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Art. 2º (...) Art. 2º (...)  

XVII) IGP-DI 
Índice Geral de Preços, Disponibilidade Interna, publicado 
pela FGV - Fundação Getúlio Vargas. Em caso de extinção 
do IGP-DI, mudança na sua metodologia de cálculo ou, em 
caso de sua inaplicabilidade em decorrência de reforma 
econômica, poderá o Conselho Deliberativo, embasado em 
parecer técnico atuarial, escolher um indicador econômico 
substitutivo, dando dele ciência à autoridade competente. 

XVII) Índice do Plano 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, 
publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística – IBGE, observada a regra de transição 
prevista no Parágrafo Único do Artigo 212. O referido 
índice poderá ser alterado pela ENERPREV, mediante 
autorização do órgão governamental competente, 
observada a legislação de regência. 

Alteração para possibilitar a troca 
do indexador do Plano de IGP-DI 
para IPCA. 

Artigo 44 (...) Artigo 44 (...)  

I)  atualização monetária com base no IGP-DI,  no período 
decorrido desde a data do vencimento de cada importância 
até a data do efetivo pagamento; 
 

I) atualização monetária com base no Índice do 
Plano, no período decorrido desde a data do vencimento 
de cada importância até a data do efetivo pagamento; 

Alteração para possibilitar a troca 
do indexador do Plano de IGP-DI 
para IPCA. 

Parágrafo 1º Na hipótese de ocorrer recolhimento de 
contribuições atrasadas antes da divulgação do índice de 
correção monetária para aplicação no mês de pagamento, 
será adotado o IGP- DI aplicado no mês anterior, na 
proporção dos dias em atraso. 

Parágrafo 1º Na hipótese de ocorrer recolhimento de 
contribuições atrasadas antes da divulgação do índice de 
correção monetária para aplicação no mês de 
pagamento, será adotado o Índice do Plano aplicado no 
mês anterior, na proporção dos dias em atraso. 

Alteração para possibilitar a troca 
do indexador do Plano de IGP-DI 
para IPCA. 

Artigo 46 (...)  Artigo 46 (...)  

I) Contribuição do Participante - realizada ao 
PSAP/Bandeirante, atualizada mensalmente pela variação 
do IGP-DI, constituída por:  

I) Contribuição do Participante - realizada ao 
PSAP/Bandeirante, atualizada mensalmente pela 
variação do Índice do Plano, constituída por: 

Alteração para possibilitar a troca 
do indexador do Plano de IGP-DI 
para IPCA. 

III)  Joia Atuarial – Portabilidade Participante - formada pelo 
valor referido no Artigo 70, atualizada pela variação do IGP-
DI; 

III) Joia Atuarial – Portabilidade Participante - 
formada pelo valor referido no Artigo 70, atualizada pela 
variação do Índice do Plano; 

Alteração para possibilitar a troca 
do indexador do Plano de IGP-DI 
para IPCA. 

Artigo 47 (...) Artigo 47 (...)  

I)  Joia Atuarial – Portabilidade Patrocinadora - formada 
pelo valor referido no Parágrafo 2º do Artigo 70, atualizada 
pela variação do IGP-DI; 

I)  Joia Atuarial – Portabilidade Patrocinadora - formada 
pelo valor referido no Parágrafo 2º do Artigo 70, 
atualizada pela variação do Índice do Plano; 

Alteração para possibilitar a troca 
do indexador do Plano de IGP-DI 
para IPCA. 

Artigo 72 (...)  Artigo 72 (...)   
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Parágrafo 1º Os valores do “caput’ serão atualizados 
mensalmente pela variação do IGP-DI, exceto os recursos 
portados de outras entidades e não utilizados para 
pagamento de joia atuarial, que serão atualizados pelo 
Retorno dos Investimentos. 

Parágrafo 1º Os valores do “caput’ serão atualizados 
mensalmente pela variação do Índice do Plano, exceto os 
recursos portados de outras entidades e não utilizados 
para pagamento de joia atuarial, que serão atualizados 
pelo Retorno dos Investimentos. 

Alteração para possibilitar a troca 
do indexador do Plano de IGP-DI 
para IPCA. 

Artigo 76 (...) Artigo 76 (...)  

I)  a primeira parcela corresponderá à média aritmética 
simples dos SRC dos últimos 36 (trinta e seis) meses 
anteriores à DIB, compostos pelas verbas fixas 
mencionadas no inciso I do Artigo 17, atualizados, mês a 
mês, pela variação do IGP-DI até o mês da DIB, observado o 
disposto no Parágrafo 1º deste artigo. 

