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MENSAGEM DA 
DIRETORIA EXECUTIVA 

Em 7 de março, 
completamos um ano de gestão à 
frente da Comprev, período de 
mudanças e adequação ao novo 
cenário estruturado pela 
Secretaria de Previdência 
Complementar (SPC) e Agência 
Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS), que exigiram de nossa 
entidade uma reestruturação para 
adequarmos as mudanças. O que 
nos ajudou a consolidar a nossa 
Comprev entre os Fundos de 
Pensão.

Em um ano conseguimos a 
manutenção do Superávit e o 
crescimento de nosso patrimônio. 
Conseguimos em 2007 
ultrapassar a meta atuarial de 
10,92%  e chegamos a uma 
rentabilidade de 17,22% . 
Aderimos à ALM (Asset Liability 
Modeling), já realidade em outras 
fundações, um estudo que 
identifica o risco de perdas e 
propõe a melhor composição de 
investimentos. Com isso, demos 
um passo importante para garantir 
mais estabilidade ao nosso 
patrimônio e a certeza de um 
futuro seguro aos nossos 
participantes.

Comemoramos juntos os 20 
anos de criação da Comprev, 
completados em maio de 2007, 
mês escolhido por ser o mesmo 

em que tomou posse a primeira 
Diretoria. Resgatamos nossa 
história, comprovando que ao 
longo dessa existência, a 
Fundação muito contribuiu para a 
melhoria de vida dos seus 
participantes.

Este Relatório Anual vem, 
além de cumprir com a Resolução 
CGPC 23, de 6/12/2006, que 
dispõe sobre a divulgação de 
informações aos participantes e 
assistidos, resgatar as principais 
realizações e desafios enfrentados 
na nossa administração, sempre 
guiada pela transparência, 
profissionalismo, ética e busca 
pelo melhor atendimento aos 
nossos participantes e assistidos.

“Em um ano conseguimos 
a manutenção do 

Superávit e o crescimento 
de nosso patrimônio. 

Conseguimos em 2007 
ultrapassar a meta 

atuarial de 10,92% e 
chegamos a uma 

rentabilidade de 17,22%.” 

Nas páginas que se seguem 
estarão impressos, dados 
referentes à nossa situação atual 
e ações importantes como, as 
melhorias estruturais, 
organizacionais e tecnológicas na 
Comprev.

No Plano Assistencial, 
buscamos otimizar o 
relacionamento com a 
Patrocinadora,  no sentido de 
viabilizar ações de melhorias no 
atendimento aos associados. 
Contratamos uma assistente 
social, investimos em 
campanhas preventivas e 
ampliação na rede credenciada, 
principalmente no interior.

É importante registrar que 
a Compesa vem honrando com 
o compromisso da Confissão de 
Dívida; em dezembro/2007 foi 
efetuado o pagamento da 24ª 
parcela da Dívida I e a 18ª 
parcela da Dívida II.

Nós da Diretoria Executiva 
da Comprev, temos a 
consciência e a sensação de 
termos cumprido com uma 
etapa da nossa missão, no que 
diz respeito aos nossos 
objetivos e metas, graças aos 
esforços de todos que fazem 
esta Fundação, sejam 
Conselheiros, membros de 
Comissões, Comitês e corpo 
funcional.

Em 2008, daremos 
continuidade ao nosso trabalho, 
com confiança e compromisso. 
Certos de que teremos um 
futuro promissor. 

                  A Diretoria
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Destaques da Gestão

Posse 
da Nova Gestão

No dia 07 de março de 
2007, na sede da Comprev, 
tomaram posse os novos 
componentes da Diretoria 
Executiva e dos Conselhos 
Deliberativo e Fiscal, as três 
maiores instâncias responsáveis 
pela administração da 
Fundação, que devem gerir a 
Comprev no período de 2007 a 
2011.

A cerimônia foi marcada 
pelo reconhecimento ao trabalho 
dos antigos gestores e 
agradecimento dos novos 
dirigentes pela confiança 
depositada pelos diretores e 
empregados da Compesa. O 
evento contou com a presença 
do presidente da Patrocinadora- 
Compesa - João Bosco de 
Almeida e de membros da 
diretoria da mesma. 

“Agradeço a confiança e 
digo que vou colocar em prática 
toda a minha bagagem para 
fazer uma boa gestão”, 
assegurou a atual Diretora 
Presidente, Ângela Bacelar.

Comemoração 
dos 20 anos da Comprev.

No dia 26 de maio a 
Fundação completou 20 anos,  
dia em que tomou posse à 
primeira Diretoria Executiva, 
formada pelos empregados    
da Compesa, Clóvis Arruda D' 
Anunciação, Djalma Pereira 
Lins e Helio Moreira 
Guimarães.

A data foi comemorada 
no dia 25, com uma série de 
ações de resgate a trajetória  
da Entidade e homenagens a 
pessoas importantes para 
criação e consolidação da 

Fundação. Entre os dias 21 e 
24 de maio, foi realizado o 
seminário institucional 
“Conhecendo e Re-
conhecendo a Comprev”, para 
capacitar diretores, 
conselheiros e empregados. 
Dentro das comemorações, 
também houve o 
descerramento da placa dos 
ex-dirigentes, a galeria dos ex-
presidentes, a exposição 
resgatando a memória da 
Comprev e, por fim, um 
coquetel para convidados e 
seus participantes.

“Agradeço a confiança e 
digo que vou colocar em 

prática toda a minha 
bagagem para fazer uma 

boa gestão”

Comemoração do aniversário da Comprev 
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Ações 2007

Reestruturação do 
organograma da COMPREV

Uma das primeiras ações 
em 2007 foi a criação de algumas 
unidades organizacionais, tais 
como: Assessoria de 
Comunicação, Controladoria, 
Recursos Humanos, Tecnologia 
da Informação e de Suprimentos, 
visando a melhoria e o 
desenvolvimento dos processos 
internos, tudo em conformidade 
com a Resolução CGPC Nº. 
13/2004, de 01/10/2004, da 
Secretaria de Previdência 
Complementar (SPC).

Plano de Cargos 
e Salários

Elaborado por uma 
consultoria, o estudo de Plano 
de Cargos e Salários para os 
empregados da Fundação, foi 
aprovado durante reunião com 
o Conselho Deliberativo. O 
estudo foi baseado na 
Pesquisa Salarial de Mercado 
feita junto a outras fundações 
do Nordeste e do Brasil. O 
objetivo da pesquisa foi criar 
critérios nas contratações a 
serem feitas, que estejam 
compatíveis com a realidade dos 
fundos de pensão. Para atender 
a esta realidade foi criada uma 
Tabela Salarial para orientar as 
admissões.

Plano de Ação 
2008/2009

Em atendimento à 
Resolução nº. 13, de 01/10/2004, 
do Conselho de Gestão da 
Previdência Complementar 
(CGPC), que orienta os fundos de 
pensão, a elaborarem Planos de 
Ação para direcionarem a gestão, 
foi elaborado o plano de Ação 
2008/2009.

O projeto foi baseado no 
diagnóstico dos controles internos 
da Comprev, realizado em 
fevereiro de 2005, por uma 
consultoria especializada, que 
observou a sua aderência à 
Resolução e revisou os projetos 
contidos no plano 2006/2007. 

Ao todo são 14 projetos, 
divididos em quatro grupos: 
gerencial, previdencial, 
administrativo e assistencial (plano 
de saúde). Entre os projetos, 
destacam-se, a reestruturação do 
site da Comprev, continuação das 
reformas nas instalações da 
Fundação e Comsaúde, 
elaboração de planos de trabalho, 

cronogramas e sistema de gestão de 
Risco Operacional na área de 
benefícios, diminuindo a probabilidade 
de erros. Também está sendo 
planejada, a implantação de controles 
internos no Comsaúde, buscando uma 
melhoria no funcionamento do Plano.

Recursos 
Humanos

Seguindo uma concepção de 
valorizar e qualificar os empregados, 
foi implantado o setor de Recursos 
Humanos na Comprev.

Uma das ações do RH foi a 
seleção e contratação de novos 
profissionais na área de informática, 
comunicação, assistência social e 
contabilidade. Também merece 
destaque a elaboração de um perfil 
escolar entre os empregados da 
Comprev, cujo resultado foi o 
aumento nos índices de profissionais 
com nível superior na Fundação 
(53,4%) e de empregados com 
ensino médio no Comsaúde (35,1%), 
o que significa melhora na 
qualificação do corpo funcional, 
como pode ser observado abaixo:

ANO 2007 
Escolaridade

COMPREV-Sede COMSAÚDE COMPREV-Total

Quant. %

Ensino Fundamental 01 6,6 -- 01 2,7

Médio Incompleto 01 4,5 2,7

Médio Completo 13 59,1 35,1

Superior Incompleto 04 26,7 02 9,1 06 16,3

Superior Completo 08 53,4 04 18,2 12 32,4

Pós-Graduação 02 13,3 02 9,1 04 10,8

TOTAL             15 100 22 100 37      100

% %

--

-- --

-- --

01

13

Quant. Quant.



Em maio, os empregados da 
Entidade conquistaram um plano de 
saúde, cuja arrecadação é feita 
com a participação de 60% do 
custeio pago pela Comprev e 40% 
pago pelos empregados. A medida 
vem atender uma reivindicação 
antiga dos colaboradores 

motivando-os ainda mais.
Outro avanço, foi a 

reorganização do cadastro dos 
empregados, regularizando as 
documentações exigidas pela 
CLT e a capacitação e 
aperfeiçoamento dos seus 
colaboradores. Durante o 

exercício, foram executados 94 
(noventa e quatro) treinamentos 
na Comprev e 56 (cinqüenta e 
seis) no Comsaúde, com 
recursos da ordem de R$ 
14.000,00.  Acompanhe o 
quadro de colaboradores da 
Entidade até dezembro de 2007.

09

ANO
COMPREV-Sede COMSAÚDE COMPESA ESTAGIÁRIO TERCEIRIZADO TOTAL

Quant.

2007 15 22 07 04 05 53

Quant.Quant.Quant.Quant.Quant.

COLABORADORE

Investimento em 
Tecnologia da Informação

Com a implantação do setor 
de Tecnologia de Informação, houve 
maior investimento para 
informatizar toda Comprev, através 
de aquisição de softwares que 
garantem maior segurança das 
informações tanto internas quanto 
externas. 

O servidor foi trocado por 
outro com uma maior capacidade 
de processamento, proporcionando 
uma maior agilidade ao 
atendimento dos participantes.

Outra ação, visando melhoria 
no atendimento, foi a inauguração 
de uma central telefônica, com 
sistema de ramais, possibilitando os 
participantes ligarem diretamente 
para o setor desejado e a unificação 
da rede telefônica entre os prédios 
da Comprev e Comsaúde. 

Comunicação 

Com a contratação de um 
profissional de jornalismo e criação 
da Assessoria de Comunicação, a 
Comprev, intensificou o plano de 
comunicação com o participante.  

Um destaque dos primeiros 
meses de funcionamento, foi a 
aquisição de um Manual de 
Identidade Visual e lançamento 
das novas logomarcas da 
Comprev e Comsaúde, resgatando 
a identidade das marcas antigas e 
a relação com a Patrocinadora, a 
Compesa. As novas marcas 
registram uma simbologia com 
propriedades e caracteristicas de 
uma pessoa, formando uma gota 
d'água, representando os nossos 
participantes, as ondas ao redor, 
são uma alusão a principal 
finalidade da Compesa: o 
abastecimento de água. 

A mudança na cor das 
duas logomarcas foi em 
referência aos segmentos que 
as entidades tratam. A Comprev, 
identificado com a cor azul, 
trabalha com previdência e o 
Comsaúde, identificada com a 
cor verde, enfoca ao segmento 
de saúde.

O período também foi 
destinado à estruturação do 
setor, com foco em arquivos de 
fotos e jornais, cadastro de 
entidades e órgãos parceiros da 
Comprev e promoção de 
eventos. Ainda houve a 
elaboração de projetos como a 
reestruturação do site da 
Fundação, implantação de uma 
Ouvidoria, o envio de 
informações para os 
participantes, alimentação dos 
quadros de avisos e 
implementação de uma 
comunicação interna com os 
empregados. 
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Reformas 

Em 2007, houve 
investimento na construção de 
arquivos das áreas de previdência 
e plano de saúde, com objetivo de 
facilitar a pesquisa e melhorar a 
conservação dos documentos da 
Comprev.

