
 

REQUERIMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL 
 

DADOS DO/A SERVIDOR/A ou APOSENTADO/A FALECIDO/A:
Nome: CPF: 

Vínculo com a UFBA: 

             Aposentado               Servidor Ativo 

Data do Óbito: 

DADOS DO/A SOLICITANTE: 
Vínculo com a pessoa falecida:        

Cônjuge/Companheiro/a             Filho/a       Dependente formal do Servidor/Aposentado, com registro na UFBA               Outros 

Nome: CPF: 

Nome Social: 

RG: Órgão Emissor: Data de emissão: 

Endereço residencial: Número: 

Complemento: Bairro: Cidade: UF: CEP: 

E-mail: DDD e Telefone: DDD e Telefone (número adicional): 

DADOS BANCÁRIOS PARA CRÉDITO DO AUXÍLIO: 
Nome do Banco: Número da Agência: Número da Conta Corrente: 

DECLARAÇÃO: 
Venho requerer junto à Universidade Federal da Bahia o pagamento do Auxílio Funeral previsto na Lei n. 8.112/1990 (Artigos n. 226 a 228 e 241) e 
regulamentado em orientações do Sistema de Pessoal Civil, nos termos dos documentos comprobatórios em anexo. 

Na hipótese de o servidor/aposentado falecido ter mantido acumulação legal de cargos públicos, declaro que a apresentação deste Requerimento à 
Universidade Federal da Bahia leva em consideração o disposto no § 1º do Art. n. 226 da Lei n. 8.112/1990, isto é, o Auxílio está sendo requerido 
apenas à UFBA, em razão do cargo de maior remuneração/provento ser vinculado a esta instituição. 

Estou ciente de que constitui crime previsto no Art. 299 do Código Penal Brasileiro omitir, em documento público ou particular, declaração que dele 
devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou 
alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. 

................................................................................., .............. de ....................................................... de ...................... 
  (Cidade/Estado) 

Assinatura do/a Solicitante: ......................................................................................................................... 

Anexar1: 

– Cópia da Certidão de Óbito da pessoa falecida;

– Cópia das Notas Fiscais referentes às despesas do funeral (despesas estritamente relacionadas com a cerimônia de enterramento);

– Cópia de documento comprobatório do vínculo com a pessoa falecida (apenas quando Cônjuge, Companheiro/a, Filho/a ou dependente formal do
Servidor/Aposentado, registrado anteriormente na UFBA);

– Cópia do RG/CPF do/a Solicitante.
 

1 A versão original deve ser apresentada para conferência e autenticação da cópia. 
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