I)  a primeira parcela corresponderá à média aritmética 
simples dos SRC dos últimos 36 (trinta e seis) meses 
anteriores à DIB, compostos pelas verbas fixas 
mencionadas no inciso I do Artigo 17, atualizados, mês a 
mês, pela variação do Índice do Plano até o mês da DIB, 
observado o disposto no Parágrafo 1º deste artigo. 

Alteração para possibilitar a troca 
do indexador do Plano de IGP-DI 
para IPCA. 

II)  a segunda parcela corresponderá à média aritmética 
simples dos SRC dos últimos 60 (sessenta) meses anteriores 
à DIB, compostos pelas verbas variáveis mencionadas no 
inciso II do Artigo 17, atualizados, mês a mês, pela variação 
do IGP-DI até o mês da DIB, observado o disposto no 
Parágrafo 1º deste artigo. 

II)  a segunda parcela corresponderá à média aritmética 
simples dos SRC dos últimos 60 (sessenta) meses 
anteriores à DIB, compostos pelas verbas variáveis 
mencionadas no inciso II do Artigo 17, atualizados, mês a 
mês, pela variação do Índice do Plano até o mês da DIB, 
observado o disposto no Parágrafo 1º deste artigo. 

Alteração para possibilitar a troca 
do indexador do Plano de IGP-DI 
para IPCA. 

Artigo 84 A Suplementação de Aposentadoria por 
Tempo de Serviço, cumpridas as carências mencionadas no 
Artigo 83, consistirá em uma renda mensal vitalícia obtida 
pela diferença entre  50% (cinquenta por cento) mais 1% 
(um por cento) por ano completo de filiação ao Plano, até o 
limite de 70% (setenta por cento) do SRB, e o valor da média 
aritmética simples da UB dos 36 (trinta e seis) últimos 
meses anteriores à DIB, atualizadas mês a mês pela variação 
do IGP-DI, observado o disposto nos parágrafos deste artigo 
e no Artigo 85. 

Artigo 84 A Suplementação de Aposentadoria por 
Tempo de Serviço, cumpridas as carências mencionadas 
no Artigo 83, consistirá em uma renda mensal vitalícia 
obtida pela diferença entre  50% (cinquenta por cento) 
mais 1% (um por cento) por ano completo de filiação ao 
Plano, até o limite de 70% (setenta por cento) do SRB, e o 
valor da média aritmética simples da UB dos 36 (trinta e 
seis) últimos meses anteriores à DIB, atualizadas mês a 
mês pela variação do Índice do Plano, observado o 
disposto nos parágrafos deste artigo e no Artigo 85. 

Alteração para possibilitar a troca 
do indexador do Plano de IGP-DI 
para IPCA. 

Artigo 106 (...) Artigo 106 (...)  
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Parágrafo 2º O valor apurado na forma do “caput” deste 
artigo será atualizado pela variação do IGP-DI, no período 
decorrido desde o mês subsequente ao da opção até a data 
em que adquirir o direito a receber o BPD. 

Parágrafo 2º O valor apurado na forma do “caput” 
deste artigo será atualizado pela variação do Índice do 
Plano, no período decorrido desde o mês subsequente ao 
da opção até a data em que adquirir o direito a receber o 
BPD. 

Alteração para possibilitar a troca 
do indexador do Plano de IGP-DI 
para IPCA. 

Artigo 112 A Suplementação da Aposentadoria por 
Invalidez, exceto do Participante coligado, consistirá em 
uma renda mensal correspondente à diferença apurada 
entre 70% (setenta por cento) do SRB e a média aritmética 
simples da UB dos últimos 36 (trinta e seis) meses, contados 
até o mês anterior à DIB, atualizadas mensalmente pela 
variação do IGP-DI, observado o Artigo 113 e os parágrafos 
do Artigo 84. 

Artigo 112 A Suplementação da Aposentadoria por 
Invalidez, exceto do Participante coligado, consistirá em 
uma renda mensal correspondente à diferença apurada 
entre 70% (setenta por cento) do SRB e a média 
aritmética simples da UB dos últimos 36 (trinta e seis) 
meses, contados até o mês anterior à DIB, atualizadas 
mensalmente pela variação do Índice do Plano, 
observado o Artigo 113 e os parágrafos do Artigo 84. 

