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Porto Alegre, 20 de março de 2020. 
 

Aos Diretores e Conselheiros da 

Fundação Família Previdência 

Porto Alegre – Rio Grande do Sul 
 
 
Prezados Senhores: 
 
Na qualidade de auditores da FUNDAÇÃO CEEE DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROCEEE, inscrita no CNPJ 
sob o nº 90.884.412/0001-24, doravante denominada FUNDAÇÃO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA (“Entidade” ou 
“Fundação”), examinamos suas demonstrações contábeis referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 
2019, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria independente e emitimos nosso 
relatório, sem ressalvas, datado de 06 de março de 2020. 
 
Como parte de nossa auditoria, examinamos os procedimentos contábeis adotados pela Entidade e seu sistema 
de controles internos. Nossos exames, efetuados com base em testes por amostragem foram realizados com o 
objetivo de fornecer subsídios para a determinação da natureza, extensão e época de aplicação dos 
procedimentos de auditoria e, portanto, não constituíram um exame específico dos controles internos. Assim, 
não foram necessariamente detectados todos os pontos que poderiam advir de um exame feito com a finalidade 
específica de emitir uma opinião sobre o sistema de controles internos.  
 
Como é do conhecimento de V.Sas., é responsabilidade da Administração da Entidade a manutenção de 
controles internos adequados que propiciem segurança razoável quanto ao controle dos ativos, o completo e 
fidedigno registro das transações e a adequada apresentação da posição financeira e dos resultados das 
operações da Entidade. No entanto, em razão das limitações inerentes a qualquer sistema, essa segurança não 
será absoluta e haverá sempre a possibilidade de erros ou irregularidades não serem detectados pelos 
controles internos. 
 
Os nossos comentários referem-se aos controles internos em vigor quando da execução de nossos trabalhos de 
auditoria do exercício de 2019, que foram concluídos em 06 de março de 2020.  

 
Para um melhor entendimento, este relatório está dividido em seis partes, conforme descrito a seguir: 
 
PARTE I – PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA ADOTADOS 
PARTE II – REVISÃO ATUARIAL 
PARTE III – ASPECTOS TRIBUTÁRIOS 
PARTE IV – OUTROS ASSUNTOS 
PARTE IV – CONCLUSÃO 
 
Permanecemos à disposição para esclarecimentos julgados necessários. 
 
Atenciosamente, 
 

PHF – AUDITORES INDEPENDENTES S/S 
CRC–PE – 000680/O-0 – PE 

 
 
Paulo de Tarso M. Malta Jr 
Contador – CRC-PE – 0018346/O – PE



 
  

 

 
 

2 

 

 
 
PARTE I – PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA ADOTADOS 
 
Os nossos exames de auditoria normalmente se desenvolvem em duas etapas fundamentais. Uma primeira 
etapa, procedendo à revisão do sistema de controles internos e aos testes das transações nos diversos ciclos 
operacionais dentre outros. Na segunda etapa, efetuada após o encerramento das contas do exercício, 
examinamos os valores finais apresentados nas demonstrações contábeis, quanto ao conteúdo, avaliação e 
classificação, observadas as normas estabelecidas pelos órgãos reguladores e fiscalizadores do segmento 
fechado de previdência complementar. 
 

A administração da Entidade é responsável pelos controles internos que ela determinou como necessários para 

permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se 

causada por fraude ou erro. 
 

A auditoria de demonstrações contábeis é planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável 

de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante. Os procedimentos selecionados 

dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas 

demonstrações contábeis. Na avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a 

elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis da entidade para planejar os 

procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma 

opinião sobre a eficácia desses controles internos da entidade. 
 

Dessa forma, é oportuno salientar que as eventuais recomendações aqui apresentadas não abrangem todas as 

possíveis melhorias que uma revisão especial e de maior amplitude poderia indicar. 
 

Como ponto fundamental, nosso relatório final (“Parecer”) objetiva a formação de opinião individual por Plano 

de Benefício e Plano de Gestão Administrativa, bem como a posição consolidada da entidade. 

 

1) Trabalhos Preliminares 
 

É impraticável descrevermos brevemente todos os procedimentos de auditoria que executamos. Entretanto, 

nas primeiras etapas, a aplicação dos nossos trabalhos pode ser resumida como segue: 

 

1.1 - Teste da Folha de Pagamento (Pessoal Próprio) 
 

Adotamos os seguintes procedimentos: 
 

 Revisamos as rotinas de procedimentos; 
 

 Examinamos, em base de amostragem, a documentação suporte para a geração das informações para 
elaboração da folha de pagamento, testando cálculos de salários, adicionais e seus encargos; 

 

 Verificamos os critérios de contabilização – apropriação dos gastos; 
 

 Aplicamos testes nos cálculos dos proventos e descontos; 
 

 Realizamos teste funcional, por amostragem, através de análise de dossiês dos funcionários; 
 

 Analisamos os critérios e procedimentos de contabilização; 
 

 Testamos as bases de cálculo do INSS e FGTS e suas respectivas liquidações subsequentes; 
 

 Testamos as provisões de férias, 13º salário e seus respectivos encargos. 
 

Resultados de nossos testes: 
 

Não identificamos nenhum assunto que merecesse atenção nesta área.  
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1.2 - Teste da Folha de Suplementação de Aposentadorias 
 

Realizamos procedimentos de auditoria específicos dos dados dos participantes e das obrigações dos Planos 

de Benefícios. 
 

 Revisamos as rotinas desde a origem das informações para a elaboração da folha de pagamento das 
suplementações, verificando atribuições funcionais, níveis de responsabilidade e de acesso ao sistema 
de controle informatizado; 

 

 Revisamos os procedimentos de elaboração das folhas, ampliação dos auxílios e inclusão das 
informações no sistema informatizado; 

 

 Avaliamos as principais variações ocorridas de janeiro a dezembro/2019; 
 

 Realizamos conferência de cálculos, dos proventos e descontos dos assistidos selecionados na nossa 
amostragem; 

 

 Analisamos as concessões de benefícios ocorridas no exercício de 2019; 
 

 Analisamos os critérios e procedimentos de contabilização; 
 

Demonstrativo dos Participantes – 31.12.2019: 
 

 
Plano de Benefício 

 
Ativos 

 
Aposentados 

Beneficiários  
de Pensão 

 
TOTAL 

 
Designados 

      

Plano Único da CEEE 397 2.377 2.255 5.029 2.674 
Plano Único da RGE 37  381  46 464 382 
Plano Único da RGE Sul  233  476 83 792 665 
Plano Único da CGTEE 152 366 83 601 525 
CEEEPrev 3.145 2.566 530 6.241 5.642 
CRMPrev 275 20 3 298 345 
SENGE Previdência 136 2 -  138 185 
SINPRORS Previdência 621 8 4 633 1.004 
FAMÍLIA Previdência Associativo 3.588 3 14 3.605 5.391 
FAMÍLIA Previdência Corporativo 62 - -    62 - 
CeranPrev 45 - -     45  -    
Foz do Chapecó Prev 52 - -     52  -    
TOTAL GERAL 8.743 6.199 3.018 17.960 16.813 

 

Resultados de nossos testes: 
 

Não identificamos nenhum assunto que merecesse atenção nesta área. 

 

1.3 - Análise sobre avaliação atuarial 
 

Realizamos procedimentos de auditoria específicos dos dados dos participantes e das obrigações dos planos 
de benefícios. 
 

Nossas verificações nos dados dos participantes abrangeram o seguinte: 
 

a) leitura dos regulamentos dos planos de benefícios, atentando para todas as características dos planos 
e demais informações para determinar quais dados dos participantes deverão ser testados em nossos 
trabalhos; 

 

b) dados dos participantes tais como sexo, estado civil, data de nascimento, dependentes, período de 
trabalho para o empregador, tempo de contribuição à Previdência Social, quando aplicável, data 
prevista para início do recebimento do benefício pelo plano e outros dados históricos; 

 

c) dados sobre as contribuições dos participantes e dos patrocinadores; 
 

d) dados da folha de pagamento, tais como salário, gratificações e remunerações, utilizados no cálculo 
dos benefícios do plano; 
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e) dados dos benefícios para os participantes em gozo de benefício/assistidos do plano, tais como o tipo 
de benefício e a opção de benefício escolhida; 

 

f) dados dos participantes desligados do plano durante o exercício; 
 

g) dados das pessoas que se tornaram elegíveis a participar do (s) plano (s) durante o exercício e que 
optaram por participar, quando aplicável; 

 

h) testes dos dados com uma amostra de participantes, selecionados dos arquivos utilizados pelo atuário 
responsável pela avaliação do plano, como o registro de empregado, folha de pagamento e demais 
documentos do patrocinador. 

