ANS – n°. 34261-1

Declaração de Responsabilidade para Inclusão de Dependente
Menor sob guarda / Tutela/ Curatela

Eu,_______________________________________________________________, portador(a) da
cédula de identidade n.º_______________________________, devidamente inscrito(a) no
CPF/MF sob o n.º__________________________________________, residente e domiciliado(a)
na__________________________________________________________________, na cidade
de_______________________________, estado de _________________, DECLARO que:
1. Sob as penas da lei civil e penal vigentes, que continuo com a guarda/ tutela/ curatela
de________________________________________________, assumindo toda e qualquer
responsabilidade e despesas perante o Economus – Instituto de Seguridade Social, por quaisquer
informações inverídicas aqui fornecidas.
2. Estou ciente que devo apresentar imediatamente ao Economus Instituto de Seguridade Social,
sob as penas da Lei e das disposições contidas no Regulamento:
i.
As renovações do termo de guarda provisória emitidas pelo juizado da infância e da
juventude comprovando o andamento do processo de adoção, a cada semestre e sempre
que expirar o prazo de validade dos documentos precedentes, o que ocorrer primeiro, até
a formalização da adoção, quando o(a) menor passará à condição de meu(minha) filho(a);
ii.
O indeferimento do processo de adoção/ tutela/ curatela pelo juiz, o que acarretará na
imediata exclusão do menor/ tutelado/ curatelado como meu beneficiário(a) dependente do
Economus (anexar cópia do termo de guarda / tutela / curatela provisória contendo o
indeferimento do processo);
iii.
Qualquer alteração em relação aos meus dados cadastrais e de meus dependentes, por
escrito e por meio de documentos.
3. Declaro ainda que, tenho pleno conhecimento que devo cumprir as exigências normativas,
legais e quaisquer outras orientações emitidas pelo Economus e que declarações não
verdadeiras, incompletas e qualquer omissão de informação caracterizam comportamento
fraudulento, sujeitando-se as penalidades legais cabíveis, obrigando-me a indenizar o Economus
por quaisquer prejuízos financeiros gerados em virtude de eventual falsidade das informações
aqui prestadas.

_______________________________, ____ de _________________ de ___________.

_______________________________________________________________
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