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Balanço Patrimonial Consolidado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (em milhares de reais)

Alexandre Araújo de Moraes
Diretor Presidente

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Simone de Albuquerque Melo
Diretora Administrativa Financeira

Luciano João de Santana
Diretor de Benefícios

Renata Kênia de Souza Andrade
Contadora CRC-PE: 23.207/0-3

R$ mil R$ mil

 DISPONÍVEL 233                186               EXIGÍVEL OPERACIONAL 1.750            2.659          
 Gestão Previdencial 1.212               1.176             

 REALIZÁVEL 915.685       854.400      Gestão Administrativa 386                  394                
 Gestão Previdencial 4 31.620          39.576         Investimentos 152                  1.089             
 Gestão Administrativa 5 449                935              
 Investimentos 883.616       813.889      EXIGÍVEL CONTINGENCIAL 113                113              

 Títulos Públicos 6.1 306.610           294.014          Gestão Administrativa 1                      1                    
 Fundos de Investimento 6.3 559.104           501.189          Investimentos 112                  112                
 Investimentos Imobiliários 6.4 4.266               4.701             
 Empréstimos e financiamentos 6.5 13.630             13.979           
 Depósitos Judiciais/Recursais 6                      6                    
Outros Realizáveis  PATRIMÔNIO SOCIAL 914.274       852.028     

 Patrimônio de Cobertura do Plano 878.870       817.617     
 PERMANENTE 7 218                214              Provisões Matemáticas 8.1 856.705       817.129     
 Imobilizado 195                  178                Benefícios Concedidos 536.456           480.603         
 Intangível 23                    36                  Benefícios a Conceder 320.249           336.526         

Equilíbrio Técnico 8.2 22.165          488              
Resultados Realizados 22.165             488                
Superávit Técnico Acumulado 22.165             488                

 Fundos 35.404          34.411        
Fundos Administrativos 9.1 34.621             33.544           
Fundo dos Investimentos 9.2 783                  867                

 GESTÃO ASSISTENCIAL 96.735          88.758         GESTÃO ASSISTENCIAL 96.735          88.758        

TOTAL  DO  ATIVO 1.012.871    943.558     TOTAL  DO  PASSIVO 1.012.871    943.558     

P A S S I V O2018 20182019 2019
Nota 

Explicativa
Nota 

ExplicativaA T I V O
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Demonstrações das Mutações do Patrimônio Social - DMPS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (em milhares de reais)

Alexandre Araújo de Moraes
Diretor Presidente

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Simone de Albuquerque Melo
Diretora Administrativa Financeira

Luciano João de Santana
Diretor de Benefícios

Renata Kênia de Souza Andrade
Contadora CRC-PE: 23.207/0-3
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Demonstrações das Mutações do Ativo Líquido por Plano de Benefício - DMAL
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (em milhares de reais)

Alexandre Araújo de Moraes
Diretor Presidente

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Simone de Albuquerque Melo
Diretora Administrativa Financeira

Luciano João de Santana
Diretor de Benefícios

Renata Kênia de Souza Andrade
Contadora CRC-PE: 23.207/0-3

R$ mil

1. Adições 114.143 99.553 14,66         
(+)  Contribuições 25.383 25.009 1,50             
(+)  Resultado Positivo  Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial 88.760 74.544 19,07          

2. Destinações (52.889)   (48.744)   8,50            
(-)  Benefícios (49.008)     (45.061)     8,76             
(-)  Custeio Administrativo (3.881)       (3.683)       5,38             

3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2) 61.254     50.809     20,56         
(+/-)  Provisões Matemáticas 39.576       36.900       7,25             
(+/-) Superávit (Déficit) Técnico do Exercício 21.677       13.909       55,85          

(+/-)  Fundos Administrativos 34.621       33.544       3,21             
(+/-)  Fundos dos Investimentos 783             867             (9,69)           

B) Ativo Líquido - final do exercício (A+3+4) 7,49            

C) Fundos não previdenciais 2,89            

DESCRIÇÃO Variação 
(%)20182019

6,63            A) Ativo Líquido - início do exercício 766.808

817.617  

34.411     

817.617

878.871  

35.404     
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Demonstrações do Ativo Líquido Por Plano de Benefícios - DAL
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (em milhares de reais)

Alexandre Araújo de Moraes
Diretor Presidente

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Simone de Albuquerque Melo
Diretora Administrativa Financeira

Luciano João de Santana
Diretor de Benefícios

Renata Kênia de Souza Andrade
Contadora CRC-PE: 23.207/0-3

R$ mil

 1. Ativos 916.031   854.304   7,23           
 Disponível 99               125            (20,80)      
 Recebível 66.241     73.119     (9,41)         
 Investimento 849.691   781.060   8,79           

 Títulos Públicos 306.610    294.014    4,28            
 Fundos de Investimento 525.180    468.360    12,13         
 Investimentos Imobiliários 4.265         4.701         (9,27)          
 Empréstimos  e Financiamentos 13.630       13.979       (2,50)          
 Depósitos Judiciais/Recursais 6                  6                  -              

 2. Obrigações 1.758        2.277        (22,79)      
 Operacional 1.646         2.165         (23,97)       
 Contingencial 112             112             -              

 3. Fundos não Previdenciais 35.404     34.411     2,89           
 Fundos Administrativos 34.621       33.544       3,21            
 Fundos dos Investimentos 783             867             (9,69)          

 5. Ativo Líquido (1-2-3) 878.869   817.616   7,49           
 Provisões Matemáticas 856.705    817.129    4,84            
 Superávit / Déficit Técnico 22.165       488             4.442,01    Fundos Previdenciais -              

6 .Apuração do Equilíbrio Técnico Ajustado

a) Equilíbrio Técnico 22.165       488             4.442,01   

b) (+/-) Ajuste de Precificação  (Nota explicativa 8.2) 82.865       81.703       1,42            

c) (+/-) Equilibrio Técnico Ajustado = (a+b) 105.030   82.191     27,79        

DESCRIÇÃO Variação 
(%)20182019
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Demonstrações do Plano de Gestão Administrativa - DPGA
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (em milhares de reais)

Alexandre Araújo de Moraes
Diretor Presidente

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Simone de Albuquerque Melo
Diretora Administrativa Financeira

Luciano João de Santana
Diretor de Benefícios

Renata Kênia de Souza Andrade
Contadora CRC-PE: 23.207/0-3

R$ mil 

12.426    12.042            

1.1. Receitas 12.426    12.042            
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial 3.881        3.683                
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos 176            191                   
Receitas Diretas 32              70                      
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos 1.809        1.909                
Reembolso da Gestão Assistencial 6.528        6.129                
Outras Receitas -             60                      

(11.349)  (11.033)          

2.1. Administração Previdencial (2.565)     (2.561)             
Pessoal e encargos (1.402)       (1.330)              
Treinamentos/congressos e seminários (13)            (16)                    
Viagens e estadias (18)            (19)                    
Serviços de terceiros (622)          (526)                  
Despesas gerais (268)          (431)                  
Depreciações e amortizações (33)            (32)                    
Tributos (209)          (207)                  
Outras Despesas -             -                    

2.2. Administração dos Investimentos (2.256)     (2.343)             
Pessoal e encargos (1.291)       (1.238)              
Treinamentos/congressos e seminários (13)            (16)                    
Viagens e estadias (19)            (19)                    
Serviços de terceiros (476)          (462)                  
Despesas gerais (265)          (428)                  
Depreciações e amortizações (33)            (32)                    
Tributos (149)          (147)                  
Outras Despesas (10)            (1)                       