 

Nossos exames foram procedidos de acordo com o que preceitua a NPA 13 – Procedimentos Mínimos de 
Auditoria para uma Entidade Fechada de Previdência Complementar, a natureza das provisões matemáticas de 
benefícios do plano, os dados dos participantes e das obrigações dos Planos de Benefícios da FUNDAÇÃO 
FAMÍLIA PREVIDÊNCIA. Nossa análise preliminar compreendeu: 
 

a) análise do valor atuarial presente dos benefícios dos planos, classificados como:  
 Benefícios a conceder em suas modalidades. 
 Benefícios Concedidos em suas modalidades. 

 
b) revisão das principais premissas utilizadas para determinar o valor presente atuarial dos benefícios 

dos planos, bem como a metodologia e regime financeiro utilizados para cálculo de cada um dos 
benefícios dos planos; 

 

c) análise sucinta do grupo de participantes ativos e assistidos cobertos pelos planos; 
 

d) checagem das seguintes informações: 
 

 condições dos benefícios dos planos utilizadas nos cálculos atuariais. 
 se houve incidência de quaisquer benefícios eventualmente não incluídos na avaliação dos 

benefícios dos planos. 
 data efetiva da última alteração no plano incluída nesta avaliação. 
 quantificação dos eventuais passivos ou déficits a amortizar, bem como os prazos e condições 

da amortização. 
 

e) análise dos efeitos (individual ou globalmente), dos fatores na alteração do valor presente atuarial dos 
benefícios dos planos, da data das informações anteriores para a data das informações dos benefícios 
correntes. Como os efeitos não foram significativos não houve necessidade de procedimentos 
adicionais; 

 

f)  análise, no ano corrente (até 31.12.2019), dos efeitos, quando aplicável, no valor presente dos 
benefícios dos planos, tais como: 

 Aumento em benefícios. 
 Aumento devido a passagem do tempo. 
 Benefícios pagos. 

 

Resultados de nossos testes: 
 

Não identificamos nenhum assunto que merecesse atenção nesta área. 
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1.4 - Teste no Plano de Gestão Administrativa – PGA 
 

 Analisamos o Regulamento do PGA e todos os aspectos legais de controles, investimentos e 
orçamentário. 

 

 Analisamos os critérios de rateio, confrontando com os nossos testes, conforme regulamento. 
 

 Análise e validação dos rateios entre os planos e entre as gestões. 
 

 Validação da segregação entre despesas comuns e específicas entre os planos. 
 

Resultados de nossos testes: 
 

Não identificamos nenhum assunto que merecesse atenção nesta área. 
 
1.5 - Gestão dos Investimentos 
 

A Fundação atua nos seguintes segmentos: Títulos Públicos, créditos Privados e Depósitos, Ações, Fundos de 
Investimentos, Investimentos Imobiliários e Empréstimos a Participantes. 
 

1.5.1 – Títulos Públicos / Crédito Privado e Depósitos / Ações / Fundos de Investimentos 

 

Nesse segmento, nossa abordagem pode ser assim resumida: 
 

 Obtivemos, para leitura e entendimento, a Política de Investimentos dos recursos (2019); 
 

 Observamos os critérios de segregação dos investimentos de acordo com os critérios estabelecidos 
pela Entidade; 

 

 Confrontamos os saldos contábeis com os respectivos extratos mensais, por plano e consolidado, bem 
como estes saldos contábeis com os extras contábeis; 

 

 Efetuamos testes nas movimentações de aplicações e resgates ocorridas no decorrer de 2019; 
 

 Avaliamos os procedimentos técnicos, operacionais e de controles dos investimentos; 
 

 Avaliamos o total de recursos garantidores das reservas técnicas em dezembro/2019; 
 

 Analisamos as flutuações dos investimentos de janeiro a dezembro/2019; 
 

 Conferimos os envios das DI’s (Demonstrativos dos Investimentos), de janeiro a dezembro/2019; 
 

 Efetuamos a leitura dos relatórios gerenciais mensais do setor de investimentos da entidade, de janeiro 
a dezembro/2019, emitidos pela consultoria de investimentos SALAMI. Sem desenquadramentos 
referentes aos limites das políticas de investimentos; 

 

 Conferimos os limites de enquadramentos conforme Política de Investimentos e Resolução CMN 
4.661/2018, de janeiro a dezembro/2019; 

 

 Efetuamos comparação contábil x extra contábil (extrato do custodiante Itaú), no decorrer do exercício 
2019 e demonstramos o mês de dezembro/19, sem diferenças, no quadro a seguir: 
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    CONTÁBIL    DIFERENÇA    EXTRACONTÁBIL  

 INVESTIMENTOS       

 TÍTULOS PÚBLICOS       

 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS  4.886.820.312,11  -  4.886.820.312,11 

 Subtotal - TÍTULOS PÚBLICOS  4.886.820.312,11  -  4.886.820.312,11 

 
 
       

 CRÉDITO PRIVADO E DEPÓSITOS       

 Instituições Financeiras  195.069.670,43  -  195.069.670,43 

 Companhias Abertas  267.783.204,91  -  267.783.204,91 

 Subtotal – CRÉDITO PRIVADO E DEPÓSITOS  462.852.875,34  -  462.852.875,34 

        

 AÇÕES       

 Companhias Abertas  511.265.430,33  -  511.265.430,33 

 Empréstimo de Ações  156.342.154,81  -  156.342.154,81 

 Subtotal – AÇÕES  667.607.585,14  -  667.607.585,14 

        

 FUNDOS DE INVESTIMENTOS       

 RENDA FIXA  
139.355.678,06 

 
- 

 
139.355.678,06 

 AÇÕES  
512.752.168,98 

 
- 

 
512.752.168,98 

 MULTIMERCADO  
7.712,68 

 
0,02 

 
7.712,70 

 ÍNDICE DE MERCADO  
316.716.302,00 

 
- 

 
316.716.302,00 

 PARTICIPAÇÕES  
21.508.267,81 

 
- 

 
21.508.267,81 

 IMOBILIÁRIO  
34.509.704,06 

 
(0,01) 

 
34.509.704,05 

 Subtotal - FUNDOS DE INVESTIMENTOS  1.024.849.833,59  0,01  1.024.849.833,60 

 TOTAL INVESTIMENTOS   7.042.130.606,18  0,01  7.042.130.606,19 

 
Resultados de nossos testes: 
 

Efetuamos leitura dos relatórios mensais, analisamos e confrontamos os saldos com a Política de Investimentos 
e a Resolução CMN 4.661/2018 em vigor, e identificamos algumas situações, conforme demonstramos a seguir: 
 

a) O Fundo BNY Mellon Estruturado FIC FIM está judicializado. Conforme Ata do CCI 07/2019, de 
08.05.2019 o fundo foi prorrogado por mais dois anos. Em setembro, o administrador do fundo 
investido (FP2), efetuou a baixa contábil do total do saldo do Patrimônio Líquido.  

b) Em dezembro/17 foi efetuada a baixa contábil da aplicação em ativos da ENESA, o que fez com que o 
PL do Óleo e Gás ficasse negativo. O prazo para regularização do desenquadramento desse fundo 
encerrou-se em dezembro/19. 
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1.5.2 – Investimentos Imobiliários 
 

Efetuamos os seguintes procedimentos: 
 

 Comparativo contábil x extracontábil em dezembro/2019; 
 Leitura do último laudo de reavaliação (ocorrida em dezembro/2018); 
 Avaliação da situação de vacância dos imóveis. 

 

Resultados de nossos testes: 
 

Em dezembro/2019 a vacância média da Carteira de Imóveis, acumulada nos últimos 12 meses, estava em 
60,36% (60,07% em setembro/19), muito acima dos 10% estabelecidos como limite conforme a Política de 
Investimentos 2019 – 2023. 
 

