
Chegou a hora 
da sua 
aposentadoria.



Plano A

- Desligamento do Patrocinador;

- 10 anos de vinculação ao Plano;

- Concessão de Benefício pelo INSS;

- 55 anos de idade para mulheres e 58 para 

homens (para o benefício pleno).

Plano B

- Desligamento do Patrocinador;

- 120 meses de contribuição;

- Concessão de Benefício pelo INSS;

- 50 anos de idade.

O que é
Necessário?

Importante:

Caso ainda não possua as condições para 

aposentadoria, não se preocupe!

Você poderá continuar no Plano até possuir as 

condições necessárias e usufruir de seus 

recursos.



Plano A

- Quitação com recursos próprios;

- Desconto mensal em benefício.

Plano B

- Quitação com recursos próprios;

- Utilização do Pagamento Único;

- Desconto mensal em benefício.

Tem
Empréstimo?

Importante:

Para desconto mensal no benefício é importante 

considerar a margem consignável de 30% do 

rendimento líquido mensal.



Plano B

- Prazo Determinado;

- Prazo Indeterminado;

- Desconto Indeterminado com reversão 

em pensão.

Independente do tipo escolhido, o saldo 

remanescente, em caso de falecimento, é 

pago aos pensionistas ou herdeiros legais.

Tipos de 
Benefícios

Escolha a metodologia que melhor se adeque ao 

seu planejamento financeiro. Lembre-se que a 

opção é irreversível.



Planos A e B

- Requerimento;

- Cópia da rescisão do contrato de trabalho;

- Carta de Concessão do INSS;

- Cópia da identidade e CPF;

- Cópia do comprovante de conta bancária;

- Cópia do comprovante de endereço;

- Cópia da certidão de casamento;

- Certidão de nascimento de filhos menores ;

- Comprovante de pagamento de ensino de 

3º grau, pós-graduação ou mestrado para os 

beneficiários entre 21 a 24 anos;

- Declaração de inexistência de ação judicial 

contra a RFB, para fins de aplicação 

da IN 1343 da Receita Federal.

Documentos

Importante:

Todos os documentos devem ser apresentados 

juntamente com o requerimento, para que 

possamos  fazer a concessão.



Vamos conhecer os requerimentos, para 

entender como deve ocorrer o 

preenchimento correto.

Uma forcinha
para o futuro



Onde acompanho meu benefício?

No site da Previnorte são disponibilizados os 

contracheques, extratos e principais dados de 

pagamento.

Meu benefício é o mesmo até o final?

No caso do Plano A o benefício é reajustado 

anualmente de acordo com o INPC do ano 

anterior. No Plano B há o recálculo com base 

no valor atualizado do Saldo de Conta.

Quais os descontos incidentes?

Contribuição/Custeio Administrativo e 

Imposto de Renda.

Preciso requerer  de imediato?

Não. Você quem escolhe o melhor momento 

para solicitar seu benefício.

Posso rever meu prazo de recebimento? 

(Plano B)

Sim. A partir do segundo recálculo.

Tenho 13º?

Sim. No caso do Plano B esta opção é 

facultativa.



Posso fazer contribuições adicionais?

Sim. A qualquer momento.

Que dia ocorrem os pagamentos?

Dia 25 de cada mês.

Quando vou receber?

Dia 25 do mês posterior à apresentação do 

requerimento completo.

Minha senha no site muda?

Não.  Permanece a mesma senha.

Qual a minha matrícula na Previnorte?

A mesma do período de atividade na 

patrocinadora.

Devo declarar os valores recebidos no IR?

Sim. A Previnorte disponibiliza o informe de 

rendimentos no site até o final do mês de 

fevereiro de cada ano.



Tributação
IR



Base de cálculo em R$ Alíquota Parcela a deduzir 
do Imposto R$

Até 1.903,98 - -

De 1.903,99 até 2.826,65 7,5% 142,80

De 2.826,66 até 3.751,05 15% 354,80

De 3.751,06 até 4.664,68 22,5% 636,13

Acima de 4.664,68 27,5% 869,36

Tabela Progressiva



Tabela Regressiva

Prazo de Acumulação Alíquota - IR

Igual ou inferior a 2 anos 35%

De 2 a 4 anos 30%

De 4 a 6 anos 25%

De 6 a 8 anos 20%

De 8 a 10 anos 15%

Superior a 10 anos 10%



1 – Acesse www.Previnorte.com.br

2 – Clique em “Portal do Participante”

3 – Digite CPF e Senha

4 – Escolha a opção Benefícios >> Simulação 

pelo valor da contribuição;

5 – A página aberta mostrará seu saldo. 

Clique em continuar simulação.

6 – Complete as informações de Tempo  de 

Recebimento e Percentual de Pagamento 

Único.

7 – Clique em “Simular Benefício”

Simulações

Importante:

Lembre-se, sua senha no site da Previnorte é a 

mesma. Se não lembrar, clique em “Esqueci 

minha Senha”.



Relacionamento com Participantes

relacionamento@previnorte.com.br

0800 941 8966


