
GOVERNO 
DO MARANHÃO 
Secretaria de Estado da Gestão Patrimônio e  Assistência dos Servidores - SEGEP 
Núcleo de Assistência dos Servidores Públicos  Do Estado do Maranhão – NASSP 
 

REQUERIMENTO DE EXCLUSÃO DO DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO AO FUNBEN 
 

MANIFESTO MINHA OPÇÃO PELA EXCLUSÃO DO DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO AO FUNBEN E CONSEQUENTE 
DESLIGAMENTO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PRESTADO PELO NASSP E CUSTEADO PELO FUNBEN 

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE: 

1. NOME:____________________________________ 1.2. CPF: ___________1.3. RG: ______________1.4. DATA NASC:__/__/__ 

1.5. ESTADO CIVIL: ______________2. ÓRGÃO DE LOTAÇÃO:______________________ 3. CARGO/FUNÇÃO:_________________ 

4. ENDEREÇO: ___________________________________________4.1. CEP: ______________4.2. CIDADE: _________________ 

4.4 TEL: RESID.______________ CEL._____________ 4.5. EMAIL:________________________ 

⃝ CARGO EFETIVO ⃝ CARGO EM COMISSÃO ⃝ CONTRATADO LEI Nº 6.915/97 

Declaro estar Ciente do que dispõe a Lei nº 7.374/1999 alterada pela lei 10.878/2018 
 
 

 
LEIA COM ATENÇÃO 

 
 

1. EXCLUSÃO 
1.1. O servidor ativo, o aposentado e o pensionista que não desejar permanecer vinculado à assistência à saúde 

deverá se manifestar pela exclusão do desconto da contribuição do FUNBEN, mediante requerimento em 
formulário específico; 

1.2. O requerimento deverá ser protocolado na Unidade Setorial de Recursos Humanos do órgão ou entidade de 
exercício do servidor, que providenciará a sua imediata exclusão do sistema de pagamento, com vigência 
correspondente a data do protocolo do requerimento; 

1.3. A opção referida no item anterior implica a exclusão de todos os dependentes inscritos; 
1.4. A partir da data da opção pela exclusão, o segurado e seus dependentes e o pensionista não poderão 

utilizar a assistência à saúde de que trata a Lei nº 7.379/1999 e suas alterações; 
1.5. Em caso de uso indevido, será cobrado do segurado ou do pensionista o valor integral dos procedimentos 

realizados com base na tabela constante do contrato celebrado com a instituição credenciada conforme 
regulamento; 

1.6. Ficará suspensa a utilização dos serviços prestados pelo FUNBEN ao segurado, pensionista ou dependente 
que deixar de comparecer a procedimento de perícia _nal, quando previamente agendado pelo prestador 
credenciado; 

1.7. A suspensão dos serviços a que se refere o item anterior fica restrita à mesma especialidade a qual o 
segurado, pensionista ou dependente deva proceder com procedimento de perícia e _ndar-se-á após sua 
efetiva realização.  
 
Ao segurado que optar pelo retorno à prestação da assistência à saúde, após exclusão opcional da 
contribuição ao FUNBEN, será exigido o prazo de carência na forma da lei. 
 

MANIFESTO A OPÇÃO PELA EXCLUSÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO FUNBEN DO MEU CONTRACHEQUE 
 
 
 

______________, _______de_____________de_____________ 
 
 

______________________________________ 
Assinatura do Requerente 


