
 

 
 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO OU RECUSA DA OFERTA 

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 
(preenchimento obrigatório) 

Nome completo: CPF: 

Órgão de Lotação: Identificação Funcional:  

 
REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 

(preenchimento obrigatório apenas no caso de inscrição no Plano RS-Futuro) 

Solicito minha inscrição como participante do Plano RS-Futuro e autorizo o desconto pelo Patrocinador, em folha 

de pagamento, do valor correspondente ao percentual assinalado abaixo sobre o valor descrito no regulamento do plano como Salário 
de Participação: 

 

□ 4,5% (quatro e meio por cento) □ 5,0% (cinco por cento) □ 5,5% (cinco e meio por cento) 

□ 6,0% (seis por cento) □ 6,5% (seis e meio por cento) □ 7,0% (sete por cento) 

□ 7,5% (sete e meio por cento)   
 

OPÇÃO PELO REGIME DE TRIBUTAÇÃO - IMPOSTO DE RENDA 

□ Opto pelo Regime de Tributação Regressiva, previsto no art. 1° da Lei 11.053/2004, ciente de que esta opção é irretratável. 

□ Opto pelo Regime de Tributação Progressiva, previsto no art. 1° da Lei 11.482/2007, ciente de que esta opção é irretratável, 

salvo nas hipóteses de portabilidade. 
□ Reservo-me o direito de manifestar minha opção até o último dia útil do próximo mês, ciente de que a ausência de manifestação 

escrita, por meio do formulário “Termo de Opção pelo Regime Regressivo de Tributação”, disponível em www.rsprev.com.br, acarretará 
meu enquadramento automático no Regime de Tributação Progressiva, independentemente de minha assinatura. 

DECLARAÇÕES 
Estou ciente de que a inscrição no Plano RS-Futuro é facultativa e de que meu ingresso no plano dar-se-á na condição de 

Participante Patrocinado ou de Participante Individual, conforme o que for aplicável à minha situação segundo o disposto no 
regulamento do plano, que também prevê as contribuições obrigatórias em cada caso e as hipóteses de transição entre as categorias de 
participantes. 

Estou ciente de que o Patrocinador apenas realiza contribuições paritárias em favor do Participante Patrocinado, até o limite de 
7,5% (sete e meio por cento) do respectivo Salário de Participação, não havendo contribuições patronais para as outras categorias de 
participantes que não para a de Participante Patrocinado. 

Recebi cópias do Estatuto da RS-Prev, do Regulamento do Plano RS-Futuro e do respectivo Material Explicativo, também disponíveis 
em www.rsprev.com.br, estando satisfeito com os esclarecimentos que recebi ou que julguei necessários. 

Autorizo o Patrocinador a disponibilizar à RS-Prev, na forma regulamentada, meus dados pessoais, funcionais e financeiros, ficando 
a RS-Prev responsável por preservar o sigilo dessas informações. 

Estou ciente de que minha inscrição produzirá efeitos a partir do recebimento deste requerimento por minha Unidade de Pessoal 
através do sistema PROA – Processos Administrativos e-Gov ou sistema de protocolo equivalente. Em caso de recebimento em papel 
por minha Unidade de Pessoal, sei que a data da anexação deste requerimento ao PROA ou sistema equivalente é que será considerada 
como data de minha inscrição no Plano RS-Futuro, para todos os efeitos. 

Autorizo o Patrocinador a descontar de minha remuneração mensal, em folha de pagamento, além das Contribuições Básicas, as 
Contribuições Facultativas que eu decidir realizar à RS-Prev. 

Sei que devo apresentar, juntamente com este requerimento de inscrição, os formulários “Declaração de Pessoa Politicamente 
Exposta” e “Declaração do FATCA”, devidamente preenchidos e assinados, ciente de que também posso encontrar tais formulários no 
website da RS-Prev na internet (www.rsprev.com.br). 

Reconheço que a utilização dos sistemas de informática da RS-Prev, através da área de seu website de acesso exclusivo ao 
participante, mediante a inserção de usuário e senha pessoal, caracterizará como autênticos os requerimentos encaminhados à RS-Prev 
através da referida área exclusiva. 

 
RECUSA DA OFERTA 

(preenchimento obrigatório apenas no caso de não inscrição no Plano RS-Futuro) 

□ Não quero aderir ao Plano RS-Futuro neste momento. 
Estou ciente de que posso me inscrever no plano de benefícios da RS-Prev a qualquer tempo, porém sem contribuições patronais retroativas. Tive 

acesso ao Estatuto da RS-Prev, ao Regulamento do Plano RS-Futuro e ao respectivo Material Explicativo, também disponíveis em www.rsprev.com.br, 
reservando-me o direito de fazer minha inscrição em outra oportunidade. 
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