
 

  

CERTIFICADO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificamos que ___________________________________________________ 

teve o seu pedido de inscrição ao Plano de Contribuição Variável do Infraprev 

homologado a partir de   de    de    , na condição 

de participante ativo, sob o n° de inscrição   , passando a ter assegurado 

todos os benefícios previstos no regulamento do plano, enquanto satisfizer as 

disposições do mesmo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diretor de Benefícios Diretor-superintendente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 
 

 
 

Ser empregado de patrocinadora do Infraprev e que  nao  esteja  em gozo 

de aposentadoria por invaIidez ou auxílio-doença concedidos pela 

Previdência Social. e requeira. por escrito, sua adesão  ao  Plano  de 

Contribuição Variável que será efetivada com a homologação  do  

respectivo pedido de inscrição. 

 
 

 

No caso de término do vínculo empregatício, o participante ativo, dentro 

do prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do recebimento do extrato 

Previdenciário, contendo as in fomações exigidas pela legislação, poderá 

optar pelo Beneficio Proporcional Diferido ou Autopatrocíno. Observadas 

as respectivas carências e condições previstas nos artigos 98 e 112 do 

Regulamento do Plano de  Aposentadoria  de  Contribuição Variável. 

O participante vincula do assumirá o custeio das despesas administrativas 

decorrentes da manutenção do Plano, assim como o Autopatrocinado 

efetuará as contribuições básicas, principal, administrativa e as demais 

contribuições, se for o caso, prevista no artigo 40 do  Regulamento  do 

Plano de Aposentadoria de Contribuição Variável. 

Beneficio Proporcional Deferido 

Elegibilidade: Três anos de contribuição ao plano 

Término do vínculo empregatício 

O participante nesta condição, e preenchido os requisitos de elegibilidade 

do Regulamento, fará jus a um dos benefícios do plano.  

 

 

 

Aposentadoria Normal 

E1egibilidade: Ter no mínimo 58 anos de idade 

Cinco anos de contribuição ao plano 

Término do vinculo empregatício 

Calculo: Consistirá de um renda mensal vitalícia de valor 

atuarialmente equivalence a 100% do saldo da conta total de 

participante na data do calculo, artigo 61 do Regulamento do lano 

de Aposentadoria de Contribuição Variável. 

Aposentadoria por Invalidez: 

Elegibi lidade: Ter no mínimo 12 meses de contribuição 

Estar aposentado por invalidez pela Previdência 

Social 

O periodo de carência referido neste artigo não será exigido nos 

casos de invalidez ocasionada por acidente de trabalho, artigo 60 do 

Regulamento do P lano de Aposentadoria de Contribuição Variável. 

Cálculo: Consistirá de uma renda mensal vitalícia de valor 

atuarialmente equivalente a 100% do saldo da conta total de 

participante na data do cálculo, artigo 61 do Regulamento do Plano 

de Contribuição Variável, não podendo ser inferior ao  valor 

(SRB-BP) artigo 62 do regulamento. O benefício não poderá ser 

reduzido caso seja resultado de conversão de auxílio-doença. 

Aposentadoria Antecipada 

Elegibilidade: Ter no mínimo 48 anos de idade 
Cinco anos de contribuição ao plano 

Cálculo: Consistirá de uma renda mensal de valor atuarialmente 

equivalente a 100% do saldo da conta total de participante na data 

do cá lculo, artigo 70 do Regulamento do Plano de Aposentadoria de 

Contribuição Variável. 

Auxílio-Doença 

Elegib ilidade: Ter no mínimo 12 meses de contribuição 

Estar em benefício de auxílo-doença pela 

Previdência Social 

O periodo de carência referido neste artigo não será exigido nos casos 

de auxílio-doença ocasionada por acidente de trabalho, artigo 71 do 

Regulamento do P lano de Aposentadoria de Contribuição Variável. 

 
Cálculo: Consistirá de uma renda mensal de valor atuarialmente 

equivalente a 100% do saldo da conta total de participante na data do 

cálculo, artigo 72 do Regulamento do Plano de Aposentadoria de 

Contribuição Variável.  

Pensão por Morte 

Elegibbilidade: Concessão  de  benefícios  de  pensão  por  morte  pela 
Previdência Social. 

Cálculo: Consi stirá de uma renda mensal de valor equivalente a l00% 

do saldo da conta total de participante na data do cálculo, artigo 79 do 

regulamento do plano de aposentadoria de contribuição variável, não 

podendo ser inferior ao valor (SRB-B P) x (0,50 + 0.10 x N) artigo 80 

do regulamento. Em caso de falecimento de assistido que tenha optado 

por renda mensal vitalícia, o cálculo será de 50% do benefício, mais 

10% por quota familiar, até o máximo de cinco. Na renda certa seus 

beneficiários continuarão recebendo o mesmo valor mesal de 

benefício. 

Auxílio-Reclusão 

Elegibilidade: Concessão de benefícios de auxílio-reclusão pela 

Previdéncia Social 

Cálculo: Consistá de uma renda mensal de valor atuarialmente 

equivalente a 100% do saldo de conta total de participante na data do 

cálculo, artigo 89 do Regulamento do Plano de Aposentadoria de 

Contribuição Variável, não podendo ser inferior ao valor ( SRB-B P) x 

(0.50 + 0.10 x N) artigo 80 do regulamento. 

Pecúlio por Morte 

Elegibilidade: Não há carência 

Cálculo: X vezes SRB onde SRB = Salário Real de Benefício e X é o 

valor inteiro escolhido pelo Participante que variando do mínimo de 5 

(cinco) até o máximo de 10 (dez), artigo 93 do Regulamento do Plano 

de Aposentadoria de Contribuição Variável. 

Resgate por Desligamento 

Elegibilidade: Término do vínculo empregatício 

Cá lculo: É a soma do saldo da conta de contribuição de participante 

com o saldo da conta de reserva transferida de participante. Caso o 

participante tenha mais de 05 (cinco) anos de contribuição ao plano, 

será acrescido de 2/12% (dois doze avos por cento) quantos forem o 

número de meses em que o participante tenha contribuido ao plano, 

até o máximo de 50% da soma do saldo da conta de reserva transferida 

de patrocinadora com a conta de Contribuição de patrocinadora, artigo 

11 5 do Regulamento do P lano de Aposentadoria de Contribuição 

Variável. 

Portabilidade 

Elegibilidade: Três anos de vinculação ao plano 

Término do vínculo empregatício 

Cálculo: Valor do direito acumulado que corresponderá a 100% (cem 

por cento) do saldo da conta total de participante. 

 

 

 

 

 

 

Condições para inscrição como participante do Plano 
Aposentadoria de Contribuição Variável 

Manutenção da qualidade de participante 

Requisitos de elegibilidade e forma de cálculo dos 
benefícios 


