
 
 

Formulário de Declaração de Vida – IN 45.2020 – Art. 12 – Gerado em ____/____/_____ 
1. Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS 
Código/órgão de Vinculação: 26283 
Código/Upag de Vinculação: 1144 
Endereço da UPAG: Av. Costa e Silva, S/N, Cidade universitária 
CPF do Responsável pelo agendamento: ____.____.____-___ 

Outros Vínculos: 
Órgão/Matrícula/Situação 
 

 

2. Declaração do órgão - Impossibilidade de realizar a visita técnica 
Declaramos que este Universidade Federal de Mato Grosso do Sul se encontra impossibilitada de realizar a 
visita técnica solicitada e para tanto disponibilizamos o presente formulário, o qual após conferência dos 
dados pessoais, deverá ser complementado com as informações declaratórias e encaminhado, no prazo de 
60 (sessenta) dias a contar da data de sua geração, à Secretaria de Aposentadoria e Pensão - Seap/Progep, 
devidamente assinado e com firma reconhecida em cartório, sob pena de suspensão do pagamento do 
provento, reparação econômica mensal ou pensão.   
3. Dados pessoais registrados no Siape (preenchido pela UPAG):    
CPF:                     Nome:                               
Nome da Mãe: 
Data de nascimento:                                         Situação Funcional:                     Matrícula:  
Identidade:                 Órgão Expedidor:         UF da identidade:         Data de Expedição: 
 
4. Declaração de vida e Residência preenchido pelo titular do benefício: 

 
Eu, <<Nome do Titular do benefício>>, declaro que estou impossibilitado (a) de comparecer a uma agência 
da rede bancária credenciada ou utilizar outros meios descritos no Art. 4º da Instrução Normativa nº 45, de 
15 de junho de 2020, para realização da Prova de Vida pelo seguinte motivo: 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
Dados declaratórios: 
Endereço (Logradouro): ____________________________________________________Número:________ 
Complemento: ___________________________Bairro: _________________________________________ 
Município: ______________________________________________________________UF: ____________ 
Cep: _____________________________ País: _________________________________________________ 
DDD: ________ Telefone: ____________________ DDD celular:________ Celular:_____________________ 
e-mail: _________________________________________________________________________________ 
 
Local: ___________________Data: _________________________________ 
 
 

_____________________________________________ 
Assinatura do titular do benefício 

(Reconhecer firma) 
Observação: 
“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 – Pena: reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento 
é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular. ” – Artigo 299 do Código Penal 
Brasileiro. 

 