Ainda, conforme a PI “em casos de elevada vacância e/ou rentabilidade esperada aquém do objetivo, deverá 
ser elaborado relatório técnico pela GIN propondo medidas para solução da situação ou o desinvestimento. Tal 
relatório deverá ser encaminhado para o CCI, o qual formalizará recomendação para deliberação da Diretoria 
Executiva, e, quando cabível, para deliberação do Conselho Deliberativo.” 
 

Conforme Ata da Diretoria Executiva nº 1383, de 06.11.19, foi aprovada a contratação, por um ano, da empresa 
DLEGEND, para realizar a divulgação e venda da carteira de imóveis da Fundação. 
 

1.5.3 - Empréstimos a participantes 
 

Adotamos os seguintes procedimentos: 
 

 Observação de eventuais variações nas concessões dos empréstimos de janeiro a dezembro/2019, sem 
relevância; 

 

 Comparativo contábil x extracontábil do saldo devedor, de janeiro a dezembro/2019, com diferenças 
explicadas pelo encarregado do setor; 

 

 Análise dos critérios de PCLD, de janeiro a dezembro/2019, bem como a situação atual das cobranças 
dos empréstimos atrasados; 

 

 Teste dos critérios utilizados na PCLD conforme legislação vigente; 
 

 Teste, por amostragem, de concessões de empréstimos em conformidade com regulamento vigente; 
 

 Verificação da contabilização das concessões, no mês de dezembro/2019; 
 

 Conferência do cálculo da margem consignável, dentro do teste da folha de pagamento de pessoal 
próprio e dos assistidos. 
 

Resultados de nossos testes: 
 

Os controles extra contábeis não refletem o saldo contábil em 31.12.2019, constatada uma diferença, conforme 
abaixo: 
 

Descrição  R$  
Relatórios de Empréstimos  205.825.161,53  
Saldo contábil  205.463.211,80  
    

Diferença (imaterial, representando 0,18% do saldo cf. relatórios de empréstimos  
                           e totalmente conciliada em 31.12.2019) 

  
361.949,73 
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1.6 - Exame de Atas de Reuniões e de Ofícios recebidos da PREVIC 
 
1.6.1 – Atas do Colegiado 
 

Procedemos à leitura das atas de reuniões do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal, Diretoria Executiva e 
Comitê de Investimentos ocorridas no exercício de 2019, atentando para as principais deliberações. 
 

1.6.2 – Ofícios PREVIC 
 

Procedemos à leitura dos Ofícios recebidos da PREVIC, atentando para as principais deliberações, com assuntos 
das áreas de Investimentos, Atuarial e de Benefícios.  
 
1.7- Relatórios do Conselho Fiscal – 1º Semestre de 2019 – Mais recente 
 

Procedemos à leitura do referido relatório, emitido em 29 de outubro de 2019 e não observamos pontos 
relevantes que mereçam destaque especial em nosso Relatório, apenas destacamos as seguintes 
recomendações: 
 

Recomendações 1, 2, 3 e 4 –  Monitoramento de risco de crédito e de mercado: Que a gestão intensifique 
esforços no monitoramento dos papéis adquiridos, do nível de inadimplência da carteira de empréstimos e 
estabeleça ações para mitigar a vacância média da carteira imobiliária, além de atentar para o disposto na 
Resolução CMN nº 4.661, no que diz respeito ao prazo máximo de 12 anos para o redirecionamentos dos 
recursos aplicados em imóveis físicos para outras modalidades de investimentos.  
 

Recomendação 5 – Necessidade de uma melhor adequação entre o orçamento e sua realização, especialmente 
no previdenciário e de investimentos, sendo o Conselho Fiscal sabedor da dificuldade da correta previsibilidade 
quanto ao orçamento de investimentos. 
 

Recomendação 7 – Atenção especial ao grupo de “Outras Receitas”, pela representatividade, em percentual que 
a conta fechou no período analisado. 
 

Recomendações 10 e 11 – Que a gestão analise a variação ocorrida no Exigível Contingencial em relação a 
dezembro/18, na ordem de 11,8%. Que a Diretoria Executiva se mantenha atenta a eventuais novas ações 
judiciais, atuando preventivamente a fim de evitá-las. 
 

O Conselho concluiu que os princípios, regras e práticas de governança, gestão, controles internos e prestação 
de contas estão adequados. 
 
1.8 – Circularizações de saldos contábeis 
 

Realizamos pedidos de confirmação de saldos (circularização – base 31.12.2019), dos seguintes: 
 

 Advogados; 
 

 Consultoria Atuarial; 
 

 Bancos (contas correntes e investimentos); 
 

 Patrocinadoras; 
 

 Seguradoras; 
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1.9 - Análises gerais 
 

 Atentamos para eventuais pontos que poderiam ter impacto nas demonstrações contábeis a serem 
submetidas à consideração geral com vistas à sua discussão e solução antes do encerramento das 
demonstrações contábeis; 

 

 Avaliamos a aderência às normas aplicadas as Entidades Fechadas de Previdência Complementar, 
procedimentos e diretrizes aplicáveis à Entidade; 

 

 Avaliamos os controles internos e se os mesmos mantêm a gestão de suas atividades dentro dos níveis 
aceitáveis de riscos no que se refere aos aspectos de governança corporativa, gestão de riscos, etc.; 

 

 Examinamos os saldos apresentados no balancete contábil, data base 31.12.2019, na extensão julgada 
necessária. 

 

2) Trabalhos Finais 
 

Os seguintes procedimentos foram adotados: 
 

 Revisão e análise crítica dos princípios e procedimentos contábeis mais significativos e de maior 
impacto sobre a posição financeira e patrimonial e sobre o resultado das operações da carteira de 
investimentos; 

 

 Examinamos os saldos finais apresentados nas demonstrações contábeis em geral, na extensão julgada 
necessária em função dos exames efetuados na auditoria preliminar. Abaixo descrevemos os principais 
saldos analisados com as nossas conclusões. 

 

 Examinamos as transações e eventos subsequentes a 31.12.2019 que, pela sua relevância, pudessem 
influir substancialmente na posição financeira ou patrimonial da Fundação; 

 

 Examinamos os relatórios da consultoria atuarial, assim como resposta a nossa carta de circularização. 
Em nossas análises, validamos as informações de Jessé Montello Consultoria Atuarial, conforme 
Parecer emitido em 28 de fevereiro de 2020. 
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BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 

 

(em Milhares de Reais) 
 

       

   31.12.2019  31.12.2018  
ATIVO       
       

  Disponível   6.586                      2.075   
       

  Realizável       
     Gestão Previdencial   305.871                  342.172   
     Gestão Administrativa   1.616                       2.265   
       

     Investimentos       
        Títulos Públicos   4.886.820              4.359.910   
        Créditos, Privados e Depósitos   462.853                  455.748   
        Ações   667.608                  779.691   
        Fundos de Investimentos   1.024.850                  524.298   
        Investimentos Imobiliários   36.400                    39.779   
        Empréstimos e Financiamentos   205.463                  195.572   
   7.283.994              6.354.998   
       

   7.591.481            6.699.435   
       

  Permanente       
     Imobilizado   445                          489   
     Intangível   448                          215   
   893                          704   
       

   7.598.960            6.702.214   
       

PASSIVO       
       

 Exigível Operacional       
     Gestão Previdencial   9.378  12.242  
     Gestão Administrativa   4.646  4.380  
     Investimentos   238  2.129  
   14.262  18.751  
       

 Exigível Contingencial       
     Gestão Previdencial   107.349  123.391  
     Gestão Administrativa   2.073  1.892  
     Investimentos   29.912  29.143  
   139.334  154.426  
       

 Patrimônio Social       
     Patrimônio de Cobertura do Plano       
       Provisões Matemáticas   7.262.091  6.421.818  
       Equilíbrio Técnico  ( 37.981 )( 88.892 ) 
   7.224.110  6.332.926  
       

     Fundos       
       Fundos Previdenciais   9.511  7.673  
       Fundos Administrativos   211.743  188.438  
   221.254  196.111  
       

   7.445.364  6.529.037  
       

   7.598.960            6.702.214   
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Análise dos saldos contábeis (consolidados) em 31.12.2019 
 

2.1 – Disponível 
 

  R$  
  31.12.2019  31.12.2018  
      

Caixa geral – não examinado  3  3  
Bancos conta movimento (*)  6.853  2.071  
      

  6.856  2.074  
      

 

(*) – Saldos cf. extratos bancários e conciliações analisadas. Confrontamos com a resposta de circularização 

recebida do Banrisul, sem divergências. 

