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Ano 3 - nº 77 - 27/05/2021

Mensalidades da AAPS serão reajustadas
 
 
As mensalidades dos associados da AAPS são calculadas com base na remuneração e
nos benefícios da Sabesp, Sabesprev e INSS, aplicando-se o percentual de 0,6% da
remuneração total para aposentados e de 0,3% para os empregados ativos, conforme
exemplos na tabela abaixo.
 
Em 2020, a Associação manteve  suas mensalidades congeladas,  sem aplicar a correção,
considerando o fato de a Sabesp não ter adotado nenhum reajuste nos salários dos
empregados ativos e aposentados.
 
Cabe ressaltar, entretanto, que  o reajuste dos associados assistidos pelo Plano
Previdenciário Benefício Definido da Sabesprev, bem como INSS, terá um aumento
percentual maior na mensalidade, em decorrência dos reajustes nos benefícios
aplicados no ano de 2020 pela Sabesprev, o que não ocorreu na Sabesp, conforme já
salientado.
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Vale observar ainda que manter as mensalidades atualizadas com base nos percentuais
adotados pela Sabesp e Sabesprev é muito importante para o equilíbrio financeiro
necessário da AAPS frente aos compromissos assumidos para atender seus associados.
Nesse sentido, o Conselho Deliberativo aprovou o reajuste das mensalidades da AAPS a
partir do dia 1º de maio.
 
Será considerado para o cálculo das mensalidades, o total da remuneração atualizada
base maio/2021 (INSS + complementação Sabesp/Fazenda ou Sabesprev) multiplicado
pelo percentual de 0,6% para os aposentados e de 0,3% para os empregados ativos.  
 
Exemplos:

A AAPS conta com a compreensão de todos diante da sua responsabilidade de precisar
aplicar o reajuste. É que, apesar da suspensão das atividades sociais diante da pandemia
do Coronavírus, as despesas fixas permanecem em todas as demais áreas, como a
Administrativa, Assistência Social, Financeira e, em especial, a Jurídica, em função das
contratações de escritórios especializados para a defesa de ações e assessoria
previdenciária do interesse de seus associados.
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