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Planejamento tributário para 2016: 
a importância das contribuições esporádicas
Com a proximidade do final do ano o ideal é começar a organizar os documentos 

necessários para a Declaração do Imposto de Renda (IR) do exercício 2015. Os 

Participantes do Plano SEBRAEPREV que utilizam o modelo de declaração completo, têm a 

vantagem de poder usufruir do benefício fiscal que reduz o valor a ser pago do Imposto de 

Renda (IR). Tanto as contribuições mensais quanto as esporádicas podem ser deduzidas, 

até o limite de 12% do total dos rendimentos computáveis na determinação da base de 

cálculo do imposto devido.

Aproveite o seu 13º salário para realizar uma contribuição esporádica e, 

com isso, reduzir a mordida do leão. Caso a soma das contribuições seja 

menor do que os 12% permitidos, você poderá realizar o pagamento de uma 

contribuição esporádica. O cálculo é simples, basta somar a sua renda 

tributável no exercício de 2015 e calcular o percentual de 12% sobre ela. 

Depois, some as contribuições feitas ao Plano, neste exercício, e compare.

Acesse o Simulador de Benefício Fiscal para a realização do cálculo, no 

portal SEBRAE PREVIDÊNCIA. Caso você queira realizar uma contribuição, 

faça o seu login na área restrita e clique no menu “Geração 

Boleto Avulso”. Dia 29 de dezembro é a data limite para o 

pagamento da contribuição.

Simulador de Benefício Fiscal 

8 mil Participantes

Plano SEBRAEPREV tem mais de 8 mil Participantes
A Participante de número 8 mil faz parte do quadro de colaboradores do Sebrae/PB. 

Cecília Ângelo tem 28 anos e os seus planos para o futuro são semelhantes aos de 

muitas outras pessoas. “Pretendo trocar de imóvel e ter uma renda que me possibilite 

ter uma vida saudável e tranquila com minha família. Isso inclui ter lazer, saúde, 

crescimento pessoal e profissional”, comentou. 

Sobre o Plano SEBRAEPREV, Cecília diz ter recebido boas referências. “Aderi ao plano 

por indicação de amigos. Analisando os benefícios do Plano Sebraeprev e a 

transparência da Instituição, vi que é de extrema importância fazer reservas e me 

programar, sobretudo, a longo prazo. Apresentando um bom retorno e segurança, o 

Plano Sebraeprev caiu como uma luva e estou bastante satisfeita com a minha escolha” 

disse Cecília. Cecília Ângelo

Novembro azul: diagnóstico rápido pode salvar vidas



Participantes Empréstimos

Investimentos

7.195 123 318 400 8.036
Ativos Assistidos Autopatrocinados BPD Total participantes

Volume da carteira
de investimentos

R$ 537 miR$ 537 miR$ 537 mi

Benefícios

7.703 = R$ 114 milhões

= R$ 1 milhão67

Total de empréstimos 
realizados desde nov/2009

Total de empréstimos 
realizados em  set/2015

Rentabilidade das Cotas

8,59%

8,12%

5,32%
Menor Benefício
Maior Benefício
Benefício Médio
Folha de Pagto Bruta 
Total de Assistidos

R$ 534,02
R$ 14.424,31
R$ 3.719,84

R$ 464.494,22
123

59
Aposentadoria 

Normal

2
Aposentadoria 
por Invalidez

51
Aposentadoria 

Antecipada

11
Pensão por

morte
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Conservador            

Sebraeprev (Moderado) 

Arrojado Estatística set/2015

Perfil da 
população de 

Assistidos

2012 

2015 

A versão completa do Relatório está disponível no site (base de setembro/2015).
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 12,74%
10,03%
6,69%

O Sebrae Nacional realiza anualmente a Semana 

Interna de Prevenção a Acidentes de Trabalho (SIPAT) 

com o nome Semana Sebrae - Um jeito de viver 

Sustentável, como foco na promoção da saúde e da 

qualidade de vida dos colaboradores. 

Entre os dias 17 e 20 de novembro, a Semana terá 

como tema a Sustentabilidade com a realização de 

diversas ações para a promoção de um ambiente 

organizacional sustentável e saudável. 

A semana terá como pontos de atenção o 

combate ao estresse, relações de trabalho e ruído, 

consumo de alimentos saudável, endividamento, 

monitoramento da saúde e cultura solidária. 

A saúde financeira dos Participantes do Plano 

SEBRAEPREV é um tema que merece destaque e, 

sabendo disso, o SEBRAE PREVIDÊNCIA apoia a 

iniciativa do Sebrae Nacional oferecendo a palestra 

sobre educação financeira infantil para pais. A 

programação completa será divulgada pelo Sebrae 

Nacional, mas você já pode fazer a sua inscrição para 

a palestra que preparamos especialmente para a  

Semana Sebrae – Um jeito de Viver Sustentável.  

SEBRAE PREVIDÊNCIA participa da Semana 

Sebrae – Um jeito de Viver Sustentável 

Semana Sebrae

Palestra: Educação financeira e 

previdenciária dos filhos. Como orientar e 

abordar este assunto?

Palestrante: Álvaro Modernell, 
Administrador de Empresas e Mestre em 
Finanças.

Data: 19/11

Hora: 14h30

Local: Salas Multiuso 7 e 8

Inscrição: 60 vagas – ramal 7812 Sebrae 
Nacional 


