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O que é o Plano Valor Previdência?
O Plano Valor Previdência é um plano Instituído, estruturado na modalidade de Contribuição Definida. Nesse
tipo de plano apenas o participante paga contribuição e define o quanto pode contribuir. O valor da renda
programada depende do montante acumulado durante o tempo de participação no plano. Para fazer
parte do Valor Previdência é necessário que uma figura jurídica, ao qual a pessoa física é associada, celebre
um convênio de adesão ao Plano.

Quem pode aderir ao Plano Valor Previdência
FAMÍLIA - para familiares dos empregados do Sebrae que são participantes
do Plano SEBRAEPREV e associados da Federação Nacional das Associações
do Sebrae - Fenasebrae;
FENACONPREV - para os empregados, dirigentes, membros do Instituidor,
contadores associados e familiares dos associados da Federação Nacional das
Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias,
Informações e Pesquisas - Fenacon; e
CORECONPREV - para economistas associados, cônjuges e dependentes econômicos
dos associados do Conselho Regional de Economia do Distrito Federal e do Mato
Grosso do Sul - Corecon-DF e MS.
OPBBPREV - para Pastores associados, cônjuges e dependentes econômicos dos
associados do Ordem dos Pastores Batistas do Brasil - OPBB.
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Quais as vantagens do Plano Valor Previdência?
Sem taxa de carregamento;
A taxa de administração é umas das menores do mercado, acesse nosso portal e confira (sebraeprevidencia.com.br);
O participante pode escolher o valor da contribuição;
Possibilidade de inscrever parentes de até o terceiro grau e vínculo afetivo;
O participante pode indicar a idade para solicitar o benefício de aposentadoria programada, no ato da adesão, e essa
idade poderá ser modificada a qualquer tempo, desde que não inferior a 18 anos;
Liberdade para indicar qualquer pessoa como beneficiário, e ainda determinar qual o percentual cada um poderá
receber;
Benefícios previdenciários de aposentadoria programada, aposentadoria por invalidez e pensão por morte;
Liberdade para fazer contribuições esporádicas, em qualquer momento, para aumentar o valor da renda;
Liberdade para alterar o valor da contribuição a qualquer tempo;
As contribuições para o Plano podem ser abatidas no imposto de renda, até o limite de 12% do rendimento bruto anual
(IN SRF n° 588/2005);
Toda a rentabilidade obtida com os investimentos é repassada para o participante.

Quem pode ser beneficiário do Plano Valor Previdência?
No Plano Valor Previdência, qualquer pessoa pode ser inscrita como beneficiário do participante, independentemente de ter ou não grau de parentesco. Em caso de ausência de beneficiários, não haverá pagamento de
pensão por morte e o Saldo de Conta será de direito dos herdeiros legais. Ocorrendo a indicação de mais de
um beneficiário, o Participante deverá informar o percentual que caberá a cada um deles no rateio.
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Como é feita a adesão ao Plano Valor Previdência?
De forma eletrônica, por meio do formulário disponível no site
sebraeprevidencia.com.br

Imposto de Renda Progressivo ou Regressivo?
No ato da adesão a qualquer plano, o participante tem que escolher o regime de tributação que será utilizado na época em que for receber a renda.
Trata-se de uma obrigação imposta pela legislação tributária.
Regime Progressivo - os recebimentos oriundos do fundo de previdência privada funcionam
como se você estivesse recebendo um salário. Há uma tributação na fonte que depois será
“ajustada” quando você fizer a declaração de ajuste anual do imposto de renda.
No caso de resgate de contribuições, aplica-se a alíquota de 15% a título de antecipação do imposto devido, compensável na declaração anual;
Renda (em R$)

Alíquota

Valor da Dedução (R$)

Até 1.903,98

0%

---

De 1.903,99 até 2.826,65

7,5%

142,80

De 2.826,66 até 3.751,05

15%

354,80

De 3.571,06 até 4.664,68

22,5%

636,13

Acima de 4.664,68

27,5%

869,36
Tabela vigente em 08/2021.
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Regime Regressivo - A tributação sobre a sua reserva
acumulada será exclusiva na fonte e definitiva. Nesse
regime, como o próprio nome diz, o percentual de
desconto do Imposto de Renda sobre o valor do
benefício pago ao participante diminui com o tempo
de permanência no plano. A definição da alíquota a
ser utilizada para a retenção do IR será apurada no
momento da concessão da renda ou no resgate de
acordo com o prazo de acumulação dos recursos.