2.3. Administração Assistencial (6.528)     (6.129)             
Despesas Administrativas (6.528)       (6.129)              

DESCRIÇÃO 20182019

A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior

1. Custeio da Gestão Administrativa

2. Despesas Administrativas

3. Constituição/ Reversão de Contingências Administrativas

32.535            

-                    

33.544    

-            

5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos -                    -            

4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios -                    -            

7. Constituição / Reversão do Fundo Administrativo (6) 1.009               1.077       

6. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa ( 1-2-3-4-5) 1.009               1.077       

8. Operações Transitórias

B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+7+8)

-                    

33.544            

-            

34.621    
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Demonstrações das Provisões Técnicas de Benefícios - DPT
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (em milhares de reais)

Alexandre Araújo de Moraes
Diretor Presidente

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Simone de Albuquerque Melo
Diretora Administrativa Financeira

Luciano João de Santana
Diretor de Benefícios

Renata Kênia de Souza Andrade
Contadora CRC-PE: 23.207/0-3
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Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (em milhares de reais)

Fundação Compesa de Previdência e Assistência 

 
.8.  

 

 
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 
(Em milhares reais) 
 

1. Contexto Operacional 
 
A Fundação COMPESA de Previdência e Assistência – COMPESAPREV (“COMPESAPREV” ou 
“Fundação”), instituída e patrocinada pela Companhia Pernambucana de Saneamento – COMPESA, é 
uma Entidade Fechada de Previdência Complementar, pessoa jurídica de Direito Privado, 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 às normas expedidas 
através da Superintendência Nacional de Previdência Complementar e às resoluções específicas do 
Conselho Monetário Nacional divulgado pelo 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 e Assistência Social - SINPAS, os empregados 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 2019 e 2018, a Fundação conta com os seguintes números de participantes 
ligados ao plano previdencial: 

 
 

2. Planos Administrados 
 

2.1. De Natureza Previdenciária 
 
A COMPESAPREV administra um único plano previdenciário na modalidade de Benefício Definido 
inscrito sob o nº 1987.0004-47 no Cadastro Nacional dos Planos de Benefícios – CNPB da Secretaria de 
Políticas de Previdência Complementar – SPPC, denominado de Plano BD nº 02-A. Respeitando o que 
determina o art. 6º da Lei Complementar nº 108, de 29 de maio de 2001, o custeio do Plano é suportado 
por contribuições mensais paritárias do patrocinador e dos participantes.  
 

Quantidade
31/12/2019 31/12/2018

Ativos                   2.623                   2.786 
Aposentados 1.821                1.695                
Pensionistas 760                    737                    
Autopatrocinio 34                      31                      
Benefício proporcional diferido 16                      21                      
Total 5.254              5.270              
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Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (em milhares de reais)

Fundação Compesa de Previdência e Assistência 
 
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 
(Em milhares reais) 

 
.9.  

 

 
2.2. De Natureza Assistencial 

 
A COMPESAPREV, como Operadora de Plano de Saúde na modalidade de autogestão, registrada na 
Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS sob o nº 30.775-1, administra o plano de assistência 
médica e hospitalar denominado COMPESASAÚDE, custeado pelos participantes e patrocinadora.  
 
Este plano é subdividido da seguinte forma: 
 

a) Plano COMPESASAÚDE 01 inscrito sob o nº 999.999/99-9 no cadastro da Agência Nacional de 
Saúde Suplementar – ANS, que se caracteriza pela cobertura de despesas hospitalares com 
acomodação em enfermaria. 
 

b) Plano COMPESASAÚDE 02 inscrito sob o nº 999.999/99-9 no cadastro da Agência Nacional de 
saúde Suplementar – ANS, que se caracteriza pela cobertura de despesas hospitalares com 
acomodação em apartamento. 

 
c) Plano COMPESASAÚDE 03 inscrito sob o n° 472126148 no cadastro da Agência Nacional de 

Saúde Suplementar – ANS, que se caracteriza pela cobertura de despesas hospitalares com 
acomodação em enfermaria. 

 
A COMPESAPREV faz parte do conjunto das entidades fechadas de previdência complementar que, nos 
termos do artigo 76 da Lei Complementar nº 109/2001, foram autorizadas a continuar oferecendo a seus 
participantes, benefícios de assistência à saúde. Desde 18 de dezembro de 2008, com a publicação da 
Instrução Conjunta SPC/ANS nº 01, esta atividade de saúde suplementar, mesmo quando executada por 
Entidade de Previdência Complementar, passou a ser regulada e fiscalizada pela Agência Nacional de 
Saúde Suplementar – ANS.  
 
No que tange a matéria contábil, a partir de 2009 a Fundação passou a enviar seus demonstrativos 
econômico-financeiros por intermédio do Documento de Informações Periódicas das Operadoras – 
DIOPS no modelo específico da ANS.  
 
Por fim, no ano 2010, com a implantação da nova planificação contábil expedida através da Instrução 
SPC nº 34 de 24 de setembro de 2009, a Superintendência Nacional de Previdência Complementar – 
PREVIC determinou que as entidades deveriam manter a contabilidade da Gestão Assistencial em 
separado das operações previdenciais e adequá-la a legislação aplicável do setor. Assim, a 
COMPESAPREV apresenta em separado às Demonstrações Financeiras Assistenciais conforme 
requerida pela ANS, além das Notas explicativas assistenciais em relatório específico, não sendo 
demonstrados, portanto, nestas Demonstrações Financeiras do Plano Previdencial. Os saldos da Gestão 
Assistencial são representados nas Demonstrações Financeiras previdenciais por apenas uma rubrica 
totalizadora no ativo e passivo no Balanço consolidado e pelo total das receitas e despesas assistenciais 
apresentadas na Demonstração da Mutação do Patrimônio Social – DMPS. 
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Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (em milhares de reais)

Fundação Compesa de Previdência e Assistência 
 
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 
(Em milhares reais) 

 
.10.  

 

 
3. Apresentação das Demonstrações Financeiras e Principais Políticas Contábeis 

 
As Demonstrações financeiras da COMPESAPREV estão sendo apresentadas em atendimento às 
disposições legais dos órgãos normativos e reguladores das atividades das Entidades Fechadas de 
Previdência Complementar, especificamente a Resolução CNPC n° 29 de 13 de abril de 2018, Resolução 
do Conselho Federal de Contabilidade n°1.272, de 22 de janeiro de 2010, que aprova a ITG 11, Instrução 
SPC Nº 34, de 24/09/2009, e alteração posteriores e Resolução CGPC Nº 29, de 31/08/2009. 
 
Essas diretrizes não requerem a divulgação em separado de ativo e passivo de curto e longo prazo, nem a 
apresentação da Demonstração de Resultados e dos Fluxos de Caixa. A estrutura da planificação contábil 
padrão das Entidades Fechadas de Previdência Complementar - EFPC reflete o ciclo operacional de longo 
prazo de suas atividades, de forma que a apresentação de ativos e passivos proporcione informações mais 
adequadas, confiáveis e relevantes em função do seu objeto social. 
 
A estrutura contábil está segregada em quatro gestões distintas: 
 
• Gestão Previdencial - mantém os registros dos fatos econômico-financeiros diretamente relacionados 
ao recebimento de contribuições e pagamento de benefícios previdenciários. 
 
• Gestão Administrativa – mantém o registro dos fatos econômico-financeiros diretamente relacionados 
a receitas e despesas administrativas, bem como o ativo permanente, necessários à manutenção das 
operações da COMPESAPREV. 
 
