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PROPOSTA DE ADESÃO  
PLANO MISTO I DE BENEFÍCIOS – COMPESAPREV CD  

 

DADOS PESSOAIS DO TITULAR 
Nome:  
 

Matrícula: 

Data de Nascimento: 

 
Naturalidade: 
 

Sexo: 
 [    ] M   [    ] F 

RG: 

 
Órgão/UF:  
                                        

Data de Expedição: 
 

CPF: 

 
PIS/PASEP: 
 

Pessoa Exposta Politicamente (*):  
[    ] Sim    [    ] Não 

Carteira Profissional:  
Nº                                Série:  

CNS: 
  

Estado Civil: 
 [    ] Casado(a)    [    ] Solteiro(a)    [    ] Outros (especificar): 
Cargo: 
 

Data de Admissão Compesa: 
 

Especialidade: 

 
Remuneração (R$): 
 

Lotação: 
 

Encontra-se em Auxílio Doença pelo INSS: 
[   ] Não [   ] Sim, desde _____/_____/_______ 

Endereço: 

 
Bairro: 

 
Cidade: 
 

UF CEP: 

Telefone: 

 
Celular: 
 

WhatsApp: 
 

E-mail Pessoal: 

 
E-mail Corporativo: 
 

Nome do Pai: 

 
Nome da Mãe: 

 
EXAME MÉDICO 

 

É obrigatória apresentação de exame médico no ato da adesão, para os que aderirem após 90 (noventa) dias da data de admissão no 
Patrocinador ou 90 (noventa) dias da data de eficácia do Plano Misto I – CompesaPrev CD (neste caso, adesão após 15/06/2021). 
LAUDO MÉDICO: 
 

Declaro, sob as penas da Lei, que o participante foi considerado: 
 

 APTO                      INAPTO, exposição de motivos e registros das conclusões: 
 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Em _____ / _____ / _____.                                                            ________________________________ 
                                                                                                                 CARIMBO/CRM/ASSINATURA DO MÉDICO 
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BENEFICIÁRIOS e DESIGNADOS  
(Art. 7º Regulamento do Plano Misto I de Benefícios – CompesaPrev CD) 

INDICAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS 
São beneficiários os dependentes do Participante que constarem na carta de concessão de pensão por morte pela Previdência Social: 1) 
Pai e mãe, quando o participante se caracterizar solteiro. Havendo filho (menor ou inválido), este será o dependente; 2) Esposa ou 
Companheira; 3) Filhos menores de 21 anos ou inválidos, sem limite de idade. 

NOME 
 SEXO 

DATA DE 
NASCIMENTO 

GRAU DE  
PARENTESCO 

EXPOSTA 
POLITICAMENTE * 

 M F   SIM NÃO 

 M F   SIM NÃO 

 M F   SIM NÃO 

 M F   SIM NÃO 

INDICAÇÃO DE DESIGNADOS 
São designados quaisquer pessoas indicadas pelo Participante para recebimento de pecúlio, em caso de morte do participante, estando 
condicionado o recebimento do pecúlio à apresentação de declaração do INSS, emitida após 120 dias do óbito do participante, 
informando que não constam dependentes reconhecidos pela Previdência Social. O saldo de conta será pago em cotas iguais.  

