
FORMULÁRIO DE OPÇÃO POR TORNAR-SE 
PARTCIPANTE ATIVO FACULTATIVO 

Nº 

IDENTIFICAÇÃO 

Nome do Servidor: ID Funcional / Matrícula: 

CPF: Email: 

Telefone fixo: Telefone celular: 

Órgão Patrocinador: Cargo Efetivo: 

 

Tendo em vista a redução da minha Base de Contribuição para um valor igual ou inferior ao Teto do RGPS a 

partir de          /        /  e o previsto no § 10 do art. 8º do Regulamento do Plano RJPrev-CD, aprovado 

pela Portaria DITEC/PREVIC/MPS nº 450, de 02 de setembro de 2013, manifesto minha opção por tornar-se 

Participante Ativo Facultativo. 

 
Contribuição Facultativa: 

Autorizo que seja realizado pelo patrocinador o desconto mensal incidente em minha remuneração, 

correspondente ao percentual abaixo informado, calculado sobre a totalidade do salário de participação 

para contribuições facultativas, a título de contribuição mensal, conforme previsto no regulamento do Plano 

RJPrev – CD (Percentual de Contribuição de 2,5% a 12%, intervalo de 0,5%): 

 
Percentual de Contribuição: % (  por cento) 

 

Vigência: 

O novo percentual de contribuição passará a vigorar a partir do mês subsequente ao recebimento deste pela 

RJPrev. 

 
DECLARO estar ciente de que essa alteração de percentual poderá ser realizada somente uma vez ao ano no 

mês de Junho, conforme determinado no Regulamento do Plano e autorizo a patrocinadora a descontar o 

percentual acima por mim escolhido. 

 

 
  

Local e data Assinatura do Participante 

PARA USO EXCLUSIVO DA RJPrev 

 

Número de Solicitação: 
 

Data de Deferimento: 
Responsável pela Análise: 
(carimbo e assinatura) 

 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      ------------------------------------------------------------------------- 
 
 

PROTOCOLO – ALTERAÇÃO DO TIPO DE PARTICIPANTE – PARA USO EXCLUSIVO DA RJPREV 

Nome do Servidor: ID Funcional / Matrícula: 

Data de Recebimento: Responsável pelo recebimento do pedido: 
(identificação e assinatura) 
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