
 
 

 
O Conselho Fiscal da CIASPREV, no uso de suas atribuições legais e 
estatutárias, prevista no Art. 36 e 37 do Estatuto Social, declara haver 
procedido ao exame do Balanço Patrimonial e suas notas 
explicativas, das respectivas Demonstrações de Resultados do 
Exercício e de fluxo Financeiros levantados em 31.12.2016. 
Examinamos também a execução orçamentária de receitas e 
despesas, visando fazer frente ao custeio administrativo da entidade, 
além do exame de controles internos, sendo verificados a segregação 
e funções confiantes e o cumprimento do calendário de Obrigações. 
Em nossa opinião, as contas apresentam de forma adequada e sem 
distorções materialmente relevantes a situação financeira do 
CIASPREV em 31/12/2016, o que denota o esforço realizado pela 
entidade no sentido da consolidação administrativa e financeira. Em 
face do exposto, o Conselho Fiscal é de parecer que os referidos 
documentos traduzem com prioridade a situação da entidade em 
31/12/2016, assim por seus membros abaixo assinados, o Conselho 
Fiscal recomenda que os citados documentos sejam aprovados pelo 
Conselho Deliberativo. 
 
Fernanda Mara Domingues 
Presidente 
 
 

 
 
 

 
O Conselho Deliberativo da CIASPREV, no uso de suas atribuições 
estatutárias, em sua Reunião Ordinária Trimestral, realizada em 
15/03/2017, tendo em vista o parecer do Conselho Fiscal resolve: 
 
1. Aprovar as Demonstrações Contábeis de 31/12/2016, e     
suas notas explicativas, considerando o fato de que sobre as 
mesmas registram-se parecer favorável dos Auditores 
independentes. 
 
 
2. Deliberaram parecer favorável sobre o Relatório anual e 
Prestações de contas do Exercício de 2016, após apreciação e 
exame do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva. 
 
 
 
 
 
São Paulo, 15 de Março de 2017. 
 
Wilson secali Filho 
Presidente 
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Relatório Anual 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Gestão de Recursos 
 
 Os recursos administrados pela a Entidade, foram 
aplicados em fundos de investimentos , que respeitam os limites de 
risco estabelecidos em sua Política de Investimentos. 
 Atualmente os gestores externos contratados pela 
CIASPREV, após um estudo de seleção de gestores são os 
seguintes. 
 

• Banco Santander S/A 
 
 
 

 R$ % 

Renda Fixa 239.569,44 100% 

   

   

TOTAL 239.569,44 100% 

 
  

Parecer do Conselho Fiscal  

Parecer do Conselho Deliberativo  

Os documentos Originais citados neste relatório, en contram -
se a disposição dos Participante no site da Entidad e 

Exercício 2016 

Perfil da Entidade  
 
 Criada em 2006, é uma Entidade de Previdência Associativa 
Complementar, voltada para o servidor público associado da CIASP. Está 
autorizada pelo Ministério da Previdência social à administrar Planos de 
Benefícios. 
 Seu funcionamento está sob a égide da Lei Complementar 
109/2001, principal alicerce regulatório do Sistema de Previdência 
Complementar Brasileiro. 
 A CIASPREV foi instituída pela iniciativa empreendedora da 
CIASP, entendendo que a manutenção de uma poupança previdenciária 
traz grandes benefícios aos associados e aos empregados: 
 

• Aumenta a produtividade dos associados; 
• Promove aceleração na renovação da massa de servidores; 
• A economia do país é significativamente beneficiada pela 

manutenção de recursos de longo prazo no Mercado 
Financeiro; 

 
Como entidade Fechada de Previdência Complementar, a 
CIASPREV oferece Planos de Benefícios mais acessíveis, com 
maiores vantagens financeiras e transparência total para os 
associados CIASP. 



 
 

 
Aos administradores e Quotistas 
 
Examinamos as demonstrações contábeis da CIASPREV, que compreende o 
balanço patrimonial em 31/12/2016 e as respectivas demonstrações do ativo 
liquido, da mutação do ativo liquido e do plano de gestão administrativa, para o 
exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas 
contábeis e demais notas explicativas. 
 
