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Guia de Utilização 

Preenchimento de requerimento de Pensão e Pecúlio pelo 

Portal do Beneficiário 

 

Passo 1: Dentro do Portal do Beneficiário é necessário localizar, no menu lateral, a opção 

“Previdência”, e clicar em “Pensão e Pecúlio” para que a tela de solicitação seja exibida. 

• O link estará disponível apenas para dependentes. 

• O falecimento do segurado dever ser comunicado ao órgão responsável antes do 

preenchimento do formulário. 
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Passo 2: Na primeira tela da solicitação são exibidas as informações referentes aos 

Documentos que devem ser apresentados. Após ler as orientações, clique em “Requerer 

Pensão/Pecúlio”. 

 

 

Passo 3: Na segunda tela da solicitação é necessário preencher alguns dados sobre o 

falecido, responder algumas perguntas, e aceitar os “Termos & Aceites”. Após realizar o 

preenchimento clique em “Prosseguir Solicitação”. 

• O CPF e nome do falecido serão preenchidos automaticamente com os dados do 

segurado titular. 

• Os formatos de imagens aceitos são JPG, JPEG, PNG, GIF, e não podem ultrapassar o 

tamanho máximo de 10MB.  

• São aceitos arquivos em PDF e o tamanho máximo não pode ultrapassar 10MB. 

• Os nomes dos arquivos não podem conter caracteres especiais, acentuações e nem 

espaço em branco.  
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Passo 4: Na terceira tela é necessário informar os dados do solicitante (alguns dados 

pessoais, endereço e dados bancários) e aceitar os “Termos & Aceites”. Após realizar o 

preenchimento clique em “Prosseguir Solicitação”. 

• A conta bancária deve pertencer ao solicitante. 

• O CEP a ser informado deve ser o CEP cadastrado no Correios, caso seja necessário 

realizar a busca no site dos Correios é só clicar no link “Clique aqui para acessar o site 

do Correios e buscar o seu CEP”. 
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Passo 5: Na quarta e última tela é necessário anexar as imagens dos documentos 

obrigatórios para análise dos requerimentos. 

• Os formatos de imagens aceitos são JPG, JPEG, PNG, GIF e não podem ultrapassar o 

tamanho máximo de 10MB.  

• São aceitos arquivos em PDF e o tamanho máximo não pode ultrapassar 10MB. 

• Os nomes dos arquivos não podem conter caracteres especiais, acentuações e nem 

espaço em branco. 
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Passo 6:  Após clicar em “Solicitar” será necessário aceitar o Termo de Responsabilidade 

digitando sua senha de acesso ao Portal do Beneficiário. Essa senha servirá como sua 

assinatura eletrônica. Concluída a etapa de assinatura, o sistema irá gerar os protocolos dos 

requerimentos de pensão e pecúlio. 

• Para sua segurança, guarde os números de protocolo. 
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Passo 7: Para acompanhar o andamento dos requerimentos, basta apenas clicar na opção 

“Meus Requerimentos” também disponível no menu lateral. 

 

O novo processo de solicitação de pensão e pecúlio em formato completamente digital 
está disponível, por enquanto, apenas na versão Web do Portal do Beneficiário. Em breve, 
a solicitação poderá ser efetuada também através do aplicativo do IPSM. 

 

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

 


