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 São Paulo, 17 de janeiro de 2020. 
 

Comunicado aos participantes Autopatrocinados 
 Plano PSAP BANDEIRANTE 

 
Referência: Aprovação do Plano de Custeio para o exercício de 2020 e reajuste de salário 
 
Prezado(a) Participante. 
 
Informamos que foi aprovado na Reunião do Conselho Deliberativo da Enerprev, ocorrida em 28/11/2019, o 
Plano de Custeio válido para 2020, sendo nele, definidas as faixas de contribuição e percentuais que deverão 
ser cobrados a título de despesa administrativa sobre as contribuições previdenciárias dos participantes 
autopatrocinados no Plano PSAP Bandeirante, administrado pela Enerprev.  
  
Abaixo apresentamos comparativamente, as faixas e percentuais de contribuições relativas aos exercícios de 
2019 e 2020:  

 

PLANO DE CUSTEIO - BD 

FAIXA SALARIAL 
% DE CONTRIBUIÇÃO 

2019 2020 

Até 1/2 UB (2) 2,02% 1,98% 

De 1/2 a 1 UB (2) 4,88% 4,78% 

Acima de 1 UB (2) 19,36% 18,98% 

 
(1) Aplicado sobre 70% do Salário Real de Contribuição (SRC).  

 

(2) Unidade Bandeirante = R$ 3.394,24 a partir de 11/2019.  
 

Apresentamos ainda a tabela com o comparativo dos percentuais da despesa administrativa: 
 

DESPESA ADMINISTRATIVA 

2019 2020 

5,48% 5,49% 

 

Complementando, informamos que foi aprovado em 06/01/2020 em Assembleia, o Acordo Coletivo da 
Patrocinadora EDP São Paulo. 
O percentual de reajuste de salário foi de 2,54% a partir de 1º de novembro de 2019. 
Desta forma, para atendermos o artigo 3º do artigo 20 do Regulamento do Plano PSAP Bandeirante, ao qual o 
sr. (a) é vinculado (a), será aplicado sobre o seu salário de contribuição de autopatrocinado, o referido reajuste 
retroativo a novembro/2019. 
Portanto, o valor relativo à diferença das contribuições, será aplicado ao boleto de cobrança do mês de janeiro 
de 2020. 
 
Colocamo-nos à disposição em caso de necessidade de esclarecimentos adicionais por meio dos seguintes canais 
de atendimento: e-mail: atendimentoenerprev@edpbr.com.br e telefone: 0300 313 0013. 
 
 Atenciosamente, 

    Diretoria de Seguridade 
 