Prazo de acumulação dos recursos

Alíquota deﬁni�va na fonte

Até 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%

Quais são os tipos de contribuições?
No Plano Valor Previdência o participante define com quanto pode contribuir e o valor da renda programada depende do montante acumulado durante o período de contribuição.
Contribuição Básica:
O valor da Contribuição Básica deverá
ser definido pelo Participante no ato da
inscrição no Plano.

Contribuição de Risco:
Contribuição facultativa para cobertura
dos riscos de morte e invalidez.

Contribuição Voluntária:
De caráter facultativo, será realizada por
qualquer Participante no valor e periodicidade por ele escolhidos.
Contribuição Eventual:
De caráter facultativo, será realizada em
valor e periodicidade livremente escolhidos, pelo Instituidor ou por Empregador,
mediante contrato específico celebrado
com o SEBRAE PREVIDÊNCIA.
As contribuições poderão ser feitas mediante débito
em conta corrente, boleto bancário ou outra forma
de cobrança instituída pelo SEBRAE PREVIDÊNCIA.
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E se o participante não pagar a Contribuição Básica?
O participante não terá a inscrição cancelada no Plano devido ao não pagamento da contribuição.
O pagamento de Contribuições Básicas com atraso resultará no recolhimento de multa de mora, definida no Plano de Custeio,
sobre o valor das contribuições em atraso, sendo destinada à cobertura das despesas administrativas do Plano.
Será facultado ao Participante, a qualquer momento, suspender sua Contribuição Básica, pelo período de até 12 meses. Durante
o período de suspensão, o Participante será denominado Participante Suspenso.
A suspensão do pagamento da Contribuição Básica não importa na suspensão da Contribuição de Risco, que poderá ser mantida
para que o Participante não perca a cobertura do Capital Segurado para os benefícios de morte e invalidez durante o período de
suspensão da Contribuição Básica.

O que é Cobertura de Risco?
A Cobertura de Risco junto à Sociedade Seguradora será realizada por meio da contratação do Capital Segurado. Essa cobertura é destinada a complementar os Benefícios de Aposentadoria por Invalidez e de Pensão por Morte.
As condições de contratação, carência, vigência, renovação e eventual suspensão ou cancelamento do Capital Segurado
serão disciplinados na apólice do seguro.
O valor do Capital Segurado será livremente escolhido pelo Participante dentre as opções disponibilizadas pela Sociedade
Seguradora e repercutirá no correspondente valor da Contribuição de Risco.
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Quais são os benefícios do Plano Valor Previdência?
O Plano Família oferece 3 benefícios:

Aposentadoria
Programada
Aposentadoria
por Invalidez
Pensão
por Morte
Programada

Idade mínima de 18 anos para requerimento da renda Programada e o participante pode escolher como quer
receber o valor, dentre as opções de
recebimento previstas no regulamento
do Plano.

Por
Invalidez
O benefício de Aposentadoria por Invalidez será concedido ao Participante que
tiver sua Invalidez confirmada por perícia médica efetuada por especialista indicado pelo SEBRAE PREVIDÊNCIA e/ou
pela Sociedade Seguradora.
Para quem tem seguro, ou seja, que
realiza a Contribuição de Risco
O participante terá direito a uma renda
mensal calculada a partir do saldo de
Contribuições Básicas, aportes recolhidos ao Plano (se houver) acrescido do
Capital Segurado, desde que a invalidez
seja aceita pela Sociedade Seguradora.
Para quem não tem seguro, ou seja,
que não realiza a Contribuição de
Risco
O participante receberá uma renda
calculada a partir do saldo de

