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ASPECTOS PSICOLÓGICOS 
E BUROCRÁTICOS

O luto é um processo dinâmico, natural e uma 
resposta adaptativa diante da perda de algo ou 
alguém significativo. Existem várias formas de se viver 
o luto. Aspectos sociais, diferentes culturas, religiões e 
a história de vida de cada pessoa fazem com que essa 
experiência seja única para cada indivíduo. 

O luto acontece em fases: negação, raiva, barganha, 
depressão e aceitação. Esses estágios podem ou 
não acontecer em ordem e nem todas as pessoas 
passam por todos eles, mas espera-se um momento 
de aceitação em que, aos poucos, o enlutado vá 
retomando suas atividades com o passar do tempo. 

O luto também, em nossa cultura, envolve uma série 
de rituais, como velório, sepultamento, presença de 
familiares, conhecidos, e esses momentos contribuem 
para a aceitação da perda. Eventos como datas 
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comemorativas, aniversários, reuniões, celebrações, 
podem desencadear sentimentos internos que, 
inicialmente, podem ser intensos, mas, com o passar 
do tempo, ganham outro sentido à medida em que 
vamos ressignificando o luto e lidando com a saudade. 

O processo de perda não precisa ser vivido sozinho 
e você pode solicitar ajuda quando alguns sintomas 
psicológicos e comportamentais se tornarem 
presentes, sendo percebidos pelo enlutado ou por 
pessoas próximas, como:

Sentimento de tristeza frequente por um tempo 
prolongado; 
Quando os pensamentos e comportamentos 
começam a prejudicar as suas atividades do dia 
a dia e afetam as suas relações;
Se surgirem sintomas físicos como: insônia, 
agitação, dor de cabeça constante, falta de 
apetite.

Buscar ajuda de profissionais de saúde mental, como 
psiquiatras e psicólogos, pode ser mais um recurso 
para lidar com essa etapa, caso o sentimento perdure 
e se torne cada dia mais difícil lidar com a ausência. 



Lidar com a ausência nem sempre é uma experiência 
fácil. Cada indivíduo enfrenta esse momento de uma 
forma particular. Ainda que seja um evento social, 
mesmo rodeado de pessoas que compartilhem da 
mesma dor, pode ser um momento de solidão. A vida, 
apesar de não ser mais a mesma com a perda, pode 
ganhar outros significados e é possível um novo viver, 
mesmo com o luto. 

REFORCE A PROTEÇÃO 
À SUA FAMÍLIA

Perder um ente querido é um dos momentos mais 
difíceis na vida de uma pessoa. Contudo, a morte é 
inevitável e quem fica precisa tomar decisões. Para 
que as dificuldades desse processo sejam amenizadas, 
a AMPEB apoia seus associados de diferentes formas, 
oferecendo benefícios para que os familiares estejam 
preparados para quando essa ocasião tão dolorosa 
chegar.  

A entidade possui convênios com algumas funerárias, 
com o Cemitério Jardim da Saudade e oferece o 
pecúlio Mútua, além dos seguros de vida SulAmérica e 
Mapfre. Saiba mais sobre os serviços disponibilizados 
em parceria com a AMPEB:
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MÚTUA

O pecúlio Mútua é um seguro instituído pela AMPEB, 
não sendo vinculado a nenhuma seguradora. Por 
esta razão, é menos burocrático; não tem reajuste de 
IPCA e nem por faixa etária; quanto mais associados 
participantes, maior o valor do prêmio. Atualmente, o 
desconto por associado é de R$ 270,98 e o prêmio é 
de R$ 44.711,70.

A cada falecimento de associado da Mútua, 
é descontado 1% dos subsídios do cargo de 
promotor de Justiça substituto. O desconto 
ocorrerá integralmente no mês do falecimento 
ou no subsequente, vedado mais de um desconto 
no mesmo mês.  

Os associados que desejarem se vincular à Mútua 
deverão exibir laudo de sanidade física passado 
por órgão oficial e ficarão sujeitos a um prazo 
de carência de dois anos, quando tiverem idade 
inferior a 50 anos na data do ingresso; quatro 
anos, quando com idade superior a 50 anos e 
inferior a 60 anos; e seis anos, quando com idade 
superior a 60 anos.

Não é permitido o ingresso de associado com 
mais de 70 anos de idade.

9
Cartilha institucional de auxílio ao luto



10
ampeb.org.br • Outubro/22

SEGURO MAPFRE

A Mapfre garante o pagamento do seguro de vida 
ao beneficiário, caso ocorra a morte do segurado por 
causas naturais ou acidentais. Também estabelece 
uma indenização ao próprio segurado, caso seja 
constatada a sua invalidez permanente, total ou 
parcial por acidente. Tem prêmios que variam de R$ 
200 mil a R$ 600 mil e os descontos vão de R$ 52,88 
a R$ 2.871,50 mensais. 

A Mapfre exige que associados acima dos 66 anos 
cumpram uma carência de um ano para conseguirem 
receber os 100% do valor do seguro. A companhia 
somente aceita clientes com até 80 anos. O prazo 
para pagamento do capital segurado é de 30 dias 
após a entrega da documentação, que inclui, entre 
outras coisas, relatório médico assinado/ prontuário da 
internação e certidão de nascimento do beneficiário. 

SEGURO DE VIDA 
SULAMÉRICA

O associado que aderir ao seguro saúde SulAmérica 
também tem direito, automaticamente e sem custo, 
ao seguro de vida. Os beneficiários designados 
ou herdeiros legais recebem 100 vezes o valor da 
mensalidade atual do segurado titular. 