O Comsaúde ganhou guarita 
e uma nova entrada, além da 
construção de um primeiro andar, 
onde foram alocados os setores de 
faturamento e digitação, resultando 
em conforto e melhoria no 
atendimento.

Contabilidade

Acompanhada por uma 
consultoria especializada, a 
contabilidade da Fundação 
procurou se adequar a Resolução 
Normativa 147, da Agência 
Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS) de fevereiro de 2007, 
referente ao envio do Documento 
de Informações Periódicas das 
Operadoras de Plano e Assistência 
à Saúde(DIOPS), preocupada em 
cumprir com os prazos e 
exigências da ANS.

Em 2007, a contabilidade 
atuou ativamente junto a 
Controladoria Geral do Estado, 
munindo-a de informações sobre o 
Contrato de Confissão de Dívida 
da Patrocinadora, a Compesa.  
Auxiliando na fiscalização e veraci-

dade do processo. Em dezembro/ 

2007 foi efetuado o pagamento 
da 24ª parcela da Dívida I e a 18ª 
parcela da Dívida II.

No mesmo ano, mereceu 
destaque o Patrimônio Líquido 
conquistado pela Comprev, de 
R$ 322.524.921,64.  Deste valor, 
80,86% são investimentos 
líquidos. 

As provisões matemáticas 
comprometem, 80,72% deste 
patrimônio líquido, o que garante 
à Comprev a segurança para 
arcar com seus compromissos 
atuariais.

Investimentos

Em 2007 os nossos 
recursos foram distribuídos nos 
mais diversos segmentos 
respeitando os limites 
estabelecidos na Resolução 
CMN Nº. 3456, de junho/2007, do 
Conselho Monetário Nacional 
(CMN), que estabelece 
parâmetros para aplicação dos 
recursos. 

Entre as mudanças estão a 
implantação do Estudo da ALM 
(Asset Liability Modeling), 
realizado por uma consultoria 
especializada em gerenciamento 
de riscos. O estudo de ALM 
corresponde à decisão de 
investimento de longo prazo, que 
leva em conta a estrutura do 
passivo do plano de benefícios 
analisado, e visa proporcionar 
rentabilidade compatível com a 
meta do plano, sem incorrer em 
riscos inadequados à Fundação. 

Para maior segurança, esta ação 
levou em conta os novos cenários 
da política econômica atual de 
queda da taxa de juros nacional.

Em novembro, iniciamos 
uma reestruturação na carteira de 
renda fixa, baseada na ALM, 
migrando parte dos recursos 
aplicados em fundos de 
investimentos para a compra de 
títulos públicos federais (NTN-B), 
que gerou retorno favorável.

Outro ponto positivo no 
desempenho do segmento foi a 
aplicação em renda variável e fixa 

O resultado da nossa 
carteira, chegou a 17,22%, graças 
ao segmento de renda variável, 
com a rentabilidade anual de 
62,37%, bem acima da meta 
atuarial.  

Nas aplicações em imóveis, 
foi criada uma comissão de 
trabalho, através da Resolução de 
Diretoria nº. 023/2007, com o 
objetivo de estudar a renovação 
dos aluguéis dos imóveis locados 
à Patrocinadora, que não estavam 
atendendo ao mínimo atuarial. 

Com relação aos 
investimentos em Shoppings, 
vendemos nossa participação no 
World Trade Center/SP e 
Shopping Goiânia/GO, destinando 
os recursos para a compra de 
títulos públicos federais.

Empréstimos

No primeiro ano da nova 
gestão, o setor de empréstimos 
passou por uma séria 
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reestruturação para garantir a 
rentabilidade e a segurança do 
patrimônio da Fundação. Um 
deles foi a transferência do 
segmento de empréstimo pessoal 
da área de benefícios para a 
administrativa-financeira, 
devidamente aprovada, em 
dezembro, durante a 142º 
Reunião do Conselho 
Deliberativo. Com a mudança, o 
controle nas concessões de 
créditos pessoais foi intensificado, 
monitorando o alcance da meta 
atuarial e assegurando a saúde 
financeira da Comprev. Outras 
mudanças foram a unificação da 
taxa de juros pré-fixado, para 
1,4% a.m, em todas as 
modalidades e a concessão de 
empréstimos semanais 
exclusivamente aos participantes 
com conta poupança ou salário.

Benefícios 

Em agosto de 2007, a 
Secretaria de Previdência 
Complementar (SPC), aprovou as  
alterações no Regulamento do 
Plano de Benefícios nº. 2-A, em 
decorrência a Resolução 
CGPC/MPS Nº. 19, de setembro 
de 2006. As alterações foram 
enviadas junto ao jornal 
Compromisso de setembro para 
todos os participantes da 
Fundação. 
As principais mudanças foram: a 
opção pelo resgate ao 
participante com condições para 
requerer benefício pleno, desde 

que não esteja em gozo do 
benefício; a permissão de saque 
de valores portados, apenas em 
casos que venham de entidades 
previdenciárias abertas e a 
realização do recadastramento 
dos assistidos, com atualização e 
organização das pastas de 
registro dos participantes.

A Fundação registrou 
também em 2007, um total de 
2.590 participantes ativos, 
correspondentes à adesão de 
83% dos 3.110 empregados da 
Patrocinadora. Índice considerado 
ainda pequeno para Comprev, 
que almeja chegar a 95%.

Com relação aos 
participantes assistidos, houve um 
decréscimo de 1,0%, em relação 
ao ano de 2006, 

consequentemente, o número de 
pensionistas aumentou 0,87% 
em 2007, comparado ao ano 
anterior.

  Acompanhe essas informações 
  no quadro abaixo:

No referente a valores 
empregados em pagamentos de 
suplementações, foram gastos 
R$ 879 mil em benefícios para 
participantes assistidos, o que 
corresponde a 1.266 famílias 
atendidas pelo Plano de 
Benefícios da Comprev. No 
segmento de pensões, foram 
pagos R$ 164 mil em 
suplementações, referentes a 
445 pensionistas assistidas pela 
Comprev.

 

BENEFICIÁRIOS 

ASSISTIDOS

BENEFICIÁRIOS 

PENSIONISTAS
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Comsaúde

O ano de 2007 foi marcado 
por uma postura de maior 
controle da Agência Nacional de 
Saúde Suplementar(ANS), órgão 
responsável pela regulação dos 
planos. Uma das normas foi a 
implantação da Troca de 
Informações em Saúde 
Suplementar , cuja norma, 
obriga todas as operadoras de 
saúde emitirem formulários 
padrões, com transmissão 
eletrônica dos dados à ANS, o 
que onerou o plano.
 A adequação às regras 
impostas pela Agência, gerou a 
contratação de um novo sistema 
de informática, para um maior 
controle de segurança, 
acompanhamento de doenças e 
registro das despesas e receitas 
do plano. O que possibilitou um 
levantamento e a elaboração de 
um panorama sobre o perfil dos 
associados do Comsaúde.
 Através deste perfil, pode-
se identificar as doenças de 
maior incidência entre os 
usuários, a faixa etária com 
maior utilização do plano, etc. 
Estes fatores contribuem para 
uma gestão focada nas ações 
preventivas em saúde.
 O Programa de Promoção 
à Saúde implantada pela equipe 
médica juntamente com a 
contratação de uma assistente 
social, são frutos desta nova 
visão. Durante o ano, o 

programa desenvolvido contou 

 (TISS)

com a participação da nossa 
assistente social, que atuou 
ativamente, nas Semanas 
Internas de Prevenção de 
Acidentes no Trabalho e Meio 
Ambiente, as SIPATMAS, 
promovidas pela Compesa.
 O trabalho foi concentrado 
nos esclarecimentos sobre 
diabetes, hipertensão e câncer 
de boca. Além de informações 
sobre as doenças, o uso 
consciente do Plano, também foi 
alvo de campanha ao longo do 
ano, com um trabalho de 
conscientização sobre a 
Utilização do Comsaúde, que 
teve a confecção da Cartilha 
Quem Usa, Cuida!, como 
divulgador de  informações.
 Um fato novo que também 
fez parte das inovações do Plano 
foi a confecção da nova 
carteirinha do Comsaúde, 
entregue no segundo semestre. 

Ela registra uma conquista 
dos associados. Com um layout 
mais arrojado e em material PVC, 
a carteira trouxe informações 
mais detalhadas, garantindo 
maior segurança para o usuário e 
aos credenciados.
 Mesmo não tendo ainda 
alcançado o almejado equilíbrio 
financeiro, o Comsaúde 
conseguiu encerrar o ano com 
uma arrecadação superior às 
suas despesas, manter o 
pagamento à rede credenciada, 
com prazo  de até 30 dias da 
apresentação das suas faturas, o 
que aumenta o nível de satisfação 
dos nossos credenciados, e por 
reflexo, um bom atendimento aos 
nossos associados.
Por tudo isso, acreditamos que 
ainda temos um longo caminho a 
percorrer, mas estamos no 
caminho certo, em busca da 
melhoria dos nossos serviços.

Comsaúde
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Homenagem dos empregados aos ex-dirigentes da Comprev 

Inauguração da Placa com os nomes do ex-dirigentes da Fundação Posse dos novos dirigentes da Comprev 

Campanha de Promoção à Saúde junto a SIPATMAS Capacitação dos empregados e dirigentes sobre a ALM

Retribuição a pessoas marcantes para a história da Comprev 

Eventos em destaque
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Informações referente a Política de Investimentos

INFORMAÇÕES REFERENTES À 
POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

A Política de Investimentos 
é uma obrigatoriedade da Resolução 
nº 3.121 do Conselho Monetário 
Nacional, de 25/09/03, e reúne o 
roteiro das aplicações nos 
segmentos nos segmentos de Renda 
Fixa, Renda Variável, Imóveis e 
Empréstimos realizados na Comprev.

È aprovado anualmente pelo 
Conselho Deliberativo e sua 
divulgação permite que 
Patrocinadora e Participantes 
estejam a par das diretrizes definidas 
para os investimentos do Fundo, 
atendendo aos princípios de 
transparência na gestão e 
governança coorporativa.

A Comprev buscará aplicar 
os recursos de acordo com os 
objetivos definidos na Política de 
Investimentos. No entanto, devido às 
flutuações de mercado, os recursos 
da Fundação poderão oscilar entre 
os limites inferiores e superiores, 
rebalanceando-os conforme as 
oportunidades de mercado.

Relatório Resumo de Políticas de Investimento
Entidade: 00254-COMPREV
Plano de Benefícios: 1987000447-PLANO Nº 02-A
Exercício: 2008
Data de Geração: 16/04/2008 14:10:26

Taxa Mínima Atuarial / Índice de Referência

Período de Referência Indexador Taxa de Juros

01/2008 a 12/2008 

Documentação/Responsáveis

Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado

Segmento Nome CPF Cargo

Nº da Ata de Aprovação: 144 Data da Aprovação pelo Conselho Deliberativo: 19/11/2007

Risco de Mercado Risco de Liquidez Risco de Contraparte Risco Legal

Controle de Riscos

Alocação dos Recursos

Segmento Investimento Mínimo Máximo Alvo

Período de Referência: 01/2008 a 12/2008

RENDA FIXA Baixo Risco de Crédito 50,00% 100,00% 77,00%

Médio Risco de Crédito 0,00% 20,00% 0,00%

Alto Risco de Crédito 0,00% 20,00% 

Empresas com IGC/Bovespa 

Empresas não Abrangidas pelo IGC/Bovespa 

Sociedade de Propósito Específico 

Parceria Público-Privada

Investimentos Visando Ulterior Alienação 

Investimentos Visando Aluguéis e Renda 

Fundos de Investimento Imobiliário

Outros Investimentos Imobiliários 

RENDA FIXA 

RENDA FIXA 0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 20,00% 

18,00% 50,00% 

18,00% 50,00% 

0,00% 0,00% 

0,00% 0,00% 

0,00% 7,00% 

0,00% 1,00% 

0,00% 1,00% 

2,00% 7,00% 

RENDA VARIÁVEL 

RENDA VARIÁVEL 

RENDA VARIÁVEL 

RENDA VARIÁVEL 

IMÓVEIS 

IMÓVEIS 

IMÓVEIS 

IMÓVEIS 

Empréstimos EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 

Financiamentos 0,00% 0,00% 0,00%EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 

Período de Referência: 01/2008 a 12/2008

Derivativos

Limite Máximo para Proteção: 100,00 %                                          Limite Máximo para Exposição: 100,00 %

