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São Paulo, 15 de janeiro de 2021. 

 

Prezado(a) Participante, 

 

Ref.: Equacionamento do Déficit do Plano PSAP/Bandeirante parcela CV Renda Vitalícia 

 

O plano de previdência complementar PSAP/Bandeirante é regido por regras constantes de seu regulamento e 

por regras estabelecidas pela PREVIC - Superintendência Nacional de Previdência Complementar. A parcela de 

benefício de Contribuição Variável, para aqueles que optaram pelo recebimento de Renda Vitalícia, está 

deficitária em limite superior ao permitido pela legislação em vigor. Nesse caso, de acordo com o artigo 28 da 

Resolução CGPC nº 26/2008, a Entidade tem por obrigação aprovar em Conselho Deliberativo um plano de 

equacionamento do Déficit apontado no Balanço de 2018 e 2019.  

Com base nessas regras, o valor total equacionado será de R$ 5.902.294,19 (cinco milhões, novecentos e dois 

mil, duzentos e noventa e quatro reais e dezenove centavos), mínimo exigido pela norma, que será custeado 

por contribuições da patrocinadora e participantes assistidos, na proporção de suas contribuições normais à 

parcela CV do Plano, cujo benefício tenha sido concedido a partir de 01/01/2018, pelo prazo de 211 meses. 

Informamos que, para os participantes, o valor da taxa de contribuição extraordinária será de 4,34% ao mês 

referente ao Déficit de 2018 e 10,57% ao mês referente ao Déficit de 2019. A soma dos percentuais mencionados 

resulta em 14,91% e incidirá apenas sobre o “Benefício de Contribuição Variável – Bandeirante “, quando o 

referido benefício estiver na forma de renda vitalícia, não incidindo sobre o abono anual. O percentual de 

contribuição poderá ser recalculado anualmente considerando o saldo remanescente e suas variações.  

Importante ressaltar que as causas do déficit ocorrem em virtude de razões conjunturais, sobretudo, pelo não 

atingimento da meta atuarial do plano. Os percentuais são definidos anualmente, pelo atuário responsável do 

plano, e podem sofrer variações em função do prazo e saldo remanescentes da dívida. 

Após a aprovação da Diretoria Executiva e do Conselho Deliberativo ocorrida em dezembro/2020, as 

contribuições extraordinárias serão implementadas a partir da folha de janeiro/2021, de acordo com a legislação 

vigente. 

Colocamo-nos à disposição em caso de necessidade de esclarecimentos adicionais por meio do telefone 0300-

313-0013 ou pelo e-mail: atendimentoenerprev@edpbr.com.br.  
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