COMUNICADO
Informamos que o Rioprevidência instituiu a Guia de Recolhimento do Estado
(GRE) como nova forma de recolhimento para contribuições relativas a:
- Licença sem vencimentos (afastamento sem remuneração)
- Serventuários de cartórios não remunerados pelos cofres públicos (cartório
contribuição)
- Débitos de encerramento de folha de aposentadoria (encerramento de folha)
- Débitos de encerramento de folha de pensão (débito de pensão)
- Taxa de imóveis (ocupação).
A GRE está disponível em nosso site: www.rioprevidencia.rj.gov.br, na aba:
Serviços, no sub-menu: Guia de Recolhimento. Ou pelo link:
https://www.rioprevidencia.rj.gov.br/PortalRP/Servicos/GRE/index.htm.
Através desta nova modalidade, o contribuinte, segurado ou ocupante poderá
realizar o recolhimento de suas contribuições com maior agilidade, praticidade e
comodidade.

Adicionalmente, informamos que:
1. A
partir
de
30/09/2018,
todos
os
boletos
adquiridos,
independentemente da data NÃO serão mais aceitos na Rede
Bancária e deverão ser substituídos pela GRE. Por exemplo: se o
contribuinte possui um boleto bancário com vencimento em 10/10/2018,
este boleto deve ser descartado, e o contribuinte deve emitir a GRE
relativa a esta competência no site www.rioprevidencia.rj.gov.br
2. A partir de 01/10/2018, as contribuições previdenciárias para os
contribuintes ou segurados, serão recolhidas somente através da Guia de
Recolhimento do Estado (GRE);
3. A Guia de Recolhimento (GRE) somente poderá ser paga nas Agências do
Banco Bradesco ou através do Internet Banking Bradesco;
4. Em caso de dúvidas, poderá o (a) contribuinte entrar em contato através
do Fale Conosco em nosso site:
https://www.rioprevidencia.rj.gov.br/PortalRP/Contato/FaleConosco/index.htm
ou
ligar para o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC): 0800-285-8191.
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INSTRUÇÕES
Como faço para emitir minhas Guias de Recolhimento?
Para

emitir

suas

Guias

www.rioprevidencia.rj.gov.br,

de

Recolhimento

selecione

no

(GRE),

menu

acesse

“Serviços”,

o
a

site
opção

“Guia de Recolhimento”.

Em Guia de Recolhimento, selecione o tipo de Recolhimento, isto é, trata-se
de Afastamento sem remuneração, Cartório Contribuição, Débito de pensão,
Encerramento de Folha ou Taxa de Ocupação;
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Nesta etapa, informe o seu CPF ou Nº do processo para consultar suas GREs;

Clique com o mouse sobre o botão “I” para Exibir/Emitir a GRE desejada.

Folha 3 de 4

Nesta última etapa, uma nova janela será aberta com a GRE selecionada. Após,
clique no ícone de impressora para imprimir sua GRE.

Dúvidas?
Utilize o Fale Conosco em nosso site:
https://www.rioprevidencia.rj.gov.br/PortalRP/Contato/FaleConosco/index.htm
ou ligue para o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC): 0800-2858191.
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