• Investimentos - destinado ao gerenciamento das aplicações de recursos oriundos da Gestão 
Previdencial e da Gestão Administrativa. A contabilização dos eventos relacionados aos investimentos 
financeiros é efetuada em contas específicas mantendo a segregação dos patrimônios previdencial e 
administrativo. 
 
• Gestão Assistencial – destinado ao registro dos fatos relativos aos planos de benefícios de assistência à 
saúde, registrados na Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. 
 

3.1. Demonstrações financeiras e principais práticas contábeis 
 
A Resolução CNPC nº 29, de 13/04/2018, determina que a EFPC deva apresentar anualmente os 
seguintes demonstrativos financeiros: 
 

3.1.1 Balanço Patrimonial 
 
Demonstração contábil destinada a evidenciar de forma sintética, a posição patrimonial e financeira da 
Fundação. É elaborado de forma consolidada e comparativa com o exercício anterior, e constituído pelos 
grupos de Ativo e Passivo. 
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Fundação Compesa de Previdência e Assistência 
 
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 
(Em milhares reais) 

 
.11.  

 

3.1.1.1 Grupos de contas do ativo 
 
(a) Disponível 
 
Registra as disponibilidades existentes em Caixa e Bancos. 

 
(b) Ativo Realizável - Gestão Previdencial 
 
Compreende os valores e direitos a receber relativos às contribuições de patrocinadores e participantes, 
reconhecidas pelo regime de competência, observando o custeio do plano de benefício definido 
atuarialmente. Compreende também os valores de dívidas previdenciais contratadas com o patrocinador, 
que estão apresentados pelo custo histórico acrescidos dos correspondentes encargos e variações 
monetárias e deduzidos dos valores recebidos até a data do balanço. O referido grupo apresenta, também, 
outros valores a receber de natureza previdenciária. 
 
(c) Ativo Realizável – Gestão Administrativa 
 
Registra os valores a receber do custeio administrativo a ser liquidado pelo plano de benefício, além de 
apresentar também valores de dívidas administrativas contratadas com o patrocinador, que estão 
apresentados pelo custo histórico acrescidos dos correspondentes encargos e variações monetárias e 
deduzidos dos valores recebidos até a data do balanço. O referido grupo apresenta, também, outros 
valores a receber de natureza administrativa. 
 
(d) Ativo Realizável – Investimentos 
 
As Carteiras de Investimentos do Plano de Benefício e do Plano de Gestão Administrativa – PGA são 
constituídas das aplicações em: Títulos Públicos, Fundos de Investimentos, Investimentos imobiliários e 
Empréstimos. A gestão dos investimentos é realizada por meio de segregação real dos ativos entre o 
Plano de Benefício e o PGA. 
 
Os limites operacionais de aplicações dos recursos garantidores das provisões matemáticas, fundos e 
provisões passivas estão em conformidade com a Resolução nº 4.661 do Conselho Monetário Nacional – 
CMN, de 25/05/2018. 
 
O registro contábil dos investimentos é efetuado por tipo de ativo, como segue: 
 
• Títulos Públicos – São classificados na categoria de “títulos mantidos até o vencimento” e são 

registrados pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos de forma pro rata die até a 
data de encerramento do balanço. 
 

• Fundos de Investimentos – Os ativos incluídos nos Fundos de Investimentos são classificados na 
categoria de “títulos para negociação”, com exceção ao ativo alocado no fundo exclusivo denominado 
Fundo de Investimento Pirapama FI Renda Fixa, administrado pela Sul América, no qual os ativos são 
classificados na categoria de “títulos mantidos até o vencimento”, conforme demonstrado na Nota 
explicativa nº 6.3. Os Fundos de investimentos estão demonstrados pelo valor da cota patrimonial do 
fundo divulgada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), multiplicada pela quantidade de cotas 
existentes em 31 de dezembro de cada ano. 
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• Investimentos Imobiliários – São alocados exclusivamente no Plano BD e estão registrados ao custo 

de aquisição ou construção, ajustados, quando aplicável ao valor de mercado de acordo com laudos 
técnicos de reavaliação, que são realizados no mínimo a cada 3 anos, conforme item 19 do anexo A, 
da Instrução SPC n° 34, de 24 de setembro de 2009 e alterações posteriores. A depreciação é 
calculada pelo método linear considerando a vida útil remanescente estimada nos laudos de 
avaliação/reavaliação. 

 
• Empréstimos - São contabilizados pelos valores concedidos, acrescidos dos juros e atualização de 

INPC + 6% ao ano, deduzidos das parcelas consignadas pela COMPESA e COMPESAPREV junto 
aos seus empregados e assistidos, respectivamente, já pagas até o encerramento do balanço e também 
da provisão para créditos de liquidação duvidosa calculada pelo critério definido no item 11 do Anexo 
“A” da Instrução SPC nº 34, de 2009, como segue:  
 

 - 25% (vinte e cinco por cento), para atrasos entre 61 e 120 dias; 
 - 50% (cinquenta por cento), para atrasos entre 121 e 240 dias; 
 - 75% (setenta e cinco por cento), para atrasos entre 241 e 360 dias; 
 - 100% (cem por cento), para atrasos superiores a 360 dias. 
 
(e) Ativo Permanente – Imobilizado e Intangível 
 
O Ativo Permanente é composto pelos Ativos Imobilizado e Intangível, que estão registrados ao custo de 
aquisição do bem e direito de uso de software, respectivamente, deduzidos das depreciações e 
amortizações calculadas pelo método linear, às taxas mencionadas na Nota Explicativa nº 7. 
 
(f) Gestão Assistencial 
 
Registra o montante de recursos que compõem o Ativo Total do plano de assistência à saúde 
(“COMPESASAÚDE”). 
 

3.1.1.2 Grupo de contas do Passivo 
 
(a) Exigível operacional – Gestão Previdencial 
 
Registra os compromissos do Plano de Benefícios assumidos pela Fundação relativos ao pagamento de 
benefícios, valores a pagar ao Plano Gestão Administrativa – PGA referente ao repasse do custeio 
administrativo e demais compromissos a pagar e/ou a recolher oriundos da gestão do plano de benefícios 
previdenciais, demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, de 
encargos e variações monetárias.  
 
(b) Exigível operacional – Gestão Administrativa 
 
Registra os compromissos assumidos pela Fundação relativos ao pagamento de pessoal, encargos, 
serviço de terceiros e retenções incidentes sobre os pagamentos decorrentes de gastos administrativos 
necessários à administração do plano de benefícios, demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, 
acrescidos, quando aplicável, de encargos e variações monetárias. 
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administrativo e demais compromissos a pagar e/ou a recolher oriundos da gestão do plano de benefícios 
previdenciais, demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, de 
encargos e variações monetárias.  
 
(b) Exigível operacional – Gestão Administrativa 
 
Registra os compromissos assumidos pela Fundação relativos ao pagamento de pessoal, encargos, 
serviço de terceiros e retenções incidentes sobre os pagamentos decorrentes de gastos administrativos 
necessários à administração do plano de benefícios, demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, 
acrescidos, quando aplicável, de encargos e variações monetárias. 
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(c) Exigível operacional – Investimentos 
 
Registra os compromissos assumidos pela Fundação em operações de investimentos em Renda Fixa, 
Renda Variável, Imóveis, Empréstimos a participantes, bem como os tributos a recolher decorrentes das 
operações com empréstimos, demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando 
aplicável, de encargos e variações monetárias.  
 
