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1. DOCUMENTOS PESSOAIS E DO GRUPO 

FAMILIAR 

 

 Formulário de Renovação Preenchido. 

 Cópia da carteira de identidade própria e dos demais 

componentes do grupo familiar (se menor de 18 anos,  

certidão de nascimento); 

 Cópia do CPF de todos os membros do grupo familiar 

acima de 18 anos, exceto os civilmente incapazes; 

 Carteira de trabalho própria e dos demais componentes 

do grupo familiar acima de 16 anos (PÁGINA DA 

IDENTIFICAÇÃO, ÚLTIMO CONTRATO E PÁGINA 

SEGUINTE EM BRANCO). 

 Cópia do comprovante de residência 

 Cópia do comprovante das condições de moradia, 

quando financiada ou locada, apresentando, os três 

últimos comprovantes de pagamento ou contrato de 

locação registrado em cartório. 

 Atestado médico comprobatório, caso exista no grupo 

familiar algum portador de doença especificada na 

Portaria MPAS/MS nº. 2.998/2001 – pacientes 

acometidos por doenças ou alterações patológicas 

como: paralisia irreversível e incapacitante, doença de 

Parkinson, AIDS, entre outras.                                                                                                         

 Cópia do comprovante de rendimentos do estudante e 

dos integrantes de seu grupo familiar; 

 Comprovante de separação ou divórcio dos pais (OU 

SEPARAÇÃO DE CORPOS REGISTRADA EM 

CARTÓRIO) , ou certidão de óbito, no caso de um 

deles não constar no grupo familiar do candidato por 

essas razões. 

 Cópia de decisão judicial determinando o pagamento 

de pensão alimentícia; 

 

 

2. TIPOS DE COMPROVANTE DE RENDIMENTOS 

 

2.1 -  ASSALARIADOS 

 

 Três últimos contracheques, no caso de renda fixa. 

 Seis últimos contracheques, quando houver pagamento 

de comissão ou hora extra. 

 Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega 

à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação 

de restituição. 

 CTPS (carteira de trabalho) registrada e atualizada ou 

carnê do INSS com recolhimento em dia, no caso de 

empregada doméstica. 

 

 

 

2.2 - ATIVIDADE RURAL 

 

 Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à 

Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de 

restituição. 

 Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ. 

 Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoa 

jurídicas vinculadas ao candidato ou ao membro de seu 

grupo familiar, quando for o caso. 

 Notas fiscais de venda (talão do produtor) dos últimos seis 

meses. 

 Declaração do sindicato. 

 

2.3 - APOSENTADOS E PENCIONISTAS 

 

 Extrato de pagamento dos três últimos meses emitido pela 

internet no endereço eletrônico .mpas.gov.br. 

 

2.4 AUTÔNOMOS E PROFISSIONAIS LIBERAIS 

 

 Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à 

Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de 

restituição. 

 DECORE . 

 Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoa 

jurídicas vinculadas ao candidato ou ao membro de seu 

grupo familiar, quando for o caso. 

 Guias do recolhimento ao INSS dos três últimos meses, 

compatíveis com a renda declarada. 

 Declaração de Autônomo registrada em Cartório, 

informando qual a profissão e o valor médio ganho  nos 

último três meses. 

 

2.5 SÓCIOS E DIRIGENTES DE EMPRESAS 

 

 Três últimos contracheques de remuneração mensal / 

PROLABORE. 

 Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à 

Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de 

restituição. 

 Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ. 

 Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas 

jurídicas vinculadas ao candidato ou ao membro de seu 

grupo familiar, quando for o caso. 

 

2.6 RENDIMENTOS DE ALUGUEL 

 

 Contrato de locação ou arrendamento devidamente 

registrado em cartório acompanhado dos três últimos 

comprovantes de recebimentos. 
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