
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOLÓGICA E SOCIAL 

 

A/c. Setor de Auxílio Funeral. 

Rua João Teodoro, 413, - Luz –– São Paulo – SP- CEP 01105-000 

E-mail: capsauxiliofuneral@policiamilitar.sp.gov.br 
 

 Relação de documentos para pagamento de auxílio funeral 
 

 Pagamento para VIÚVA  
 

 

1. Requerimento preenchido e assinado; 

2. Cópia da Certidão de Óbito do militar; 

3. Cópia da 2ª via da Certidão de Casamento, obtida no cartório onde foi lavrado o registro, com 

data atualizada e a averbação óbito do militar; 

4. Cópia do último Holerite do militar do mês do falecimento; 

5. Cópia do CPF e RG do requerente  

6. Cópia do comprovante bancário do requerente. 

7. Deferimento da pensão realizada pela São Paulo Previdência - SPPREV. 

 

Pagamento para COMPANHEIRA 

 
1. Requerimento preenchido e assinado; 

2. Cópia da Certidão de Óbito do militar; 

3. Cópia do último Holerite do militar do mês do falecimento; 

4. Cópia do CPF e RG do requerente e 

5. Cópia do comprovante bancário do requerente. 

6.  Copia autenticada de no mínimo 03 (três) documentos que comprovem a união estável com 

o ex-servidor, de acordo com Art. 14, Decreto nº 52.860/08. 
7. Deferimento da pensão realizada pela São Paulo Previdência - SPPREV. 

        

 

Pagamento de Auxílio Funeral para MILITAR da ATIVA com Falecimento em 

Serviço 
 

1.  Requerimento preenchido e assinado; 

2. Alvará Judicial; 

3. Cópia de Conclusão de Sindicância; 

1. Cópia autenticada do CPF e RG do requerente e 

4. Cópia do comprovante bancário do requerente. 

 

 

 Despesas pagas por TERCEIROS 
 

1. Requerimento preenchido e assinado (com firma reconhecida); 

2. Cópia autenticada da Certidão de Óbito do militar; 

3. Cópia do último Holerite do militar do mês do falecimento; 

4. Cópia autenticada da “Nota Fiscal” das despesas com funeral do extinto, em nome do requerente  

5. Declaração da Funerária, com demonstrativos da forma que foi efetuado o pagamento, exemplo: 

em espécie, cheque, cartão etc...; 

6. Cópia autenticada do CPF e RG do requerente e 

7. Cópia do comprovante bancário do requerente. 

 

 

Despesas pagas por terceiros em PLANOS FUNERÁRIOS 
 

1. Requerimento preenchido e assinado (com firma reconhecida); 

2. Cópia autenticada da Certidão de Óbito do militar; 

3. Alvará Judicial, conforme o Artigo 6º, paragrafo 3º da Lei Complementar 1123/10 de 01 de julho 

se 2010 de São Paulo; 

4. Cópia do último Holerite do militar do mês do falecimento; 

5. Cópia autenticada do CPF e RG do requerente e  

6. Cópia do comprovante bancário do requerente. 
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