
 

 

CERTIFICADO 
 

 

 

 

Certificamos que ___________________________________________________ 

teve o seu pedido de inscrição ao Plano Associativo Infraprev I, 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. 

 

 

 

 

 

 

          Diretora de Benefícios        Diretora-superintendente 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
O pedido de ingresso como Participante no Plano, administrado pela 
Entidade, e facultativo e poderá ser efetuado pelo associado ou membro 
do Instituidor. Por escrito por meio de formulário fornecido pela entidade. 
 
 
 
 

 

 
O Participante, observadas as condições estipuladas neste Regulamento, 
poderá optar por um dos institutos previstos no artigo 71 por meio do 
termo de opção, que deverá ser protocolado na Entidade no prazo de 60 
(sessenta) dias a contar da data da entrega do extrato de que trata o 
artigo 73 ao Participante. 

Beneficio Proporcional Defirido 

A Pensão por Morte somente será concedida aos beneficiários do 

participante que ne na data do falecimento estava recebendo benefício, se 

não tiver decorrido o prazo definido pelo participante para recebimento do 

benefício ou esgotado o saldo de conta total, de acordo com a forma de 

pagamento escolhida pelo participante.  

 

Elegibilidade: Minimo 1 (um) ano de tempo de vinculação ao Plano -TVI. 
Perda da condição de associado ou membro do Instituidor e que nessa 
data não tenha direito a receber o Benefício de Aposentadoria Normal 
nem de Aposentadoria por Invalidez e não requerer a Aposentadoria 
Antecipada nem optar pelo instituto da Portabilidade ou do Resgate de 
Contribuições poderá optar pelo instituto do benefício proporcional 
diferido.  

 

 
 

Aposentadoria Normal 

E1egibilidade:  Ter, no minimo 55 (cinquenta e cinco) anos de idade 

Ter,no mínimo 5 (cinco) de tempo 

de vinculação ao Plano. 

Calculo: A Aposentadoria Normal consistirá em uma renda mensal 

inicial correspondente ao resultado obtido com a Transformação do 
Saldo de Conta Total remanescente, na Data de Início do Benefício, 
conforme opção do Participante por uma das formas de renda previstas 
no artigo 69 deste Regulamento. 

Aposentadoria por I nvalidez. 

Elegibilidade: A Aposentadoria por Invalidez será concedida ao 
Participante em caso de invalidez total e permanente, devidamente 
comprovada por meio de perícia médica indicada pela Entidade ou 
pela sociedade seguradora contratada nos termos do artigo 29 deste 
Regulamento.  

Na hipótese de concessão do benefício de aposentadoria por invalidez 
pela Previdência Social, não será exigida a perícia médica indicada pela 
Entidade. 
Os Participantes poderão optar pela Parcela Adicional de Risco - PAR, 
se existir, que correspondera a cobertura adicional destinada a 
complementar os Benefícios de Aposentadoria por Invalidez e de 
Pensão por Morte de Participante, previstos neste Regulamento. 

Cálculo:  A Aposentadoria por Invalidez consistira em uma renda 

mensal inicial correspondente ao resultado obtido com a Transformação 
do Saldo de Conta Total remanescente, na Data de Início do Benefício, 
conforme opção do Participante por uma das formas de renda previstas 
no artigo 69 deste Regulamento. 

Aposentadoria Antecipada 

E1egibilidade:  Ter, no minimo 48 (quarenta e oito) anos de idade, ou 

Ter,no mínimo 10 (dez) de tempo 

de vincuulação ao Plano. 

Cálculo: A Aposentadoria Antecipada consistira em uma renda mensal 

inicial correspondente ao resultado obtido com a Transformação do 
Saldo de Conta Total remanescente, na data de início do benefício, 
conforme opção do participante por uma das formas de renda previstas 

no artigo 69 deste Regulamento. 
 

Pensão por Morte 

Elegibilidade: Pensão por Morte será concedida, sob a forma de 

renda mensal, aos beneficiários do participante. 
Cálculo: A Pensão por Morte somente será concedida aos 

beneficiários do participante que na data do falecimento estava 
recebendo benefício se não tiver decorrido o prazo o prazo definido 
pelo Participante para recebimento do Benefício ou esgotado o Saldo 
de Conta Total, de acordo com a forma de pagamento escolhida pelo 
participante. 
 
A Pensão por Morte referente ao Participante que, na data do 
falecimento não recebia Benefício do Plano observara a forma de 
pagamento escolhida pelo Beneficiário entre: 
I - Pagamento único, na forma de pecúlio, no valor de 100% (cem por 
cento) do Saldo de Conta Total remanescente; ou 
II - Renda mensal de acordo com uma das formas de pagamento 
previstas no artigo 69 deste Regulamento. 

Benefício Proporcional 

E1egibilidade:  Ter, no minimo 48 (quarenta e oito) anos de idade, ou 

Ter,no mínimo 10 (dez) de tempo 

de vinculação ao Plano. 

Cálculo:  O Benefício Proporcional consistira em uma renda mensal 

inicial correspondente ao resultado obtido com a Transformação do 
Saldo de Conta Total remanescente, na Data de Início do Benefício, 
conforme opção do Participante por uma das formas de renda 
previstas no artigo 69 deste Regulamento. 
 

Instituto do Resgate de Contribuições 

Elegibilidade : O Participante terá direito a receber o Resgate de 

Contribuições, mediante o protocolo do termo de opção na Entidade, 
desde que não esteja recebendo Benefício pelo Plano e conte com, 
no mínimo, 36 (trinta e seis) meses de Tempo de Vinculação ao Plano 
- TVP. 

Cálculo: O Participante que optar pelo Resgate de Contribuições 

terá direito a resgatar 100% (cem por cento) do saldo das Contas de 
Participante previstas no artigo 23, registrado na Entidade no 1º 
(primeiro) dia do mês do protocolo do termo de opção na Entidade. 
 

Do Instituto da Portabilidade 

Elegibilidade: O Participante que não esteja em gozo de benefício 

poderá optar pelo instituto da portabilidade. 
 
Manifestada a opção do Participante peia Portabilidade, o Infraprev 
emitirá o Termo de Portabilidade e providenciará a transferência dos 
recursos diretamente para o plano de benefícios receptor, na forma 
prevista na legislação vigente. 

 

 

 

 

 

Condições para inscrição como participante do Plano 
Associativo Infraprev I - ANEI 

Manutenção da qualidade de participante 

Requisitos de elegibilidade e forma de cálculo dos 
benefícios 


