CARTILHA
PREVIDENCIARIA
CONHECER PARA CONFIAR.
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DE RIO DO SUL
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Apresentação

Prezado Servidor,

É com grande satisfação que apresentamos a Cartilha Previdenciária
dos servidores públicos municipais em sua primeira edição.

O objetivo desta cartilha é orientar e esclarecer os servidores quanto
aos seus direitos e deveres.

Entendemos que é de grande importância a participação do
servidor municipal nos destinos do Regime Próprio de
Previdência de nossa cidade e sendo assim, elaboramos esta
cartilha, de forma clara e objetiva para abordar um assunto tão
complexo e necessário, após uma vida de trabalho ao Município e
de contribuições previdenciárias recolhidas a este Regime Próprio
de Previdência Social (RPPS).

A previdência social é dinâmica e está em constante mudança, razão
pela qual o Rio do Sul PREV está em constante evolução.

Ressaltamos que o nosso Instituto de Previdência é a garantia de
um futuro melhor tanto para o servidor quanto para seus
dependentes e nossa expectativa com a edição desta Cartilha é de
que você, servidor, passe a CONHECER PARA PODER CONFIAR!
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O que significa Previdência
Social?

A Previdência Social nada mais é que um seguro social garantido
pela Constituição Federal aos trabalhadores/servidores e a seus
dependentes.
A Previdência Social tem como objetivo garantir a proteção do
segurado por meio de um benefício futuro em situações de idade
avançada, tempo de contribuição, perda da capacidade laborativa
ou morte.

No Brasil existem três Regimes de Previdência, sendo deles 2
regimes previdenciários básicos e de caráter obrigatório e 1
regime previdenciário de caráter complementar:

Regime Geral de Previdência Social - RGPS.
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS.
Regime de Previdência Complementar - RPC.
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E em qual desses regimes
os Servidores efetivos da
Prefeitura municipal
estão?
Os servidores efetivos que atuam junto a Prefeitura de
Rio do Sul, são regulamentados pelo Artigo 40 da
Constituição Federal de 1988 e a Lei Complementar n°
432/2019 de 04/10/2019 que dispõe sobre o Instituto
de Previdência Social dos Servidores Públicos do
Município de Rio do Sul.

Mas como assim
Instituto? não era FAP?
No ano de 1992, através da Lei Complementar nº. 02/92 foi
instituído o FUNDO DE APOSENTADORIA, PENSÕES E
SEGURIDADE SOCIAL - FAS, que tinha como objetivo as
aposentadorias, pensões e seguridade social.
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Mas como assim
Instituto? não era FAP?

No ano de 2001, através da Lei Complementar nº. 73/2001 que
alterou a LC nº. 02/92, a dispor SOBRE O REGIME PRÓPRIO
DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
TITULARES DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO DOS
PODERES LEGISLATIVO, EXECUTIVO E DAS FUNDAÇÕES
PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL. Frente a esta Lei
Complementar o FAS, passou a se chamar FAP.
E finalmente no ano de 2019, através da Lei Complementar nº.
432/2019 o até então FAP, passou por uma nova reestruturação e
criação do Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos de Rio do Sul - Rio do Sul PREV.

Como podemos ver o FAS, FAP e Rio do Sul PREV tem o mesmo
objetivo, que é garantir a proteção de seus segurados, visando um
benefício futuro, seja ele de aposentadoria ou pensão.
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E qual a vantagem de mudar de
Fundo para Instituto?

Como vimos anteriormente o objetivo de Fundo ou
Instituto é garantir nosso benefício de
aposentadoria ou pensão, mas além disto com a
nova reestruturação temos como vantagem maior
autonomia administrativa, estrutura própria de
pessoal, segurança jurídica, entre outras.
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Como funciona a
Estrutura Administrativa
do Instituto?