Limite Máximo para de Diversificação

Ativos de Renda Fixa

Período de Referência: 01/2008 a 12/2008 Em Pessoas Jurídicas ou Conglomerados: 20,00% Em Patrocinadoras e Ligadas: 2,50%

5,00% 2,00% 2,00%

5,00% 2,00% 2,00%

20,00% 10,00% 0,00%

Baixo Risco Médio Risco Alto Risco

PESSOA JURÍDICA NÃO FINANCEIRA 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

FIDC

PLANO DE BENEFÍCIOS 001.732.584-68JÚLIO MÁRIO GOMES BARBALHOCAVALCANTI DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

INPC 6,00%

Companhias Abertas

Sociedades de Propósito Específico

Imóveis

Por Capital Votante: 20,00% Dos Recursos Garantidores: 5,00% Por Capital Total: 20,00%

Por Projeto: 25,00% Por Projeto + Inversões das Patrocinadoras: 40,00%

Por Imóvel: 25,00% PL do Fundo: 25,00%

Gestão dos Recursos

Tipo/Forma: Mista Periodicidade da Avaliação: 6 Meses Quantidade de Gestores: 20 Critérios de Avaliação: Em relação à taxa mínima atuarial do plano

Qualitativos Quantitativos

Critério para Contratação

Estratégia de Formação de Preço: Mista Faz acampanhamento das estratégias formuladas ou desempenhadas: Sim

Histórico da Empresa e dos Controladores Rentabilidade Histórica Auferida

Capacitação Técnica Riscos Incorridos

Práticas de Marcação a Mercado Custos

Estrutura de Suporte e de Controle Total de Recursos Administrados

Outros Outros

Participação em Assembléias de Acionistas

Limites Mínimos para Participação em Assembléia de Acionistas

Capital Votante: 5,00% Capital Total: 5,00% Recursos Garantidores: 5,00%

Cenário Macroeconômico, Observações e Justificativas

Cenário Macroeconômico

Observações

ANO           INPC           IBOVESPA           IFM           IFM-I           SELIC           IPCA
2008           4,10            14,16                    8,99          7,90             5,91              0,00
2009           4,17            14,00                    8,84          7,76             5,11              0,00
2010           4,08            13,88                    8,73          7,64             4,72              0,00
2011           4,38            13,67                    8,53          7,44             3,95              0,00
2012           4,07            14,05                    8,88          7,80             3,95              0,00
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DEMONSTRATIVO DE 
INVESTIMENTO

A rentabilidade da COMPREV em 2007 
foi de 17,22% .Os responsáveis por esse êxito 
foram os segmentos de Renda Fixa, com 
rentabilidade acumulada de 11,36% ao ano, 
Renda Variável com 62,37%, Investimentos 
Imobiliários com 12,21% e Empréstimos aos 
participantes com 10,92% .

Através de sua estrutura de gestão, a 
Fundação adotou estratégias de investimentos 
para minimizar os impactos econômicos.Critérios 
técnicos relativos ao grau de liquidez, rentabilidade 
e segurança dos investimentos foram monitorados 
para cumprir com os compromissos atuariais e 
previdenciais de seu Plano de Benefício, ofertado 

aos seus participantes.
Neste cenário, destacaram-se 

durante o ano de 2007 os títulos do governo 
atrelados à inflação, que apresentaram boa 
performance, e o mercado de ações, que 
mesmo com ambiente externo desfavorável, 
sustentou o crescimento.

I - DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

SEGMENTOS

RENDA FIXA

RENDA VARIÁVEL

Recursos Garantidores=Disponível+Realizável do Programa de Investimentos - Exigível Operacional do Programa de Investimentos

II - DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS - CARTEIRA PRÓPRIA

TIPOS DE APLICAÇÃO

CDB'S

FUNDOS DE INVESTIMENTOS

III - DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS - GESTÃO TERCEIRIZADA

INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS

EMPRÉSTIMOS

TOTAL DOS INVESTIMENTOS

RECURSOS GARANTIDORES

DEBÊNTURES

CADERNETA DE POUPANÇA

NTN-B

TOTAL

NTN-B = Notas do Tesouro Nacional

GESTOR

BANCO ALFA

BANCO FATOR

TOTAL GESTORTOTAL GESTOR

VALOR (R$)
2006

152.917.784,10

49.132.058,64

7.860.702,74

3.804.003,56

213.714.549,04

215.890.838,10

VALOR R$

31.709.137,03

99.587.144,45

10.440.694,23

5.974,28

33.529.005,80

175.271.955,79

RENDA FIXA (R$)

622.834,09

453.162,29

1.075.996,38

% DO TOTAL
DOS RECURSOS
 GARANTIDORES

70,83

22,76

3,64

1,76

-

-

%

18,09

56,82

5,96

-

19,13

100,00

%

57,88

42,12

100,00

VALOR (R$)
2007

176.347.952,17

68.790.714,84

5.277.985,25

4.460.233,29

254.876.885,55

260.138.042,71

RENDA VARIÁVEL(R$)

25.160.105,16

43.630.609,68

68.790.714,84

% DO TOTAL
DOS RECURSOS
 GARANTIDORES

%

36,57

63,43

100,00

67,79

26,44

2,03

1,71

-

-

RENTABILIDADE (%)  2007

RENTABILIDADE

11,36

62,37

12,21

10,92

17,22

-

META ATUARIAL

10,92

10,92

10,92

10,92

10,92

-

Relatório Resumo das Informações sobre o Demonstrativo de Investimento



Em 2007 as despesas 
resultantes do Plano de 
Benefícios somaram  R$ 
869.604,41,  representando  
0,34% dos recursos aplicados. 
Observa-se a inclusão do custo 
com ALM, estudo feito no ano 
de 2007 para determinar qual a 
melhor distribuição das 
aplicações com a finalidade de 
cobrir  o  passivo, diminuindo o 
risco de mercado e o risco de 
descasamento.

Despesas do Plano de Benefícios

Custos

Custos Internos

Custódia

ALM

Auditoria

Avaliações Atuariais

Consultoria

Corretagem

Taxa de Administração

Taxa de Risco de Mercado

Taxa CBLC

Custo CETIP

Taxa DAIEA

Hospedagens

Transporte(Passagens aéreas)

Advogados

Total

Total

147.611,98

37.478,28

20.000,00

9.450,00

63.325,86

83.808,92

249.673,99

214.679,51

9.777,60

135,60

3.771,77

5.532,08

2.711,39

10.892,48

10.754,95

869.604,41

Despesas do Plano de Benefícios

CUSTOS INTERNOS

CUSTÓDIA

ALM

AUDITORIA

AVALIAÇÕES 
ATUARIAIS

CONSULTORIA

CORRETAGEM

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

TAXA DE RISCO 
DE MERCADO

TAXA CBLC

CUSTO CETIP

TAXA DAIEA

HOSPEDAGENS

TRANSPORTE(PASSAGENS AÉREAS)

ADVOGADOS

16
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Balanço 2007

EXERCÍCIO

D E S C R I Ç Ã O

PROGRAMA PREVIDENCIAL  

   ENTRADAS 

      Recursos Coletados

      Recursos a Receber

      Outros Realizáveis/Exigibilidades

   SAÍDAS

      Recursos Utilizados

      Utilizações a Pagar

      Outros Realizáveis/Exigibilidades

PROGRAMA ASSISTENCIAL

   ENTRADAS   

      Recursos Coletados

      Recursos a Receber

      Recursos Futuros

   SAÍDAS

      Recursos Utilizados

      Utilizações a Pagar

      Utilizações Futuras

      Outros Realizáveis/Exigibilidades

PROGRAMA ADMINISTRATIVO 

   ENTRADAS

      Receitas

      Receitas a Receber

      Outros Realizáveis/Exigibilidades

   SAÍDAS

      Despesas

      Despesas a Pagar

      Despesas Futuras

      Permanente

      Outros Realizáveis/Exigibilidades

 (+/-)

 ( + )

 ( + )

 (+/-)

 ( + )

 ( - )

 ( - )

 (+/-)

 ( - )

 (+/-)

 ( + )

 ( + )

 (+/-)

 (+/-)

 ( - )

 ( - )

 (+/-)

 (+/-)

 ( - )

 (+/-)

 ( + )

 ( + )

 ( - )

 ( + )

 ( - )

 ( - )

 ( - )

 ( - )

 ( - )

                  4.189 

                17.617 

                16.645 

                    972 

                       -   

               (13.428)

               (13.435)

                        8 

                       (1)

                    438 

                15.008 

                17.128 

                 (2.084)

                     (36)

               (14.570)

               (13.704)

                   (973)

                    108 

                       (1)

                 (3.612)

                  1.771 

                  1.731 

                      40 

                 (5.383)

                 (5.375)

                  1.225 

                 (1.184)

                        5 

                     (54)

              4.798 

             18.942 

             17.494 

              1.447 

                     1 

            (14.144)

            (14.192)

                   48 

                   -   

              1.654 

             13.722 

             12.216 

              1.513 

                    (7)

            (12.069)

            (10.888)

             (1.181)

                   -

             (3.417)

                   81 

                     1 

                   80 

             (3.498)

             (3.392)

                   61 

                  (61)

                (106)

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

   Renda Fixa

   Renda Variável

   Investimentos Imobiliários

   Operações com Participantes

   Relacionados com o Disponível

   Constituições/Reversões de Contingências

FLUXO NAS DISPONIBILIDADES

VARIAÇÃO NAS DISPONIBILIDADES

 (+/-)

 (+/-)

 (+/-)

 (+/-)

 (+/-)

 (+/-)

 (+/-)

 ( = )

 ( = )

                   (480)

                 (4.486)

                  1.953 

                  2.550 

                   (355)

                   (142)

                       -   

                    535 

                    535 

                 643 

             (5.575)

              5.260 

                 833 

                 267 

                (112)

                  (30)

              3.677 

              3.677 

D
E

M
O

N
S

T
R

A
Ç

Ã
O

 D
E

 F
L

U
X

O
S

 F
IN

A
N

C
E

IR
O

S

                  2007                  2006

D E S C R I Ç Ã O

PROGRAMA PREVIDENCIAL

Recursos Coletados

Recursos Utilizados

Custeio Administrativo

Resultados dos Investimentos Previdenciais

Constituições/Reversões de Provisões Atuariais

Superávit (Déficit) Técnico do Exercício

PROGRAMA ASSISTENCIAL

Recursos Coletados

Recursos Utilizados

Custeio Administrativo

Constituições (Reversões) de Fundos

PROGRAMA ADMINISTRATIVO

Recursos Oriundos de Outros Programas 

Receitas

Despesas

Resultados dos Investimentos Administrativos

Constituições (Reversões) de Fundos

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

Renda Fixa

Renda Variável

Investimentos Imobiliários

Operações com Participantes

Relacionados com o Disponível

Constituições/Reversões de Contingências 

Custeio Administrativo

Resultados Recebidos/Transferidos 
de Outros Programas

Constituições (Reversões) de Fundos 

2007

16.645 

(13.435)

(1.195)

39.234 

(26.757)

(14.492) 

17.128 

(13.704)

(2.916)

(508)

5.407 

1.731 

(5.375)

1.965 

(3.728)

18.759 

23.423 

(39)

553 

(142)

-

(1.296)

(41.199)

(59)

 ( + )

 ( - )

 ( - )

 (+/-)

 (-/+)

 ( = )

 ( + )

 ( - )

 ( - )

 ( = )

 ( + )

 ( + )

 ( - )

 (+/-)

 ( = )

 (+/-)

 (-/+) 

 ( - )

 (+/-)

 ( = )

 (+/-)

 (+/-)

 (+/-)

 (+/-)

EXERCÍCIO

2006

17.493 

(14.192)

(1.139)

31.517 

(25.193)

(8.486)

12.216 

(10.888)

(1.328)

-

3.569 

1 

(3.392)

1.631 

(1.809)

19.349 

13.526 

1.199 

348 

(111)

(30)

(1.102)

(33.148)

(31)

