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CCI – 003/2020 – Sicoob Previ                                    Brasília, 4 de março de 2020. 
 
Às cooperativas centrais e singulares do Sicoob, ao Sicoob Confederação, ao Bancoob 
e à Fundação Sicoob Previ. 
 
Assunto: Informe de Rendimentos e Contribuições ao Plano Sicoob Multi-

Instituído para declaração do IR Pessoa Física 2020. 
 
Prezados Senhores:  
 
1. Em atendimento às obrigações legais, a Fundação Sicoob Previ gerou o Informe de 

Rendimentos e Contribuições ao Plano Sicoob Multi-Instituído dos participantes 
ativos, assistidos e resgatados, para a Declaração de Imposto sobre a Renda da 
Pessoa Física 2020, ano calendário 2019. 

2. Esses informes estão disponíveis nos seguintes canais de atendimento do Sicoob: 
2.1. Sicoobnet Pessoal (computador, tablet ou celular); 
2.2. Plataforma de Atendimento do Sisbr 2.0; 
2.3. Sicoobnet Pessoal não correntista. 
3. Os documentos possuem a seguinte finalidade: 
3.1. Informe de Contribuições: declarar todos os valores pagos à Previdência 

Complementar a título de contribuição. Os valores estão discriminados mês a mês 
e referem-se a todos os valores pagos pelos participantes ao Sicoob Previ por meio 
de cobrança bancária (boleto e débito em conta corrente). 
Os participantes que contribuem via desconto em folha de pagamento deverão 
solicitar o informe de rendimentos na área de recursos humanos da cooperativa, no 
qual constará o valor das contribuições. 

3.2. Informe de Rendimentos: declarar todos os valores recebidos a título de resgate de 
contribuições ou de benefício de previdência complementar. 

4. Informações e esclarecimentos adicionais a respeito desse conteúdo poderão ser 
obtidos por meio de chamados na Central de Suporte e Serviços do Sicoob ou pelo 
telefone (61) 3030-6750 - Opção 2. 

 
 
Atenciosamente, 
 
 
 

José Vicente da Silva Marcelo Alves de Almeida 
Diretor Superintendente Gerente de Controle e Previdência 

 

http://atendimento.sicoob.com.br/
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