A Estrutura Administrativa do Instituto é composta através
do funcionamento dos seguintes órgãos:
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, que é o órgão
responsável por decidir as políticas, as normas e as
diretrizes gerais de administração.
Trata-se de um conselho que discutirá e tomará todas as
decisões de maior importância sobre a vida do Rio do Sul
PREV. É composto por 9 conselheiros, sendo 5 servidores
eleitos, destes 3 são servidores ativos e 2 servidores
aposentados, 1 representante do Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais de Rio do Sul e Região, 1 indicado pelo
poder legislativo e 2 pelo poder executivo.
CONSELHO FISCAL, trata-se do conselho com
competência para fiscalizar e controlar todos os atos de
gestão do Rio do Sul PREV. É composto por 3 conselheiros
eleitos, dois servidores ativos e um inativo.
COMITÊ DE INVESTIMENTOS, que é um órgão de
suporte técnico e de assessoramento no processo decisório
quanto a elaboração e execução da política de
investimentos, a qual trata dos recursos garantidores das
reservas técnicas do plano de benefícios do Regime Próprio
de Previdência Social do Município de Rio do Sul,
observadas as exigências do Ministério da
Economia/Secretaria Especial de Previdência.
É composto por 3 membros.
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Quem administra o Instituto?

DIRETORIA EXECUTIVA é o órgão responsável pela
execução das atividades do dia a dia da Autarquia. É a
Diretoria Executiva que realiza as atividades de
atendimentos dos segurados, a análise dos processos
de concessão de benefícios previdenciários e outras
atividades necessárias ao bom andamento dos
serviços. Composta pelo Diretor Executivo, Agentes
Administrativos, Procurador Previdenciário e
Contador.
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Já vimos como é que funciona
a estrutura do Instituto e que
todos os servidores em cargos
EFETIVOS do município de
Rio do Sul estão assegurados,
mas posso perder a qualidade
de segurado?
A resposta é SIM!
A perda da qualidade de segurado, com obrigatoriedade de
recolhimento previdenciário, ocorre:
1 - Pelo falecimento;
2-

Pela

judicial

demissão
transitada

periódica

de

ou

exoneração

em

julgado,

desempenho

em

virtude

procedimento

ou

processo

de
de

sentença
avaliação

administrativo

devidamente concluído nos termos do Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Rio do Sul;
3- Pelo não recolhimento das contribuições previdenciárias
devidas ao Rio do Sul Prev.

Neste último item, estão abrangidos também os servidores
afastados ou licenciados sem remuneração, haja vista, que seja
OBRIGATÓRIO

por

parte

do

mesmo,

o

recolhimento

da

contribuição previdenciária na sua integralidade, englobando
as partes do segurado e patronal.
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E se o servidor vier a falecer,
quem terá direito a ser seu
dependente?

1 - o cônjuge;
2 - o cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato,
que recebe pensão alimentícia judicial;
3 - o companheiro ou companheira que comprove união
estável como entidade familiar;
4 - o filho que seja menor de 21 (vinte e um) anos;
5 - o filho que seja inválido ou que tenha
deficiência;intelectual ou mental, mediante comprovação de
laudo;
6 - os pais, desde que comprovem dependência econômica do
servidor;
7 - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de
21 (vinte e um) anos, desde comprovada a dependência
econômica.

A existência de dependentes indicados nos itens 1 ao 5 EXCLUI
o direito ao benefício dos indicados nos itens subsequentes.
A concessão de pensão aos beneficiários de que trata o item 6
EXCLUI o beneficiário referido no item 7.
Considera-se

dependente

econômico,

a

pessoa

cujas

necessidades de subsistência dependam única e exclusivamente
das verbas fornecidas pelo segurado.
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E os dependentes também
podem perder a qualidade de
segurado?