D
E

M
O

N
S

T
R

A
Ç

Ã
O

 D
E

 R
E

S
U

LT
A

D
O

S
 D

E
 E

X
E

R
C

ÍC
IO

PASSIVOA T I V O

DISPONÍVEL

REALIZÁVEL

Programa Previdencial

Programa Assistencial

Programa Administrativo

Programa de Investimentos

Renda Fixa

Renda Variável

Investimentos Imobiliários

Operações c/ Participantes

PERMANENTE

Imobilizado 

Diferido

TOTAL DO  ATIVO

Exercício
2007

Exercício
2006

Exercício
2007

Exercício
2006

EXIGÍVEL OPERACIONAL

Programa Previdencial

Programa Assistencial

Programa Administrativo

Programa de Investimentos

EXIGÍVEL CONTINGENCIAL

Programa de Investimentos

EXIGÍVEL ATUARIAL

PROVISÕES MATEMÁTICAS

Benefícios Concedidos

Benefícios a Conceder

(-) Provisões Matemáticas a Constituir

RESERVAS E FUNDOS

EQUILÍBRIO TÉCNICO

RESULTADOS REALIZADOS

Superávit Técnico Acumulado

FUNDOS

Programa Assistencial

Programa Administrativo

Programa de Investimentos

TOTAL  DO  PASSIVO

6.944 

90 

1.298 

3.943 

1.613 

112 

112 

260.349 

260.349 

157.944 

116.647 

(14.242)

79.155 

62.176 

62.176 

62.176 

16.979 

508 

16.163 

308 

346.560 

8.261 

83 

2.307 

2.201 

3.670 

112 

112 

233.592 

233.592 

147.501 

101.342 

(15.251)

60.368 

47.684 

47.684 

47.684 

12.684 

-

12.435 

249 

302.333 

7.565 

338.836 

75.258 

5.114 

3.772 

254.692 

176.163 

68.791 

5.278 

4.460 

159 

140 

19 

346.560 

7.029 

295.140 

76.231 

3.138 

2.056 

213.715 

152.918 

49.132 

7.861 

3.804 

164 

143 

21 

302.333 

B
A

L
A

N
Ç

O
 P

A
T

R
IM

O
N

IA
L 

Valores em milhares de Reais

ÂNGELA SOTERO BACELAR                    
DIRETORA PRESIDENTE                         

CPF: 085.497.294-34                                    

MÁRCIO DE SOUSA ROCHA
DIRETOR DE BENEFÍCIOS

CPF: 137.637.094-87

JÚLIO MARIO G. B. CAVALCANTI               
DIRETOR ADM./ FINANCEIRO                              

CPF: 001.732.584-68                                  

SHEILA SAYURI KATAOKA
CONTADORA 

CRC-PE:017.116/O-1
CPF: 024.304.634-07

                   -

                   -

                   -

                   -

 ( + )
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Notas Explicativas

Notas Explicativas às 
Demonstrações Contábeis

Em 31 de dezembro de 2007 e 2006

1. CONTEXTO OPERACIONAL

• Programa Previdencial

A Fundação COMPESA de Previdência 
e Assistência - COMPREV, instituída e 
patrocinada pela Companhia 
Pernambucana de Saneamento - 
COMPESA, é uma entidade fechada de 
previdência complementar, sem fins 
lucrativos, com autonomia 
administrativa e financeira, autorizada a 
funcionar através da Portaria nº 3.950, 
de 26 de fevereiro de 1987, do 
Ministério da Previdência Social - MPS, 
obedecendo as normas expedidas 
através da Secretaria de Previdência 
Complementar e às resoluções 
específicas do Banco Central do Brasil.

Na forma das suas disposições 
estatutárias e regulamentares, a 
Fundação tem como principal finalidade 
suplementar, parcial ou totalmente, os 
benefícios a que têm direito como 
segurados do Sistema Nacional de 
Previdência Social - SINPS, os 
servidores da COMPESA, tais como:

! Suplementação de aposentadoria 
por invalidez;

! Suplementação de aposentadoria 
por tempo de serviço/contribuição;

! Suplementação de aposentadoria 
por idade;

! Suplementação de aposentadoria 
especial;

! Suplementação de pensão;
! Suplementação de abono anual.

Em 31 de dezembro de 2007 a 
Fundação conta com 2.590 
participantes ativos (2.480 em 
31.12.2006), 1.266 participantes 
assistidos (1.271 em 31.12.2006), 445 
pensionistas (415 em 31.12.2006) e 1 
participante autopatrocinado (4 em 
31.12.2006).

Os principais recursos que a 

Fundação dispõe para o seu 
funcionamento são representados por:

ü Contribuição dos Participantes

Os participantes ativos e assistidos 
recolhem à COMPREV uma 
importância equivalente aos produtos 
da aplicação das seguintes taxas:

I)     2,5875% da parcela de seu 
salário real de contribuição, não 
excedente à metade do menor 
valor teto de cálculo do benefício 
suplementar;

II)    5,1750% da parcela do seu 
salário real de contribuição entre 
a metade do menor valor teto e o 
próprio menor valor teto de 
cálculo do benefício suplementar;

III)  10,35% da parcela de seu salário 
real de contribuição entre o 
menor valor teto e três vezes o 
menor valor teto de cálculo do 
benefício suplementar;

IV)   13,8% da parcela de seu salário 
real de contribuição entre três 
vezes o menor valor teto e o 
maior valor teto de cálculo do 
benefício suplementar.

Essas taxas poderão ser alteradas 
mediante reavaliações atuariais 
realizadas com intervalo não superior a 
1 (um) ano, observadas as 
determinações legais vigentes.  

ü Contribuição da Entidade
       Patrocinadora

A patrocinadora Companhia 
Pernambucana de Saneamento - 
COMPESA contribui mensalmente com 
a taxa de 2,78% (dois vírgula setenta e 
oito por cento) da folha de remuneração 
de todos os empregados, 
correspondente à contribuição 
amortizante e a contribuição normal é 
igual ao valor total das contribuições 
mensais recolhidas pelos participantes 
ativos e assistidos. 

• Programa Assistencial

A Fundação, através do Ofício 301 
SPC/CGOF/COJ, da Secretaria de 
Previdência Complementar, teve 
aprovado o regulamento do Plano de 
Assistência médico - hospitalar e 
odontológico. As contribuições 
ocorrem da seguinte forma:

ü Contribuição dos Associados

A contribuição mensal dos 
associados (ativos e assistidos) é 
calculada individualmente com o 
auxílio da tabela de contribuição 
mensal, lastreada em 3 (três) 
parâmetros, quais sejam: sua 
faixa de remuneração, tamanho 
da sua família e faixa etária. 

ü Contribuição da 
        Patrocinadora

A Companhia Pernambucana de 
Saneamento - COMPESA, na 
qualidade de Patrocinadora do Plano, 
deveria contribuir mensalmente pela 
expressão a seguir:

CC = CT - AA, onde 
CC = Contribuição mensal da 
COMPESA ao Plano;
CT = Quantidade de Usuário 
X Custo médio Percapita;
AA = Arrecadação obtida 
com o somatório das 
contribuições mensais de 
todos os associados.

No entanto, a partir do dia 3 (três) de 
dezembro de 1999, foi homologado 
no Tribunal Regional do Trabalho - 6ª 
Região - Recife/PE a Ata de 
Conciliação e Instrução do Processo 
de Dissídio Coletivo N.TRT. 16/99 em 
que são partes interessadas a 
suscitante Companhia 
Pernambucana de Saneamento -   
COMPESA e o suscitado Sindicato 
dos Trabalhadores nas Indústrias 
Urbanas do Estado de Pernambuco, 
onde o Sindicato apresenta a 
seguinte proposta:
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! A extinção do plano de saúde 
(autogestão), a partir de 1º de 
janeiro de 2000 ou a sua 
manutenção, a ser definida pela 
categoria (plebiscito) até 10 (dez) 
de dezembro de 1999;

! Implantação de um novo plano 
em até 120 (cento e vinte) dias a 
partir de 1º de janeiro de 2000;

! O novo plano será elaborado e 
licitado pela COMPESA, sendo a 
sua participação financeira 
mensal limitada a R$ 360.000,00 
(trezentos e sessenta mil reais).

Visando o equilíbrio financeiro do Plano, 
a Diretoria da COMPREV, juntamente 
com representantes do Sindicato, 
representante dos associados do Plano 
e da Patrocinadora, partiu para o 
redirecionamento do plano de 
autogestão, elevando a contribuição dos 
associados, e adotando medidas de 
redução das despesas assistenciais, 
inclusive aplicando-se um fator 
moderador a partir de dezembro de 
1999, de forma a adequá-lo às 
condições financeiras da Patrocinadora. 
No exercício de 2007 foi feito um novo 
estudo atuarial reajustando o valor das 
contribuições dos associados e da 
patrocinadora em 13,99% (40,08% em 
2006), dessa forma, a COMPESA 
passou a contribuir mensalmente com o 
valor de R$ 586 Mil (Quinhentos e 
oitenta e seis mil reais) (R$ 514 Mil em 
2006).

• Despesas Administrativas

As despesas administrativas do Plano 
de Benefício Definido são custeadas 
através de rateio na proporção de 50% 
para o Programa Previdencial e 50% 
para o Programa de Investimentos, cujo 
mesmo foi estabelecido através de 
estudos baseados na quantidade de 
funcionários existentes em 1998. As 
despesas administrativas relativas ao 
Plano Assistencial são custeadas em 
sua totalidade pelo Programa 
Assistencial.

• Rendimentos Financeiros

A Fundação dispõe, para seu 
funcionamento, dos rendimentos 
resultantes das aplicações financeiras 
em investimentos, obedecendo ao 
disposto na Resolução nº. 3456 do 
Conselho Monetário Nacional.

2. APRESENTAÇÃO DAS 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis estão 
apresentadas de acordo com a 
Resolução CGPC nº 05, de 30/01/02, 
alterada pela Resolução CGPC nº. 10, 
de 05/07/02, e em consonância à 
Planificação Contábil Padrão constante 
do módulo econômico financeiro do 
Sistema Integrado de Previdência 
Complementar destacando-se a 
segregação entre os Programas 
Previdencial, Assistencial, 
Administrativo e de Investimentos, bem 
como, a segregação por Plano de 
Benefícios. As demonstrações 
contábeis estão apresentadas em 
milhares de reais, de forma 
consolidada por plano de benefícios.

3. REGIME FINANCEIRO

A Fundação adota o “regime financeiro 
de capitalização” para cálculo das 
provisões matemáticas dos benefícios 
de suplementação de aposentadorias e 
pensões. A provisão matemática é um 
resultado dos cálculos atuariais do 
custo de benefícios a serem pagos aos 
participantes.

4. SEGREGAÇÃO POR PLANOS

A COMPREV possui um único plano de 
benefício, sendo este de Benefício 
Definido, e um único Plano 
Assistencial. A estrutura de gestão é 
multifundos, o que caracteriza uma 
gestão individualizada dos recursos por 
plano. No Plano Previdenciário os 
registros contábeis dos recursos dos 
Programas Administrativos e de 
Investimentos são feitos através de 
segregação real.

5. PRINCIPAIS PRÁTICAS 
CONTÁBEIS

As práticas contábeis adotadas a seguir 
são aquelas determinadas pela 
Resolução CGPC nº. 05, de 30/01/02, 
alterada pela Resolução CGPC nº 10, 
de 05/07/02, da Secretaria de 
Previdência Complementar (SPC).

a)  Recursos Coletados
e Recursos Utilizados 
São escriturados pelo regime de 
competência, exceto os registros 
relativos às contribuições de 
autofinanciados, vinculados a planos de 
benefícios do tipo Contribuição Definida 
que poderão ser contabilizados com 
base no regime de caixa.

b)  Títulos e Valores Mobiliários   
Estão registrados de acordo com o 
estabelecido na Resolução CGPC nº.4, 
de 30 de janeiro de 2002, da Secretaria 
de Previdência Complementar, 
respeitando o conceito de “ajustes a 
valor de mercado”, que consiste em 
avaliar o ativo ao preço de mercado.

A classificação e a avaliação dos 
títulos e valores mobiliários 
ficaram assim definidas:

(I) Títulos para negociação 
Os títulos e valores mobiliários 
adquiridos com o propósito de 
serem ativa e freqüentemente 
negociados, independentemente 
do prazo a decorrer da data de 
aquisição, são ajustados pelo valor 
de mercado em contrapartida ao 
resultado do período.

(II) Títulos mantidos até o 
vencimento 
Os títulos e valores mobiliários, 
exceto as ações não resgatáveis, 
para as quais haja a intenção e 
capacidade financeira para sua 
manutenção até o vencimento, são 
avaliados pelo custo de aquisição, 
acrescidos dos rendimentos 
auferidos em contrapartida ao 
resultado do período.



Até a introdução do mencionado 
normativo, o critério adotado para 
avaliação dos títulos e valores 
mobiliários, exceto as ações não 
resgatáveis, era o de utilizar como base 
de avaliação o menor valor entre o 
valor de custo atualizado e o valor de 
mercado, independentemente da 
intenção da administração da Entidade 
em operar com determinado título.

