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TABELA DE MENSALIDADES (R$) - Em vigor a partir de junho/2019 
 
 

GRUPO A ‐ ATIVOS E EQUIPARADOS 
(Empregados das Patrocinadoras, Aposentados por Invalidez, Incentivados e 

Dependentes) 
  

Faixa Etária PLANOS 

(Anos) BÁSICO ESPECIAL 
EXECUTIVO 

Reajuste:0,00% 

EXECUTIVO 
PLUS 

Reajuste:0,00% 

0 a 18 - - R$ 31,03 R$ 50,94 
19 a 23 - - R$ 39,60 R$ 65,01 
24 a 28 - - R$ 45,84 R$ 75,26 
29 a 33 - - R$ 53,07 R$ 87,12 
34 a 38 - - R$ 63,69 R$ 104,55 
39 a 43 - - R$ 76,43 R$ 125,48 
44 a 48 - - R$ 91,83 R$ 150,76 
49 a 53 - - R$ 110,34 R$ 181,14 
54 a 58 - - R$ 143,31 R$ 235,26 

59 ou mais - - R$ 186,12 R$ 305,56 
 

GRUPO B ‐ ASSISTIDOS E EQUIPARADOS 

(Aposentados, Vinculados, Transitórios, Pensionistas, Vestings e Dependentes) 

Faixa Etária PLANOS 

(Anos) 
BÁSICO 

Reajuste:136,19% 
ESPECIAL 

Reajuste:44,32% 
EXECUTIVO 

Reajuste:9,30% 

EXECUTIVO 
PLUS 

Reajuste:0,00% 

0 a 18 R$ 223,17 R$ 327,11 R$ 454,39 R$ 491,35 
19 a 23 R$ 284,84 R$ 417,49 R$ 579,93 R$ 627,12 
24 a 28 R$ 329,73 R$ 483,29 R$ 671,32 R$ 725,93 
29 a 33 R$ 381,69 R$ 559,56 R$ 777,12 R$ 840,35 
34 a 38 R$ 458,07 R$ 671,41 R$ 932,62 R$ 1.008,50 
39 a 43 R$ 549,73 R$ 805,75 R$ 1.119,24 R$ 1.210,30 
44 a 48 R$ 660,50 R$ 968,11 R$ 1.344,76 R$ 1.454,17 
49 a 53 R$ 793,59 R$ 1.163,19 R$ 1.615,73 R$ 1.747,19 
54 a 58 R$ 1.030,72 R$ 1.510,75 R$ 2.098,51 R$ 2.269,25 

59 ou mais R$ 1.338,70 R$ 1.962,16 R$ 2.725,55 R$ 2.947,30 
GRUPO C ‐ USUÁRIOS INDEPENDENTES 

Pensionistas e Dependentes estão contemplados na tabela do Grupo B   

Agregados estão contemplados na tabela do Grupo D 

 
GRUPO D ‐ AGREGADOS 

Faixa Etária PLANOS 

(Anos) 
BÁSICO 

Reajuste:37,40% 
ESPECIAL 

Reajuste: 12,08% 
EXECUTIVO 

Reajuste: 5,95% 

EXECUTIVO 
PLUS 

Reajuste:0,00% 

0 a 18 R$ 215,12 R$ 281,36 R$ 520,56 R$ 562,40 
19 a 23 R$ 274,55 R$ 359,10 R$ 664,39 R$ 717,79 
24 a 28 R$ 317,82 R$ 415,69 R$ 769,08 R$ 830,90 
29 a 33 R$ 367,91 R$ 481,20 R$ 890,30 R$ 961,86 
34 a 38 R$ 441,53 R$ 577,49 R$ 1.068,44 R$ 1.154,32 
39 a 43 R$ 529,88 R$ 693,05 R$ 1.282,24 R$ 1.385,31 
44 a 48 R$ 636,65 R$ 832,70 R$ 1.540,60 R$ 1.664,44 
49 a 53 R$ 764,94 R$ 1.000,49 R$ 1.851,03 R$ 1.999,82 
54 a 58 R$ 993,50 R$ 1.299,43 R$ 2.404,12 R$ 2.597,37 

59 ou mais R$ 1.290,36 R$ 1.687,70 R$ 3.122,47 R$ 3.373,46 