(d) Exigível contingencial 
 
São registradas as provisões constituídas para os processos judiciais envolvendo assuntos previdenciais e 
administrativos em que a Fundação figure como parte, que são obrigações presentes resultantes de 
eventos passados. As provisões para contingências são avaliadas periodicamente e são constituídas tendo 
como base às estimativas realizadas pelos consultores jurídicos. 
 
(e) Provisões matemáticas 
 
As provisões matemáticas equivalem aos compromissos atuais dos planos de benefícios para com seus 
participantes e assistidos, devidamente constituídos com base em notas técnicas atuariais preparadas sob 
responsabilidade de atuário legalmente habilitado, sendo formado por: 
 
Benefícios concedidos - compromissos já assumidos pelo plano em favor de seus assistidos; 
Benefícios a conceder - compromissos esperados com seus participantes, em fase laborativa, que ainda 
não entraram em gozo de benefício. 
 
As provisões matemáticas foram avaliadas na data base de 31/12/2019 pela empresa Jessé Montello – 
Serviços Técnicos em Atuaria e Economia Ltda., atuário independente contratado pela Fundação, 
conforme parecer datado de 03/03/2020, levando em consideração as premissas e hipóteses atuariais 
divulgadas na Nota Explicativa nº 8. 
 
(f) Equilíbrio técnico 
 
Registra o resultado superavitário ou deficitário do plano de benefícios de natureza previdencial. 
Conforme exigido pela PREVIC, o equilíbrio técnico é ajustado pela diferença dos títulos públicos 
federais classificados na categoria “mantidos até o vencimento” para o seu valor a mercado, considerando 
como fator de desconto a taxa de juros utilizada no Plano de benefícios para correção das provisões 
matemáticas, denominado “ajuste de precificação”. Este ajuste é apresentado na Demonstração do Ativo 
Líquido – DAL do Plano de benefícios previdenciais como Informações Suplementares, uma vez que o 
ajuste, seja ele positivo ou negativo, não é passível de registro contábil.  
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(g) Gestão Assistencial 
 
Registra o montante de recursos que compõe o Passivo Total do Plano de Assistência a Saúde 
(COMPESASAÚDE). 
 

3.1.1. Demonstração da Mutação do Patrimônio Social – DMPS 
 
Elaborada de forma consolidada e apresenta detalhadamente as Adições e Destinações que resultam no 
Acréscimo ou Decréscimo do Patrimônio Social da COMPESAPREV. 
 

3.1.2. Demonstração do Plano de Gestão Administrativa - DPGA 
 
Apresenta os eventos econômicos (Receitas e Despesas) que resultam no Acréscimo ou Decréscimo no 
Fundo Administrativo. A Fundação adota as seguintes premissas para o custeio das Despesas 
Administrativas: 
 
(a) Com a mudança nos critérios e limites de Custeio, estabelecidos pela Resolução MPS/CGPC nº 29, 

de 31/08/2009, a COMPESAPREV adotou a Taxa de Carregamento como limite de custeio. A Taxa 
de Carregamento é o percentual incidente sobre a soma das contribuições e dos benefícios dos planos 
no exercício a que se referir, estando limitado até 9%, para custeio das despesas Administrativas 
Previdenciais e de Investimentos; 
 

(b) A forma de rateio das despesas comuns adotada pela COMPESAPREV para as despesas 
administrativas do plano nos exercícios de 2019 e 2018 foi de 50% para a Administração 
Previdencial e 50% para a Administração de Investimentos, conforme segregação de despesas 
apresentadas na DPGA. 

 
3.1.3. Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios– DAL 

 
Elaborada de forma individual por plano de benefícios previdenciais e apresenta a posição patrimonial do 
Ativo Líquido do plano, bem como também informações complementares referentes à apuração do 
Equilíbrio Técnico Ajustado. 
 

3.1.4. Demonstração da Mutação do Ativo Líquido por Plano de Benefícios – DMAL 
 
Elaborada de forma individual por plano de benefício previdenciário e apresenta detalhadamente as 
Adições e Destinações que resultam no Acréscimo ou Decréscimo no Ativo Líquido do plano de 
benefício. 
 

3.1.5. Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios – DPT 
 
Elaborada com a finalidade de representar a totalidade dos compromissos do plano de benefício 
previdenciário administrado pela Entidade Fechada de Previdência Complementar. 
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COMPESAPREV | EXERCÍCIO 2019 17

Fundação Compesa de Previdência e Assistência 
 
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 
(Em milhares reais) 

 
.15.  

 

4. Gestão Previdencial – Ativo Realizável 
 
Os valores a receber da Gestão Previdencial em 31 de dezembro de 2019 e 2018 podem ser assim 
demonstrados: 

  

 (a) Contribuições contratadas: Em 27 de novembro de 2000, a COMPESAPREV firmou um 
Instrumento Particular de Confissão de Dívida com a patrocinadora, a Companhia Pernambucana de 
Saneamento – COMPESA, para regularização de contribuições previdenciais em atraso. Em função do 
descumprimento deste acordo, por parte da patrocinadora, em 1º de outubro de 2002, foi assinado um 
Instrumento Particular de Ré-Ratificação da Confissão de Dívida para regularização do débito. Após novo 
descumprimento, a COMPESAPREV entrou com uma Ação Judicial de Cobrança contra a 
patrocinadora, em 8 de março de 2004, requerendo parcelas de contribuições vencidas até aquela data.  
 
A COMPESAPREV visando a negociação extrajudicial firmou com a patrocinadora e homologou em 
juízo as seguintes condições: 
 
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 1º de outubro de 2002; 
 
2 – Segregação do Instrumento em dois módulos, denominados Dívida 1 e Dívida 2.  
 
A Dívida 1 foi liquidada em 30 de dezembro de 2013, enquanto que a dívida 2 encontra-se em aberto e 
possui as seguintes características: 
 

 
  

A movimentação da Dívida 2 está apresentada a seguir: 

R$ Mil
31/12/2019 31/12/2018

Contribuições a receber do mês 1.461                1.432                
Contribuições a receber sobre 13º salário 1.229                1.217                
Contribuições contratadas                                (a) 28.891             36.891             
Depósitos judiciais / recursais 6                         6                         
Outros valores a receber 34                      30                      

31.621 39.576

Parcelas do Instrumento de Ré-Ratificação  Dívida 2 
Valor original da dívida ( valores em 30/08/04) 50.762.980R$   
Sistema de amortização Price
Taxa de juros e indice de atualização INPC + 7% a.a.

Parcelas
Quantidade de parcelas da dívida
Quantidade de parcelas pagas até 31/12/2018 162                        
Quantidade de parcelas a pagar em 31/12/2019 33                          

195                      
Vencimento
Vencimento da primeira parcela 30/07/2006
Vencimento da última parcela 30/09/2022

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
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A COMPESA vem honrando com o compromisso financeiro assumido e está em dia as suas obrigações 
para com a COMPESAPREV. 
 

5. Gestão Administrativa – Ativo Realizável 
 
Os valores a receber da Gestão Administrativa em 31 de dezembro de 2019 e 2018 podem ser assim 
demonstrados: 

  
(a) Decorre de valores a receber a título de taxa de administração cobrada a base de 2% sobre o valor 

dos empréstimos concedidos que será recebida à medida da quitação mensal das parcelas pelos 
participantes. 
 