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas 
demonstrações contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas 
requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria 
seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que 
as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante. Uma auditoria 
envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de 
evidências a respeito dos valores e divulgações apresentadas nas 
demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do 
julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante 
nas demonstrações contábeis, independente se causada por fraude ou erro. 
Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes 
para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis da 
empresa, 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. Uma auditoria inclui também, a 
avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das 
estimativas contábeis feitas pela entidade, bem como a avaliação da 
apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião. 
 
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis consolidadas e individuais por 
plano de benefícios acima referidas, representam adequadamente em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da CIASPREV em 
31/12/2016, o desempenho consolidado e por plano de suas operações para o 
exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, aplicáveis à entidade reguladas pela Superintendência Nacional de 
Previdência Complementar – PREVIC 
 
 
FAMA – Auditores Independentes                   Ed uardo de Oliveira 
CRC 2SP 027.010/O-7                                      CRC 1SP 193.373/O-6 
 

 
 
 

 
Balanço Patrimonial Consolidado – Em milhares de reais 
 

Ativo  Passivo  

Disponivel 3 Patrimônio Social 242 

Realizável 239 Provisões Matemáticas 242 

Gestão de Investimentos 239 Benefícios à Conceder 242 
Créditos Privados e 
depósitos 1 Fundos 3 

Fundos de Investimentos 238 Fundos Administrativos 3 

Total do Ativo 242 Total do Passivo 242 

 

 
Demonstração da Mutação do Ativo Liquido  

 
 

Descrição Dez/2016 Dez/2015 

Inicio do Exercício 833 1.813 

Adições 58 265 

Contribuições Previdenciais 14 68 

Gestão Previdencial 44 175 

Benefícios (647) (1.238) 

Custeio administrativo (2) (11) 

Acréscimos/decréscimos  (591) (980) 

Provisões Matemáticas (591) (980) 

Ativo Liq. Final do Exercício 242 833 

 
 
 
 
 
 

Demonstração do Ativo Liquido – Por Plano 
 
 

Descrição 2016 2015 

Ativos 242 882 

disponivel 3 3 

Investimento 239 879 

Fundo de Investimentos 238 1.538 

Operacional 46 46 

Provisões  Matemáticas 242 836 

 
 
 
 
 
 
 
Demonstração das Provisões Técnicas por Plano 
 

Plano Previna  
Patrimônio de Cobertura do Plano 242 
Provisões Matemáticas 242 
Benefícios à Conceder 242 
Contribuições Definidas 242 

 
 
 
 
A CIASPREV, 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 e 
concessão de benefícios complementares ou assemelhados aos da 
Previdência Social, foi instituído pela CIASP em 24/01/2006, e autorizada a 
funcionar pela Portaria SPC nº. 271 de 08 de novembro de 2005, com a 
primeira contribuição efetuada em 30 de novembro de 2006, foi constituída na 
forma da Lei nº. 6.435 de 15/05/1977, regulamentada pelo decreto 81.240, de 
20/01/1978, e é regido pela Lei Complementar 109 de 29/05/2001 e está 
subordinado às normas e fiscalização da PREVIC. Em observância ao artigo 14 
do Código Tributário Nacional, o 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. As 
demonstrações Contábeis estão em consonância com os princípios 
fundamentais de contabilidade em convergência com as práticas internacionais, 
em conformidade com as diretrizes contábeis aplicáveis às Entidades de 
Previdência Complementar. 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. A Contabilidade da 
CIASPREV é elaborada por planos de benefícios e de gestão administrativa e 
com fluxo de investimentos 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 qualificação dos efeitos nas demonstrações 
contábeis. Todos os lançamentos contábeis são registrados com base no 
Princípio da Competência, significando que a determinação do resultado são 
computados os recursos coletados, as receitas e as rendas/variações positivas 
auferidas no mês, independente 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 numero e data.  
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 programas. A entidade possuí 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. 
 
 
 
 
 
 
Luis Felipe Secali                           Laerte  Luiz de Souza Campos 
Diretor Presidente                             CRC. SP nº. TC 1SP 162634/O-9 

Parecer Auditores Independentes  

Demon strações Contábeis em 31/12/2016  

Notas Explicativas às Demonstrações. Contábeis 


