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Guia de Utilização 

Preenchimento de requerimento de Auxílio Funeral para 

solicitantes sem Vínculo com o IPSM 

 

Passo 1: Acessar a página inicial do IPSM através do endereço http://www.ipsm.mg.gov.br e 

localizar a opção “Previdência” no menu do site ou localizar a opção “Serviços de 

Previdência”, conforme  imagens: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

http://www.ipsm.mg.gov.br/
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Passo 2: Clicar no na opção “Auxílio Funeral” em “Previdência” no menu do site ou 

selecionar a opção “Receber Auxílio Funeral”.  

 

 

 

Passo 3: Clicar em “Acesse aqui o requerimento de auxílio funeral”. 
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Passo 4: Informar os dados do solicitante e do falecido e clicar no botão “Prosseguir 

Solicitação”. 

• O falecido deve ser um segurado/pensionista ou dependente regularmente inscrito 

no IPSM. 

• O número NIT/PIS/PASEP é necessário para realização do pagamento. 

• O nome do falecido será preenchido automaticamente a partir dos dados de 

matrícula e CPF informados. 

• Em caso de natimorto, não será necessário informar matrícula e CPF. O 

Preenchimento do campo nome será opcional. Entretanto, será obrigatório informar 

a matrícula do segurado mãe/pai da criança falecida. 

 

 

 

Passo 5: Concluída com sucesso a etapa anterior, será enviado ao e-mail informando, um 

código de segurança (token) para finalização da solicitação em questão. Este Token será 

posteriormente utilizado como a assinatura eletrônica do requerimento. 
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Passo 6: No formulário que se abrirá, deve-se anexar o atestado de óbito, o(s) 

comprovante(s) de despesas, um comprovante de identidade (RG) e uma declaração de 

parentesco (clique aqui para acessar o modelo). Além disso, deve-se informar os dados 

bancários e endereço e também declarar ciência aos termos e aceites. Preenchidos todos os 

dados, clicar no botão “Solicitar”. 

• Os documentos devem possuir as extensões gif, jpg ou png e não podem ultrapassar 

o tamanho máximo de 50MB. 

• O nome dos arquivos não deve possuir espaços e/ou acentos. 

• A conta bancária deve pertencer ao solicitante. 

• Não será necessário enviar nenhum tipo de comprovação de dados bancários. 

http://portais.ipsm.mg.gov.br/app/links/importacao/sisgeb/modelodocumentacao/declaracaoParentesco.pdf
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Passo 7: Ao ser solicitada a assinatura eletrônica, informar o código de segurança (Token) 

enviado por e-mail e clicar no botão “Assinar”. 

 

 

Passo 8: Concluída a etapa de assinatura, será exibida uma mensagem comunicando o 

sucesso do processo de solicitação. O número de protocolo para o requerimento de auxílio 

funeral também será informado. 

• Para sua segurança, guarde o número do protocolo. Ele permite o acesso à consulta 

do andamento do processo. 

 

 

Passo 9: Nesta etapa, o usuário pode optar por retornar à página principal do IPSM através 

do botão “Voltar para o Site” ou prosseguir para a consulta de andamento do processo 

através do botão “Consultar Andamento do Processo”. 

 

Para maiores esclarecimentos, entre em contato com o setor de Previdência do IPSM no 
telefone (31) 3269-2078. 

 


