
INFORMAÇÃO SOBRE O CUSTEIO DO PARTICIPANTE 
ATIVO, APOSENTADO E PENSIONISTA

CONFIRA AS ALTERAÇÕES NO 
PLANO DE CUSTEIO DO 

PLANO GERAL SALDADO



Mensalmente o Patrocinador
repassava à FAPERS o
percentual de 0,5% incidente
sobre o salário de participação
de cada participante ativo.

Este valor destinava-se a
cobertura das despesas
administrativas da Fundação
relativas ao Plano Geral
Saldado – PGS.

Esta contribuição era paga
somente pelo Patrocinador.

Participante Ativo:
Mensalmente foi descontado na folha de
pagamento de salários de cada participante
ativo o percentual de 1,38% incidente sobre o
benefício saldado.

Aposentados e Pensionistas:
Mensalmente foi descontado na folha de
pagamento de benefícios de cada aposentado e
pensionista o percentual de 1,38% incidente
sobre o benefício saldado.

Este valor destinava-se a cobertura das
despesas administrativas da Fundação relativas
ao Plano Geral Saldado.

Esta contribuição foi paga, paritariamente, pelos
Participantes e pelo Patrocinador.

COMPARE O PLANO DE CUSTEIO
EM 2104 E 2015

2014

2015



Todos os participantes ativos, 

aposentados e pensionistas passaram a 

contribuir para a cobertura da despesa 

administrativa.

IMPACTOS DA ALTERAÇÃO



Participante ativo, Aposentado e Pensionista 
NÃO contribuíam.

Patrocinador contribuía com percentual incidente sobre 
o salário de participação do participante ativo:

0,50%
Despesa 

administrativa

Incidente sobre o 
Salário de 

Participação dos 
ativos

Exemplo: Benefício de R$ 1.000,00

CONTRIBUIÇÃO EM 2014



Participante ativo, Aposentado e Pensionista
contribuía com:

Patrocinador contribuía com o mesmo percentual:

1,38%
Despesa 

administrativa

1,38%
Despesa 

administrativa

R$ 13,80
Contribuição 

Administrativa

R$ 13,80
Contribuição 

Administrativa

CONTRIBUIÇÃO EM 2015

Exemplo: Benefício de R$ 1.000,00



• O novo Plano de Custeio entrou em vigor
em Novembro de 2014.

Quando o novo 
Plano de Custeio 
entrou em vigor?

• Para atender as recomendações do órgão
regulador com relação ao custeio
administrativo paritário, bem como
desatrelar a contribuição administrativa do
Plano de Benefícios II – Plano Misto.

Por que o Plano de 
Custeio mudou?

• Para os participantes e beneficiários
assistidos a contribuição é feita
mensalmente, através de desconto em
folha de pagamento de benefícios. Para
os participantes ativos a contribuição é
descontada da folha de pagamento de
salários.

Como é descontado 
a contribuição da 

despesa 
administrativa?

TIRE SUAS DÚVIDAS



• Sim. Está prevista na legislação que regula
as Entidades de Previdência
Complementar.

A contribuição 
administrativa é 

obrigatória?

• A contribuição administrativa incidi sobre o
valor do benefício saldado do participante
ativo, aposentado e pensionista.

Qual a base de 
incidência da 
contribuição 

administrativa?

• Até 2014, a base da contribuição era o
salário de participação de cada
participante ativo. Sobre este valor era
aplicado o percentual de 0,5% e pago,
exclusivamente, pelo Patrocinador.

Como era realizada 
a contribuição para 

o custeio 
administrativo?

TIRE SUAS DÚVIDAS



EM CASO DE DÚVIDAS, ENTRE EM 
CONTATO COM A FAPERS PELO 

TELEFONE

51-3231-7444

ou pelo e-mail

fapers@fapers.org.br