NOME 
 SEXO 

DATA DE 
NASCIMENTO 

GRAU DE  
PARENTESCO 

EXPOSTA 
POLITICAMENTE * 

 M F   SIM NÃO 

 M F   SIM NÃO 

 M F   SIM NÃO 

 M F   SIM NÃO 

(*) PESSOA EXPOSTA POLITICAMENTE - A pessoa natural que desempenha ou tenha desempenhado, nos cinco anos anteriores, cargo, 
emprego ou função pública relevantes, assim como funções relevantes em organizações internacionais. § 1º Consideram-se pessoas expostas 
politicamente: I - os detentores de mandatos eletivos dos Poderes Executivo e Legislativo da União; II - os ocupantes de cargo, no Poder Executivo 
da União; IV - os membros do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República, o Vice-Procurador-Geral da República, o 
Procurador-Geral do Trabalho, o Procurador-Geral da Justiça Militar, os Subprocuradores-Gerais da República e os Procuradores-Gerais de 
Justiça dos Estados e do Distrito Federal; V - os membros do Tribunal de Contas da União, o Procurador-Geral e os Subprocuradores-Gerais do 
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União; VI - os presidentes e os tesoureiros nacionais, ou equivalentes, de partidos políticos; VII - 
os governadores e os secretários de Estados e do Distrito Federal, os deputados estaduais e distritais, os presidentes, ou equivalentes, de 
entidades da administração pública indireta estadual e distrital e os presidentes de Tribunais de Justiça, Tribunais Militares, Tribunais de Contas ou 
equivalentes dos Estados e do Distrito Federal; e VIII - os prefeitos, os vereadores, os secretários municipais, os presidentes, ou equivalentes, de 
entidades da administração pública indireta municipal e os presidentes de Tribunais de Contas ou equivalentes dos municípios e demais cargos e 
funções descritos na Instrução Normativa PREVIC nº 34 /2020. 

CONTRIBUIÇÃO 
(Art. 35. Regulamento do Plano Misto I de Benefícios – CompesaPrev CD) 

 

Ao ingressar no PLANO MISTO I DE BENEFÍCIOS - CompesaPrev CD, o Participante será  enquadrado como Participante Normal ou 
Participante Especial e contribuirá, mensalmente, sobre o Salário Real de Contribuição – SRC (que consiste na soma de todas as 
parcelas de remuneração do Participante, sobre as quais incidiriam contribuições para a Previdência Social, sem considerar o teto 
máximo mensal ao Regime Geral de Previdência Social, ressalvadas as hipóteses previstas nos §3º e §§6º a 8º art. 27 do Regulamento), 
com o percentual que pode variar de 50% a 100% do valor da contribuição Normal Mensal, pelo qual opto em descontar o percentual de: 

 

Percentual da Contribuição Normal Mensal:                        % (optar de 50% a 100%) 
 

DECLARAÇÃO / TERMO DE RESPONSABILIDADE / COMPROMISSO 
 
1. Declaro-me responsável pela veracidade das informações apresentadas, sob pena de aplicação das medidas administrativas e 

penais cabíveis. 
2. Declaro ter recebido (em meio eletrônico) publicação em linguagem simples, clara e precisa, do Estatuto da Fundação Compesa de 

Previdência e Assistência – CompesaPrev e do Regulamento do Plano Misto I de Benefícios – CompesaPrev CD. 
3. Declaro estar ciente da metodologia de cálculo da Contribuição Normal. 
4. Declaro estar ciente que em caso de não manifestação quanto à opção pelo Regime de Tributação do Imposto de Renda, até o 

último dia útil do mês subsequente à data da inscrição no Plano, será considerada a opção pelo Regime Progressivo de 
Tributação. 

5. Em observância à Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD, autorizo a CompesaPrev a proceder com o tratamento (coleta, 
compartilhamento, utilização, reprodução, armazenamento) dos meus dados pessoais, inseridos quando da adesão ao Plano Misto I 
– CompesaPrev CD, mantendo-os pelo tempo permitido na legislação brasileira. 

6. Autorizo descontar em minha remuneração mensal (folha de pagamento Compesa) a quantia referente às contribuições destinadas à 
CompesaPrev . 

 
___________________________________________                _________________________________________________ 

    Local / Data                                                                      Assinatura do Requerente 

Recebemos a Proposta de Inscrição 
em:_______/_______/_________ 

 
 

________________________ 
CAT 

Nesta data, solicito a inscrição 
em:_______/_______/________ 

 
 

___________________________ 
DBF 

Autorizo inscrever o Participante 
em:_______/_______/_________ 

 
 

____________________________ 
DPR 