 

2.2 – Gestão Previdencial 
 

  R$  
  31.12.2019  31.12.2018  
      

Recursos a receber  213.158  237.622  
Depósitos judiciais/recursais  92.673  104.550  
Outros – não examinado  40  -  
      

  305.871  342.172  
      

 

2.2.1 – Recursos a receber 
 

  R$  
  31.12.2019  31.12.2018  
      

Contribuições do mês (a)  26.271  44.546  
Contribuições em atraso  129  646  
Contribuições contratadas (b)  171.172  180.990  
Outros recursos a receber  15.586  11.440  
      

  213.158  237.622  
      

 

(a)  - Contribuições do mês (por plano de benefício) 
 

  R$  
    

Plano Único da CEEE (*)  10.061  
CEEEPrev (*)  16.031  
Demais planos  192  
    

  26.284  
    

 

(*) – Confrontamos com as conciliações e respostas de circularização recebidas das Patrocinadoras CEEE-D e 

CEEE-GT e verificamos recebimentos subsequentes na ordem de R$ 18 milhões. Ficaram pendentes as 

liquidações referentes a reserva a amortizar (R$ 7.409 mil, sendo R$ 4.117 – CEEE-GT e R$ 3.292 – CEEE-D) e 

a reserva 3% (R$ 774 mil, sendo R$ 380 – CEEE-GT e R$ 394 – CEEE-D). 
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(b) – Contratos Particulares de Confissão de Dívidas, Constituição de Garantias Reais, Ajustes de Pagamentos 

de Obrigações e Outras Avenças, firmado entre a Fundação Família Previdência (CEEE) e as Patrocinadoras 

CEEE – D e CEEE - GT, relativamente a débitos contraídos até julho de 1995. Em decorrência da reestruturação 

societária e patrimonial ocorrida no Grupo CEEE, foram elaborados novos contratos com as Patrocinadoras 

CEEE - D e CEEE – GT em 12 de fevereiro de 2007, nos quais foi mantida a garantia da interveniência às contas 

bancárias das patrocinadoras pela Fundação Família Previdência (CEEE) e estabelecida à solidariedade da 

dívida entre ambas patrocinadoras (artigo 6º da Lei Estadual nº 12.593, de 13 de setembro de 2006). 
 

Em 28 de maio de 2013, esses contratos foram repactuados, mediante assinatura do 1º termo aditivo, no qual 

foi alterada a taxa real de juros que passou de 9% ao ano para a taxa mínima atuarial dos planos acrescida de 

mais um ponto percentual e carência de 60 meses para pagamento da amortização. Durante o período de 

carência, as parcelas mensais (juros e correção) serão calculadas tomando-se como base o saldo devedor, 

atualizado pelo INPC/IBGE do mês anterior, acrescido de juros mensais. Após o período de carência, as parcelas 

mensais serão calculadas tomando-se como base o saldo devedor atualizado, conforme descrito anteriormente, 

dividindo-se o resultado obtido pelo número de parcelas remanescentes. O prazo de amortização total da dívida 

é em 216 meses (encerramento em maio de 2031). O valor presente desses contratos manteve-se o mesmo, 

uma vez que a redução da taxa foi compensada com o aumento no prazo de vencimento dos contratos. 
 

A comparação do saldo contábil com a Planilha de Revisão não apresenta divergência: 
 

  R$  
    

Plano Único da CEEE    
   CEEE-D (i)  48.992  
   CEEE-GT (ii)  33.626  
  82.618  
CEEEPREV    
   CEEE-D (i)  52.513  
   CEEE-GT (ii)  36.041  
  88.554  
    

  177.172  
    

 

Conforme repostas de circularização recebidas da (i) CEEE-D (R$ 101.505) e (ii) CEEE-GT (R$ 69.667), ambas 

datadas de 03 de fevereiro de 2020. 
 

2.2.2 – Depósitos judiciais/recursais 
 

  R$  
  31.12.2019  31.12.2018  
      

Embargos (a)  77.424  67.178  
Recursais (b)  11.945  13.957  
Bloqueios judiciais (c)  3.287  23.415  
Outros  17  -  
      

  92.673  104.550  
      

 

(a) – Refere-se a valores depositados judicialmente com a finalidade de suspender a execução da sentença por 

discordância.  
 

(b) – Tratam-se de reclamatórias de benefícios, sem atualização. Não expressam o valor total da ação, mas 

apenas valores arbitrados pelos juízes, para fins de recursos a instâncias superiores. 
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(c) – Bloqueios por determinação judicial em contas bancárias da Fundação Família Previdência durante 

processos de reclamatórias de benefícios. 
 

Apresentação dos valores por plano: 
 

  R$  
  31.12.2019  31.12.2018  
      

Plano Único da CEEE  63.424  70.686  
Plano Único da RGE  4.617  3.766  
Plano Único da RGE Sul  7.019  9.846  
Plano Único da CGTE  3.473  3.478  
CEEEPrev (Novos e Migrados)  14.140  16.774  
      

  92.673  104.550  
      

 

Saldo líquido de depósitos/reversões no exercício de 2019: R$ (11.877) compatível com a redução das 

contingências (vide item 2.4.2, na sequência). Todas as movimentações ocorrem de acordo com a 

movimentação financeira. Saldos compatíveis com os controles extracontábeis da Fundação. 

 

2.3 – Investimentos 
 

  R$  
  31.12.2019  31.12.2018  
      

Títulos públicos  4.886.820  4.359.910  
Créditos privados e depósitos  462.853  455.748  
Ações  667.608  779.691  
Fundos de investimentos  1.024.850  524.298  
Investimentos imobiliários  36.400  39.779  
Empréstimos a participantes  205.463  195.572  
      

  7.283.994  6.354.998  
      

  

Saldos compatíveis com respostas de circularização recebidas, extratos e relatórios extracontábeis analisados. 

Ver comentários no item 1.5 anterior. 
 

2.3 – Permanente 
 

2.3.1 – Imobilizado 
 

  R$  
  31.12.2019  31.12.2018  
      

Custo      
   Móveis e utensílios  285  285  
   Máquinas e equipamentos  273  266  
   Equipamentos de informática  1.392  1.484  
   Veículos  135  135  
  2.085  2.170  
Depreciação acumulada      
   Móveis e utensílios – 10% a.a. ( 263 ) ( 256 ) 
   Máquinas e equipamentos – 10% a.a. ( 174 ) ( 152 ) 
   Equipamentos de informática – 20% a.a. ( 1.068 ) ( 1.146 ) 
   Veículos – 20% a.a. ( 135 ) ( 127 ) 
 ( 1.640 ) ( 1.681 ) 
      

  445  489  
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Os bens registrados no ativo imobilizado são depreciados pelo método linear. 
 

A Entidade apresentou controle individual dos bens, bem como o inventário físico, conforme determina o 

Anexo C, item 13, da Resolução MPS/CNPC nº 08/2011. 
 

Saldos compatíveis com os controles extracontábeis.  

 

2.3.2 – Intangível 
 

  R$  
  31.12.2019  31.12.2018  
      

Custo      
   Softwares  3.019  2.996  
   Sistemas em desenvolvimento (*)  279  -  
   Marcas e patentes  20  20  
   Obras de arte  1  1  
  3.319  3.017  
Amortização acumulada      
   Softwares – 20% a.a. ( 2.856 ) ( 2.788 ) 
   Marcas e patentes – 10% a.a. ( 15 ) ( 14 ) 
 ( 2.871 ) ( 2.802 ) 
      

  448  215  
      

 

Os intangíveis são depreciados pelo método linear. 

(*) – Custos com sistema (Programa de Desenvolvimento Organizacional) em desenvolvimento. 

