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Módulo Servidor – Previdência Complementar - RPC
OBJETIVO
O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, de acordo
com o disposto na Lei nº 12.618, de 30 de abril de 2012, implementa os
procedimentos relativos ao RPC (Regime de Previdência Complementar), permitindo a
adesão do Servidor Público Federal do Plano Executivo Federal gerido pela
FUNPRESP-EXE (Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público
Federal do Poder Executivo ), através do site www.siapenet.gov.br.
INFORMAÇÕES GERAIS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Disponibilizado um menu principal com o nome “Previdência
Complementar – RPC”;
· Disponibilizado um menu com o nome “Sobre o RPC” com
informações sobre o RPC e com um link para o portal da FUNPRESP-EXE;
· Permite que o Servidor faça a sua adesão no plano acima e
imprima a ficha de adesão.
· Permitir que o Servidor faça a alteração do seu percentual de
contribuição à FUNPRESPEXE, até a data de homologação da UPAG;
· Permitir que o Servidor faça a opção pelo regime de
tributação do imposto de renda;
· Permitir que o Servidor faça o acompanhamento do
andamento de suas solicitações.

Módulo Servidor – Previdência Complementar - RPC
ACESSO AO APLICATIVO
1.

Acessar o site: www.siapenet.gov.br.

Figura 1- Tela inicial do sistema

2.

Acessar o subsistema servidor e informar a identificação única do usuário.

Figura 2- Tela de acesso ao sistema

3.
Informar usuário no campo específico e a senha no teclado virtual. Clique em
“Avançar”.

Figura 3 – Tela para informar o usuário e a senha

4.

Clicar em “Previdência Complementar”, localizado no menu vertical esquerdo.

Figura 4– Tela principal do módulo servidor

5.
O sistema disponibiliza um menu central com os links “Sobre o RPC” e “Meu
RPC”, com “Minhas Solicitações” e “Aderir”.

Figura 5– Tela Previdência Complementar

MÓDULO SERVIDOR – PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – RPC
SOBRE O RPC
1.
EM “SOBRE O RPC”É CARREGADO INFORMAÇÕES SOBRE O REGIME DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.

Figura 6– Sobre o RPC

Módulo Servidor – Previdência Complementar – RPC
Meu RPC - Aderir
1.

Para aderir à FUNPRESP-exe, deve clicar no botão “Aderir”.

Figura 7– Tela Previdência Complementar

2.

O sistema carregará algumas informações pessoais e funcionais.

Figura 8– Tela de adesão

3.
O servidor deverá escolher o “Percentual de contribuição mensal”em “Dados da
Contribuição”, que deverá ser (7,5%, 8,0% ou 8,5%).

Figura 9 – Aderir – Dados da contribuição

4.
O servidor poderá optar pelo regime de tributação ou deixar para optar até o
último dia do mês subsequente ao da inscrição. Caso o servidor participante não
exerça o direito de opção no prazo legal será registrado no SIAPE o regime
progressivo.

Figura 10 - Tela Aderir : Regime de Tributação de Imposto de Renda

5.
Ao apertar o botão de “Aderir”, aparecerá a tela de confirmação, onde o servidor
deverá deixar marcado o campo “Confirmo que li os termos de declaração acima.” e
clicar novamente no botão “Aderir”.

Figura 11 – Confirmação da adesão

6.

O sistema irá carregar o formulário em formato pdf para salvar ou abrir.

Figura 12 – Download de formulário de adesão

a.
Caso o servidor opte por abrir o formulário de ficha de inscrição, deverá clicar em
abrir para impressão, e entrega à unidade de RH do servidor.

Figura 13 – Formulário de adesão

Figura 14 – Formulário de adesão - continuação

b.
Caso o servidor opte por salvar o documento, basta clicar no botão “Salvar” e
escolher um diretório de destino.

Figura 15 – Salvar formulário de adesão

Módulo Servidor – Previdência Complementar – RPC
Meu RPC – Minhas solicitações
O servidor pode acompanhar as suas solicitações clicando em “Minhas
1.
Solicitações”.

Figura 16 – Menu minhas solicitações

2.
Será apresentado um formulário com todas as solicitações efetuadas pelo
servidor.

Figura 17 – Minhas solicitações

3.
Para visualizar detalhes de uma solicitação, basta clicar em “Visualizar” e será
carregado dados pessoais, funcionais, dados da contribuição escolhida, o Regime de
tributação de Imposto de Renda, caso tenha preenchido.

Figura 18 – Tela da solicitação

4.

Estarão disponíveis e habilitados, três botões:

Botão “Alterar” – Que possibilita, antes do processamento da folha, ao servidor
a.
efetuar alterações dos dados da contribuição e do regime de tributação de imposto de
renda.

Figura 19 - Tela da solicitação – Botão alterar

b.
Botão “Imprimir” – Que possibilita ao servidor gerar um novo formulário em pdf
para ser impresso.

Figura 20 - Tela da solicitação – Botão imprimir

c.
Botão “Desistir” – Que possibilita ao servidor desistir de uma solicitação que
ainda não tenha sido homologada pela UPAG.

Figura 21 - Tela da solicitação – Botão desistir

c.i.

Será solicitada a confirmação da desistência. O usuário deve selecionar
“Confirmo que li o texto de declaração acima” e clicar em “Desistir”.

Figura 22 – Tela confirmação da desistência

c.ii.

Será exibida uma mensagem para confirmar se realmente gostaria de desistir da
solicitação. O usuário deverá clicar em OK ou em Cancelar.

Figura 23 - Tela de Mensagem

c.iii.

Será exibida a confirmação da desistência informando que a desistência foi
realizada com sucesso.

Figura 24 - Tela desistência realizada com sucesso

d.
Botão “Histórico” – Que possibilita ao servidor visualizar o histórico dos dados da
solicitação anteriormente selecionada.

Figura 25 - Tela da solicitação – Botão histórico

e.

Será exibida a tela com as ações da solicitação anteriormente selecionada.

Figura 26 - Tela dados da solicitação