Alteração para possibilitar a troca 
do indexador do Plano de IGP-DI 
para IPCA. 

Artigo 126 A Suplementação do Auxílio Doença do 
Participante ativo consistirá em uma renda mensal 
correspondente à diferença entre 70% (setenta por cento) 
do Salário Real de Benefício e o valor da média aritmética 
simples da UB dos 36 (trinta e seis) últimos meses 
anteriores à DIB, atualizadas mês a mês pela variação do 
IGP-DI, observados os parágrafos do Artigo 84. 

Artigo 126 A Suplementação do Auxílio Doença do 
Participante ativo consistirá em uma renda mensal 
correspondente à diferença entre 70% (setenta por 
cento) do Salário Real de Benefício e o valor da média 
aritmética simples da UB dos 36 (trinta e seis) últimos 
meses anteriores à DIB, atualizadas mês a mês pela 
variação do Índice do Plano, observados os parágrafos do 
Artigo 84. 

Alteração para possibilitar a troca 
do indexador do Plano de IGP-DI 
para IPCA. 

Artigo 131 O valor do BSPS corresponderá ao valor 
recalculado na forma da Seção II do Capítulo XIII com base 
no tempo de serviço declarado por ocasião do Saldamento 
do Plano e comprovado no momento da aposentadoria, 
atualizado pela variação acumulada do IGP-DI do mês de 
Março/1998 até o mês anterior à DIB. 

Artigo 131 O valor do BSPS corresponderá ao valor 
recalculado na forma da Seção II do Capítulo XIII com base 
no tempo de serviço declarado por ocasião do 
Saldamento do Plano e comprovado no momento da 
aposentadoria, atualizado pela variação acumulada do 
Índice do Plano do mês de Março/1998 até o mês 
anterior à DIB. 

Alteração para possibilitar a troca 
do indexador do Plano de IGP-DI 
para IPCA. 

Artigo 132 O Participante, na data em que adquirir o 
direito ao recebimento do BSPS, exceto se decorrente de 
invalidez ou morte, poderá, observados os parágrafos deste 
artigo, de comum acordo com a ENERPREV, optar por 

Artigo 132 O Participante, na data em que adquirir o 
direito ao recebimento do BSPS, exceto se decorrente de 
invalidez ou morte, poderá, observados os parágrafos 
deste artigo, de comum acordo com a ENERPREV, optar 

Alteração para possibilitar a troca 
do indexador do Plano de IGP-DI 
para IPCA. 
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receber até 25% (vinte e cinco por cento) do maior valor 
entre a Reserva de Saldamento, atualizada pela variação do 
IGP-DI, do mês base até o mês de pagamento, e a Reserva 
de Saldamento recalculada na data da concessão do 
benefício, descontadas as hipóteses biométricas. 

por receber até 25% (vinte e cinco por cento) do maior 
valor entre a Reserva de Saldamento, atualizada pela 
variação do Índice do Plano, do mês base até o mês de 
pagamento, e a Reserva de Saldamento recalculada na 
data da concessão do benefício, descontadas as hipóteses 
biométricas. 

Artigo 158 Ao Participante ativo, que vier a se 
aposentar por invalidez, será assegurado o direito ao 
recebimento do BSPS que seria devido quando cumprisse 
as condições previstas no inciso I ou no inciso II do Artigo 
179,  calculado na forma do Artigo 180, com base no tempo 
de serviço declarado por ocasião do Saldamento do Plano e 
comprovado no momento da aposentadoria, atualizado 
pela variação do IGP-DI, além do benefício previsto no 
artigo anterior. 

Artigo 158 Ao Participante ativo, que vier a se 
aposentar por invalidez, será assegurado o direito ao 
recebimento do BSPS que seria devido quando cumprisse 
as condições previstas no inciso I ou no inciso II do Artigo 
179,  calculado na forma do Artigo 180, com base no 
tempo de serviço declarado por ocasião do Saldamento 
do Plano e comprovado no momento da aposentadoria, 
atualizado pela variação do Índice do Plano, além do 
benefício previsto no artigo anterior. 

Alteração para possibilitar a troca 
do indexador do Plano de IGP-DI 
para IPCA. 

Artigo 167 Os Benefícios relacionados no Artigo 77 e 
no Artigo 128 não poderão ser inferiores aos valores 
atuarialmente equivalente aos montantes das 
contribuições vertidas pelo Participante, respectivamente, 
ao PSAP/Bandeirante, atualizadas pela variação do IGP-DI, 
e ao PSAP/Eletropaulo Alternativo, atualizadas pela 
variação da URR. 

