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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS. 

Aos diretores, conselheiros, participantes e patrocinadores da 

CIASPREV - CENTRO DE INTEGRAÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES 
PÚBLICOS - PREVIDÊNCIA PRIVADA 

São Paulo - SP 

Opinião 

Examinamos as demonstrações contábeis individuais da CIASPREV - CENTRO DE 
INTEGRAÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS - PREVIDÊNCIA 
PRIVADA (Entidade), que compreendem o  balanço patrimonial consolidado em 31 de 
dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do ativo líquido, da mutação do 
ativo líquido, do plano de gestão administrativa e das obrigações atuariais para o 
exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e 
demais notas explicativas.  
 

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam 
adequadamente em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira 
da CIASPREV - CENTRO DE INTEGRAÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES 
PÚBLICOS - PREVIDÊNCIA PRIVADA em 31.12.2018, o desempenho de suas 
operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis a entidades reguladas pela 
Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC). 

Base para Opinião 

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
contabilidade aplicáveis a entidades reguladas pela Superintendência Nacional de 
Previdência Complementar (PREVIC).Nossas responsabilidades, em conformidade 
com tais normas, estão descritas na seção “Responsabilidade do auditor pela auditoria 
das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Sociedade, de 
acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética do Contador e 
normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e cumprimos 
com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos 
que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa 
opinião. 

Ênfase 

Custódia de Ativos Financeiros 

Chamamos atenção pelo fato da Entidade não manter as Aplicações Financeiras em 
Custódia. 

 



Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório 
do auditor. 

A Administração da Sociedade é responsável por essas e outras informações que 
compreendem o Relatório da Administração. 

Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o relatório da 
administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre 
esse relatório. 

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é 
de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de 
forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis, ou com nosso 
conhecimento obtido na auditoria, ou de outra forma, aparenta estar distorcido de 
forma relevante. Com base, no trabalho realizado no Relatório da Administração, não 
temos nada a relatar a esse respeito. 

Responsabilidade da Administração e pela governança das demonstrações 
contábeis 

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e 
com as normas internacionais de relatório financeiro, aplicáveis a entidades reguladas 
pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC), e pelos 
controles internos que ela determinou necessários para permitir a elaboração das 
demonstrações contábeis livres de distorções relevantes, independente se causada 
por fraude ou erro. 

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela 
avaliação da capacidade da Sociedade continuar operando, divulgando quando 
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa 
base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a 
administração pretenda liquidar a entidade ou cessar suas operações, ou não tenha 
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 

Os responsáveis pela governança da Sociedade são aqueles com responsabilidade 
pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. 

 

Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis 

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, 
estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, 
e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto 
nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria aplicáveis a entidades reguladas 
pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC), sempre 
detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser 
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando individualmente 



ou em conjunto possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões 
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. 

Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais aplicáveis a entidades reguladas pela Superintendência Nacional de 
Previdência Complementar (PREVIC), exercemos julgamento profissional e mantemos 
ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: 

• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações 
contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e 
executamos procedimentos de auditoria em resposta aos riscos identificados, bem 
como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar 
nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude 
é maior do que o proveniente de erro, já que fraude pode envolver ato de burlar os 
controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas 
intencionais. 
 

• Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para 
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não, 
com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles da 
Sociedade. 
 

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das 
estimativas contábeis utilizadas e respectivas divulgações feitas pela 
administração. 

• Concluímos sobre a adequação do uso pela administração, da base contábil de 
continuidade operacional e com base na evidência de auditoria obtida, se existe 
uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar 
dúvida significativa em relação a capacidade de continuidade operacional da 
Sociedade. Se concluirmos que existe incerteza relevante devemos chamar 
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas 
demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as 
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas 
evidencias de auditoria obtidas até a data do nosso relatório. Todavia eventos ou 
condições futuras podem levar a Sociedade a não mais se manterem em 
continuidade operacional. 

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações 
contábeis inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam 
as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o 
objetivo de apresentação adequada. 

 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito entre outros 
aspectos do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações 
significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos 
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. 

Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração que cumprimos 
com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de 
independência e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que 



poderiam afetar consideravelmente nossa independência, incluindo quando aplicável 
nossas salvaguardas. 

São José do Rio Preto, 27 

FAMA Auditores Independentes

CRC 2SP 027.010/O-7 

 

Fausto Humberto Bortuluzi

Contador 

CRC - nº 1SP199915/O
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CIASPREV - Centro de Integração e Assistência aos Servidores Públicos - 
Previdência Privada 
 
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis 
Exercício findo em 31 de dezembro de 2018 e 2017 
(Em R$ mil) 
 
 

1 Contexto operacional 
 

A CIASPREV – Centro de Integração e Assistência aos Servidores Públicos – 
Previdência Privada, é uma Entidade Fechada de Previdência Complementar, sob a 
forma de sociedade civil sem fins lucrativos, com autonomia administrativa e 
financeira, tendo por objetivo principal instituir e administrar planos privados de 
concessão de benefícios complementares ou assemelhados aos da Previdência 
Social, foi instituído pela CIASP – Centro de Integração e Assistência aos Servidores 
Públicos em 24 de janeiro de 2006, e autorizada a funcionar pela Portaria SPC n. º. 
271 de 08 de novembro de 2005, com a primeira contribuição efetuada em 30 de 
novembro de 2006. 

Como Entidade Fechada de Previdência Complementar, o CIASPREV foi constituído 
sob a forma da Lei n°. 6.435 de 15 de julho de 1977, regulamentada pelo decreto 
81.240, de 20 de janeiro de 1978, e é regido pela Lei Complementar 109 de 29 de 
maio de 2001 e está subordinado às normas e fiscalização da PREVIC 
Superintendência Nacional de Previdência Complementar, do Ministério da 
Previdência Social. 