 

2.4 – Exigível Operacional 
 

2.4.1 – Gestão Previdencial 
 

  R$  
  31.12.2019  31.12.2018  
      

Benefícios a pagar (a)  571  666  
      

Retenções a recolher      
   - IRRF – folha de benefício (b)  8.531  8.245  
   - IRRF – contingências/processos (b)  120  88  
   - IRRF – restituição/resgate (b)  78  259  
   - Outras retenções (b)  3  10  
    8.732  8.602  
      

Obrigações contratadas  2  2.904  
      

Outros  73  70  
      

  9.378  12.242  
      

 

(a) – Inclui R$ 507 referentes a saldos pendentes de resgate/restituição de participantes desligados das 

patrocinadoras. 
 

(b) – Vimos os recolhimentos subsequentes em 20/01/2020. 

  



 
  

 

 
 

15 

 

 

 

 

 

 

2.4.2 – Gestão Administrativa 
 

  R$  
  31.12.2019  31.12.2018  
      

Provisão de férias (a)  2.052  1.892  
      

Retenções a recolher      
   - INSS (b)  87  84  
   - IRRF (b)  196  181  
   - Outras retenções  22  23  
  305  288  
Tributos a recolher      
   - INSS (b)  174  159  
   - FGTS (c)  84  78  
   - PIS/COFINS (b)  318  228  
  576  465  
      

Receitas antecipadas  279  257  
      

Seguros a pagar (d)  1.358  1.258  
      

Outros  76  220  
      

  4.646  4.380  
      

 

(a) – Saldos compatíveis com os relatórios extracontábeis de provisão acumulada.  
 

(b) – Vimos os recolhimentos subsequentes em 20/01/2020.  
 

(c) – Vimos o recolhimento subsequente em 07/01/2020.  
 

(d) – Refere-se a seguros de vida e residencial pagos pelos participantes. Vimos composição do saldo e o 

respectivo repasse às seguradoras 31/01/2020. 

 

2.4.2 – Exigível Contingencial 
 

  R$  
Classificação (Gestão)  31.12.2019  31.12.2018  
      

Previdencial (*)  107.349  123.391  
Administrativa (**)  2.073  1.892  
Investimentos (***)  29.912  29.143  
      

  139.334  154.426  
      

 

(*) – Refere-se ao compromisso passado (parcelas vencidas) e o compromisso futuro (parcelas vincendas) das 

postulações de complementação de aposentadoria, pensão, auxílio-doença, entre outras. Para o cálculo das 

parcelas vencidas são utilizados os valores apurados por peritos (indicados pelo juiz ou, não havendo estes, 

colaboradores internos da Fundação. A atualização é feita mensalmente pelo Fator de Atualização e Conversão 

de Débitos Trabalhistas (FACDT) do último dia do mês ou pelo IGPM do mês anterior. As parcelas vincendas 

são valores provisionados para garantir compromissos futuros no acréscimo dos benefícios, partem das 

parcelas vencidas e são projetadas pelos atuários da entidade. A projeção é feita utilizando como premissa o 

percentual de êxito obtido nas ações judiciais, na relação do Total das Decisões x Decisões Favoráveis (estudo 

feito com base no histórico dos processos entre 2010 e 2016). São provisionadas as causas com possibilidade 

de perda classificadas como prováveis pelos escritórios de advocacia responsáveis. 
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(**) – Processos trabalhistas movidos contra a Fundação Família Previdência. Atualizados mensalmente pelo 

FACDT do último dia do mês. São provisionadas as causas com possibilidade de perda classificadas como 

prováveis pelos escritórios de advocacia responsáveis. 
 

(***) – Saldo está composto por: 

  R$  
    

Processo referente ao CSLL dos exercícios de 1999 e 2011 (a)  52.513  
Regularização Centro Empresarial Fundação CEEE (Família Previdência) (b)  36.041  
    

  177.172  
    

 

(a) – A provisão refere-se à CSLL incidente sobre o superávit técnico ocorrido nos planos de benefícios nos 

exercícios de 1999 e 2001. A Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar – 

ABRAPP, ingressou com Ação Judicial Coletiva questionando a cobrança indevida desta contribuição, na qual  

a Fundação CEEE (Família Previdência) é parte integrante. 
 

(b) – Foram provisionados os valores referentes à escrituração, averbação e INSS sobre a construção, bem 

como os custos estimados para a adequação das instalações de acordo com as normas vigentes do complexo do 

Centro Administrativo Engenheiro Noé Mello de Freitas, alienados à Patrocinadora CEEEGT em 2007. A 

regularização das obras de adequação depende da Patrocinadora CEEE-GT concluir o processo de 

reorganização física. 

 

Apresentação dos valores por plano/PGA: 
 

  R$  
  31.12.2019  31.12.2018  
      

Plano Único da CEEE  88.635  93.092  
Plano Único da RGE  6.997  8.963  
Plano Único da RGE Sul  10.991  13.640  
Plano Único da CGTEE  5.416  7.592  
CEEEPrev  23.906  28.026  
CRMPrev  214  198  
SENGE Previdência  24  20  
SINPROS Previdência  74  66  
Família Previdência Associativo  114  58  
  136.371  151.655  
      

PGA  2.963  2.771  
      

  139.334  154.426  
      

 

Saldos compatíveis com os controles extracontábeis analisados e com as respostas de circularização dos 

advogados externos e interno da Fundação recebidas. 
 

Os colaboradores do setor jurídico junto aos advogados externos revisam frequentemente as situações dos 

processos e os cálculos periciais.  
 

Em 31/12/2019 existiam 990 processos classificados como perdas possíveis, e, portanto, não refletidos no 

exigível contingencial, que considera apenas as classificações como perdas prováveis. 
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Movimentações líquidas das contingências no exercício: 
 

Movimentação no 1º trimestre/2019 – R$ (331.547,65) 
Movimentação no 2º trimestre/2019 – R$ 2.842.723,02 
Movimentação no 3º trimestre/2019 – R$ (210.972,90) 
Movimentação no 4º trimestre/2019 – R$ (17.392.379,66) (*) 
Movimentação acumulada em 2019 – R$(15.092.177,19) 
 

(*) – Redução coerente com a redução nos depósitos judiciais (vide bloqueios judiciais no item 2.2.2, anterior) 

 

2.5 – Patrimônio Social 
 

2.5.1 – Patrimônio de Cobertura dos Planos 
 

Registra-se neste grupo o saldo dos haveres financeiros acumulados para o cumprimento das obrigações 

atuariais dos Planos de Benefícios, líquido do valor de passivos financeiros e contingenciais e de fundos 

constituídos. As obrigações atuariais dizem respeito às provisões matemáticas, calculadas pelo atuário 

responsável pelos planos de benefícios com o emprego de premissas, hipóteses e aplicação de metodologia 

atuarial e regime financeiro apropriados. 
 

Em 31/12/2019 seu saldo consolidado é de R$ 7.224.110 (R$ 6.332.926 em 31.12.2018). 
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PARTE II – REVISÃO ATUARIAL 
 

Examinamos de acordo com o que preceitua a NPA 13 – Procedimentos Mínimos de Auditoria para uma 
Entidade Fechada de Previdência Complementar, a natureza das provisões matemáticas de benefícios do plano, 
os dados dos participantes e das obrigações dos Planos de Benefícios da FUNDAÇÃO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA. 
Nossa análise preliminar compreendeu: 
 

a) análise do valor atuarial presente dos benefícios dos planos, classificados como:  
 Benefícios a conceder em suas modalidades. 
 Benefícios Concedidos em suas modalidades. 

 

b) revisão das principais premissas utilizadas para determinar o valor presente atuarial dos benefícios 
dos planos, bem como a metodologia e regime financeiro utilizados para cálculo de cada um dos 
benefícios dos planos; 

 

c) análise sucinta do grupo de participantes ativos e assistidos cobertos pelos planos; 
 

d) checagem das seguintes informações: 
 

 condições dos benefícios dos planos utilizadas nos cálculos atuariais. 
 se houve incidência de quaisquer benefícios eventualmente não incluídos na avaliação dos 

benefícios dos planos. 
 data efetiva da última alteração no plano incluída nesta avaliação. 
 quantificação dos eventuais passivos ou déficits a amortizar, bem como os prazos e condições 

da amortização. 
 

e) análise dos efeitos (individual ou globalmente), dos fatores na alteração do valor presente atuarial dos 
benefícios dos planos, da data das informações anteriores para a data das informações dos benefícios 
correntes. Como os efeitos não foram significativos não houve necessidade de procedimentos 
adicionais; 

 

f)  análise, no ano corrente, dos efeitos, quando aplicável, no valor presente dos benefícios dos planos, 
tais como: 

 Aumento em benefícios. 
 Aumento devido a passagem do tempo. 
 Benefícios pagos. 