(b) A COMPESAPREV utilizou recurso do Plano de Gestão Administrativa – PGA para efetuar 
recolhimento de PIS e COFINS referente às operações assistenciais do COMPESASAÚDE, relativo 
ao período de maio de 2001 a setembro de 2007, no montante de R$ 2.801, atualizado até 31 de 
dezembro de 2008. A COMPESAPREV firmou nesta data um Instrumento de Confissão de Dívida 
com a Companhia Pernambucana de Saneamento – COMPESA, que assumiu este débito. Após isto, 
foi realizado o 1º Termo Aditivo ao Contrato de Confissão de Dívidas (PIS – COFINS). As 
principais características deste débito podem ser assim sumariadas: 
 

TOTAL

(=) Saldo a receber em 31/12/2017 43.693           
(+)  Juros 2.770                
(+)  Atualização 1.433                
( -)  Recebimento juros e amortização (11.005)           

(=) Saldo a receber em 31/12/2018 36.891           
(+)  Juros 2.274                
(+)  Atualização 1.133                
( -)  Recebimento juros e amortização (11.408)           

(=) Saldo a receber em 31/12/2019 28.891           

31/12/2019 31/12/2018
Taxa de administração de empréstimos                                   ( a) 282                        280                        
Valores a receber COMPESASAÚDE                                           ( b) -                         455                        
Outros valores a receber 167                        200                        

449 935

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (em milhares de reais)
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A movimentação dos valores a receber da COMPESASAÚDE está demonstrada a seguir: 
 

  
 
Em 27/12/2019, a COMPESA realizou o pagamento da última parcela relativo a esta dívida, portanto, 
quitando-a em sua integralidade. 
 

6. Investimentos – Ativo Realizável 
 
A COMPESAPREV realiza periodicamente estudo de macro-alocação de longo prazo, denominado 
Asset Liability Management - ALM (gerenciamento de ativos e passivos, em tradução literal), para o seu 
plano de benefícios. A partir dos dados disponibilizados pelo atuário consultor e considerando as 
expectativas de mercado sobre o comportamento futuro dos ativos financeiros, o estudo busca encontrar a 
carteira ideal de ativos para a Fundação que promova, simultaneamente: 
 
• Liquidez adequada para o seu plano de benefícios, tendo em vista a projeção de entradas e saída de 

recursos e de crescimento dos ativos, a partir da rentabilidade dos mesmos; 
• Rentabilidade adequada tendo em vista a meta de rentabilidade, benchmarks específicos ou a meta 

atuarial do plano de benefícios; e 
• Minimização da volatilidade da razão de solvência, entendendo-se por razão de solvência a proporção 

entre o valor presente dos ativos e o valor do passivo atuarial do plano de benefícios em questão. 
 
No estudo de ALM, os títulos públicos em carteira própria e em Fundos de Investimentos exclusivo são 
levados até o seu vencimento, pois o fluxo projetado desses títulos está “casado” e se ajusta bem ao fluxo 
de despesas do plano de benefícios. Esses títulos, então, podem utilizar a prerrogativa de “mantidos até o 
vencimento”, de acordo com a Resolução CNPC 29/2018.  

Valor original da dívida ( valores em 31/12/08) 2.800.562R$        
Sistema de amortização Price
Taxa de juros e indice de atualização INPC + 6% a.a.

Parcelas
Quantidade de parcelas pagas até 31/12/2019 120                         
Quantidade de parcelas a pagar em 31/12/2019 -                          

120                         
Vencimentos
Vencimento da primeira parcela 01/03/2011
Vencimento da última paracela 01/01/2020

R$ mil
(=) Saldo a receber em 31/12/2017 869                        
(+)  Juros + correção 64                            
( -)  Recebimento de juros e amortização (479)                       

(=) Saldo a receber em 31/12/2018 454                        
(+)  Juros + correção 24                            
( -)  Recebimento de juros e amortização (479)                       

(=) Saldo a receber em 31/12/2019 (0)                            

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (em milhares de reais)
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Portanto, diante do exposto, o estudo de ALM, quando da definição da macro-alocação “ótima”, levou em 
consideração a capacidade do plano de benefícios de manter um título na carteira de investimentos até o 
seu vencimento, utilizando a prerrogativa da “marcação pela curva”. 
 
O detalhamento dos investimentos que compõe o Ativo da COMPESAPREV é apresentado a seguir: 
 

6.1. Títulos Públicos 
     
Os títulos públicos alocados na Carteira própria da COMPESAPREV são todos de emissão do Tesouro 
Nacional, indexados ao IPCA e, marcados na curva, com vencimento variando entre 2020 e 2045. A 
composição dos títulos públicos pode ser assim demonstrada: 

 
 
A taxa média de remuneração dos títulos públicos em carteira é de IPCA + 6,89% ao ano, ou seja, 
superior a meta atuarial da COMPESAPREV que é de INPC + 5,125%. Um resumo do saldo por data de 
vencimento é como segue: 
 

 
 
 
 
 

6.2. Créditos Privados e Depósitos 
 
CDB Banco Santos 

R$ mil
Títulos 31/12/2019 31/12/2018 Vencimento Taxa a.a.

NTN-B1013250 4.654                 4.438                 15/08/2020 7,19718 + IPCA
NTN-B1013250 46.257              44.169               15/08/2020 7,023001 + IPCA
NTN-B1013250 22.352              21.426               15/08/2020 6,584196 + IPCA
NTN-B1013250 16.363              15.708               15/08/2020 6,414923 + IPCA
NTN-B361277 32.524              31.078               15/08/2024 7,189983 + IPCA
NTN-B1160397 21.005              20.217               15/08/2030 6,184951 + IPCA
NTN-B676124 20.065              19.278               15/05/2035 6,724057 + IPCA
NTN-B676126 21.015              20.192               15/05/2035 6,712023 + IPCA
NTN-B676124 60.573              58.173               15/05/2035 6,847508 + IPCA
NTN-B676124 49.570              47.589               15/05/2035 6,950006 + IPCA
NTN-B484121 12.232              11.746               15/05/2045 7,945636 + IPCA

306.610        294.014         

R$ mil
Vencimento 31/12/2019 31/12/2018

2020 89.626             85.741              
2024 32.524             31.078              
2030 21.005             20.217              
2035 151.223           145.232           
2045 12.232             11.746              

306.610        294.014         

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
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A COMPESAPREV detinha recursos aplicados em CDB’s no Banco Santos, no montante de R$5.699, 
em 12 de novembro de 2004, data que ocorreu a intervenção da referida instituição financeira pelo Banco 
Central. Em 4 de maio de 2005, ocorreu a liquidação extrajudicial do Banco Santos e, sendo assim, foi 
baixado do patrimônio da COMPESAPREV os CDB’s, no montante de R$6.199, atualizado até aquela 
data. 
 
Em 20 de setembro de 2005, foi decretada falência do Banco Santos pelo Juízo da 2ª Vara de Falência e 
Recuperação Judiciais de São Paulo. Em 10 de outubro de 2015, a COMPESAPREV contratou o 
escritório de advocacia Müller Altit Advogados a fim de recuperar, no todo ou em parte, os créditos da 
Fundação, junto à massa falida da referida instituição financeira. 
 
Até 31 de dezembro de 2019 foram recuperados o montante de R$ 3.361, sendo R$ 625 em julho de 
2010, R$ 1.126 em janeiro de 2011, R$ 404 em janeiro de 2013, R$ 390 em dezembro de 2016 e  
R$ 816 em agosto de 2019. 
 