Outro benefício é o seguro remissão SulAmérica, que 
permite que cônjuge e filhos com 24 anos incompletos 
ou que sejam considerados incapazes permaneçam na 
apólice por cinco anos, sem os custos da mensalidade. 
Após esse período, a mensalidade é cobrada, mas não há 
período de carência. A permanência no plano é opcional.

Para ambos os seguros, os beneficiários precisam ter o 
plano de saúde SulAmérica vinculado à AMPEB. Eles não 
possuem carência e não há idade limite para adesão.

MAIS SUPORTE

A AMPEB possui convênios com as funerárias 
A Decorativa, Campo Santo e Fonte Nova, 
localizadas em Salvador. Os descontos variam de 
10% a 25% e os detalhes podem ser conferidos 
em nosso site;

O convênio com o Cemitério Jardim da Saudade 
garante 10% de desconto sobre os preços 
praticados nos aluguéis de jazigos e nas cremações. 
Os interessados podem entrar em contato através 
dos telefones (71)3183-0669/ 0674/ 0675/ 0677 ou
do e-mail adm.jarsau@abrigodosalvador.com.br, 
endereçando à Bárbara Brito;

A AMPEB não possui convênio com o Bosque da 
Paz. No entanto, através do Portal do Servidor do 
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Estado da Bahia, todos os servidores e membros
do Ministério Público da Bahia têm 5% de desconto 
nos serviços de sepultamento e cremação. Eles só 
precisam apresentar, no cemitério, um documento 
que comprove o vínculo com o Estado. Para mais 
informações, basta entrar em contato por meio dos 
telefones (71) 2201-4222/ 4202/ (71) 99219-0145;

Quando um membro do Ministério Público 
morre, seu cônjuge ou dependentes podem 
solicitar ao órgão o auxílio funeral;

Os dependentes legais podem solicitar pensão por 
morte junto à Suprev. O prazo para deferimento 
da pensão é de até seis meses, contando a partir 
da data do requerimento;

Tanto a solicitação do auxílio funeral quanto o 
pedido de pensão por morte são acompanhados 
pelo Serviço Social da AMPEB. Quando ocorre 
a morte de um associado, o setor faz contato 
com a família, presta esclarecimentos e orienta 
a respeito dos direitos que cabiam ao servidor 
falecido e à sua família;

A Assessoria Jurídica da AMPEB, por sua vez, 
verifica se o sócio tem alguma ação e fornece as 
devidas indicações aos familiares;



A AMPEB possui o serviço de psicoterapia para 
ajudar os associados e seus familiares a passarem 
pelo processo de luto. Os atendimentos podem 
ser feitos de forma presencial ou online;

O cônjuge/companheiro que possui vínculo 
previdenciário com o associado falecido é 
convidado a se tornar associado da AMPEB 
na categoria de sócio contribuinte, conforme 
estatuto;

Para que não haja problemas na hora da obtenção 
dos serviços, é importante que os associados 
atualizem com frequência as respectivas 
designações de beneficiários.

Convênios AMPEB
Para firmar novos convênios com

a AMPEB, entre em contato com o
Serviço Social por meio dos telefones

(71) 98884-0079/ (71) 3320-2312
ou acesse o site:
ampeb.org.br
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Em caso de sinistro por morte, é necessário anexar:
Aviso de Sinistro;
Cópia da Certidão de óbito do segurado;
Cópia do RG, CPF e comprovante de residência 
do segurado;
Cópia do Registro de Empregado e 
contracheque do mês do óbito;
Cópia do RG, CPF e comprovante 
de residência do beneficiário;
Certidão de casamento atualizada, 
emitida após o óbito;
Formulário de Registro de Informações 
Cadastrais e Autorização de Pagamento 
de todos os beneficiários;
Cartão-proposta com indicação de 
beneficiários. Na falta, enviar uma 
declaração informando a inexistência; 
Declaração dos únicos herdeiros efetuada 
por parente consanguíneo do segurado 
com duas testemunhas, informando quem 
e quantos são os herdeiros legítimos 
e se deixou companheiro. Reconhecer 
firma das assinaturas (caso não haja indicação 
de beneficiários).

DOCUMENTAÇÃO

MAPFRE
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Documentos necessários (TODOS 
AUTENTICADOS):

Aviso de sinistro (formulário próprio 
preenchido de próprio punho pelo médico, 
com firma reconhecida);
Cópia do RG e do CPF do sinistrado;
Certidão de nascimento atualizada do sinistrado;
Certidão de óbito; 
Cópia do boletim de ocorrência policial 
(em caso de acidente);
Cópia da Certidão de casamento (atual);
Declaração de convivência marital (caso não seja casado);
Declaração firmada em cartório com duas 
testemunhas idôneas, informando quantos 
e quais são os filhos deixados única e 
exclusivamente pelo segurado

Documentos necessários para os beneficiários:
Cópia do RG e CPF•
Formulário de Registro de Informações Cadastrais 
e Autorização de Pagamento de todos os beneficiários;
Cartão-proposta com indicação de beneficiários. 
Na falta, enviar uma declaração informando 
a inexistência;
Declaração dos únicos herdeiros efetuada 
por parente consanguíneo do segurado 
com duas testemunhas, informando quem 
e quantos são os herdeiros legítimos 
e se deixou companheiro. Reconhecer 
firma das assinaturas (caso não haja indicação 
de beneficiários).

SULAMÉRICA



MÚTUA

Certidão de óbito;
RG, CPF, dados bancários dos beneficiários;
Certidão de casamento;
Formulário de designação 
(o original consta nos arquivos da AMPEB) 
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Anotações
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