A resposta também é SIM!
A perda da qualidade de dependente ocorre:
I - Para o cônjuge ou companheiro:
a) pela separação judicial, divórcio ou dissolução de união
estável, enquanto não lhe for assegurada a prestação de
alimentos;
b) pela anulação do casamento, quando a decisão ocorrer após
a concessão da pensão ao cônjuge;
c) pelo óbito; ou
d) por sentença judicial transitada em julgado.
II - Para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, ao
completar vinte e um anos de idade, salvo se for inválido.
a) ao completarem vinte e um anos de idade;
b) ao casar;
c) ao iniciarem uma atividade remunerada;
d) ao abrirem estabelecimento civil, comercial ou da
existência de relação de emprego, desde que, em função deles,
o menor com dezesseis anos completos tenha economia
própria; ou
e) ao serem emancipados, pelos pais, ou de um deles na falta
do outro, mediante instrumento público, independentemente
de homologação judicial, ou por sentença do juiz, ouvido o
tutor, se o menor tiver dezesseis anos completos.
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III - Para os dependentes em geral:
a) pela cessação da invalidez, em se tratando de beneficiário
inválido, o afastamento da deficiência, em se tratando de
beneficiário com deficiência, ou o levantamento da interdição,
em se tratando de beneficiário com deficiência intelectual ou
mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz;
b) pelo falecimento; ou
c) Pelo matrimônio ou pela união estável.
O exercício de atividade remunerada, inclusive na condição de
microempreendedor individual, não impede a concessão ou
manutenção da cota da pensão de dependente com deficiência
intelectual, mental ou com deficiência grave.

E QUAIS SÃO OS
BENEFÍCIOS PAGOS
PELO RIO DO SUL
PREV?
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O Rio do Sul PREV
compreende os seguintes
benefícios:

Para os servidores
1. aposentadoria voluntária por idade e tempo de
contribuição
2. aposentadoria voluntária por idade
3. aposentadoria especial de professor
4. aposentadoria por incapacidade Laborativa
5. aposentadoria compulsória

Para os dependentes
1. pensão por morte
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Aposentadoria por Tempo de Contribuição
O servidor fará jus à aposentadoria por tempo de contribuição, com
proventos integrais ao tempo de contribuição, pela regra do Art. 2º da EC
nº.

41/2003,

desde

que

preencha,

cumulativamente,

os

seguintes

requisitos:

Data de Ingresso = Até 16/11/1998
Homem = 53 anos de idade + 35 anos de contribuição +
pedágio (acréscimo de tempo) de 20%, calculado sobre o
tempo que faltava em 16/12/98; + 05 anos no cargo efetivo.
Mulher = 48 anos de idade + 30 anos de contribuição +
pedágio (acréscimo de tempo) de 20%, calculado sobre o
tempo que faltava em 16/12/98; + 05 anos no cargo efetivo.
Valor dos proventos:
Aplicação da média aritmética simples, com redução de 5%
nos proventos a cada ano que antecipa os 55 anos, se mulher e
os 60 anos, se homem.
REAJUSTE DO BENEFÍCIO: Nas mesmas datas e com os
mesmos índices utilizados para o reajuste dos benefícios do
RGPS.
Sem paridade
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Aposentadoria por Tempo de Contribuição
O servidor fará jus à aposentadoria por tempo de contribuição, pela
regra

do

art.

6º

da

EC

nº.

41/2003,

desde

que

preencha,

cumulativamente, os seguintes requisitos:

Data de Ingresso = Até 31/12/2003

Homem = 60 anos de idade+ 35 anos de contribuição+ 20 anos
de serviço público+ 10 anos de carreira+ 05 anos no cargo
efetivo
Mulher = 55 anos de idade+ 30 anos de contribuição+ 20 anos
de serviço público+ 10 anos de carreira+ 05 anos no cargo
efetivo
Valor dos proventos:
Última remuneração do cargo efetivo (Integralidade).
REAJUSTE DO BENEFÍCIO: Nas mesmas datas e com os
mesmos índices utilizados para o reajuste dos benefícios do
RPPS.
Com paridade
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Aposentadoria por Tempo de Contribuição
O servidor fará jus à aposentadoria por tempo de contribuição, pela
regra

do

art.

3º

da

EC

nº.

47/2005,

desde

que

preencha,

cumulativamente, os seguintes requisitos:

Data de Ingresso = Até 31/12/2003

Data de Ingresso= Até 31/12/2003
Homem = 35 anos de contribuição+ 25 anos de serviço
público+ 15 anos de carreira+ 05 anos no cargo efetivo+
redução de 01 ano de idade para cada ano a mais de
contribuição, partindo dos 60 anos de idade.