As aplicações do segmento de renda 
fixa são registrados no Sistema 
Especial de Liquidação e Custódia 
(SELIC) e na Central de Custódia e 
Liquidação Financeira (CETIP) e os 
investimentos em ações são 
registrados na Cia. Brasileira de 
Liquidação e Custódia (CBLC), por 
meio do Banco ITAU S.A., em 
atendimento à Resolução nº. 3.456 de 
01/06/2007. 

c) Investimentos Imobiliários      
Estão registrados ao custo de aquisição 
ou construção, ajustados ao valor de 
mercado de acordo com laudos 
técnicos de reavaliação. A depreciação 
é calculada pelo método linear à taxa 
de 2% ao ano, considerando a vida 
remanescente estipulada nos laudos de 
avaliação/reavaliação.

d) Operações com Participantes  
Sob este título estão registrados os 
empréstimos concedidos aos 
participantes e as amortizações de 
empréstimos consignados em folha de 
pagamento da COMPESA.

Para os contratos firmados a partir 
de janeiro de 2003, sobre o saldo 
devedor incide atualização com 
base no INPC, mais juros de 
0,4876% ao mês.

  De acordo com a Resolução 
CGPC nº. 05, de 30/01/02, 
alterada pela Resolução CGPC nº. 
10, de 05/07/02, as amortizações 
consignadas em folha de 
COMPESA são alocadas nesta 
conta até liquidação por parte da 
patrocinadora.

e) Ativo Permanente
O Ativo Permanente é composto pelos 
Ativos Imobilizado e Diferido, que estão 
registrados ao custo de aquisição. As 
depreciações e amortizações são 
calculadas pelo método linear e debitada 
à despesa do exercício. Os 
procedimentos aplicados nas 
depreciações e amortizações obedecem 
ao disposto na Resolução CGPC nº. 05, 
de 30/01/02, alterada pela Resolução 
CGPC nº 10, de 05/07/02, da Secretaria 
de Previdência Complementar (SPC), 
que estabelece as taxas anuais 
incidentes sobre o valor original, quais 
sejam: Móveis e Utensílios 10%, 
Máquinas e Equipamentos 10%; 
Computadores e Periféricos e Software 
20%; Ventiladores e Condicionadores de 
Ar 25% .

f) Provisões Matemáticas  
Em 31.12.2007 a Entidade apresenta 
um Superávit Técnico de R$ 62.176 mil, 
equivalente a 19,28% do Ativo Líquido.

As provisões matemáticas foram 
avaliadas em 31.12.2007 (data-
base 30.11.07), por Jessé Montello 
-  Serviços Técnicos em Atuária e 
Economia Ltda., atuário 
independente contratado pela 
Entidade, conforme parecer datado 
de 20/02/2008, que adotou os 
mesmos regimes/métodos de 
financiamento atuarial e as mesmas 
hipóteses atuariais adotadas em 
2006, com exceção de que, na 
avaliação das Provisões 

Total
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10.844

Programa 
Assistencial

Programa de 
Investimentos

Administrativo
Mínimo

Reserva Programa 
Administrativo

Fundos

Saldo em 01/01/2006 10.567 59 218 0

Formação/
Reversão de Fundos

Formação/
Reversão de Fundos

Saldo em 31/12/2006

1.703 106 31 0 1.840

12.270 165 249 0 12.684

3.733 (06) 59 508 4.294

Saldo em 31/12/2007 16.003 159 308 508 16.978

EVOLUÇÃO DOS FUNDOS / R$ Mil

Matemáticas, exclusive no 
correspondente às Pensões por 
Morte já concedidas em que, 
adotou-se a família efetiva e não a 
família correspondente à 
experiência regional, como em 
2006. 

g) Reservas  
Registra os resultados acumulados 
obtidos pelo plano de benefícios, 
demonstrados na conta “Equilíbrio 
Técnico”.

h) Fundos  
São constituídos/revertidos 
mensalmente pela apropriação dos 
saldos dos respectivos programas 
representados, principalmente, pela 
receita resultante dos investimentos. O 
Fundo de Reserva do Programa 
Administrativo é constituído pela 
diferença positiva entre as receitas e os 
recursos oriundos de outros programas 
e as despesas do Programa 
Administrativo. O Fundo Administrativo 
Mínimo está constituído com o objetivo 
de cobrir as despesas administrativas 
com o ativo imobilizado. O Fundo de 
Garantia dos Empréstimos é constituído 
mensalmente com base na Taxa de 
Quitação por Morte (1% da Concessão 
dos Empréstimos) e revertido em caso 
de falecimento do tomador do 
empréstimo. O Fundo Assistencial é 
constituído pela ocorrência de resultado 
positivo apurado no Programa 
Assistencial e revertido na ocorrência 
de resultado negativo.



RENDA FIXA

APLIC.

DATA
APLIC. RESG.

0 
143.222

9.696

49.132

49.132
0

1.197
6.051

396
217

-

3.804

31/12/2006

152.918

7.861

3.804

213.715

33.529 
132.193

10.441

68.791

68.725
66

1.213
1.377
2.503

185
-

4.460

31/12/2007

176.163

5.278

4.460

254.692

  Títulos de Responsabilidade do Governo Federal 
   Aplicações em Instituições Financeiras
   Títulos de Empresas

RENDA VARIÁVEL

   Mercado de Ações
   Mercado de Opção

   Edificações
   Participações
   Direito em Alienação de Investimentos Imobiliários
   Fundos de Investimentos Imobiliários
   Outros Investimentos Imobiliários

   Empréstimos

DESCRIÇÃO 

INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS

OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES

 TOTAL DO REALIZÁVEL DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

6. TRANSFERÊNCIAS 
INTERPROGRAMAS

O custeio das Despesas Administrativas 
é feito da seguinte forma:

a) 15% dos Recursos Coletados 
Correntes do Programa 
Previdencial para custeio das 
despesas Administrativas 
Previdenciais;

b)  As Despesas Administrativas 
Assistenciais são custeadas em 
sua totalidade pelo próprio 
Programa Assistencial;

c)  As Despesas Administrativas de 
Investimentos são custeadas em 
sua totalidade pelo próprio 
Programa de Investimentos.

O Resultado dos Investimentos é 
transferido para os Programas 
Previdencial e Administrativo utilizando-
se o critério da Proporcionalidade dos 
Recursos Aplicados.

Caderneta de poupança

FIF

FAC

FIC

Debêntures

Ações  mercado a vista

Ações  mercado de opção

31/12/2007

 5
78.039

12.400

10.040

10.441

68.725

66

31.12.2006

5
86.067

33.557

0

9.696

47.125

0

176.450

7. DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO 
CONSOLIDADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS:

7.1 TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO

CDB

BANCOS

PANAMERICANO

SCHAHIM

REAL

INDUSTRIAL

INDUSTRIAL

BICBANCO

BMC

CACIQUE

INDUSTRIAL

PINE

TOTAL

31/12/2007 R$ MIL 31/12/2006 R$ MIL

VALOR 
APLICADO

5.630

-

-

1.000

650

6.170

3.770

4.630

4.425

5.013

31.288

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VALOR 
ATUALIZADO

5.652

1.001

650

6.194

4.088

4.648

4.443

5.033

31.709

DATA
TIPO CDI% TIPO CDI%

17/12/07

27/12/07

28/12/07

17/12/07

03/04/07

17/12/07

17/12/07

17/12/07

- - - -

17/03/08

25/02/08

25/02/08

17/03/08

31/03/08

17/03/08

17/03/08

17/03/08

POS

POS

POS

POS

POS

POS

POS

POS

106,00

105,50

105,50

104,00

100,00

103,00

105,00

105,00

3.920

1.700

3.800

4.475

3.276

3.850

2.185

23.206

VALOR 
APLICADO

VALOR 
ATUALIZADO

- - - - - -

- - - - -

- - - - -

-

-

3.936

1.716

4.048

4.493

3.307

3.886

2.205

23.591

18/12/06

04/12/06

06/07/06

18/12/06

04/12/06

04/12/06

04/12/06

19/03/07

03/01/07

02/07/07

19/03/07

03/01/07

03/01/07

03/01/07

POS

POS

POS

POS

POS

POS

POS 107,00

106,00

100,00

104,00

106,00

105,00

105,00

- - - -

APLIC. RESG.

DATA

RESG.

7.2 TÍTULOS MANTIDOS ATÉ O VENCIMENTO

NTN-B676124 9.979 10.095 28/11/07 15/05/23 105,50 - - - - - --

NTN 31/12/2007 R$ MIL 31/12/2006 R$ MIL

VALOR 
APLICADO

VALOR 
ATUALIZADO

DATA
TAXA % TAXA %

VALOR 
APLICADO

VALOR 
ATUALIZADOTÍTULO

NTN-B808533

NTN-B808730

1.209

21.931

1.235

22.199

26/10/07

28/11/07

15/08/12

15/05/17

7,20943

7,44864 - - - - - -

- - - - - -

-

-

TOTAL 33.119 33.529 - - - - - -- - - -
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179.716

R$ (Mil)

APLIC. RESG.

R$ (Mil)



7.3  Investimentos Imobiliários

A Entidade procedeu ao registro de 
avaliação ao valor de mercado de seus 
investimentos imobiliários, conforme 
laudos emitidos por empresas 
especializadas em 2007. O procedimento 
provocou um efeito negativo de R$ 755 
mil no resultado do Programa de 
Investimentos.

Os seguintes imóveis (localização) foram 
reavaliados: 

a) Rua Augusto Rodrigues, 95 - 
Torreão - Recife - PE (sede 
COMSAÚDE)

b) Av. T-10, nº 1300  Setor Bueno -  
Goiânia - GO (Goiânia Shopping)

c) Av. das Nações Unidas, 12551 - 
São Paulo - SP (World Trade 
Center)

A reavaliação do Imóvel da Rua Augusto 
Rodrigues, 95, foi realizada em 
15/06/2007 e dos imóveis Goiânia 
Shopping - Goiânia - GO e World Trade 
Center - São Paulo - SP foram realizadas 
em 06/07/2007. Todas as reavaliações 
foram feitas pela Câmara de Avaliação e 

Administração de Imóveis Ltda, tendo 
como engenheiro responsável Sylvio 
Romero Gouveia Cavalcanti CREA-PE 
nº 5.109-D, sendo utilizado os 
procedimentos de avaliação técnica da 
Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT).

7.3.1  Resumo do Laudo de 
Avaliação:

a) Imóvel Rua Augusto Rodrigues, 
95 - Torreão - Recife - PE:

Na determinação do valor foi atingido o 
Grau I de fundamentação prevista pela 

2  
NBR-14.653. O imóvel possui 378m de 

2área total e 245m  de área construída. 
O diagnóstico a respeito do imóvel 
considera um bom potencial de 
valorização imobiliária, face à sua 
localização. Na avaliação do terreno foi 
utilizado o Método Direto Comparativo 
de Dados do Mercado, onde o valor do 
terreno R$ 55 Mil, utilizando-se a 
equação de regressão linear múltipla. 
Na avaliação da benfeitoria foi utilizado 
o Método Direto Comparativo de Custo 
de Reprodução de uma Construção, o 
valor avaliado da benfeitoria foi de R$ 
105 Mil, com tempo de vida útil 
estimado em 25 anos.

b) Av. T-10, nº 1300 - Setor Bueno -   
Goiânia - GO (Goiânia Shopping):

Na determinação do valor Econômico 
de 7,65% das quotas partes do 
empreendimento, foi utilizado 
fundamentação prevista pela NBR-
14.653. Nas avaliações do terreno e da 
edificação foi utilizado o Método da 
Renda, onde o valor do terreno foi 
estimado em R$ 728 Mil e as 
benfeitorias R$ 2.432 Mil, com tempo 
de vida econômica estimado em 24 
anos.

c) Av. das Nações Unidas, nº 12551 - 
São Paulo - SP (World Trade Center):

Na determinação do valor Econômico 
de uma quota parte do 
empreendimento, foi utilizado 
fundamentação prevista pela NBR-
14.653. Nas avaliações do terreno e da 
edificação foi utilizado o Método da 
Renda, onde o valor do terreno foi 
estimado em R$ 192 Mil e as 
benfeitorias R$ 518 Mil, com tempo de 
vida econômica estimado em 24 anos.