6.3. Fundos de Investimentos 
 
A alocação em Fundos de Investimentos está distribuída em Fundos de Renda Fixa e Fundos de 
Investimentos em Ações que estão precificados a valor de mercado. A composição do saldo por fundo de 
investimentos e gestor pode ser assim demonstrada: 
 

 
 
O Fundo de Renda Fixa - Pirapama FI Renda Fixa é um fundo exclusivo da Fundação, composto por 
títulos públicos federais classificados na categoria de “mantidos até o vencimento” e, assim, também são 
base para cálculo do Ajuste de Precificação, mencionado na Nota 8.2. 
 
Em Outubro de 2019, a Entidade diversificou a carteira do PGA, adquirindo o Fundo Bradesco H 
Performance, remanejando parte do saldo do Fundo Bradesco Federal DI, no intuito de alcançar uma 
maior rentabilidade, pois este novo é um fundo ativo, cujo benchmark é superior ao CDI.  

R$ Mil
Fundo Gestor Classificação 31/12/2019 31/12/2018

Plano BD
Institucional Active FIX IN Multimercado FI Banco Itaú Renda Fixa 138.217           119.380            
Pirapama FI Renda Fixa Sulamérica Renda Fixa 316.205           304.440            

454.422        423.820         

Itaú RPI Ações Ibovespa Ativo FI Banco Itaú Ações 70.758             44.540              
70.758           44.540            

525.180        468.360         
PGA
Bradesco Federal DI Banco Bradesco Renda Fixa 18.779             32.829              
Bradesco H Performance Banco Bradesco Renda Fixa 15.145             -                      

33.924           32.829            

559.104        501.189         

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
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6.4. Investimentos Imobiliários 
 
São constituídos por imóveis de uso próprio, locados a terceiros e Participação em Shopping. Uma 
composição do saldo é assim apresentada: 

 
 
(a) Uso Próprio: O saldo de R$2.452 mil refere-se a imóveis situados na Rua Augusto Rodrigues, 
município de Recife - PE, utilizados pela administração da COMPESAPREV nas suas operações 
previdenciais e assistenciais. O Plano de Gestão Administrativa e a Gestão Assistencial remuneram o 
Plano BD pela utilização dos espaços a título de aluguel por valor definido anualmente pelo Conselho 
Deliberativo. Um detalhamento deste saldo é apresentado a seguir: 

 
 
A reavaliação do imóvel de uso próprio situado na Rua Augusto Rodrigues nº 95, sede do Plano 
Assistencial, realizada em junho de 2019, gerou uma desvalorização de R$ 400, reconhecidos como 
despesa do Plano BD. 
 
(b) Locados a terceiros: Imóvel situado na Rua Pedro Correia, município de São Lourenço da Mata - PE, 
alugado à Patrocinadora, com valor de aluguel definido por especialista em laudo de avaliação. 
 

R$ mil
31/12/2019 31/12/2018

Uso próprio                                                                                                          ( a) 2.452                    2.869                    
Locados a terceiros                                                                                           ( b) 814                        820                        
Direitos em alienações de investimentos imobiliários                      ( c) 1.000                    1.012                    

4.266 4.701

R$ Mil
2018

Imóvel Rua Augusto 
Rodrigues, 95

Rua Augusto 
Rodrigues, 60  TOTAL   TOTAL  

Data da última avaliação 03/06/2019 20/12/2018

Avaliador responsável AC Avaliação 
Ltda

CAL-Câmara de 
Avaliação Ltda.

Terrenos                            55                         226 281                       281                       
Edificações                         105                         220 325                       325                       
Reavaliação                         701                      1.331 2.032                   2.432                   
TOTAL CUSTO                        861                    1.777                    2.638                    3.038 

Valores a receber                            20                               9 29                         27                         

Depreciação acumulada                         ( 75)                      ( 140) ( 215)                     ( 196)                     

Valor contábil Líquido 806                     1.646                 2.452                 2.869                 

2019

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
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(c) Direitos em alienações de investimentos imobiliários: Em 16/08/2018, a CompesaPrev alienou a sua 
participação total no Shopping Center Tacaruna S.A, em favor da Reshopping Participações. O valor total 
da venda foi de R$ 22.420.000,00, sendo realizada a retenção de R$ 1.000.000,00 os quais serão liberados 
R$ 800.000,00 quando da escritura definitiva da 1a. e 2a. etapas e R$ 200.000,00 quando da escritura 
definitiva da 3a. etapa. 
 

6.5. Empréstimos 
 

 
 
A Provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída com base no Art. 19 da Resolução CNPC 
nº 29, de 13 de abril de 2018. O saldo não é relevante em decorrência do desconto das parcelas a receber 
serem feitos em folha de pagamento do participante na COMPESA e COMPESAPREV. 
 
  

R$ Mil
Imóvel

2019 2018

Data da última avaliação 26/05/2017

Avaliador responsável AC Avaliação Ltda

Terrenos                            29 29                         
Edificações                            88 88                         
Reavaliação                         752 753                      
TOTAL CUSTO                        869                        870 
Valores a receber                               3 3                            
Depreciação acumulada                         ( 58) ( 53)                       

Valor contábil Líquido 814                     820                     

Rua Pedro Correia

R$ mil
31/12/2019 31/12/2018

Prestações a receber 13.602                 14.124                 
Provisão para créditos de liquidação duvidosas (200)                      ( 145)                      

13.402 13.979

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
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7. Permanente 

 
 
 

8. Patrimônio de Cobertura do Plano 
 

8.1. Provisões Matemáticas 
 
A avaliação atuarial foi realizada pela empresa Jessé Montello Serviços Técnicos em Atuária e Economia 
Ltda, com sede no Rio de Janeiro/RJ, com base no cadastro dos participantes em 31/12/2019 e considerou 
as principais premissas e hipóteses atuariais abaixo descritas: 
 

 
 

R$ Mil
31/12/2018

DESCRIÇÃO
Custo

Depreciação 
/  

Amortização

Valor 
residual

Valor 
residual

Taxa de 
depreciação /  
amortização 

(%)
IMOBILIZADO
Móveis e Utensílios 164 (136)                   29 31 10%
Máquinas e Equipamentos 93 (49)                     44 33 10%
Computadores e Periféricos 320 (220)                   101 98 20%
Ventiladores e Condicionadores de Ar 58 (36)                     22 16 10%

635 (440)                 195 178

INTANGÍVEL
Software 71 (48)                     23 36 20%

71 (48)                    23 36

TOTAL 706 (488)                 218 214

31/12/2019

31/12/2019 31/12/2018
Taxa Real Anual de Juros 5,10% 5,125%

Projeção de Crescimento Real de Salário 
(Anual)

2,33% 2,37%

Determinação do valor real ao longo do 
tempo dos salários

100% 100%

Determinação do valor real ao longo do 
tempo dos Benefícios

97,50% 97,50%

Rotatividade Nula Nula

Tábua de Mortalidade Geral AT-2000 (masculina) AT-2000 (masculina)

Tábua de Mortalidade de Inválidos AT-49 (masculina) AT-49 (masculina)

Tábua de Entrada em Invalidez LIGHT-FRACA LIGHT-FRACA

Composição de Família e de Pensionistas

Família efetiva nos benefícios de 
aposentadorias e pensões por morte 
já concedidos e experiência regional 

nos banefícios a conceder dos 
participantes não assistidos

Família efetiva nos benefícios de 
aposentadorias e pensões por morte 
já concedidos e experiência regional 

nos banefícios a conceder dos 
participantes não assistidos

Indexador do Plano INPC do IBGE ( aplicado com 1 mês 
de defasagem)

INPC do IBGE ( aplicado com 1 mês 
de defasagem)

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
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A alteração da premissa em 2019 em comparação ao ano anterior ocorreu apenas na redução da taxa real 
anual de juros e da projeção de crescimento real de salário. Os efeitos destas alterações e de outros fatores 
ocorridos na avaliação atuarial de 2019 e 2018 podem ser assim demonstrados: 
 

 
8.2. Equilíbrio Técnico 

 
A Resolução CNPC nº 16/2014, obrigatória a partir de 2015, introduziu o Ajuste de Precificação que 
deverá ser considerado para fins de equacionamento do déficit e, também, para a distribuição do superávit 
acumulado, quando ocorrer. O valor resultante deste cálculo é adicionado ou reduzido ao resultado 
acumulado para apuração do equilíbrio técnico ajustado e é apresentado juntamente com a Demonstração 
do Ativo Líquido – DAL a partir do exercício de 2015. 
 
