (descrever), no valor de R$ xxx,00. 

POSSUO uma pensão junto a(o) (discriminar o órgão público) , proveniente do cargo 

de (descrever), no valor de R$ xxx,00. 

 

NÃO possuo outros BENEFÍCIOS (aposentadoria ou pensão) junto a esta 

Municipalidade. 

POSSUO uma aposentadoria junto a esta Municipalidade, proveniente do cargo de 

(descrever), no valor de R$ xxx,00. 

POSSUO uma pensão junto a esta Municipalidade, proveniente do cargo de 

(descrever), no valor de R$ xxx,00. 

 

NÃO possuo outro vínculo empregatício junto a esta Municipalidade. 

POSSUO outro vínculo empregatício junto a esta Municipalidade, no cargo de 

(discriminar o cargo). 

 

NÃO possuo outro vínculo empregatício a outro órgão publico. 
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POSSUO outro vínculo empregatício no(a) (discriminar o órgão público), no cargo de 

(discriminar o cargo). 

 

 

 

(informar, caso se aplique algum redutor) 

De acordo com a EC nº 103/2019, observada a regra de cargos acumuláveis, faço a 

opção pela aplicação do redutor no(s)  benefício(s): 

 

(descrever o(s) benefício(s)) 

 

 
 
                                            Maringá,  xx de xxxxxxxx de 2021. 
 
 
 
 
 

    ___________________________________ 
NOME COMPLETO 

CPF 
 
 
 
 
 

 