 

Em nossa analise, julgamos que todas as informações contidas na Avaliação Atuarial, bem como o seu parecer, 

estão de acordo com as premissas e apresentam confiabilidade e integridade dos dados dos participantes da 

FUNDAÇÃO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA, em 31 de dezembro de 2019, não havendo comentários específicos a 

serem feitos.  
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PARTE III – ASPECTOS TRIBUTÁRIOS 
 

1 – Recolhimentos de PIS e COFINS 
 

Conferimos os cálculos das contribuições para o PIS e para a COFINS, relativos aos fatos geradores ocorridos 
no exercício de 2019, bem como suas respectivas liquidações subsequentes e constatamos que os mesmos 
estão em conformidade com a EFD, conforme demonstramos: 
 

1.1 – Demonstrativo de Apuração – Janeiro/2019 – Em Reais. 
 

Descrição  PIS  COFINS  
      

RECEITAS (A)  326.631.524,67  326.631.524,67  
(+) Recursos Coletados - Previdencial  33.338.623,28  33.338.623,28  
(+) Receitas Administrativas  2.046.897,15  2.046.897,15  
(+) Renda de Investimentos (Líquida)  291.246.004,24  291.246.004,24  
EXCLUSÕES (B)  (317.893.254,11)  (317.893.254,11)  
(-)Recursos Coletados - Previdencial  (33.338.623,28)  (33.338.623,28)  
(-) Custeio PGA  -  -  
(-) Renda de Investimentos – Líquida  (284.554.630,83)  (284.554.630,83)  
(-) Custeio administrativo dos investimentos  -  -  
DEDUÇÕES (C)  -  -  
(+) Ganhos na venda de bens do ativo permanente  -  -  
(+) Reversão provisão e recup créditos baixados como perda  -  -  
      

Base de Cálculo (A) – (B)  8.738.270,56  8.738.270,56  
Percentual  0,65%  4%  
Valor Apurado  56.798,76  349.530,82  
Valor conforme EFD Contribuições  56.798,76  349.530,82  
      

Divergência  -  -  

 
 
1.2 – Demonstrativo de Apuração – Fevereiro/2019 – Em Reais. 
 

Descrição  PIS  COFINS  
      

RECEITAS (A)  42.823.266,04  42.823.266,04  
(+) Recursos Coletados - Previdencial  29.849.691,17  29.849.691,17  
(+) Receitas Administrativas  2.353.541,98  2.353.541,98  
(+) Renda de Investimentos (Líquida)  10.620.032,89  10.620.032,89  
EXCLUSÕES (B)  (39.455.574,65)  (39.455.574,65)  
(-)Recursos Coletados - Previdencial  (29.849.691,17)  (29.849.691,17)  
(-) Custeio PGA  -  -  
(-) Renda de Investimentos – Líquida  (9.605.883,48)  (9.605.883,48)  
(-) Custeio administrativo dos investimentos  -  -  
DEDUÇÕES (C)  -  -  
(+) Ganhos na venda de bens do ativo permanente  -  -  
(+) Reversão provisão e recup créditos baixados como perda  -  -  
      

Base de Cálculo (A) – (B)  3.367.691,39  3.367.691,39  
Percentual  0,65%  4%  
Valor Apurado  21.889,99  134.707,66  
Valor conforme EFD Contribuições  21.889,99  134.707,66  
      

Divergência  -  -  
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1.3 – Demonstrativo de Apuração – Março/2019 – Em Reais. 
 

Descrição  PIS  COFINS  
      

RECEITAS (A)  68.339.681,72  68.339.681,72  
(+) Recursos Coletados - Previdencial  29.018.369,09  29.018.369,09  
(+) Receitas Administrativas              2.281.280,64            2.281.280,64  
(+) Renda de Investimentos (Líquida)    37.040.031,99  37.040.031,99  
EXCLUSÕES (B)  (64.576.378,27)  (64.576.378,27)  
(-)Recursos Coletados - Previdencial  (29.018.369,09)  (29.018.369,09)  
(-) Custeio PGA  -  -  
(-) Renda de Investimentos – Líquida  (35.558.009,18)  (35.558.009,18)  
(-) Custeio administrativo dos investimentos  -  -  
DEDUÇÕES (C)  -  -  
(+) Reversão provisão e recup créditos baixados como perda  -  -  
      

Base de Cálculo (A) – (B)  3.763.303,45  3.763.303,45  
Percentual  0,65%  4%  
Valor Apurado  24.461,47  150.532,14  
Valor conforme EFD Contribuições  24.461,47  150.532,14  
      

Divergência  -  -  
      

 
 
 
1.4 – Demonstrativo de Apuração – Abril/2019 – Em Reais. 
 

Descrição  PIS  COFINS 
     

RECEITAS (A)  123.165.731,37  123.165.731,37 
(+) Recursos Coletados - Previdencial  28.960.354,92  28.960.354,92 
(+) Receitas Administrativas  1.907.855,55  1.907.855,55 
(+) Renda de Investimentos (Líquida)  92.297.520,90  92.297.520,90 
EXCLUSÕES (B)  (118.785.066,73)  (118.785.066,73) 
(-)Recursos Coletados - Previdencial  (28.860.354,92)  (28.860.354,92) 
(-) Custeio PGA  -  - 
(-) Renda de Investimentos – Líquida  (89.824.711,81)  (89.824.711,81) 
(-) Custeio administrativo dos investimentos  -  - 
DEDUÇÕES (C)  -  - 
(+) Reversão provisão e recup créditos baixados como perda  -  - 
     
Base de Cálculo (A) – (B)  4.380.664,64  4.380.664,64 
Percentual  0,65%  4% 
Valor Apurado  28.474,32  175.226,59 
Valor conforme EFD Contribuições  28.474,32  175.226,59 
     

Divergência  -  - 
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1.5 – Demonstrativo de Apuração – Maio/2019 – Em Reais. 
 

Descrição  PIS  COFINS 
     

RECEITAS (A)  200.688.977,17  200.688.977,17 
(+) Recursos Coletados - Previdencial  29.124.342,54  29.124.342,54 
(+) Receitas Administrativas  1.875.464,06  1.875.464,06 
(+) Renda de Investimentos (Líquida)  169.689.170,57  169.689.170,57 
EXCLUSÕES (B)  (192.740.154,42)  (192.740.154,42) 
(-)Recursos Coletados - Previdencial  (29.124.342,54)  (29.124.342,54) 
(-) Custeio PGA  -  - 
(-) Renda de Investimentos – Líquida  (163.615.811,88)  (163.615.811,88) 
(-) Custeio administrativo dos investimentos  -  - 
DEDUÇÕES (C)  -  - 
(+) Reversão provisão e recup créditos baixados como perda  -  - 
     
Base de Cálculo (A) – (B)  7.948.822,75  7.948.822,75 
Percentual  0,65%  4% 
Valor Apurado  51.667,35  317.952,91 
Valor conforme EFD Contribuições  51.667,35  317.952,91 
     

Divergência  -  - 

 
 
 
1.6 – Demonstrativo de Apuração – Junho/2019 – Em Reais. 
 