O valor do ajuste de precificação corresponde à diferença entre o valor dos títulos públicos federais 
atrelados a índice de preços classificados na categoria títulos mantidos até o vencimento, calculado 
considerando a taxa de juros real anual de 5,125% utilizada na avaliação atuarial, e o valor contábil desses 
títulos. Em 31 de dezembro de 2019, o valor apurado pela COMPESAPREV (positivo) deste ajuste dos 
ativos foi de R$ 82.865 (R$ 81.703 em 2018). 
 
Em 31 de dezembro de 2019, a avaliação atuarial do Plano de Benefício da COMPESAPREV 
apresentou um Superávit Técnico de R$ 22.165 (R$488 de Superávit Técnico em 2018), e, considerando 
o ajuste de precificação, o Plano apresenta um Superávit Técnico Ajustado de  
R$ 105.030 (R$82.191 em 2018). 
 
 

9. Fundos 
 

9.1. Fundos Administrativos 
 
O Fundo Administrativo é constituído pela diferença positiva entre as receitas e as despesas 
Administrativas apresentadas na Demonstração do Plano de Gestão Administrativa - DPGA. Um sumário 
da movimentação do Fundo Administrativo para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 
é como segue: 
  

R$ mil
Descrição do assunto 2019 2018

Superávit Técnico Acumulado existente em 31/12/2018 atualizado pela meta
atuarial nominal líquida de 8,7% 530                 (13.421)        

Parcela referenteà atualização pela meta atuarial de rentabilidadedo anodo Déficit Técnico
Acumulado existente no ano anterior

-                    ( 1.190)             

Ganho decorrente da meta atuarial de rentabilidade de 8,70 % ter sido ultrapassada em 2019 22.978             12.646             

Adoção da Tábua de Entrada em Invalidez Light Fraca -                    2.677               
Adoção da Taxa Real de Juros de 5,10% ao ano (3.223)             -                    
Ganhos / ( Perdas)  pulverizados e de origens diversas 1.880               ( 224)                 
Superávit Técnico Apurado na Reavaliação Atuarial em 31 de dezembro de 22.165          488                 

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (em milhares de reais)
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9.2. Fundo dos Investimentos 
 
O Fundo para Garantia dos Empréstimos é constituído mensalmente com base na Taxa de Quitação por 
Morte de 1% sobre o valor da Concessão dos Empréstimos e revertido em caso de falecimento do 
tomador do empréstimo. Um sumário da movimentação do Fundo dos investimentos para os exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 é como segue: 
 

 
10. Situação Tributária 

 
10.1. Imposto de Renda – IR 

 
Em 29/12/2004 foi sancionada a Lei n° 11.053, que introduziu alterações no sistema de tributação dos 
planos de benefícios de caráter previdenciário. Conforme previsto no artigo 5° dessa Lei, a partir de 
01/01/2005 ficam 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. 
 

R$ mil
Descrição 2019 2018

Saldo inicial do exercício     33.544          32.535 

( +)  Receitas administrativas              208                   321 
( +)  Custeio administrativo          3.881               3.683 
( +)  Rentabilidade dos investimentos          1.809               1.909 
( +)  Reembolso da Gestão Assistencial          6.528               6.129 
Subtotal     45.971          44.577 

( -)  Despesas administrativas       ( 4.822)            ( 4.904)
( -)  Administração Assistencial       ( 6.528)            ( 6.129)
Subtotal  (11.350)       (11.033)

Saldo final do exercício     34.621          33.544 

R$ mil
31/12/2019 31/12/2018

Saldo incial do Exercício 867                903                

(+) Constituição 83                   91                   

( -) Reversão (167)               (127)               

(=) Movimentação Líquida (84)                 (36)                 

Saldo final do exercício 783                867                

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (em milhares de reais)
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10.2. Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS e Contribuição para a Seguridade Social 
- COFINS 
 
De acordo com a Lei no 10.684/2003 e Instruções Normativas SRF no 247/2002,  
no 358/2003 e nº 1.285/2012, a COMPESAPREV é obrigada ao pagamento mensal das contribuições PIS 
(à alíquota de 0,65%) e COFINS (à alíquota de 4%) incidentes sobre as receitas do Plano de Gestão 
Administrativa - PGA, inclusive rendimentos das aplicações com a dedução do ganho oriundo de vendas 
de bens do Ativo Permanente e as receitas da Gestão Assistencial, incluindo rendimentos das aplicações, 
com a dedução dos valores utilizados para cobertura com o Plano COMPESASAÚDE. Em 2019 as 
contribuições ao PIS e a COFINS foram de, respectivamente, R$ 38 e R$ 236. 
 

10.3. Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL 
 
De acordo com a Lei no 10.426/2002 as Entidades Fechadas de Previdência Complementar são isentas da 
CSLL. 
 

11. Partes relacionadas 
 
A Entidade possui as seguintes transações com partes relacionadas: 
 
I – Patrocinadora 
 
A patrocinadora relaciona-se com a Entidade por meio do patrocínio contributivo ao Plano BD nº 02-A. 
No quadro a seguir, são demonstradas as principais operações ocorridas no período entre as 
patrocinadoras e a Entidade: 
 

 
 
 
  

R$ Mil
31/12/2019 31/12/2018

Ativo
Valores a receber - Contribuição patronal 1.437                    1.406                    
Valores a receber - Contribuições contratadas 28.891                 36.891                 
Imóvel locado pela Patrocinadora 814                        820                        

Resultado
Contribuição normal - Patronal 10.729                   10.223                   
Juros e Atualização - Contribuição Contratada 3.408                      4.203                      
Receita de locação 42                            41                            

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
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II – Participante 
 
As principais operações ocorridas no período entre a Entidade e os participantes relativos aos planos são 
as seguintes: 

 
 
III – CompesaSaúde 
 
As principais operações ocorridas no período entre a Entidade e o Plano Assistencial denominado 
CompesaSaúde são as seguintes: 
 

 
 
IV - Membros ocupantes de funções estratégicas: 
 
A Entidade possui 10 (dez) conselheiros, sendo 6 (seis) deliberativos e 4 (quatro) fiscais e 3 (três) 
diretores (incluindo o presidente).  
  
Os principais custos com remunerações e outros benefícios atribuídos a esses membros, que, no âmbito 
da Entidade, têm autoridade e responsabilidade pelo planejamento, pela direção e pelo controle das 
atividades totalizaram R$ 336 mil. 
 