Mulher = 30 anos de contribuição+ 25 anos de serviço
público+ 15 anos de carreira+ 05 anos no cargo
efetivo+redução de 01 ano de idade para cada ano a mais de
contribuição, partindo de 55 anos de idade.
Valor dos proventos:
Última remuneração do cargo efetivo (Integralidade).
REAJUSTE DO BENEFÍCIO: Nas mesmas datas e com os
mesmos índices utilizados para o reajuste dos benefícios do
RPPS.
Com paridade
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Aposentadoria por Tempo de Contribuição Regra Geral
O servidor fará jus à aposentadoria por tempo de contribuição, pela
regra

da

Art.

40,

§

1º,

III,

"a"

da

C.F.,

desde

que

preencha,

cumulativamente, os seguintes requisitos:

Data de Ingresso= A partir de 01/01/2004
Homem = 60 anos de idade+ 35 anos de contribuição+ 10 anos
de serviço público+ 05 anos no cargo efetivo
Mulher = 55 anos de idade+ 30 anos de contribuição+ 10 anos
de serviço público+ 05 anos no cargo efetivo

Valor dos proventos:
Aplicação da média aritmética simples das 80% maiores
contribuições efetuadas a partir de 07/1994, limitando-se ao
teto da remuneração do servidor no cargo efetivo.
REAJUSTE DO BENEFÍCIO: Nas mesmas datas e com os
mesmos índices utilizados para o reajuste dos benefícios do
RGPS.
Sem paridade
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Aposentadoria por Idade
O servidor fará jus à aposentadoria por Idade, pela regra do Art. 40, §
1º, III, "b" da C.F, desde que preencha, cumulativamente, os seguintes
requisitos:

Homem = aos 65 anos de idade+ 10 anos de serviço público+
05 anos no cargo efetivo
Mulher = aos 60 anos de idade+ 10 anos de serviço público+
05 anos no cargo efetivo

Valor dos proventos:
Serão proporcionais ao tempo contribuído.
Aplicação da média aritmética simples das 80% maiores
contribuições efetuadas a partir de 07/1994, limitando-se ao
teto da remuneração do servidor no cargo efetivo.
REAJUSTE DO BENEFÍCIO: Nas mesmas datas e com os
mesmos índices utilizados para o reajuste dos benefícios do
RGPS.
Sem paridade.
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Aposentadoria por Incapacidade Laborativa
(invalidez)
O servidor será submetido à aposentadoria INVOLUNTÁRIA, por
incapacidade Laborativa quando preencha os seguintes requisitos:

A aposentadoria por incapacidade laborativa será concedida
ao segurado que for considerado definitivamente incapacitado
para o cargo ou função pública, e for incapaz de readaptação
para o seu cargo ou de outro de atribuições e atividades
compatíveis com a limitação que tenha sofrido, por motivos de
deficiência física, mental ou fisiológica, enquanto permanecer
nessa condição.
Nas perícias médicas a causa da incapacidade deverá ser
claramente definida.
O

servidor

estará

sujeito

a

perícias

periódicas

(anuais),

podendo retornar ao trabalho quando cessar a invalidez;
Valor dos proventos:
Os proventos da aposentadoria por invalidez serão
proporcionais ao tempo de contribuição, EXCETO se
decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou
doença grave, contagiosa ou incurável, hipóteses em que os
proventos serão integrais.
A servidores que ingressaram no serviço público até
31/12/2003 - Integralidade da Ultima remuneração.
A servidores que ingressaram no serviço público a partir de
01/01/2004 - Integralidade da Média Aritmética.
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Aposentadoria Compulsória

O

servidor

será

submetido

a

aposentadoria

INVOLUNTÁRIA

compulsória, pela regra do Art. 40, §1º, II da C.F. c/c Lei Complementar
nº.