Descrição  PIS  COFINS 
     

RECEITAS (A)  248.828.039,09  248.828.039,09 
(+) Recursos Coletados - Previdencial  30.750.460,56  30.750.460,56 
(+) Receitas Administrativas  1.816.298,36  1.816.298,36 
(+) Renda de Investimentos (Líquida)  216.261.280,17  216.261.280,17 
EXCLUSÕES (B)  (240.768.869,19)  (240.768.869,19) 
(-)Recursos Coletados - Previdencial  (30.750.460,56)  (30.750.460,56) 
(-) Custeio PGA  -  - 
(-) Renda de Investimentos – Líquida  (210.018.408,63)  (210.018.408,63) 
(-) Custeio administrativo dos investimentos  -  - 
DEDUÇÕES (C)  -  - 
(+) Reversão provisão e recup créditos baixados como perda  -  - 
     
Base de Cálculo (A) – (B)  8.059.169,90  8.059.169,90 
Percentual  0,65%  4% 
Valor Apurado  52.384,60  322.366,80 
Valor conforme EFD Contribuições  52.384,60  322.366,80 
     

Divergência  -  - 
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1.7 – Demonstrativo de Apuração – Julho/2019 – Em Reais. 
 

Descrição  PIS  COFINS 
     

RECEITAS (A)  102.028.846,15  102.028.846,15 
(+) Recursos Coletados - Previdencial  27.788.665,31  27.788.665,31 
(+) Receitas Administrativas  3.876.807,89  3.876.807,89 
(+) Renda de Investimentos (Líquida)  70.363.372,95  70.363.372,95 
EXCLUSÕES (B)  (96.155.681,48)  (96.155.681,48) 
(-)Recursos Coletados - Previdencial  (27.788.665,31)  (27.788.665,31) 
(-) Custeio PGA  -  - 
(-) Renda de Investimentos – Líquida  (68.367.016,17)  (68.367.016,17) 
(-) Custeio administrativo dos investimentos  -  - 
DEDUÇÕES (C)  -  - 
(+) Reversão provisão e recup créditos baixados como perda  -  - 
     
Base de Cálculo (A) – (B)  5.873.164,67  5.873.164,67 
Percentual  0,65%  4% 
Valor Apurado  38.175,57  234.926,59 
Valor conforme EFD Contribuições  38.175,57  234.926,59 
     

Divergência  -  - 
     

 
 
 
1.8 – Demonstrativo de Apuração – Agosto/2019 – Em Reais. 
 

Descrição  PIS  COFINS 
     

RECEITAS (A)  22.509.621,73  22.509.621,73 
(+) Recursos Coletados - Previdencial  32.850.938,42  32.850.938,42 
(+) Receitas Administrativas  2.170.908,22  2.170.908,22 
(+) Renda de Investimentos (Líquida)  (12.512.224,91)  (12.512.224,91) 
EXCLUSÕES (B)  (20.338.713,51)  (20.338.713,51) 
(-)Recursos Coletados - Previdencial  (32.850.938,42)  (32.850.938,42) 
(-) Custeio PGA  -  - 
(-) Renda de Investimentos – Líquida  12.512.224,91  12.512.224,91 
(-) Custeio administrativo dos investimentos  -  - 
DEDUÇÕES (C)  -  - 
(+) Reversão provisão e recup créditos baixados como perda  -  - 
     
Base de Cálculo (A) – (B)  2.170.908,22  2.170.908,22 
Percentual  0,65%  4% 
Valor Apurado  14.110,90  86.836,33 
Valor conforme EFD Contribuições  14.110,90  86.836,33 
     

Divergência  -  - 
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1.9 – Demonstrativo de Apuração – Setembro/2019 – Em Reais. 
 

Descrição  PIS  COFINS 
     

RECEITAS (A)  190.076.415,50  190.076.415,50 
(+) Recursos Coletados - Previdencial  30.591.415,10  30.591.415,10 
(+) Receitas Administrativas  1.898.049,01  1.898.049,01 
(+) Renda de Investimentos (Líquida)  157.586.951,39  157.586.951,39 
EXCLUSÕES (B)  (183.156.578,84)  (183.156.578,84) 
(-)Recursos Coletados - Previdencial  (30.591.415,10)  (30.591.415,10) 
(-) Custeio PGA  -  - 
(-) Renda de Investimentos – Líquida  (152.565.163,74)  (152.565.163,74) 
(-) Custeio administrativo dos investimentos  -  - 
DEDUÇÕES (C)  -  - 
(+) Reversão provisão e recup créditos baixados como perda  -  - 
     
Base de Cálculo (A) – (B)  6.919.836,66  6.919.836,66 
Percentual  0,65%  4% 
Valor Apurado  44.978,94  276.793,47 
Valor conforme EFD Contribuições  44.978,94  276.793,47 
     

Divergência  -  - 
     

 
 
 
1.10 – Demonstrativo de Apuração – Outubro/2019 – Em Reais. 
 

Descrição  PIS  COFINS 
     

RECEITAS (A)  231.471.795,71  231.471.795,71 
(+) Recursos Coletados - Previdencial  33.305.443,48  33.305.443,48 
(+) Receitas Administrativas  1.884.579,14  1.884.579,14 
(+) Renda de Investimentos (Líquida)  196.281.773,09  196.281.773,09 
EXCLUSÕES (B)  (223.673.414,77)  (223.673.414,77) 
(-)Recursos Coletados - Previdencial  (33.305.443,48)  (33.305.443,48) 
(-) Custeio PGA  -  - 
(-) Renda de Investimentos – Líquida  (190.367.971,29)  (190.367.971,29) 
(-) Custeio administrativo dos investimentos  -  - 
DEDUÇÕES (C)  -  - 
(+) Reversão provisão e recup créditos baixados como perda  -  - 
     
Base de Cálculo (A) – (B)  7.798.380,94  7.798.380,94 
Percentual  0,65%  4% 
Valor Apurado  50.689,48  311.935,24 
Valor conforme EFD Contribuições  50.689,48  311.935,24 
     

Divergência  -  - 
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1.11 – Demonstrativo de Apuração – Novembro/2019 – Em Reais. 
 

Descrição  PIS  COFINS 
     

RECEITAS (A)  (57.349.350,23)  (57.349.350,23) 
(+) Recursos Coletados - Previdencial  29.591.699,93  29.591.699,93 
(+) Receitas Administrativas  1.904.565,26  1.904.565,26 
(+) Renda de Investimentos (Líquida)  (88.845.615,42)  (88.845.615,42) 
EXCLUSÕES (B)  59.253.915,49  59.253.915,49 
(-)Recursos Coletados - Previdencial  (29.591.699,93)  (29.591.699,93) 
(-) Custeio PGA  -  - 
(-) Renda de Investimentos – Líquida  88.845.615,42  88.845.615,42 
(-) Custeio administrativo dos investimentos  -  - 
DEDUÇÕES (C)  -  - 
(+) Reversão provisão e recup créditos baixados como perda  -  - 
     
Base de Cálculo (A) – (B)  1.904.565,26  1.904.565,26 
Percentual  0,65%  4% 
Valor Apurado  12.379,67  76.182,61 
Valor conforme EFD Contribuições  12.379,67  76.182,61 
     

Divergência  -  - 

 
 
 
1.12 – Demonstrativo de Apuração – Dezembro/2019 – Em Reais. 
 

Descrição  PIS  COFINS 
     

RECEITAS (A)  238.910.029,84  238.910.029,84 
(+) Recursos Coletados - Previdencial  29.590.511,44  29.590.511,44 
(+) Receitas Administrativas  3.700.407,29  3.700.407,29 
(+) Renda de Investimentos (Líquida)  205.619.111,11  205.619.111,11 
EXCLUSÕES (B)  (232.074.529,99)  (232.074.529,99) 
(-)Recursos Coletados - Previdencial  (29.590.511,44)  (29.590.511,44) 
(-) Custeio PGA  -  - 
(-) Renda de Investimentos – Líquida  (202.484.016,55)  (202.484.016,55) 
(-) Custeio administrativo dos investimentos  -  - 
DEDUÇÕES (C)  -  - 
(+) Reversão provisão e recup créditos baixados como perda  -  - 
     
Base de Cálculo (A) – (B)  6.835.501,85  6.835.501,85 
Percentual  0,65%  4% 
Valor Apurado  44.430,76  273.420,07 
Valor conforme EFD Contribuições  44.430,76  273.420,07 
     

Divergência  -  - 
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2 – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF 
 

Revisamos o preenchimento e envio das DCTF’s mensalmente, de janeiro a dezembro de 2019, confrontando 
os saldos informados nas declarações com relatórios de arrecadações da fundação, conforme demonstramos: 
 