 
 

R$ Mil
31/12/2019 31/12/2018

Ativo
Valores a receber - Contribuição participante 1.287                    1.262                    
Empréstimos a receber 13.630                 13.979                 
Taxa de Administração de Empréstimos a receber 282                        280                        

Passivo
Benefícios a Pagar ( 1.211)                  ( 1.176)                  

Resultado
Contribuição normal - Participante 11.121                 10.520                 
Pagamentos de benefícios ( 49.008)               ( 45.061)               
Remuneração da carteira de empréstimos 1.642                    1.697                    

R$ Mil
31/12/2019 31/12/2018

Ativo
Valores a receber - Dívida PIS e COFINS -                         455                        
Imóvel locado ao CompesaSaúde 794                        1.200                    

Resultado
Juros e Atualização - Divida PIS e COFINS 24                          65                          
Receita locação 96                          89                          
Reembolso da Gestão Assistencial 6.528                    6.129                    
Despesas administrativas - Gestão Assistencial ( 6.528)                  ( 6.129)                  

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
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12. Composição das Eliminações na Consolidação das Demonstrações Financeiras 
 
Em atendimento ao disposto na Instrução SPC n° 34, de 24 de setembro de 2009, e alterações posteriores, 
as Demonstrações financeiras devem ser apresentadas por planos de benefícios e consolidadas. A 
consolidação é efetuada utilizando o balancete auxiliar, anulando os valores da participação do fundo 
administrativo nos planos previdenciais. Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, eliminou-se as seguintes 
operaç›es que apresentavam reßexos em duplicidade. 
 

 
 

13. Outros Assuntos 
 

13.1. Criação de Novo plano 
 
Em 18/05/2016, foi encaminhado, à PREVIC, o dossiê requerendo a análise para implantação do Plano 
Misto I - CompesaPrev CD. Em 14/07/2016, a PREVIC encaminhou ofício informando que o prazo de 
análise foi prorrogado em trinta e cinco dias úteis. Em 23/08/2016, a PREVIC encaminhou parecer à 
Fundação informando quais os ajustes que deveriam ser realizados para continuidade do processo. 
Diante das inúmeras providências que precisariam ser realizadas, a COMPESAPREV solicitou 
prorrogação de cento e oitenta dias do prazo inicialmente concedido para atendimento de todos os ajustes 
solicitados por esta autarquia. Em 25/10/2016, a PREVIC informou que não seria possível prorrogar o 
prazo conforme solicitado pela Fundação e orientou que a COMPESAPREV realizasse o requerimento 
de cancelamento do processo em andamento, visando dispor do tempo necessário para a finalização de 
todos os apontamentos e, posteriormente, protocolar um novo pedido de implantação de plano de 
benefícios. Na mesma data, a Fundação formalizou o pedido de arquivamento do processo em 
tramitação. Desde julho/2016, o Atuário do Plano BD vem realizando diligências para solucionar a 
questão da migração de assistidos do Plano BD para o Plano CD, junto à PREVIC, por este entender ser 
inviável oferecer migração para os Assistidos - entendimento contrário ao da PREVIC. Diante dos 
impasses sobre o tema, a Diretoria Executiva da CompesaPrev sugeriu, em um primeiro momento, 
encaminhar à PREVIC apenas a proposta de implantação de um Plano CD sem migração, ou seja, 
um plano apenas para os não participantes do Plano BD. A Patrocinadora concordou com a posição 

Descr ição 2019 2018

Ativo
Participação no Plano de Gestão Admininstrativa

Plano BD nº 02-A 34.621 33.544       

Contr ibuição para Custeio Administrativo
Custeio administrativo a receber do plano de benefícios 316       316             

34.937 33.860       

Passivo
Participação no Fundo Admininstrativo PGA

Plano BD nº 02-A 34.621 33.544       

Contr ibuição para Custeio Administrativo
Custeio administrativo a pagar ao plano de benefícios 316       316             

34.937 33.860       

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (em milhares de reais)



FUNDAÇÃO COMPESA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA30

Fundação Compesa de Previdência e Assistência 
 
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 
(Em milhares reais) 

 
.28.  

 

adotada pela Diretoria Executiva da CompesaPrev e autorizou a proposta de implantação do Plano CD 
sem migração. O Dossiê referente ao processo de implantação do Plano CD apenas para o não 
participante do Plano BD e fechamento do Plano BD encontra-se em análise pela Secretaria de 
Infraestrutura de Pernambuco, órgão estadual e fiscalizador da Patrocinadora. 
 

13.2. Ativo Contingente (OFND) 
 
No ano de 1986, por meio do Decreto-Lei nº 2.228, foi criado o Fundo Nacional de Desenvolvimento – 
FND, cuja constituição contou com a participação obrigatória das Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar patrocinadas por empresas públicas, inclusive a COMPESAPREV como entidade privada 
de previdência complementar fechada, onde tiveram que aplicar o equivalente a 30% de suas reservas 
técnicas (atualmente denominadas de “Provisões Matemáticas”).  Tendo em vista a publicação do Decreto-
Lei nº 2.383/87 e emissão de Circular pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico – BNDES, 
alterando o indexador de atualização monetária dos valores investidos, bem como as regras para 
utilizações dos valores aplicados, ocorreram desvantagens ao investimento realizado pelas entidades de 
previdência. A Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar – ABRAPP, 
desde o ano de 1991, ingressou em nome de suas associadas com processo judicial contra o Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico – BNDES, quanto à observância dos expurgos inflacionários 
incidentes sobre a remuneração do Fundo Nacional de Desenvolvimento. 
 
Em 29/11/2010 o processo transitou em julgado no Superior Tribunal de Justiça, tendo como relator o 
Ministro Luiz Fux e atualmente encontra-se em fase de execução mediante o Recurso Especial no 
1.163.879/RJ. 
 
Considerando que, o registro contábil da receita de investimentos decorrente dessa decisão judicial 
depende ainda de confirmações futuras e ajuste nos valores estimados, bem como de acordo com o 
Pronunciamento Técnico nº 25, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, com a 
Resolução CMN nº 3.792/09 e com a Orientação CVM nº 15/87, a COMPESAPREV não efetuou 
contabilização desse possível acréscimo aos investimentos, principalmente com o objetivo de evitar 
quaisquer registros contábeis que possam gerar dúvidas a respeito da posição financeira da entidade 
apresentada a cada exercício social. 
 
Apresentamos a seguir os fatores que, pelo princípio da prudência e pela convenção do conservadorismo, 
não é recomendável a contabilização de tal direito, razão pelo qual a COMPESAPREV manteve para 
2019, o mesmo posicionamento de 2010 a 2018: a) os advogados, contratados pela ABRAPP, apresentam 
ressalva quanto à forma de cálculo e aos próprios valores apurados para identificação do direito de cada 
entidade fechada de previdência complementar envolvida nessa ação; b) há possibilidade de ação 
rescisória sobre a decisão judicial, cujo prazo de decadência é de dois anos contados a partir de 
29/11/2010; c) o fundo de investimentos destinado para pagamento dos recursos devidos às entidades não 
publicou ou reconheceu a respectiva obrigação; d) o agente custodiante dos investimentos realizados por 
esta Fundação não tem o registro e guarda do respectivo valor mobiliário, conforme determina o Artigo 14 
da Resolução CMN nº 3.792/09; e) pelo fato de cada ativo de investimentos, em uma entidade fechada de 
previdência complementar, tratar-se de Recurso Garantidor de benefícios previdenciários, o respectivo 
registro contábil não deve ser objeto de dúvidas quanto ao valor de direito, liquidez ou prazo de realização.  
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A COMPESAPREV mantém acompanhamento acerca dos fatos posteriores à decisão judicial, no sentido 
de verificar a confirmação dos fatores acima citados para, no momento oportuno, melhor avaliar sobre a 
possibilidade de reconhecimento do respectivo direito. 
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