
  

 

 
 

RENOVAÇÃO DA CONCESSÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA – INSS 

 

À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Nome do servidor: 

Cargo: Matrícula: 

Lotação: Local de Trabalho: 

Telefone: E-mail: 

 
Venho requerer a renovação da concessão de SALÁRIO FAMÍLIA para o (s) dependente (s): 

Nome: Data de Nascimento: 

Nome: Data de Nascimento: 

Nome: Data de Nascimento: 

Nome: Data de Nascimento: 
 

 

Documentação necessária para renovação do benefício: 
(   ) Original e cópia do Termo de Tutela ou do documento que comprove a Guarda Provisória, se este for o caso; 
(   ) Carteira de vacinação, caso a criança tenha até 6 anos de idade; 
(   ) Comprovação de matrícula escolar, com frequência satisfatória, caso a criança tenha 7 anos ou mais; 
(   ) Comprovação de invalidez, confirmada pela perícia Médica do INSS, para dependente maior de 14 anos. 
 

 

 

Fundamentação legal INSS: 
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Para requerer o salário-família, o cidadão deve apresentar os seguintes documentos: 

Documento de identificação com foto e o número do CPF; termo de responsabilidade; certidão de nascimento de cada 
dependente; caderneta de vacinação ou equivalente, dos dependentes de até 6 anos de idade; comprovação de frequência escolar 
dos dependentes de 7 a 14 anos de idade; requerimento de salário-família (apenas para processos de aposentadoria ou quando 
não solicitado no requerimento de benefício por incapacidade). Para renovar o direito ao benefício é necessário apresentar 
anualmente a carteira de vacinação dos dependentes de até 6 anos de idade, sempre no mês de novembro. Já a frequência escolar 
deve ser comprovada a cada seis meses, em maio e novembro. 
 
https://www.gov.br/inss/pt-br/saiba-mais/salario-familia 

 
 

 

 Declaro estar ciente da lei supracitada, responsabilizando-me pela veracidade das informações prestadas, bem como 
da atualização das mesmas conforme os prazos estipulados. 
 Declaro ainda estar ciente que diante da omissão, retenção ou inexatidão das informações, responderei civil, penal e 
administrativamente, sendo aplicadas as sanções previstas na legislação em vigor. 
 
 
Rio das Ostras, ______ de ________________________ de ________   ____________________________________ 
                                                                                                                                                                                        Assinatura do Servidor 
 
 

 

 