Mês/ Ano  Tipo  Nº Recibo  Data de Envio  
Jan/2019  Original  24.62.99.92.47-60  25/03/2019  
Fev/2019  Original  02.14.62.73.67-95  22/04/2019  
Mar/2019  Original  38.38.64.04.20-53  21/05/2019  
Abr/2019  Original  11.73.65.93.73-56  19/06/2019  
Mai/2019  Original  00.81.96.82.15-20  16/07/2019  
Jun/2019  Original  12.06.18.66.17-60  19/08/2019  

Junho/2019  Retificadora  39.60.97.22.94-35  26/08/2019  
Jul/2019  Original  25.10.56.97.19-80  17/09/2019  

Ago/2019  Original  13.17.88.60.23-02  17/10/2019  
Set/2019  Retificadora  12.53.16.98.09-61  05/02/2020  
Out/2019  Retificadora  06.83.01.77.40-98  05/02/2020  
Nov/2019  Original  08.94.29.58.41-74  13/01/2020  
Dez/2019  Original  04.42.48.64.67-63  03/02/2020  

 

 
3 – Escrituração Fiscal Digital – EFD Contribuições 
 

Revisamos o preenchimento e envio das EFD’s mensalmente, de janeiro a dezembro de 2019, que se refere ao 
arquivo digital instituído no Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, a ser utilizado pelas pessoas 
jurídicas de direito privado na escrituração da Contribuição para o PIS e a COFINS, no caso das Entidades 
Fechadas de Previdência Complementar, são calculados pelo regime cumulativo. 
 

Período de Apuração Recibo Data de Envio 
01/01/2019 a 31/01/2019 74.5B.87.BF.9E.CF.C9.92.7D.0F.0E.3A.C6.14.11.89.31.3E.D8.78-3 12/03/2019 
01/02/2019 a 28/02/2019 8E.6E.B3.61.3D.F1.26.37.7F.F4.78.9A.43.21.CB.3F.FD.F6.31.65-4 15/04/2019 
01/03/2019 a 31/03/2019 4E.0E.7D.6F.60.DA.98.1E.DB.59.C3.04.32.70.F7.09.17.0F.C2.C5-8 09/05/2019 
01/04/2019 a 31/04/2019 78.93.B7.C2.37.15.D8.30.99.8D.30.D7.A6.AD.A1.33.5F.A0.CE.92-7 07/06/2019 
01/05/2019 a 31/05/2019 D9.D9.55.9E.16.7F.60.F1.EC.9C.AF.18.B1.9ª.92.93.F1.F6.6C.57-0 09/07/2019 
01/06/2019 a 30/06/2019 15.29.BF.C0.6B.D8.85.59.4A.69.FD.FF.E7.C1.50.9A.5A.4B.B5.83-8 12/08/2019 
01/07/2019 a 31/07/2019 DB.B7.6B.E3.F2.A1.59.01.BB.85.10.A3.2C.88.A6.12.2C.9D.A1.F2-0 09/09/2019 
01/08/2019 a 31/08/2019 81.9C.14.AA.93.4A.04.D0.A4.8E.10.45.DB.B9.C5.24.A0.EE.CC.E6-2 10/10/2019 
01/09/2019 a 30/09/2019 41.C7.F8.40.8F.A5.C0.2C.86.95.BE.61.BA.0C.7B.5D.B7.CC.43.59-4 08/11/2019 
01/10/2019 a 31/10/2019 5C.F8.9D.B9.B2.35.5C.98.87.56.50.AB.FB.CC.E4.26.69.67.D7.E3-9 09/12/2019 
01/11/2019 a 30/11/2019 C6.92.A8.42.1F.58.E4.9D.C3.3D.86.E5.DF.42.74.45.18;7B.48.CD-3 13/01/2020 
01/12/2019 a 31/12/2019 03.28.F8.1F.9D.3F.CB.B6.71.38.17.BB.6A.B5.A9.FC.56.DB.CE.57-6 23/01/2020 

 

 

Com base no conjunto de documentos e operações representativos das receitas auferidas, bem como os custos, 
despesas, encargos, etc. Analisamos a base de cálculo demonstrada e os valores apurados estão em 
conformidade.  
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PARTE IV – OUTROS ASSUNTOS 
 
 Saldo do fundo administrativo é maior do que o valor do ativo permanente, conforme preceitua a Instrução 
nº 34 de 2009 e alterações posteriores: 
 

Dados do mês de dezembro/2019: 
- Fundo administrativo – R$ 211.742.694,23 
- Ativo permanente – R$ 893.208,07 

 
 Certidões de Débitos Junto aos Órgãos Competentes: 
 

Certidão Emissão Validade 
Certificado de Regularidade do FGTS 28/02/2020 12/03/2020 
Certidão Conjunta Negativa – Débitos Federais e Dívida Ativa 28/02/2020 26/08/2020 
Certidão Negativa de Débitos Estaduais 01/03/2020 29/04/2020 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (*) 28/02/2020 25/08/2020 
Certidão Negativa de Débitos Municipais e Dívida Ativa 28/02/2020 29/03/2020 

 

(*) – Consta do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações 
estabelecidas em 36 processos (sendo 3 com exigibilidade suspensa e 33 garantidos por depósito, bloqueio de 
numerário ou penhora de bens suficientes). 
 
 Envio de Informações – PREVIC: 
 

Envio de Informações Legais 
Obrigação Periodicidade Período Data Legal Data Envio 

Demonstrativo Atuarial (DA) Anual 2018 31/03/2019 28/03/2019 
2019 31/03/2020  

Demonstrativo Contábil (DC) Anual 2018 31/03/2019 28/03/2019 
2019 31/03/2020  

Demonstrativo de Sexo e Idade (DSI) Anual 2018 28/02/2019 19/02/2019 
2019 28/02/2020 17/02/2020 

 
Demonstrativo Estatístico (DE) 

 
Semestral 

2º sem/2018 28/02/2019 19/02/2019 
1º sem/2019 30/08/2019 27/08/2019 
2º sem/2019 28/02/2020 18/02/2020 

 
 
 
 
 

Demonstrativo de Investimento (DI) 

 
 
 
 
 

Mensal 

Jan/19 15/03/2019 27/02/2019 
Fev/19 15/04/2019 10/04/2019 
Mar/19 15/05/2019 06/05/2019 
Abr/19 15/06/2019 11/06/2019 
Mai/19 15/07/2019 09/07/2019 
Jun/19 15/08/2019 08/08/2019 
Jul/19 15/09/2019 15/08/2019 

Ago/19 15/10/2019 25/09/2019 
Set/19 15/11/2019 11/10/2019 
Out/19 15/12/2019 03/12/2019 
Nov/19 15/01/2020 08/01/2020 
Dez/19 15/02/2020 06/02/2020 

 
 
 
 
 

Balancetes 

 
 
 
 
 

Mensal 

Jan/19 28/02/2019 27/02/2019 
Fev/19 29/03/2019 27/03/2019 
Mar/19 30/04/2019 26/04/2019 
Abr/19 31/05/2019 22/05/2019 
Mai/19 30/06/2019 27/06/2019 
Jun/19 31/07/2019 25/07/2019 
Jul/19 31/08/2019 29/08/2019 

Ago/19 30/09/2019 26/09/2019 
Set/19 31/10/2019 29/10/2019 
Out/19 30/11/2019 21/11/2019 
Nov/19 31/12/2019 23/12/2019 
Dez/19 28/02/2020 27/02/2019 
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PARTE V – CONCLUSÃO 
 

Os procedimentos executados foram considerados como parte de nosso estudo e avaliação do sistema contábil 
e de controles internos da Fundação, com o objetivo de fornecer subsídios para determinação da natureza, 
oportunidade e extensão dos testes de auditoria aplicados em conexão com o exame das demonstrações 
contábeis da Entidade do exercício findo em 31 de dezembro de 2019. 
 

Com base no resultado dos trabalhos efetuados e conforme comentários apresentados neste relatório, 
concluímos pela adequada apresentação das demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2019, inclusive 
quanto à documentação hábil comprobatória que suporta os registros contábeis. Os controles internos da 
FUNDAÇÃO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA oferecem segurança adequada sobre as operações realizadas, sem 
destaques de recomendações de controles internos. 
 
 
 

* * * 

 

 