contribuições e aportes (se houver) recolhidos ao Plano.
Pensão por
Morte

Para quem tem seguro, ou seja, que
realiza a Contribuição de Risco
Os beneficiários do participante terão direito a uma renda mensal calculada a
partir do saldo de Contribuições Básicas,
aportes recolhidos ao plano (se houver)
acrescido do Capital Segurado pela Sociedade Seguradora. Na falta beneficiário, o saldo será pago em parcela única,
aos herdeiros legais.
Para quem não tem seguro, ou seja,
que não realiza a Contribuição de
Risco
Os beneficiários do participante receberão uma renda calculada a partir do
saldo de contribuições e aportes (se
houver) recolhidos ao Plano.
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Quais as formas de recebimento dos benefícios?
O Participante ou seus Beneficiários, quando do requerimento de Benefício assegurado pelo Plano, terão à
disposição as seguintes formas de recebimento:

I - receber, como adiantamento, em prestação única, até 25% (vinte e cinco por cento) do Saldo da

Conta de Participante; e
II - a transformação, em renda, do valor restante do Saldo da Conta de Participante, conforme uma das
alternativas seguintes:
a) renda mensal, em número constante de quotas, por um período de no mínimo 5 (cinco) anos e
no máximo 20 (vinte) anos;
b) renda mensal, equivalente à aplicação de um percentual entre 0,1% (um décimo por cento) e
2% (dois por cento) sobre o Saldo da Conta de Participante.

Quais são os Institutos?
Benefício
Proporcional
Diferido

Portabilidade

Para optar pelo BPD, o Participante precisa ter cessado o vinculo associativo com o Instituidor;
não ser elegível ao recebimento de qualquer Benefício assegurado pelo Plano; e, essa opção,
implica na suspensão do pagamento das Contribuições Básicas ao Plano. A opção pelo BPD
não impede posterior opção pelos institutos da Portabilidade ou do Resgate.
O participante poderá optar pelo Instituto da Portabilidade, podendo transferir os recursos financeiros correspondentes ao seu saldo da Conta de Participante para outro plano de previdência
complementar, desde que não esteja em gozo de benefício assegurado pelo Plano.
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Resgate

Para o recebimento do valor decorrente da opção pelo instituto do Resgate, o Participante
deverá ter cumprido o prazo mínimo de carência de 36 (trinta e seis) meses, contados a partir da
data de inscrição no Plano, observado disposto na legislação e normas em vigor.
O Resgate será efetuado na forma de pagamento único ou parcial, 20% a cada 2 anos, após a
carência, ou ainda por opção do Participante, em até 12 (doze) parcelas mensais.

A minha inscrição pode ser cancelada?
O participante pode solicitar o cancelamento da sua inscrição no Plano Valor Previdência a qualquer
momento. O cancelamento implicará na perda dos direitos previstos no plano e no cancelamento automático da inscrição dos seus Beneficiários. O saldo em conta poderá ser regatado ou portado, obedecendo às
condições previstas no regulamento e/ou legislação vigente.
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Expediente
Conselho Deliberativo

Órgão colegiado representativo, com a finalidade de deliberar sobre as diretrizes administrativas da SEBRAE
PREVIDÊNCIA e definir a política de investimento para aplicação do patrimônio. É a instância máxima de decisão da entidade.

Conselho Fiscal

É o órgão de fiscalização e controle interno da gestão do SEBRAE PREVIDÊNCIA.

Diretoria Executiva

É quem administra o SEBRAE PREVIDÊNCIA. Opera os planos de benefícios da entidade conforme as diretrizes
estabelecidas pelo Conselho Deliberativo.

Instituto Sebrae de Seguridade Social
SEPN, Quadra 515, Bloco C, loja 32, 1º andar
CEP:70.770-503 - Brasília, DF
(61) 3327-1669
relacionamento@sebraeprev.com.br
www.sebraeprevidencia.com.br
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