7.3.2  Reavaliação dos Investimentos 
Imobiliários
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IMÓVEL

Rua Augusto Rodrigues, 60 - Torreão - Recife - PE

Rua Augusto Rodrigues, 95 - Torreão - Recife - PE

Rua Iguatu, 18 - Campina do Barreto - Recife - PE

Avenida Central, 299 -  Beberibe - Recife - PE

Av. Carlos de Lima Cavalcanti, 3046 - Casa Caiada - Olinda - PE

Av. Pedro Correia, 127  -  São Lourenço da Mata - PE

World Trade Center  -  São Paulo - SP

Goiânia Shopping  -  Goiânia - Goiáis

REAVALIAÇÃO  ANTERIOR REAVALIAÇÃO  ATUAL

DATA

15/12/2003

15/06/2004

15/12/2003

15/12/2003

15/12/2003

15/12/2003

31/12/2004 

10/11/2006

DATA VALOR  R$ MilVALOR  R$ Mil

    374 

      134 

    1.010 

174 

    195 

      89 

1.012

 3.644 

31/10/2006

15/06/2007

22/04/2005

31/10/2006

31/10/2006

31/10/2006

06/07/2007

06/07/2007

    445 

      161 

 895 

    181 

    322 

      118 

710

 3.160 



7.3.3  Venda de Imóveis

O imóvel situado à Rua Iguatu, 18 -   
Recife - PE foi vendido em 01/06/2005 
ao preço de R$ 800 mil, nas seguintes 
condições:

a) Entrada de R$ 100 mil na 
assinatura do contrato;

b) Parcela de R$ 100 mil trinta dias 
após assinatura do contrato;

c) O saldo em 50 parcelas mensais 
de R$ 12 mil, acrescidas de 
juros mensais de 0,60% a.m.

O saldo a receber em 31 de dezembro 
de 2007, referente as parcelas restantes 
está contabilizado na rubrica Direito em 
Alienações de Investimentos, no valor 
de R$ 252 mil.

O imóvel situado na Av. T-10 nº. 1.300, 
Setor Bueno - Goiânia  - GO, foi vendido 
em 19/10/2007 ao preço de R$ 3.377 
mil, nas seguintes condições:

a) Entrada de R$ 675,4 mil na 
assinatura do contrato;

b) O saldo em 12 parcelas mensais 
de R$ 225,1 mil, acrescida de 
correção pelo INPC + 6% a.a. 

O saldo a receber em 31 de dezembro 
de 2007, referente as parcelas restantes 
está contabilizado na rubrica Direito em 
Alienações de Investimentos, no valor 
de R$ 2.251 mil.

O imóvel situado na Av. das Nações 
Unidas, nº. 12.551 - São Paulo - SP, foi 
vendido em 18/10/2007 ao preço de     
R$ 728,1 mil, nas seguintes condições:

a) Entrada de R$ 218,4 mil na 
assinatura do contrato;

b) O saldo no prazo de 30 dias 
corridos contados da assinatura 
do contrato no valor de R$ 
509,7 mil, acrescido de correção 
pelo INPC + 6% a.a.

8. ATIVO PERMANENTE            
As provisões para depreciação do Ativo 
Permanente Imobilizado são calculadas 
pelo método linear, sendo aplicado 
mensalmente, em duodécimos, às taxas 
anuais de depreciação aprovadas pela 

SPC, que incidirão sobre o valor original, 
tendo como contrapartida as contas 
específicas de despesas do Programa 
Administrativo.

As provisões para amortização do Ativo 
Permanente Diferido são calculadas pelo 
método linear, sendo aplicado 
mensalmente, em duodécimos, a taxa 
anual de amortização, sendo esta 20%, 
que incidirão sobre o valor original, tendo 
como contrapartida as contas específicas 
de despesas do Programa Administrativo.
Em 2007 a Entidade procedeu ao registro 
contábil das provisões para depreciação 
e amortização. Tal procedimento 
provocou um efeito negativo de R$ 40 Mil 
e R$ 7 Mil respectivamente, no resultado 
do Programa Administrativo.
      

DESCRIÇÃO CUSTO AMORTIZAÇÃO RESIDUAL RESIDUAL

 IMOBILIZADO  

Móveis e Utensílios

Máquinas e Equipamentos

Computadores e Periféricos

Direito de uso de Telefone

Ventiladores e Condicionadores de Ar

DIFERIDO

Software

TOTAL

TAXA  DE
DEPRECIAÇÃO

10%

10%

20%

0

25%

20%

296

77

29

159

1

30

37

37

333

156

22

18

97

19

18

18

174

140

55

11

62

1

11

19

19

159

143

50

19

62

1

11

21

21

164

31/12/2007 31/12/2006

R$ (Mil)

VALORVALORDEPRECIAÇÃO/

ATIVO PERMANENTE 

0

9. DESEMPENHO E SITUAÇÃO 
FINANCEIRA - ATUARIAL

Por ocasião do cálculo da avaliação 
atuarial, a rentabilidade líquida obtida no 
exercício foi de 17,08% a.a., portanto, 
ficou acima da rentabilidade exigida pela 
meta atuarial (INPC + 6% a.a.), que foi 
de 11,10% a.a. Isso representa em 
termos reais um ganho de 5,38%.

10. DEMONSTRATIVO DA 
COMPOSIÇÃO CONSOLIDADA DO 
EXIGÍVEL ATUARIAL
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(R$ Mil)

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS

Benefícios do Plano 157.944 147.501

BENEFÍCIOS A CONCEDER

Benefícios do Plano com a Geração Atual 150.948 131.060

Contrib. do Patroc. Benef. da Geração Atual (5.635)    (4.722)

(-) Outras Contribuições da Geração Atual (28.666)    (24.996)

116.647 101.342

PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR

      (-) Pelas Contribuições Especiais Vigentes (14.242)    (15.251)

260.349 233.592

31/12/2007 31/12/2006



CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS (R$ Mil)

 PATROCINADOR

PROGRAMA PREVIDENCIAL

CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS

COMPESA

TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS

Sigla do Plano
de Benefícios

BD

Exercício2007 Exercício2006

74.658 75.681

74.658 75.681

74.658 75.681

74.658            75.681
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As provisões matemáticas representam 
compromissos acumulados 
relativamente aos benefícios 
concedidos e a conceder aos 
participantes inscritos na entidade ou 
aos seus beneficiários, sob a forma de 
planos de renda e pecúlio, 
determinados em bases atuariais pelo 
regime financeiro de capitalização.

Os benefícios concedidos correspon-
dem ao valor atual dos benefícios a 
serem pagos aos participantes e 
beneficiários já em gozo de benefícios.

Os benefícios a conceder representam:

!    benefícios do plano com a geração 
atual - valor atual dos benefícios a 
serem concedidos aos participantes 
que ainda não estejam em gozo de 
benefício de prestação continuada, 
líquido do valor atual das 
contribuições futuras por eles 
devidas quando do recebimento 
dos referidos benefícios.

!    outras contribuições da geração 
atual - valor atual das contribuições 
futuras, com prazo de vigência 
indeterminado, a serem realizadas 
pela patrocinadora e pelos 
participantes da geração atual que 
ainda não estejam em gozo de 
benefício de prestação continuada, 
excluindo-se toda e qualquer 
contribuição cujo recebimento 
dependa do ingresso de novos 
participantes, bem como as 
contribuições a serem recolhidas 
tanto pelos integrantes da geração 
atual durante o período de 
percepção do benefício, quanto 
pela patrocinadora sobre o valor 
dos benefícios a serem pagos a 
esses participantes.

11. CONFISSÃO DE DÍVIDA 

No dia 08/03/2004 a COMPREV 
distribuiu Ação de Cobrança contra a 
patrocinadora Companhia 

Pernambucana de Saneamento - 
COMPESA, embasada no Instrumento 
Particular de Confissão de Dívida, 
assinado em 27 de novembro de 2000 e 
no Instrumento Particular de Ré-
Ratificação da Confissão de Dívida, 
assinado em 01 de outubro de 2002, pelo 
descumprimento de cláusulas contratuais.

A COMPESA visando a negociação extra-
judicial, tendente a elaborar um acordo 
para homologar em juízo, apresentou a 
seguinte proposta:

1 - Manter o Instrumento Particular de 
Confissão de Dívida assinado em 27 de 
novembro de 2000, bem como o 
Instrumento de Ré-Ratificação assinado 
em 01 de outubro de 2002;

2 - O referido Instrumento será segregado 
em 2 (dois) módulos, denominados Dívida 
1 e Dívida 2.

Composição da Dívida 1:

! Nº de prestações vencidas de 
outubro/02 a agosto/04: 23

! Nº de prestações vincendas de 
setembro/04 a junho/06: 22

! Total de prestações: 45
! Valor da prestação a preço de 

outubro/2002: R$ 345.087,25
! INPC acumulado de setembro/02 a 

julho/04: 24,70795%
! Valor da prestação a preço de 

agosto/04: R$ 430.351,23
! Saldo devedor em 30/08/2004:       

R$ 19.365.805,35
! Saldo devedor de 30/12/2005 a preço 

de 30/08/2004, com juros de 7% a.a.  

16/12
: SD = R$ 430.351,23 x (1,07)
  
SD = R$ 21.194.048,93

! Prazo de amortização: 96 meses
! Vencimento da 1ª prestação 

amortizante: 30/01/2006
! Vencimento da última prestação  

amortizante: 30/01/2013
! Taxa real de juros: Sistema da 

Tabela Price
! Valor da 1ª prestação a preço de 

agosto/2004: R$ 286.691,07
! As prestações serão atualizadas 

mensalmente, inclusive a 
primeira, monetariamente pela 
variação acumulada do INPC do 
IBGE, até o mês anterior dos 
respectivos vencimentos.

Composição da Dívida 2:

! Corresponde as prestações 
vincendas do Instrumento de Re-
Ratificação existente, do período 
de julho/2006 a setembro/2022, 
que a preço de outubro/2002, é 
de R$ 345.087,25. Este valor 
será atualizado pelo INPC 
acumulado de setembro de 2002 
a junho de 2006 (já que os juros 
reais de 7% ao ano já estão 
embutidos na prestação), sendo o 
resultado correspondente a 
Dívida 2. 

! Valor da Dívida 2, em 30/08/2004: 
R$ 50.762.979,99.

A composição dos saldos desta conta 
é a seguinte:

Demonstrativo da Composição 
Consolidada das Contribuições 
Contratadas:



TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO 382-

Desde o vencimento da 1ª parcela da 
Dívida 1 em 31/01/2006, a 
COMPESA vem honrando com o 
compromisso financeiro assumido, 
pagando mensalmente, em dia as 
parcelas das Dívidas 1 e 2.
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CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO (R$ Mil)

 PATROCINADOR(ES)

PROGRAMA ASSISTENCIAL 

Contribuições em Atraso 

Sigla do Plano
de Benefícios

Assistencial 

Exercício2007 Exercício2006

                       382

                        382

382

PATROCINADORA COMPESA

-

-

-

13. DEMONSTRATIVO DA 
COMPOSIÇÃO CONSOLIDADA DAS 
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO:

A COMPREV estava fazendo as 
provisões referentes aos direitos 
creditórios de liquidação duvidosa dos 
valores das Contribuições em Atraso 
devido pela patrocinadora, obedecendo 
aos seguintes critérios:

a) no caso de atraso entre 61 (sessenta 
e um) e 120 (cento e vinte) dias: 25% 
(vinte e cinco por cento) sobre o valor 
dos créditos vencidos;

b) no caso de atraso entre 121 (cento e 
vinte e um) e 240 (duzentos e quarenta) 
dias: 50% (cinqüenta por cento) sobre o 
valor dos créditos vencidos;

c) no caso de atraso entre 241 
(duzentos e quarenta e um) e 360 
(trezentos e sessenta) dias: 75% 
(setenta e cinco por cento) sobre o 
valor dos créditos vencidos; e

d) no caso de atraso superior a 360 
(trezentos e sessenta) dias: 100%  
(cem por cento) sobre o valor dos 
créditos vencidos. 

A contabilização dessas provisões era 
feita debitando-se as contas de 
resultado do grupo 3.2.8.1 Outros 
Recursos Utilizados - Créditos de 
Liquidação Duvidosa, no caso de 
contribuição previdencial e 4.2.8.1 
Outros Recursos Utilizados -  
Créditos de Liquidação Duvidosa, no 
caso de contribuições assistenciais. E 
creditando-se como contrapartida as 
contas retificadoras de Ativo do 
grupo 1.2.1.1 Recursos a Receber e 

1.2.2.1  Recursos a Receber, 
correspondente a cada tipo de 
Contribuição em Atraso (Patrocinadora, 
Participantes e Amortizantes) dos 
respectivos Programas.