152/2015,

desde

que

preencha,

cumulativamente,

os

seguintes

requisitos:

A aposentadoria compulsória ocorrerá IMEDIATAMENTE,
quando o servidor, homem ou mulher, completar 75 (setenta e
cinco anos) de idade.
A aposentadoria será declarada por ato da autoridade
competente, com vigência a partir do dia em que o servidor
atingir a idade-limite de permanência no serviço.
Valor dos proventos:
Serão proporcionais ao tempo contribuído.
Aplicação da média aritmética simples das 80% maiores
contribuições efetuadas a partir de 07/1994, limitando-se ao
teto da remuneração do servidor no cargo efetivo.
REAJUSTE DO BENEFÍCIO: Nas mesmas datas e com os
mesmos índices utilizados para o reajuste dos benefícios do
RGPS.
Sem paridade.
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Aposentadoria Especial de Magistério
O servidor fará jus à aposentadoria Especial de Magistério, desde que
preencha, cumulativamente, os seguintes requisitos:

O

professor

que

comprove,

exclusivamente,

tempo

de

efetivo

exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino
fundamental

e

médio,

terá

os

requisitos

de

idade

e

de

tempo

de

contribuição reduzidos em 5 anos.
São consideradas funções de magistério as exercidas por professores
no

desempenho

AMBIENTE

de

atividades

ESCOLAR

formada

educativas,
pela

quando

educação

exercidas

infantil,

em

ensino

fundamental e médio, em seus diversos níveis e modalidades, incluídas,
além do exercício de DOCÊNCIA, AS DE DIREÇÃO DE UNIDADE
ESCOLAR

E

AS

DE

COORDENAÇÃO

E

ASSESSORAMENTO

PEDAGÓGICO.
Regras:
Data de Ingresso= Até 31/12/2003
Homem = 55 anos de idade+ 30 anos de contribuição (exclusivas de
magistério)+ 20 anos de serviço público+ 10 anos de carreira+ 05 anos
no cargo efetivo
Mulher = 50 anos de idade+ 25 anos de contribuição (exclusivas de
magistério)+ 20 anos de serviço público+ 10 anos de carreira+ 05 anos
no cargo efetivo
Valores de proventos seguem os mesmos da Aposentadoria por Tempo
de Contribuição Art. 6º da EC 41/03
Data de Ingresso= Após 01/01/2004
Homem = 60 anos de idade+ 35 anos de contribuição+ 10 anos de
serviço público+ 05 anos no cargo efetivo
Mulher = 55 anos de idade+ 30 anos de contribuição+ 10 anos de
serviço público+ 05 anos no cargo efetivo.
Valores de proventos seguem os mesmos da Aposentadoria por Tempo
de Contribuição - REGRA GERAL.
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PENSÃO

A pensão por morte é um dos benefícios garantidos aos
dependentes do segurado participante do Rio do Sul PREV, seja
servidor ativo ou aposentado,correspondente à:
I – Totalidade dos proventos percebidos pelo aposentado na data
anterior à do óbito, até o limite máximo estabelecido para os
benefícios do RGPS, acrescida de 70% da parcela excedente;
Receberá por 4 MESES se o cônjuge/companheiro falecido tiver
contribuído menos de 18 contribuições para o Rio do Sul PREV
ou o casal tiver menos de 2 anos de casamento ou união estável.
Se não tiver um dos requisitos mencionados acima receberá
apenas por 4 meses.
Se o cônjuge/companheiro falecido tiver mais de 18
contribuições “e” se o casal tinha mais de 2 anos de casamento
ou união estável receberá conforme a tabela abaixo:

1. Por 3 anos se a(o) viúva(o) tiver menos de 21 anos de idade;
2.

Por 6 anos se a(o) viúva(o) tiver de 21 a 26 anos de idade;

3.

Por 10 anos se a(o) viúva(o) tiver de 27 a 29 anos de idade;

4.

Por 15 anos se a(o)viúva(o) tiver de 30 a 40 anos de idade;

5.

Por 20 anos se a(o) viúva(o) tiver de 41 a 43 anos de idade;

6. VITALÍCIA se a(o) viúva(o) tiver 44 anos de idade ou mais.
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DE ONDE VEM O DINHEIRO PARA
O PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS
PREVIDENCIÁRIOS?