Em observância ao artigo 14 do Código Tributário Nacional (CTN), a CIASPREV não 
distribui dividendo, aplica no país a totalidade dos seus recursos e mantém a 
escrituração de suas receitas e despesas em livros formais capazes de assegurar a 
sua exatidão. 

2 Apresentação das demonstrações contábeis 
 

As demonstrações contábeis estão em consonância com os princípios fundamentais 
de contabilidade em convergência com as práticas internacionais, e em conformidade 
com as diretrizes contábeis estabelecidas pelo Ministério da Previdência Social 
aplicáveis às Entidades Fechadas de Previdência Complementar. As práticas e 
procedimentos adotados na elaboração das demonstrações contábeis em 31 de 
dezembro de 2018 estão de acordo com as normas estabelecidas por intermédio da 
Resolução nº 08, de 31 de outubro de 2011, do Conselho Nacional de Previdência 
Complementar – CNPC e alterações instituídas pela Resolução nº 12, de 19 de agosto 
de 2013. 
 
Essas demonstrações não requerem a apresentação segregada em ativos e passivos 
circulantes e não circulantes e incluem a totalidade dos ativos e passivos do plano de 
benefícios mantido pela entidade, bem como do Plano de Gestão Administrativa. 
 
Consoante determinação da Secretaria de Previdência Complementar, por intermédio 
da Portaria SPC n.º 252, de 20 de novembro de 1996, e Ofício n.º 07/CGAA/SPC de 
08 de julho de 1996, as demonstrações contábeis não são corrigidas monetariamente. 
 
 
 



CIASPREV - Centro de Integração e Assistência aos Servidores Públicos - 
Previdência Privada 
 
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis 
Exercício findo em 31 de dezembro de 2018 e 2017 
(Em R$ mil) 
 
 
Estrutura Contábil         
  
A Resolução nº 28, de 26 de janeiro de 2009, do Conselho de Gestão da Previdência 
Complementar – CGPC, visando respeitar a autonomia patrimonial dos planos de 
benefícios e de gestão administrativa assegurando um conjunto de informações 
consistente e transparente, instituiu uma nova estrutura para o plano de contas das 
entidades de previdência complementar fechada, segregando-a da seguinte forma: 
 
 - Plano de gestão previdencial; 
 - Plano de gestão administrativa; 
 - Fluxo dos investimentos; 
 
 

3 Sumário das principais práticas contábeis 
 
A contabilidade da CIASPREV é elaborada segregada por planos de benefícios e de 
gestão administrativa e com fluxo de investimento dedicado, ou seja, cada plano com 
seu próprio fluxo de investimentos, formando um conjunto de informações consistentes 
e transparentes. 
  
A CIASPREV adota métodos e critérios objetivos e uniformes ao longo do tempo, 
sendo que as modificações relevantes estão evidenciadas em Notas Explicativas, com 
a quantificação dos efeitos nas demonstrações contábeis. 
 
Todos os lançamentos contábeis são registrados com base no Princípio da 
Competência, significando que na determinação do resultado são computados os 
recursos coletados, as receitas e as rendas/variações positivas auferidas no mês, 
independentemente de sua efetiva realização, os recursos utilizados, as despesas e 
as deduções/variações negativas, pagas ou incorridas no mês correspondente. 
 
Os lançamentos contábeis são efetuados com base em documentos idôneos, de forma 
clara, identificando o fato contábil contendo em seu histórico os detalhamentos 
necessários das características do documento que o originou, tais como o tipo, o 
número e a data. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



CIASPREV - Centro de Integração e Assistência aos Servidores Públicos - 
Previdência Privada 
 
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis 
Exercício findo em 31 de dezembro de 2018 e 2017 
(Em R$ mil) 
 

4 Realizável 
 

4.2 Investimentos 
 

4.2.1. – Demonstrativo da composição consolidada da carteira de investimentos 
 

 2018 2017  
Investimentos   
  Créditos Privados e depósitos 1 1
 Fundos de Investimentos 464 261
TOTAL DOS INVESTIMENTOS 465 262

 
5 Patrimônio de cobertura do Plano        

 
Composto pelas provisões matemática sendo sua posição em 31 de dezembro de 
2018:  
             

Patrimônio de cobertura do Plano 2018 2017   
    
Provisões Matemáticas 465 264  
Benefícios a conceder               465 264  
    
TOTAL DO PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO 465 264  

 
As provisões matemáticas do plano de benefícios são determinadas em bases 
atuariais pelo e sob a responsabilidade do consultor atuarial externo, contratado pela 
Entidade e são constituídas para fazer face aos compromissos relativos aos benefícios 
concedidos e a conceder aos participantes ou seus beneficiários. 
 

6 Custeio Administrativo 
 
O critério utilizado para o custeio administrativo é o custeio direto, com os custos 
apurados através do sistema de centros de custo, não havendo necessidade de rateio 
entre os programas. 
 

7 Fundo Administrativo 
 
A entidade mantém fundo administrativo para suprir eventuais insuficiências no Plano 
de Gestão Administrativa, sendo este remunerado de acordo com a rentabilidade dos 
fluxos de investimentos e formado ou revertido de acordo com os resultados apurados 
pelo plano. 
 
PATRICK LOPES RODRIGUES   ANA PAULA PERES SOARES  
Diretor Presidente     CRC. - SP nº 1SP 179171/7 
CPF: nº. 436.374.798-69    CPF: nº 151.633.828-61 


