
CARTILHA EXPLICATIVA



A Sociedade de Previdência Complementar Sul Previdência, aprovada
pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC
através da portaria n° 432, de 11 de junho de 2010, publicada no Diário
Oficial da União Nº 111 em 14 de junho de 2010, nasceu devido à
importância e necessidade de prevenção e preparação para um futuro
mais tranquilo, garantindo o bem estar de nossas famílias.

Nossa Entidade não possui fins lucrativos, e tem como propósito
administrar planos de benefícios tanto no segmento Patrocinado, voltado
a empresas, quanto no segmento Instituído, voltado a entidades
associativas. Nesse sentido, pequenas, médias e grandes empresas
podem dispor desse benefício, garantindo assim tranquilidade a seus
colaboradores. 

SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 
SUL PREVIDÊNCIA

SOBRE O PLANO DE BENEFÍCIOS CIADPREV

O CIADPREV é um plano de benefícios previdenciários, instituído, criado
exclusivamente para os associados ou membros da Caixa de
Evangelização das Igrejas Evangélicas Assembleias de Deus de Santa
Catarina e Sudoeste do Paraná. 

Tem como objetivo garantir uma proteção previdenciária adicional no
momento da aposentadoria, complementando a renda e garantindo mais
segurança e tranquilidade para seus participantes e amparo para seus
benificiários. 



A finalidade do plano é constituir uma reserva previdenciária em contas
individuais, cujos valores serão aplicados no mercado financeiro, para
oferecer aos seus participantes uma complementação em forma de
renda de aposentadoria programada e pensão por morte para seus
beneficiários. Além disso, existe a possibilidade de contratar cobertura
adicional para renda de aposentadoria por invalidez e/ou para pensão
por morte.

Condições de Participante: 

Podem aderir ao plano CIADPREV todos os associados ou membros da
Caixa de Evangelização das Igrejas Evangélicas Assembleias de Deus de
Santa Catarina e Sudoeste do Paraná. 

Benefícios: 

•Renda de aposentadoria programada e por invalidez;
•Pensão por Morte para seus beneficiários;
•Dedução das contribuições ao plano no Imposto Renda;
•Acesso à cobertura adicional para os riscos de Invalidez e Morte.

Manutenção da Condição de Participante: 

•Ser associado ou membro do instituidor.
•Se tornar Participante Vinculado (em caso de perda associativa ou
deixar de ser membro do instituidor);
•Não solicitar desligamento do plano;
•Não optar pelos institutos do resgate ou da portabilidade.

Perda da Condição de Participante: 
•Falecer;
•Solicitar o desligamento do plano;
•Não se tornar Participante Vinculado em caso de perda associativa ou
deixar de ser membro do instituidor;
•Receber integralmente os valores dos benefícios do plano;
•Optar pelos institutos do resgate ou da portabilidade. 

PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS CIADPREV



A contribuição pode ser efetuada pela Pessoa Jurídica (Instituidor) e/ou
pelo Participante e cobertura adicional de risco por aqueles que
optarem.

Contribuição Básica:

Contribuição periódica definida na data de ingresso do Participante ao
plano, respeitando o valor mínimo: 

•menores de 18 anos – R$50,00
•acima de 18 anos – R$ 100,00

A contribuição básica poderá ser alterada a qualquer tempo, por meio
de formulário específico, respeitando o valor mínimo estabelecido. 

Aporte Participante: 

Para aumentar o saldo de contas o participante poderá realizar
contribuições adicionais, periódicas ou não, com valor livremente
escolhido. 

Aporte Pessoa Jurídica: 

São contribuições de instituidores em favor de seus associados ou
membros, inscritos como participantes, destinadas à conta participante,
conta benefício ou ao custeio administrativo do plano, mediante
instrumento contratual específico. 

Contribuição para benefícios de risco: 

Contribuição mensal, paga pelo participante, assistidos ou por
empregadores ou instituidores, que optar por ter uma cobertura adicional
aos riscos de aposentadoria por invalidez e pensão por morte. A
contratação desse benefício é facultativa e o valor do capital segurado
é definido pelo participante no ato da contratação. A Sul Previdência ,
ao celebrar contrato com a Sociedade Seguradora, assumirá como
contratante ou estipulante do capital segurado, nos termos da legislação
pertinente, a condição de representante legal dos participantes e de
seus beneficiários. 



Contribuição para as Despesas Administrativas:

As despesas administrativas relativas a esse Plano serão custeadas pelos
participantes e assistidos ou por empregadores ou instituidores.

Observação: A contribuição básica, a contribuição para benefícios de
risco são atualizadas anualmente no 1º dia de janeiro conforme definido
no Arts. 21 e 22 do regulamento do plano.



Aposentadoria Programada

O Participante se tornará elegível ao Benefício de aposentadoria
programada quando atingir a idade definida na contratação do Plano. 

O valor do benefício será calculado com base no saldo da conta
benefício vigente no último dia do mês do deferimento. 

Aposentadoria por Invalidez

O Participante se tornará elegível ao Benefício de Aposentadoria por
Invalidez no caso de invalidez total e permanente, mediante
apresentação de documentos comprobatórios. Quando necessário será
solicitada perícia médica a ser realizada por especialista indicado pela
Sul Previdência ou pela Sociedade Seguradora contratada.

O valor do benefício será calculado com base no saldo da conta
benefício vigente no último dia do mês do deferimento. Para os
participantes que optarem pelo seguro de aposentadoria por invalidez, o
capital segurado será integrado à conta benefício quando este for
transferido pela Sociedade Segurado para a Sul Previdência.

•Aposentadoria Programada
•Aposentadoria por Invalidez
•Pensão por morte de Participante Ativo ou Assistido

BENEFÍCIOS DO PLANO



Pensão por Morte

Com o falecimento do participante, o(s) beneficiário(s) indicado(s) farão
jus ao recebimento de benefício de pensão por morte.
O valor do benefício será calculado com base no saldo da conta
benefício vigente no último dia do mês do deferimento. Caso o
participante tenha aderido ao seguro de pensão por morte, o capital
segurado será integrado à conta benefício quando este for transferido
pela Sociedade Segurado para a Sul Previdência.
Na falta de beneficiários o saldo da conta benefício será pago aos seus
sucessores respeitando a ordem de vocação do Código Civil Brasileiro. 

Recebimento dos benefícios pelos participantes ou beneficiários 

No momento do requerimento do benefício, o assistido poderá optar por
receber de uma única vez até 25% do Saldo da conta benefício e
solicitar o pagamento do saldo restante escolhendo uma das opções:

a) Renda mensal por prazo determinado, cujo prazo mínimo de
recebimento não pode ser inferior a 5 (cinco) anos;

b) Renda mensal por prazo indeterminado:

•percentual escolhido entre 0,1% e 0,5% sobre o saldo de conta
benefício; ou
•valor apurado com base na expectativa de vida do participante na data
do cálculo do benefício. 

O Assistido que escolher esta forma de recebimento do benefício poderá
alterar o prazo ou forma de recebimento, no mês janeiro de cada ano,
até o 10º dia útil, para vigorar a nova modalidade a partir do mês de
fevereiro do mesmo ano.

Caso o valor de qualquer um dos benefícios resulte em valor inferior a R$
633,08, valor do benefício mínimo no primeiro dia de junho de 2020, o
saldo remanescente da Conta benefício será pago à vista em parcela
única.



O participante que não esteja em gozo de benefício oferecido pelo
plano, poderá optar por um dos seguintes institutos:

Resgate:

•Parcial
O participante ativo, tendo cumprido 36 meses de vinculação ao plano,
poderá optar pelo recebimento de até 20% do valor das contribuições
básicas, a cada 2 anos, sem se desligar do plano. 

•Total
O participante ativo, em caso de desligamento do plano, tendo cumprido
36 meses de vinculação, poderá optar pelo recebimento do direito
acumulado no plano.
Para as contribuições realizadas por pessoas jurídicas ao Plano Ciadprev,
somente será admitido o resgate após o cumprimento de prazo de
carência de 36 (trinta e seis) meses, contado da data do último aporte.
O resgate será efetuado na forma de pagamento único ou em até 60
(sessenta) parcelas mensais e consecutivas. 

Portabilidade: 

Nesta opção, após cumprir 12 meses de vinculação ao plano, o
participante poderá transferir 100% do saldo de Conta Participante para
outro plano de Previdência Complementar.

Benefício Proporcional Diferido:

Nesta alternativa, o participante poderá optar por receber em tempo
futuro o benefício de renda programada, caso tenha no mínimo, 06
meses de vinculação ao plano e ter cessado o vínculo associativo com o
instituidor. 

INSTITUTOS



Com essa opção se tornará participante vinculado, cessando o
pagamento da contribuição básica e mantendo o pagamento do custeio
administrativo. Pode efetuar aporte e continuar com o pagamento das
coberturas de risco. 

Escolher esta alternativa não impede que o participante exerça
futuramente os institutos de resgate ou portabilidade.



Tabela Progressiva: 

É o regime normal aplicado para a pessoa física, aquele que incide
mensalmente sobre o seu salário, por exemplo. 

A alíquota do imposto de renda cresce de acordo com o aumento da sua
renda. Por isso leva o nome de progressivo.

Na fase de contribuição, há a possibilidade de dedução das
contribuições na declaração anual de IR.

Observações em caso de Resgate:

•No caso de resgate, incidirá a título de antecipação, a alíquota de 15%
do Imposto de Renda.
•Os outros 12,5% serão calculados na declaração do ajuste anual.

Observação em caso de Benefício:

•No caso de benefício, a tributação será de acordo com a faixa de renda
como demonstra a tabela:

REGIME DE TRIBUTAÇÃO

TABELA VIGENTE EM 2020



Tabela Regressiva: 

Tributação mais recente criada pelo governo para estimular a poupança
de longo prazo, já que é este o objetivo dos planos de previdência
complementar.

A opção por este regime tributário é irretratável conforme disposto na Lei
11.053 de 29/12/2004.

A Tabela leva em consideração o tempo que o dinheiro ficará acumulado
no Plano:

•Quanto mais tempo as contribuições ficarem investidas, menor é o
imposto a ser pago na aposentadoria / resgate.
•A aplicação da alíquota é feita de forma individualizada em cada
contribuição. 

Na Tabela Regressiva a tributação é exclusiva:

•Na fase de contribuição, há a possibilidade de dedução das
contribuições na declaração anual de IR.
•Na fase de benefícios/resgate por se uma tributação exclusiva os
valores recebidos não contemplam para a base de calculo no ajuste
anual.

TABELA VIGENTE EM 2020



CANAIS DE ATENDIMENTO

atendimento@sulprevidencia.org.br

Segunda a sexta-feira (exceto feriados):
Das 08:30h às 12:00 e das 13:30 às 18h

R. Vidal Ramos, 602 – Centro.
Florianópolis - SC / CEP: 88010-320

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES A ESTA CARTILHA ESTÃO DESCRITAS NO
 REGULAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS MINISTROS

RELIGIOSOS DA ASSEMBLEIA DE DEUS.
 

Horário de Atendimento:

+55 (48) 3333.6664/ 3333.6665

 (48) 9 9134-1918



www.sulprevidencia.org.br
@sulprevidencia