As principais fontes são:
1. Contribuições
servidores

mensais

dos

Poderes

do

Município,

Legislativo

e

referentes

Executivo

e

aos
suas

respectivas autarquias e fundações;
2. Contribuições mensais dos segurados-ativos ;
3. Contribuições mensais dos segurados - inativos (proventos
que superam o teto do INSS);
4. Os valores dos aportes e parcelamentos pelo Município;
5. Doações,

subvenções,

auxílios,

legados

e

outras

receitas

eventuais;
6. Receitas

decorrentes

de

investimentos

e

aplicações

patrimoniais;
7. Receitas decorrentes do ativo imobiliário;
8.

Multas,

juros

e

correção

monetária

decorrentes

de

contribuições recebidas em atraso;
9. Receitas decorrentes da compensação financeira com outros
regimes previdenciários;
10. Bens, direitos e ativos;
11. Outros recursos consignados no orçamento do Município.

Os recursos do Rio do Sul PREV SOMENTE serão utilizados
para o custeio de benefícios previdenciários, estabelecidos em
Lei Complementar, salvo os referentes à taxa de administração
destinada à manutenção desse regime.
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QUEM FISCALIZA O Rio do Sul PREV?

A fiscalização do Instituto é realizada pelo :
Segurado, onde cada servidor pode acompanhar
as publicações oficiais do regime, por meio da legislação e
regulamentos, dos balanços, dos extratos das contribuições, dos
benefícios concedidos, atas publicadas periodicamente
e das atividades desenvolvidas pelo Rio do Sul PREV.
Os Conselhos de Administração e Fiscal também são órgãos de
controle, e possuem em sua composição servidores segurados
pelo RPPS, na condição de representantes de todos os
servidores efetivos ativos e aposentados.
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QUEM FISCALIZA O Rio do Sul PREV?

A fiscalização no âmbito externo é exercida
pelo Poder Executivo, por intermédio do Controladoria Interna,
Poder Legislativo, pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa
Catarina e pelo Ministério da Economia/Secretaria Especial de
Previdência Social.
Esses Órgãos são responsáveis por fiscalizar o cumprimento de
todos os requisitos da legislação previdenciária do Instituto,
como forma de organização, a base cadastral, a avaliação
atuarial, a aplicação dos recursos, o equilíbrio entre as receitas e
despesas, a concessão e manutenção dos benefícios, a
transparência das ações, a compensação financeira, entre
outros.
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QUE DOCUMENTOS PRECISO
APRESENTAR PARA REQUERER
MINHA APOSENTADORIA?

Para a correta análise do processo de aposentadoria, o
requerimento de benefício deve necessariamente conter os
seguintes documentos:

1. Foto 3X4 atualizada;
2. RG;
3. CPF;
4. Comprovante de Residência;
5. Certidão de tempo de contribuição, oriunda de outros órgãos
previdenciários da qual o servidor optar por utilizar em sua
aposentadoria, inclusive INSS;
6. Relação das Remunerações de Contribuições, que deverá
obrigatoriamente, estar anexas as Certidões de Tempo de
Contribuição;
7.Quando houver dependentes menores de 21 anos:
Certidão de Nascimento/ RG/CPF;
8.Quando tratar de casamento ou União Estável
Certidão de casamento ou Divorcio ATUALIZADA/RG e
CPF do cônjuge.
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QUE DOCUMENTOS PRECISO
APRESENTAR PARA REQUERER
PENSÃO?

Para a correta análise do processo de pensão, o requerimento
de benefício deve necessariamente conter os seguintes
documentos:

1. Foto 3X4 atualizada de todos os dependentes;
2. RG de todos os dependentes;
3. CPF de todos os dependentes;
4. Comprovante de Residência;
5. Prova de condição de beneficiário:
Certidão de casamento;
Certidão de nascimento ou RG;
Decisão(ões) Judicial(is).
6. Certidão de Óbito;
7. RG e CPF do servidor que veio a óbito.
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OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PELO
RIO DO SUL PREV

Para a correta análise do processo de pensão, o requerimento
de benefício deve necessariamente conter os seguintes
documentos:

Além da concessão e pagamento dos benefícios já mencionados,
elaboração e encaminhamento de documentos aos órgãos
fiscalizadores, o Rio do Sul PREV também presta os seguintes
serviços:
1.