Em 31.12.2007 inexiste atraso nas 
contribuições a serem repassadas pela 
patrocinadora.

14. REGIME DE TRIBUTAÇÃO 

14.1  Imposto de Renda

Em 29.12.2004 foi sancionada a Lei nº 
11.053, que introduziu alterações no 
sistema de tributação dos planos de 
benefícios de caráter previdenciário. 
Conforme previsto no artigo 5º dessa 
Lei, a partir de 01.01.2005, ficaram 
dispensados a retenção na fonte e o 
pagamento em separado do imposto de 
renda sobre os rendimentos e ganhos 
auferidos nas aplicações de recursos 
das provisões, reservas técnicas e 
fundos de planos de benefícios de 
entidade de previdência complementar. 
A partir de então, a tributação ocorre 
diretamente ao participante (na fonte) 
quando do resgate de sua reserva de 
poupança ou quando o mesmo passa à 
condição de assistido nos termos da 
legislação pertinente.

14.2  PIS e COFINS

Contribuições calculadas às alíquotas 
de 0,65% para o PIS e 4% para a 
COFINS sobre as receitas 
administrativas (receita bruta excluída, 
entre outros, dos rendimentos auferidos 
nas aplicações financeiras destinadas a 
pagamentos de benefícios de 
aposentadoria, pensão, pecúlio e de 
resgate, limitado aos rendimentos das 
aplicações proporcionados pelos ativos 
garantidores das reservas técnicas e 
pela parcela das contribuições 
destinadas à constituição de reservas 
técnicas).

15. PROVISÃO PARA PERDA

Quando da intervenção do Banco 
Santos pelo Banco Central, em 12 de 
novembro de 2004, a COMPREV tinha 
recursos aplicados em CDB's no total 
de R$ 5.699 mil. Diante desse episódio, 
o Conselho Deliberativo aprovou o 
provisionamento como perda dessas 
aplicações. Para fazer face a esse 
provisionamento, a Entidade considerou 
o estabelecido no item 33 do Anexo E 
da Resolução CGPC nº 05, de 
30/01/02, alterada pela Resolução 
CGPC nº 10, de 05/07/02, sendo tal 
provisão contabilizada na rubrica 
6.1.1.4.03.02.07 Provisão para Perda 
em contrapartida da conta redutora do 

Total das Parcelas 
Pagas em 2007

Descrição Vencimento
1ª Parcela

Dívida 1

Dívida 2

30/01/2006

30/07/2006 18

24

Total das Parcelas 
Pagas em 2006

Número de 
Parcelas Pagas

5.818

3.876

2.811

3.731

R$ (Mil)
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respectivo grupo de investimento. 
Em 04 de maio de 2005, ocorreu a 
liquidação extra-judicial do Banco 
Santos, sendo assim baixado do 
patrimônio da COMPREV os CDB's no 
montante atualizado de R$ 6.199 mil. 

Com a falência do Banco Santos 
decretada em 20 de setembro de 2005, 
pelo Juízo da 2ª Vara de Falência e 
Recuperação Judiciais de São Paulo, a 
COMPREV em 10 de outubro de 2005, 
contratou o escritório LOBO & IBEAS 
ADVOGADOS ASSOCIADOS, através 
de termo de Aceitação, tendo por objeto 
a prestação de serviços de consultoria, 
com vistas a recuperar, no todo ou em 
parte, os créditos da COMPREV, contra 
a massa falida do Banco Santos.

16  DETALHAMENTO DOS SALDOS 
DAS CONTAS “OUTROS” 

16.1  Outros Realizáveis 1.2.3.8

Nesse grupo são contabilizados os 
Recursos Administrativos a Receber de 

um plano para o outro, quando 
ocorrem situações de o plano 
previdencial pagar com recursos 
próprios, despesas administrativas 
que seriam do plano assistencial e 
vice-versa, sendo o montante maior 
as despesas com salários e encargos 
da diretoria, sendo estes custos 
rateados para os dois planos.

16.2  Outras Exigibilidades 2.1.3.8

Neste grupo são contabilizados os 
valores das despesas administrativas 
a serem pagos a outras empresas por 

serviços prestados ou compras 
efetuadas, cujas datas de vencimentos 
das faturas ultrapassam o exercício 
atual,sendo o montante maior as 
despesas com salários e encargos da 
diretoria (custos rateados pelos planos), 
criando uma obrigação a pagar do 
plano assistencial para com o plano 
previdencial, em 31 de dezembro de 
2007, o saldo dessa rubrica era de R$ 
1.418 Mil. 

16.3  Outras Aplicações em 
Instituiçoes Financeiras 1.2.4.1.04.98

Neste grupo é contabilizado o saldo da 
carteira de investimento em 
multimercado, Fundo de Investimento 
em Cotas - Fundo de Investimento CX 
Entidades Fechadas Multimercado, 
emitido pela Caixa Economica Federal. 
Essa aplicação obedece ao disposto na 
Resolução nº. 3.456 do Conselho 
Monetário Nacional. Em 31 de 
dezembro de 2007, o saldo dessa 
rubrica é de R$ 10.040 mil para 
aproximadamente 9.280.959,29 quotas. 

Conta 1.2.3.8.99.02

Descrição A receber Adm. Comprev

Exercício 2007   1

Conta 1.2.3.8.99.01

Descrição A receber Adm. Comsaúde

Exercício 2007 1.305

Exercício 2006  735 

Exercício 2006   0

CONTAS  /  R$ (Mil)

ÂNGELA SOTERO BACELAR                    
DIRETORA PRESIDENTE                         

CPF: 085.497.294-34                                    

MÁRCIO DE SOUSA ROCHA
DIRETOR DE BENEFÍCIOS

CPF: 137.637.094-87

JÚLIO MARIO G. B. CAVALCANTI               
DIRETOR ADM./ FINANCEIRO                              

CPF: 001.732.584-68                                  

SHEILA SAYURI KATAOKA
CONTADORA

CRC-PE:017.116/O-1
CPF: 024.304.634-07
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PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conforme Estatuto da entidade no que se refere ao Item II do Artigo 36 e em consoante ao que estabelece a Resolução do MPS/CGPC nº 5, 
de 30 de janeiro de 2002, alterada pela Resolução MPS/CGPC nº 10, de 05 de julho de 2002, e com base na análise efetuada nas 

Demonstrações Contábeis do encerramento do exercício financeiro de 2007, consubstanciada pelo parecer dos consultores Jessé Montello 
Serviços Técnicos em Atuaria e Economia Ltda., responsável pelo Plano de Benefícios, bem como pelo Relatório e Parecer do Auditor 

Independente  Directa Auditores, aprovamos as referidas demonstrações, sem ressalvas, constante do relatório sobre exames das 
Demonstrações Contábeis do exercício findo de dezembro de 2007 e 2006, da Auditoria Independente.

Recife, 25 de março de 2008.

PARECER DO CONSELHO DELIBERATIVO

Conforme Estatuto da entidade no que se refere o Inciso VIII do Artigo 21 e em consoante ao que estabelece a Resolução MPS/CGPC nº 5, 
de 30 de janeiro de 2002, alterada pela Resolução MPS/CGPC nº 10, de 05 de julho de 2002, e com base na análise efetuada nas 

Demonstrações Contábeis do encerramento do exercício financeiro de 2007, consubstanciada nos pareceres do Conselho Fiscal, do 
consultor Jessé Montello Serviços Técnicos em Atuária e Economia Ltda., responsável pelo Plano de Benefícios, aprovamos o Relatório 

Anual de Prestação de Contas do exercício.
Em atendimento ao item 25, inciso IV Normas Gerais, do Anexo “E”, da Resolução do MPS/CGPC nº 5, de 30 de janeiro de 2002, 

determinando que as Demonstrações Contábeis Consolidadas do encerramento do exercício financeiro de 2007, incluindo Notas Explicativas 
e respectivos Pareceres, deverão ser divulgadas dentre do prazo estabelecido pela Secretaria da Previdência Complementar - SPC/MPAS, 

por meio de comunicação impressa e site da COMPREV. 

Recife, 26 de março de 2008.

José William Ante Barreto

Presidente

Amaro José da Silva Andrade

Membro Titular

Roberta Cristina Carlos

Membro Titular

José Carlos Oliveira Cunha

Membro Titular

Fernando de Castro Lobo Junior

Presidente

Ricardo Barretto Vasconcelos
Membro Titular

Hamilton Francisco de Araújo
Membro Titular

Rivaldo Pereira da Silva
Membro Titular

Valdomiro Dionísio da Silva
Membro Titular

Eliane Bezerra de A. Ferreira
Membro Titular

PARECER DA AUDITORIA INDEPENDENTE

Aos Administradores e Acionistas da FUNDAÇÃO COMPESA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA - COMPREV 

1. Examinamos o balanço patrimonial da FUNDAÇÃO COMPESA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA – COMPREV, levantado em 31 de dezembro de 2007, 
e as respectivas demonstrações do resultado e dos fluxos financeiros correspondentes ao exercício findo naquela data, elaboradas sob a responsabilidade 

de sua Administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis.
2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil e compreenderam: a) o planejamento dos trabalhos, 

considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e o sistema contábil e de controles internos da Entidade; b) a constatação, com base em 
testes, das evidencias e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgadas; e c) a avaliação das práticas e das estimativas 

contábeis mais representativas adotadas pela Administração da Entidade, bem como da representação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.
3. Em nossa opinião às demonstrações contábeis mencionadas no parágrafo I representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e financeira da FUNDAÇÃO COMPESA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA – COMPREV em 31 de dezembro de 2007, o resultado das suas 

operações e os seus fluxos financeiros referentes ao exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
4. Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 11 os valores a receber da patrocinadora em 31 de dezembro de 2007, representam 23,15% (26,91% em 

2006) do ativo líquido do plano e, para garantir a necessária liquidez e solvência atuarial ao longo do período de amortização da dívida, as medidas 
atualmente adotadas devem ser rigorosamente observadas para: (a) reverter os débitos constituídos pelas contribuições em atraso contratadas; e (b) ir se 

amortizando os débitos constituídos pelas operações contratadas.
5. As demonstrações contábeis referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2006, apresentadas para fins comparativos, foram examinadas por 

outros auditores independentes, cujo parecer emitido em 9 de março de 2007, apresentou parágrafos de ênfase quanto ao trabalho de atuário independente, 
com base nas normas brasileiras de auditoria vigentes à época e quanto às medidas adotadas para a reversão dos débitos em atraso pela patrocinadora.

Recife, 28 de Fevereiro de 2008.

Clóvis Ailton Madeira
CTCRC Nº ISPI  06895/O-I ”S” - PE
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PARECER ATUARIAL DO PLANO DE BENEFICIOS

1) A situação financeiro-atuarial deste Plano de Benefícios Definidos da COMPREV, em 31/12/2007, avaliada com as mesmas hipóteses atuariais e com os mesmos regimes 
financeiros utilizados na reavaliação atuarial do ano de 2006, apresentou um Superávit Técnico Acumulado de R$ 62.176.050,68, equivalente a 19,28% do Ativo Líquido, então 

existente, de R$ 322.524.921,64.

NOTA: Ao final do ano de 2007, foi realizado novo teste de aderência de tábua de mortalidade geral, que concluiu que a Tábua Geral de Mortalidade “q  da AT-83” x

continua sendo aderente à realidade de massa de aposentados sem ser por invalidez deste Plano de Benefícios Definidos da COMPREV.  

2) Uma vez mais, neste Parecer Atuarial, voltamos a ressaltar que, a partir de 16/12/2000, com a entrada em vigência de dispositivos estabelecidos na Emenda Constitucional 
nº 20/98, a dotação prevista no item 56 do Regulamento de Benefícios vigente, para os casos de concessão de aposentadorias especiais e de aposentadorias normais com 
conversão de tempo de serviço especial em normal, deverá observar o disposto nessa Emenda Constitucional, o que exige que a metade dessa dotação seja paga pelo 
participante favorecido e a outra metade pela Patrocinadora COMPESA. Devemos ressaltar que os referidos dispositivos regulamentares foram recepcionados plenamente na 
Lei Complementar nº 108/2001.

