SOLICITAÇÃO DE CARTEIRINHA DA CAAMS
PARA DEPENDENTE
O usuário do convênio, por ocasião do atendimento, torna-se indispensável a
identificação da carteirinha de dependente da CAAMS, expedida pelo setor de Serviço
Social da Instituição, com exceção do advogado (a) que apresenta a carteira da Ordem
dos Advogados do Brasil.
Para a confecção das Carteirinhas são necessários os seguintes documentos:
 Requerimento feito pelo titular, solicitando a inclusão dos dependentes no convênio
(encaminhar à Diretora da CAA/MS);
 Cópia da carteira da OAB/MS do Advogado (a);
 Cópia dos documentos pessoais dos dependentes;
 No caso de filhos menores, cópia da certidão de nascimento;
 São considerados dependentes filhos até 18 (dezoito) anos;
 Filhos (o) até 24 (Vinte e quatro) anos, se estudantes (e) trazer os (o) comprovantes
(e);
 Serão também considerados dependentes, mediante comprovação, os incapazes ou
parentes, cuja guarda lhe for atribuída por decisão judicial;
 Cônjuge: Cópia da Certidão de casamento ou Declaração de união estável.

OBS: As cidades do interior do Estado poderão estar encaminhando para o Setor de
Serviço Social, os documentos para a confecção da carteirinha.

IMPORTANTE: Para confecção da carteirinha o advogado deve estar quite
com suas obrigações junto a OAB/MS e CAAMS.

Modelo do requerimento em anexo.
E-mail: social@caams.org.br / Aos cuidados - S. Social.
Informações: Daniela (Assistente Social CAAMS) contato: (67) 3318-4861.

À Diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados de Mato
Grosso do Sul,
______________________________________________________
____, brasileiro (a), advogado (a), inscrita na OAB/MS sob nº__________ ,
portador

(a)

da

Cédula

de

_________________________________,
_______________________residente

Identidade
Titular

e

do

domiciliado

RG
CPF

nº
nº

(a),

,
Rua

___________________________________________nº________________
____,

bairro__________________

,Bl__________________,

apart.____________ , Fone residencial___________________ , Fone
comercial________________

,

Cel

__________________

,

Cep___________________ , cidade ____________________________ MS, e-mail_____________________, Vem através deste, REQUERER a
inclusão dos seus dependentes no Convênio da CAAMS, para que sejam
confeccionadas as carteirinhas, juntando para tanto os documentos
necessários. Nestes Termos, Pede Deferimento.
Campo Grande, _____de ___________de___________.

___________________________

