
A Caixa Econômica  vai liberar parte do saldo

do FGTS para moradores  atingidos pelas

chuvas. O valor máximo é de R$ 6.220 e pode

ser sacado até o dia 2 de maio. A solicitação

poderá ser feita pelo aplicativo FGTS, na opção

"Meus saques", sem necessidade de

comparecer a uma agência. 

FGTS

Orientações para cidadãos 
 atingidos pela calamidade 
em Petrópolis
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IPVA
A Lei 9.563/22 garante a prorrogação dos

calendários de pagamento de IPVA e ICMS em

Petrópolis para o segundo semestre deste ano. 

PESSOA FÍSICA

CONTRATOS HABITACIONAIS
A Caixa possibilita a pausa de até 90 dias nos

contratos de financiamento habitacional nas

regiões atingidas, mediante solicitação.

Também é possível solicitar incorporação das

prestações no saldo devedor dos clientes

inadimplentes das regiões atingidas.



Um caminhão-agência da Caixa vai atender as

demandas da população nas áreas de

Habitação, Governo e FGTS. A unidade irá

funcionar das 8h às 18h, para desbloquear

cartões e senhas, atender beneficiários do

Auxílio Brasil, do abono salarial do PIS/Pasep,

cotistas do FGTS e mutuários, análise facilitada

para acionamento de seguros da Caixa

Seguridade, pausa em financiamentos para

Hospitais, além de identificação de

empreendimentos e obras públicas em

situação crítica, para atuação dos poderes

públicos. A unidade móvel contará também

com caixa eletrônico para saques em espécie.

A Subsecretaria de Assistência Social está

fazendo os primeiros atendimentos para

cadastro no Colégio Estadual Rui Barbosa - Rua

Alynthor Werneck, 65 - Alto da Serra. 

ALUGUEL SOCIAL
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CAMINHÃO-AGÊNCIA CEF:

Atendimento itinerante do DETRAN nas

escolas, nos ginásios e em outros locais.

EMISSÃO DE DOCUMENTOS



Marido, mulher, companheiro ou companheira

Filhos e enteados (com menos de 21 anos)

Filhos e enteados de qualquer idade com deficiência ou

inválidos

Pais (com dependência econômica do segurado morto)

Irmãos (com dependência econômica e até 21 anos)

A Pensão Por Morte é um benefício previdenciário pago

mensalmente aos dependentes do falecido.

Quem tem direito:

São três tipos de classes de beneficiários. Se há um herdeiro

da 1ª classe, as demais não têm direito ao benefício. 

1ª Classe:

2ª Classe:

3ª Classe:

Como solicitar:

No site ou aplicativo Meu INSS, ou na Central 135. O

dependente precisa se cadastrar no sistema e gerar uma

senha de acesso usando o número do CPF. Além de seguir o

passo a passo indicado no sistema, o herdeiro do segurado

que morreu precisa enviar documentos como os de

identificação e os que comprovem casamento, união estável

ou dependência econômica.

PENSÃO POR MORTE
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Bombeiros - 193 / 2237-1234

Secretaria de Proteção e Defesa Civil - 199 /

2242-9281

Hospital Santa Teresa - 2233-4600

Pronto Socorro - 192 / 2237-4062

INSS:  meu.inss.gov.br

Orientações Pessoa Jurídica:

www.crc.org.br

Pontos de apoio - escaneie:

Sites e Telefones
úteis:


