
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 
 
PREVCOM RP 



O que é a Previdência Complementar? 

 

 

• É um benefício que complementa a aposentadoria paga 
pelo  RPPS – Regime Próprio de Previdência Social 
(SPPREV); 

 

 

• Aprovação do convênio do plano de Previdência 
Complementar Regime Próprio – PREVCOM RP; 

 

 

• PREVCOM RP é o Plano de Previdência Complementar do 
Estado destinado ao docente da USP vinculado ao RPPS 
(SPPREV), ingressante a partir de 21/01/2013. 
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A Aposentadoria no Estado de SP 

 

 

 

• Até 31/12/2003 – Possibilidade de proventos integrais e 
paridade; 

 

• De 01/01/2004 a 20/01/2013 (Lei Federal nº 10.887/2004)– 

Proventos calculados pela média das contribuições desde julho 

de 1994; 

 

• A partir de 21/01/2013 (Lei Estadual nº 14.653/2011) – Além 

dos proventos serem calculados pela média estão limitados ao 

teto de R$ 4.159,00 + Previdência complementar opcional. 
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Principais mudanças 

 

• A Lei 14.653/2011 instituiu o regime de previdência 
complementar no âmbito do Estado de São Paulo, porém 
dependia de regulamentação. 

• Em 21/01/2013 foi publicado o Regulamento do Plano de 
Benefícios de Previdência Complementar do Regime Próprio do 
Estado de São Paulo. 

• A partir da publicação do plano de benefícios PREVCOM RP 
(21/01/2013) a aposentadoria dos servidores ingressantes no 
Estado de São Paulo fica limitada ao teto do Regime Geral da 
Previdência Social – INSS, ou seja, a R$ 4.159,00. 

• A contribuição mensal para SPPrev passa a ser de 11% sobre o 

salário do servidor até o limite do teto. 

Obs: Aproximadamente 200 docentes da USP 

ingressantes a partir de 21/01/2013 terão a futura 

aposentadoria na SPPrev limitada ao teto. 
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Previdência Obrigatória e Previdência Complementar 

 

 

 

 

PREVIDÊNCIA OBRIGATÓRIA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 

ADMINISTRADOR 
REGIME GERAL 

(INSS) 

REGIME 
PRÓPRIO DO 

ESTADO 
(SPPREV) 

ABERTA 
(Bancos e 

Seguradoras) 

FECHADA 
(Fundos de 

Pensão) 

TETO R$ 4.159,00 R$ 4.159,00 
DE ACORDO COM O TEMPO E O 

VALOR DE CONTRIBUIÇÃO 
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Principais características do plano PREVCOM RP  

 

• Patrocinador: USP, UNICAMP e UNESP; 

• A adesão é opcional e pode ser realizada a qualquer momento; 

• Contribuição definida pelo servidor; 

• Contas individuais; 

• Renda mensal na aposentadoria depende: do valor, do tempo de 
contribuição e dos rendimentos do plano; 

• Contribuições mensais dedutíveis do imposto de renda retido na 
fonte; 

• SP-PREVCOM administrará contas individuais e os investimentos 
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Previdência Complementar 

Formas de Contribuição 

1- Docentes que recebem acima do teto:  
 

PARTICIPANTE ATIVO 
 

•1% a 20% - sobre a parte do salário superior ao teto  

•Patrocinador acompanhará até o limite de 7,5% 

 
 

Teto = R$ 4.159,00 

 
 

2- Docentes que recebem abaixo do teto: 
 
PARTICIPANTE ATIVO FACULTATIVO 
 

•1% a 20% - sobre o salário 

•não há a contrapartida do patrocinador 



Exemplo: 

 

Remuneração Total em outubro/2013 = R$ 9.184,94 

Valor Teto  = R$ 4.159,00 

Contribuição SPPREV = R$ 457,49 

Diferença (Salário de Participação) = R$ 5.025,94 

Percentual escolhido pelo servidor = 7,5% igual a R$ 376,94 

Patrocinador = 7,5% igual a R$ 376,94 

 

Total de Contribuições (SPPREV e SP-PREVCOM) = R$ 834,43 
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Retroatividade 

• 18/10/2013 é a data limite para solicitar a  retroatividade. 

• Retroação dos efeitos financeiros à data de ingresso na USP. 

• Participante pode escolher até quando retroagir. 

• Contribuição baseada no salário vigente da época. 

• O Patrocinador também acompanhará em até 7,5%. 

• As parcelas retroativas terão a mesma alíquota da 
contribuição  normal e os descontos serão concomitantes. 

• O servidor terá mais tempo de contribuição. 

 

 

. 
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Exemplo: Docente ingressante em 01/02/2013, 
poderá retroagir até 8 meses, isto é, de 
fevereiro/2013 a setembro/2013 



Benefícios de Risco 

 

 

Trata-se de benefícios opcionais, contratados junto a uma 
Seguradora através da SP-PREVCOM. 

 

 

Benefícios pagos por invalidez ou morte do participante. 

 

 

Obs.: a seguradora entrará em contato com quem aderiu ao plano 
de previdência complementar. 
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Acompanhamento da conta individual 

 

A SP-PREVCOM, ao confirmar a inscrição, cria conta 

individual do servidor e disponibiliza o acesso, via senha 

pessoal, através do site www.spprevcom.sp.gov.br. 
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http://www.spprevcom.sp.gov.br/


Recebimento do benefício após  

aposentadoria 

 
• Após aposentadoria o participante escolhe em quantas 

parcelas mensais quer receber o valor acumulado na sua 
conta individual, até que saldo seja zerado - renda mensal 
não vitalícia 

• Participante pode rever anualmente o valor mensal 
(reprogramação do benefício futuro) 

• A partir da concessão do benefício o participante poderá 
resgatar uma única vez, a qualquer momento, 15% do saldo 
total de sua conta 

• Para requerer o benefício o tempo mínimo de contribuição no 
plano é de 60 meses 
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Simuladores  

 

 
 A SP-PREVCOM disponibiliza no seu site um simulador da 

previdência complementar.  

 

 

 A USP disponibiliza no Sistema MarteWeb dois simuladores 
para o servidor: 

 

1. holerite 

2. holerite com a opção de Retroatividade. 
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https://www.spprevcom.sp.gov.br/Simulador
https://www.spprevcom.sp.gov.br/Simulador
https://www.spprevcom.sp.gov.br/Simulador
https://uspdigital.usp.br/marteweb/


Tela do Simulador da SP-PREVCOM 
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Tela do sistema Marteweb - Simulação (Servidor) 



Tela do sistema Marteweb - Simulação (Servidor) 
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Holerite simulado pelo sistema Marteweb 
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Como aderir 

 
O servidor é o responsável 
pelo acompanhamento de 
sua conta, alterações de 
alíquotas de contribuições, 
pagamentos, etc. (direto 
com a SP-PREVCOM) 

 

 

 

 

 
(*) Posteriormente a SP-PREVCOM 
encaminhará o KIT DE ADESÂO ao 
servidor  

1 

2 

3 

4 

5 

Servidor acessa MarteWeb 
Menu “Minha Previdência / Adesão” 

 
 

Servidor escolhe alíquota (%) 
e opção de retroatividade 

 

Servidor imprime formulário 
em duas vias 

Servidor encaminha à Área de 
Pessoal o formulário assinado em 

duas vias 

Área de Pessoal valida no sistema e 
encaminha uma via ao DRH e a 

outra anexa no processo do 
servidor (*) 
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Tela do sistema Marteweb - Adesão (Servidor) 
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Tela do sistema Marteweb - Adesão (Servidor) 
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Tela do sistema Marteweb - Adesão (Servidor) 
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Tela do sistema Marteweb - Adesão (Servidor) 
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Tela do sistema Marteweb - Adesão (Área de Pessoal) 
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Tela do sistema Marteweb - Adesão (Área de Pessoal) 



Muito Obrigado! 

Previdência Complementar USP 

 

Email: previdenciacom@usp.br 

 

SP-PREVCOM (11) 3150-1944 

www.spprevcom.sp.gov.br 


