
BEM-VINDO, 
PARTICIPANTE!

Quanto espera 

receber no 

pós-carreira?

O que idealiza

para seu

futuro?

.....

.....

PLANO FBPREV MULTIPATROCINADO

Torne seu sonho POSSÍVEL!!

O que sonha

deixar para

os seus

familiares?

SEGURANÇA FINANCEIRA | QUALIDADE DE VIDA | BEM-ESTAR FAMILIAR

...............................................................................

RENTABILIDADE através de INVESTIMENTOS DIVERSIFICADOS

Quanto mais cedo você iniciar a previdência complementar, maior será sua reserva acumulada 
para a aposentadoria.

CONTRIBUIÇÃO PARITÁRIA

A cada R$ que você investe, seu Patrocinador contribui na mesma proporção (condição 
assegurada após a assinatura de Convênio de Adesão ou conforme Lei Municipal, e aplicável 
SOMENTE aos servidores com remuneração acima do teto do INSS).

SEM FINS LUCRATIVOS. TODO O GANHO É SEU!

A FBSS é uma entidade sem ns lucrativos e por isso possui taxas de administração bem mais 
atrativas, além de destinar 100% da rentabilidade do Plano para você.

MENOS IMPOSTO DE RENDA 

Você ameniza a mordida do leão ao deduzir as suas contribuiçõesao IR até 12% da sua renda 
bruta anual (para quem declara Imposto de Renda pelo modelo completo).

Torne seu sonho POSSÍVEL!!
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Servidor(a):

Plano FBPREV Multipatrocinado

CNPB Nº 2021.0014-74

Plano FBPREV Multipatrocinado

CNPB Nº 2021.0014-74



VEJA OS BENEFÍCIOS DO SEU PLANO

Consiste em uma renda mensal calculada com base no 
saldo total da conta individual do Participante, o qual será 
e l e g í v e l  a o  B e n e f í c i o  q u a n d o  p r e e n c h e r , 
cumulativamente, os seguintes requisitos: 

Estar em gozo do benefício de aposentadoria concedido pelo 
regime de previdência do Município ao qual o Servidor estiver 
vinculado;
Possuir 60 (sessenta) contribuições ao Plano, e
Encerrar seu vínculo funcional com o Patrocinador.

O Participante fará jus ao Benefício mediante comprovação da concessão do 
benefício de aposentadoria por invalidez junto ao regime de previdência social a 
que estiver vinculado.

O Participante que vier a falecer terá direito de deixar uma pensão aos seus 
beneficiários.

Renda mensal por percentual do saldo de conta: percentual entre 0,10% e 1,5% sobre o saldo 
de conta, com variação em intervalos de 0,05%;
Renda mensal por prazo certo: prazo de 60 a 360 meses;
Percentual ou prazo podem ser alterados uma vez ao ano.

Além da solidez patrimonial que oferece, a Fundação Banrisul, em parceria com a Rio Grande Seguros 
e Previdência, garante ao participante do Plano FBPREV Multipatrocinado a opção por contratar a 
cobertura das Parcelas de Risco ou Adicional de Risco ( ), nas ocorrências de invalidez ou morte, ou *
ainda, a cobertura por Sobrevivência, conforme prevê o regulamento do Plano.

 ( ) CONDIÇÃO SUJEITA À LEI MUNICIPAL.*

APOSENTADORIA NORMAL

BENEFÍCIO POR INVALIDEZ

BENEFÍCIO POR MORTE

FORMAS DE RECEBIMENTO: 

PROTEÇÃO AMPLIADA E COMPROMISSO COM A SEGURIDADE

As informações aqui oferecidas não substituem o descrito Regulamento do Plano FBPREV Multipatrocinado

REGULAMENTO - Plano FBPREV Multipatrocinado

Assista o vídeo

https://www.fbss.org.br/dados/docs/REGULAMENTO_FBPREV_MULTIPATROCINADO_entes.pdf
https://youtu.be/jXK3wSf1lU0


EM SÍNTESE, VEJA AS VANTAGENS QUE O PLANO FBPREV MULTIPATROCINADO OFERECE

GANHO TRIBUTÁRIO
MENOS IMPOSTO
MAIS SEGURANÇA

INVESTIMENTOS 
DIVERSIFICADOS
RENTABILIDADE 
A LONGO PRAZO

CONTRIBUIÇÃO PARITÁRIA
CONTAS INDIVIDUAIS

PORTABILIDADE

RISCO SEGURADO

PLANEJAMENTO DA 
APOSENTADORIA

QUALIDADE DE VIDA

O Plano oferece vantagens fiscais, ou seja, o par�cipante paga menos imposto. 
Contribuições efetuadas pelo Servidor, até o limite de 12% da sua remuneração, podem 
ser aba�das do IRPF a pagar na declaração anual completa. Seu bene�cio só será 
tributado no momento em que você for receber, isto é, quando começar a receber o 
bene�cio ou resgatar seu saldo.

Menores taxas administra�vas  e maior potencial de rentabilidade. Plano funciona como 
um inves�mento. Você tem uma conta em que são aplicadas as suas contribuições 
mensais e as do Patrocinador. O resultado de seu bene�cio será a soma das contribuições 
mais a rentabilidade desses valores ao longo do tempo. 

Sendo um plano CD, é estruturado através de contas individuais formadas pela 
contribuição do Par�cipante e a contribuição do Patrocinador. A paridade contribu�va 
será assegurada após a assinatura de Convênio de Adesão ou conforme Lei Municipal, e 
aplicar-se-á SOMENTE aos servidores com remuneração acima do teto do INSS.

Permite que o par�cipante, ao se desligar do patrocinador, opte por transferir seus 
recursos para outro fundo de pensão ou ins�tuições abertas como bancos e seguradoras.

Em caso de morte ou de invalidez do Par�cipante que tenha optado pela Parcela de Risco 
e/ou Parcela Adicional de Risco, será adicionada ao saldo da Conta de Assis�do a 
indenização paga pela Rio Grande Seguros e Previdência. Condição sujeita à Lei 
Municipal.

Permite planejar uma renda futura de acordo com suas possibilidades e seus obje�vos.  
Você define o quanto deseja contribuir, considerando quanto pretende receber no futuro.

Proporciona não apenas ao servidor um padrão de vida confortável no futuro, como 
também para sua família, possibilitando a manutenção do nível de renda na a�va, quando 
se aposentar.

VISITE NOSSO SITE 

ACESSE O PORTAL ENTES FEDERATIVOS 

Quer saber mais? Fale com nossos Especialistas:

“Agindo no presente, melhorando o futuro.”

FILIPE BARBOSA

TELEFONES:

(51)  3210.9977
(51)  99660.9285

KAROLINE HARTMANN

TELEFONES:

(51)  3210.9998
(51)  99993.6481

ARNÉLCIO DE ALENCAR

TELEFONES:

(51)  3210.9906
(51)  99733.9566

LUCAS MONZO

TELEFONES:

(51)  3210.9978
(51)  99528.9183

https://www.fbss.org.br/v2022/entesfederativos
https://www.fbss.org.br/v2022/entesfederativos