Artigo 167 Os Benefícios relacionados no Artigo 77 e 
no Artigo 128 não poderão ser inferiores aos valores 
atuarialmente equivalente aos montantes das 
contribuições vertidas pelo Participante, 
respectivamente, ao PSAP/Bandeirante, atualizadas pela 
variação do Índice do Plano, e ao PSAP/Eletropaulo 
Alternativo, atualizadas pela variação da URR. 

Alteração para possibilitar a troca 
do indexador do Plano de IGP-DI 
para IPCA. 

Artigo 171 Os benefícios mencionados no Artigo 77, 
concedidos sob a forma de renda, serão reajustados no mês 
de Junho de cada ano pela variação acumulada do IGP-DI, 
do mês da DIB até o mês anterior ao de reajuste. 

Artigo 171 Os benefícios mencionados no Artigo 77, 
concedidos sob a forma de renda, serão reajustados no 
mês de Junho de cada ano pela variação acumulada do 
Índice do Plano, do mês da DIB até o mês anterior ao de 
reajuste. 

Alteração para possibilitar a troca 
do indexador do Plano de IGP-DI 
para IPCA. 

Artigo 184 Os valores do BSPS e da Reserva de 
Saldamento serão atualizados, desde 31/03/1998 até a 
data da efetiva concessão ao Participante ou ao 
Beneficiário, pela variação acumulada do IGP-DI. 

Artigo 184 Os valores do BSPS e da Reserva de 
Saldamento serão atualizados, desde 31/03/1998 até a 
data da efetiva concessão ao Participante ou ao 
Beneficiário, pela variação acumulada do Índice do Plano. 

Alteração para possibilitar a troca 
do indexador do Plano de IGP-DI 
para IPCA. 
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Artigo 185 O valor do BSPS, após a sua concessão, será 
atualizado no mês de Junho de cada ano pela maior 
variação cumulativa entre o IPC-Índice de Preços ao 
Consumidor da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística - IBGE, enquanto este for o indexador oficial da 
Política Salarial, ou aquele que vier a substituí-lo para este 
fim, e o IGP-DI, do mês da DIB até o mês anterior ao do 
reajuste. 

Artigo 185 O valor do BSPS, após a sua concessão, será 
atualizado no mês de Junho de cada ano pela variação 
cumulativa do Índice do Plano, do mês da DIB até o mês 
anterior ao do reajuste. 

Alteração para possibilitar a troca 
do indexador do Plano de IGP-DI 
para IPCA. 

Artigo 195 (...) Artigo 195 (...)  

Parágrafo 2º O valor do benefício saldado referido no inciso 
I do “caput” será baseado na RMI da parcela BD, que será 
dividida por um fator atuarial definido no regulamento do 
Plano Saldado PSAP e, a partir de então, atualizado 
anualmente pelo IGP-DI, sendo reversível em pensão por 
morte à proporção de 50% (cinquenta por cento), acrescido 
de 10% (dez por cento) para cada beneficiário, até o limite 
de 50% (cinquenta por cento), observando-se as demais 
regras constantes do referido regulamento. 

Parágrafo 2º O valor do benefício saldado referido no 
inciso I do “caput” será baseado na RMI da parcela BD, 
que será dividida por um fator atuarial definido no 
regulamento do Plano Saldado PSAP e, a partir de então, 
atualizado anualmente pelo Índice do Plano, sendo 
reversível em pensão por morte à proporção de 50% 
(cinquenta por cento), acrescido de 10% (dez por cento) 
para cada beneficiário, até o limite de 50% (cinquenta por 
cento), observando-se as demais regras constantes do 
referido regulamento. 

Alteração para possibilitar a troca 
do indexador do Plano de IGP-DI 
para IPCA. 

Artigo 212 (...) Artigo 212 (...)  

Dispositivo inexistente. Parágrafo único A adoção do Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo – IPCA como Índice do Plano 
tornar-se-á eficaz a partir do mês de competência 
imediatamente posterior ao da publicação do 
correspondente ato de aprovação do órgão 
governamental competente para a respectiva alteração 
regulamentar, sem que haja retroatividade em sua 
aplicação. 

Alteração para possibilitar a troca 
do indexador do Plano de IGP-DI 
para IPCA (regra de transição). 

  