3) O Passivo atuarial (Provisões Matemáticas) e o Ativo Líquido deste Plano de Benefícios Definidos da COMPREV apresentavam, em 31/12/2007, as seguintes aberturas:

! Provisão de Benefícios Concedidos ............................... R$ 157.944.261,50
! Provisão de Benefícios a Conceder ................................ R$  116.647.194,56 *1 Ver item 4 a seguir. 
! Provisão Matemática a Constituir *1 ...............................  R$  (14.242.585,10) *2 A ser integralmente registrado como Reserva de Contingência.
! Provisões Matemáticas (Passivo Atuarial) ......................  R$  260.348.870,96
! Superávit Técnico *2........................................................ R$    62.176.050,68
! Ativo Líquido do Plano ....................................................  R$  322.524.921,64
                                   

NOTA: A idade média dos participantes ativos deste Plano Previdenciário é de 46 anos.

4) Conforme previsto no item 4 do Parecer Atuarial do exercício de 2001, constante do DRAA datado de 28/02/2002, o percentual relativo à contribuição amortizante destinada 
a amortizar o saldo existente em 31/12/2007 como Provisão Matemática a Constituir, ao longo dos 108 meses (a contar de janeiro de 2008) remanescentes de amortização, 
terá de ser ajustado retroativamente a janeiro de 2008, para 93,70% do que estava vigorando em 31/12/2007, ou seja, o percentual relativo a contribuição suplementar, desde 
janeiro de 2008, passa de 2,78% para 2,60% da folha salarial total da Patrocinadora COMPESA. Ao final de cada ano, até a total amortização da Provisão Matemática a 
Constituir pela Patrocinadora COMPESA, o percentual relativo à contribuição suplementar será ajustado de forma a garantir a efetiva amortização do saldo existente relativo à 
Provisão Matemática a Constituir.

NOTA: A relação entre a folha do Salário Real de Contribuição dos participantes não assistidos e a folha salarial total da Patrocinadora COMPESA projetada para os 
anos futuros continuou a ser estimada em 0,70 (ou 70%)  na presente avaliação atuarial, para fins de cálculo da taxa suplementar (amortizante) de contribuição da 
Patrocinadora COMPESA, cuja destinação é a cobertura do tempo de serviço anterior à criação da COMPREV averbado como de contribuição ao presente Plano de 
Benefício Definido.

5) A rentabilidade nominal líquida obtida pela COMPREV na aplicação do Ativo Líquido deste Plano de Benefícios Definidos, ao longo do ano de 2007, foi de 17,08% contra 
uma expectativa atuarial de rentabilidade nominal líquida de 11,10%, o que, em termos reais, representou mais 11,70% contra uma expectativa atuarial de mais 6,00% ao ano, 
tomando como indexador base, com 1 (um) mês de defasagem na sua aplicação, o INPC do IBGE, e adotando o método da Taxa Interna de Retorno (TIR), a partir dos fluxos 
mensais de receitas e despesas, na obtenção dos referidos percentuais de rentabilidade.

6) Com relação à existência de saldos de débitos existentes da Patrocinadora COMPESA junto à COMPREV devemos registrar, a exemplo do que foi feito no Parecer Atuarial 
de encerramento do exercício de 2004, que, com base em Nota Técnica apresentada em anexo ao JM/0712/2003 de 31/03/2003, se levou à SPC do MPS, o Instrumento 
Particular de Re-Ratificação da Confissão de Dívida, datado de 01/10/2002 entre a COMPESA e a COMPREV, com as seguintes características:

!  Valor da Dívida, atualizada até 01/10/2002, da COMPESA para com a COMPREV: R$ 45.260.626,39;
!  Vencimento da 1ª Prestação Amortizante: 30/10/2002;
!  Prazo de amortização: 240 (duzentos e quarenta) meses a contar, inclusive, de novembro/2001;
!  Taxa real de juros: 0,565415% ao mês (equivalente à 7% ao ano);
!  Atualização Monetária: INPC do IBGE (aplicado com 1 mês de defasagem);
!  Processo de Capitalização dos juros: Sistema da TABELA “PRICE” (juros compostos mensalmente).

NOTA: Em 31/12/2007, tal Instrumento Particular de Re-Ratificação da Confissão da Dívida, conforme informações prestadas pela COMPREV, apresentava um saldo 
devedor da COMPESA para com a COMPREV de R$ 74.658.104,97.

IMPORTANTE:  Para garantir a necessária liquidez e solvência atuarial ao longo do período de amortização dessa dívida existente da COMPESA para a COMPREV, o 
cronograma de amortização do referido Instrumento Particular de Re-Ratificação da Confissão de Dívida, assinado em 07/07/2005, deverá ser rigorosamente observado, 
devendo a SPC do MPS, na qualidade de órgão fiscalizador, acompanhar esse processo de amortização.

7) Com relação aos valores das Provisões Matemáticas de Benefícios Concedidos e a Conceder, da Provisão Matemática a Constituir e do Superávit Técnico Acumulado, 
devidamente registrado como Reserva de Contingência nos termos da legislação aplicável, atestamos que os mesmos foram avaliados por nossa Consultoria Atuarial  
Independente, utilizando os regimes/métodos de financiamento atuariais e as hipóteses atuariais referidos no item 1 deste Parecer Atuarial e descritos na folha 1/3 e no Anexo 
A do presente Demonstrativo dos Resultados da Avaliação Atuarial (DRAA), a partir das informações contábeis e cadastrais fornecidas pela COMPREV e devidamente 
analisadas por nossa Consultoria Atuarial. Os dados cadastrais foram objeto de análise de consistência e de comparação com os da avaliação atuarial do exercício anterior, a 
qual submetemos à análise da COMPREV para os ajustes necessários e posterior validação, para somente após tal validação serem utilizados na presente avaliação atuarial.

8) A destinação do superávit técnico apurado em 31/12/2007, integralmente registrado como Reserva de Contingência nos termos da legislação aplicável, será a de dar 
cobertura a desvios desfavoráveis que possam vir a ocorrer nas hipóteses atuariais adotadas, especialmente as referentes à mortalidade e ao retorno dos investimentos. 

             REPRESENTANTE DA ENTIDADE                                       REPRESENTANTE DA PATROCINADORA

José Roberto Montello   Ângela Sotero Bacelar   João Bosco de Almeida
  Autuário - MIBA Nº 426                Diretora Presidente da Comprev                                  Presidente da Companhia Pernambucana

         de Saneamento

Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 2008
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Por Plano

Comentários sobre a RENTABILIDADE do Plano:

Por ocasião do cálculo das avaliações atuariais, a rentabilidade líquida obtida em 2006 foi de 17,40% a.a, portanto, 
ficou acima da rentabilidade exigida pela meta atuarial (INPC + 6% a.a), que foi de  8,78%. No ano de 2007 a 
rentabilidade líquida foi de 17,08%, ficando acima da meta atuarial, sendo está 11,10%.

ÂNGELA SOTERO BACELAR                    
DIRETORA PRESIDENTE                         

CPF: 085.497.294-34                                    

MÁRCIO DE SOUSA ROCHA
DIRETOR DE BENEFÍCIOS

CPF: 137.637.094-87

JÚLIO MARIO G. B. CAVALCANTI               
DIRETOR ADM./ FINANCEIRO                              

CPF: 001.732.584-68                                  

SHEILA SAYURI KATAOKA
CONTADORA

CRC-PE:017.116/O-1
CPF: 024.304.634-07

                 297.915.368,73 

3.893.065,08 

111.431,68 

12.634.437,52 

47.684.466,98 

                   47.684.466,98 

                   47.684.466,98 

ATIVO

340.883.916,77 

7.059.382,50 

79.020.632,10 

ATIVO

  DISPONÍVEL

  CONTAS A RECEBER

  APLICAÇÕES

    Renda Fixa

    Renda Variável

    Imóveis

    Empréstimos/Financiamentos

  BENS DE USO PRÓPRIO

         254.691.862,64 

176.162.929,24 

68.790.714,86 

5.277.985,25 

4.460.233,29 

112.039,53 

297.915.368,73 

5.846.504,34 

78.239.573,56 

          213.714.548,97 

152.917.784,03 

49.132.058,64 

7.860.702,74 

3.804.003,56 

114.741,86 

P A S S I V O

PASSIVO

  CONTAS A PAGAR

  VALORES EM LITÍGIO

  FUNDOS

  EQUILÍBRIO TÉCNICO

       Resultados Realizados

          Superávit Técnico Acumulado

        340.883.916,77 

1.823.655,78 

111.431,68 

16.423.907,67 

62.176.050,68 

          62.176.050,68 

          62.176.050,68 

Exercício 2007 Exercício 2006 Exercício 2007 Exercício 2006

DEMONSTRAÇÃO PATRIMONIAL

PLANO PREVIDENCIAL Nº 02

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Comentários sobre o CUSTEIO ADMINISTRATIVO do Plano:

A cobertura das Despesas Administrativas do Plano Previdenciário nº 02 é feita pelo próprio Plano respeitando o 
limite de 15% dos Recursos Coletados, sendo estes: a Contribuição da Compesa, dos Participantes Ativos, dos 
Assistidos e dos Autopatrocinados.
Em 2006 o Custeio Administrativo foi R$ 1.138.674,22. Em 2007 este valor foi de R$ 1.195.611,81

(+)      CONTRIBUIÇÕES

(-)       BENEFÍCIOS

(+/-)    RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES

(=)      RECURSOS LÍQUIDOS

(-)       DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO

(-/+)    FORMAÇÃO (UTILIZAÇÃO) DE VALORES EM LITÍGIO

(-/+)    FORMAÇÃO (UTILIZAÇÃO) DOS COMPROMISSOS COM PARTICIPANTES E ASSISTIDOS

(-/+)    FORMAÇÃO (UTILIZAÇÃO) DE FUNDOS PARA RISCOS FUTUROS

(=)      SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO

16.645.290,56 

(13.435.300,29)

42.554.537,94 

45.764.528,21 

(726.570,87)

0,00 

(26.756.903,49)

(3.789.470,15)

14.491.583,70 

17.493.648,43 

(14.192.426,54)

34.310.982,53 

37.612.204,42 

(2.103.088,49)

(29.955,93)

(25.193.304,65)

(1.799.796,65)

8.486.058,70 

Exercício 2007 Exercício 2006

233.591.967,47   COMPROMISSOS C/ PARTICIPANTES 
  E ASSISTIDOS

260.348.870,96 

DESCRIÇÃO
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ÂNGELA SOTERO BACELAR                    
DIRETORA PRESIDENTE                         

CPF: 085.497.294-34                                    

MÁRCIO DE SOUSA ROCHA
DIRETOR DE BENEFÍCIOS

CPF: 137.637.094-87

JÚLIO MARIO G. B. CAVALCANTI               
DIRETOR ADM./ FINANCEIRO                              

CPF: 001.732.584-68                                  

SHEILA SAYURI KATAOKA
CONTADORA

CRC-PE:017.116/O-1
CPF: 024.304.634-07

Por Plano

ATIVO

ATIVO

  DISPONÍVEL

  CONTAS A RECEBER

  BENS DE USO PRÓPRIO

P A S S I V O

PASSIVO

  CONTAS A PAGAR

  FUNDOS

Exercício 2007 Exercício 2006 Exercício 2007 Exercício 2006

DEMONSTRAÇÃO PATRIMONIAL

PLANO ASSISTENCIAL - COMSAÚDE

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

(+)      CONTRIBUIÇÕES

(-)       BENEFÍCIOS

(=)      RECURSOS LÍQUIDOS

(-)       DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO

(-/+)    FORMAÇÃO (UTILIZAÇÃO) DE VALORES EM LITÍGIO

(-/+)    FORMAÇÃO (UTILIZAÇÃO) DE FUNDOS PARA RISCOS FUTUROS

Exercício 2007 Exercício 2006

          5.676.007,13              4.418.001,47 

5.120.514,11 4.368.385,66 

555.493,02 49.615,81 

17.127.665,86 12.216.425,26 

(13.704.079,09) (10.887.808,71)

3.423.586,77 1.328.616,55 

(2.917.709,56) 1.287.872,49)

0,00 (196,89)

505.877,21 40.547,17 

Comentários sobre o CUSTEIO ADMINISTRATIVO do Plano:

A cobertura das Despesas Administrativas do Plano Assistencial foi feito pela totalidade das despesas realizadas no exercício.
Em 2006 o Custeio Administrativo foi R$ 1.328.419,66. Em 2007 o valor foi de R$ 2.915.261,87.

DESCRIÇÃO

5.676.007,13 4.418.001,47 

505.145,51 1.182.995,46 

5.123.693,50 3.185.390,20 

47.168,12 49.615,81 
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