SIMULAÇÃO DE BENEFICIO - Através da Simulação de
beneficio o servidor pode acompanhar quanto tempo falta
para sua aposentadoria e qual a regra que vai oferecer mais
vantagem no momento de solicitar seu benefício e análise
prévia dos documentos apresentados por outros órgãos de
previdência . Esta Simulação é realizada por agendamento
prévio entre o servidor e o Instituto.

2. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO Trata-se de documento que o Instituto expede para atestar o
efetivo exercício no cargo público com o respectivo tempo de
contribuição previdenciária ao ex-servidor público municipal
que foi titular de
cargo efetivo. Para solicitar esta Certidão o ex servidor deverá
protocolar requerimento, constando obrigatoriamente o órgão
ao qual a Certidão deverá ser destinada.
3. CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITO - Consiste em declarar
que o órgão ou pessoa física (servidor) não possui débito
previdenciário junto ao Rio do Sul PREV.
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4.ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA - Serviço para o aposentado ou pensionista
que comprove ser portador de doença incapacitante ou
moléstia grave, justificada em lei. O modelo de Laudo de
Isenção, está disponibilizado no site do Instituto, e assim que
for devidamente preenchido e assinado pelo médico assistente,
deverá ser entregue no Instituto.

5.RECADASTRAMENTO DE APOSENTADOS E
PENSIONISTAS - O Rio do Sul PREV CONVOCARÁ todos os
aposentados e pensionistas, a comparecerem junto a sede do
Instituto para realizarem a prova de vida e recadastramento
para fins de regularização cadastral. Tal Recadastramento irá
acontecer anualmente nos meses de Abril, Maio e Junho, sem a
necessidade de agendamento prévio.

6. AGENDAMENTO DE PERICIA PARA OS APOSENTADOS
POR INCAPACIDADE LABORATIVA - Para fins de
acompanhamento e manutenção das aposentadorias, o Instituto
anualmente agendará perícia médica com os aposentados.
Dentre outros serviços.
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HORÁRIOS E LOCAL DE ATENDIMENTO

Rua Oscar Kirsten , 97 - Centro - Rio do Sul/SC
CEP 89.160-049

Segunda a Sexta das 7:30h as 11:30h e das 13:00h as 17:00h.
Atendimento Presencial e Telefônico

SITE - www.riodosulprev.sc.gov.br

TELEFONES - (47) 3521-3930

WHATSAPP - (47) 98876-6483

EMAILS

Diretor Executivo
valdenir.ribeiro@riodosul.sc.gov.br
Divisão Previdenciária
debora.pinheiro@riodosul.sc.gov.br
simone.klehm@riodosul.sc.gov.br
Divisão Financeira
thayse.helena@riodosul.sc.gov.br

Procuradoria - .....@riodosul.sc.gov.br
Contabilidade - ....@riodosul.sc.gov.br

Ouvidoria - simone.klehm@riodosul.sc.gov.br
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta cartilha é o resultado de um trabalho de muito
esforço e dedicação da Diretoria Executiva do Rio do Sul PREV
e pretende oferecer a você, segurado do Instituto, informações
relevantes e objetivas sobre o Regime de Previdência Social
dos Servidores Públicos de Rio do Sul.

Esperamos que as informações apresentadas sejam
esclarecedoras e sirvam para auxiliá-los no planejamento de
sua aposentadoria e para dar mais segurança aos seus
familiares.

ATUE no seu poder de fiscalização!

PARTICIPE das palestras que iremos levar até você!

COMPAREÇA no cadastramento dos servidores que
realizaremos em breve, atualizando seus dados e
inscrevendo os seus dependentes!

LEIA esta Cartilha porque ela será muito útil para você, agora e
no futuro!

O Rio do Sul PREV é de todos nós e sempre estará de portas
abertas para esclarecer qualquer dúvida.

É o nosso compromisso com você segurado e seus dependentes.

A DIRETORIA EXECUTIVA DO RIO DO SUL PREV.

Julho/2020.

