
O MELHOR PLANO PARA O FUTURO 
A GENTE FAZ AGORA.

A vida é sempre agora, mas é preciso viver o presente sem 
se esquecer de que muito está por vir. A Aceprev acompanha 
você em todos os seus agoras. Essa é a nossa marca.

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES 2018 › NOTAS EXPLICATIVAS
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Durante nossos exames, verificamos os saldos contábeis e analisamos a efetividade dos 
controles internos referente à data-base 31.12.18.  Verificamos, também, o cumprimento 
das normas regulamentares e legais. Foram examinadas as seguintes rubricas: 
 
 
1. Disponível - Bancos - Conta Movimento 
 

Apresenta um montante de R$135.402, cujos saldos contábeis condizem com os 
constantes dos extratos emitidos pelas Instituições Financeiras.  

 
 
2. Realizável - Gestão Previdencial 
 

  31.12.18 

Recursos a Receber   
Contribuições no mês  2.138.136 
� Patrocinadores  1.112.342 
� Participantes  938.209 
� Autopatrocinados  87.271 
� Participantes em BPD (Benef. Propor. Diferido)  313 

Depósitos judiciais/recursais  22.879 
� Depósito judicial / IRRF  22.879 

Outros realizáveis  76.961 
Total – R$1  2.237.976 

 
O saldo contábil da rubrica “Contribuições no mês” apresenta exatidão com o 
relatório “Movimento pendente de liquidação” emitido pelo Sistema Cardeal. 
Efetuamos testes de liquidação subsequente, dos valores mais relevantes, das 
contribuições dos Patrocinadores, Participantes e Autopatrocinados e não apuramos 
irregularidades. 

 
 
3. Realizável - Gestão Administrativa  

 
  31.12.18  

Contas a receber  251.797  
Contribuições para custeio (a)  249.568  
� Patrocinador(es)  240.950  
� Autopatrocinados  4.121  
� Participantes em BPD (Benefício Propor. Diferido)  4.497  

Responsabilidade de empregados  2.229  
� Adiantamento Viagem Abrapp/Sindap  322  
� Adiantamento de Férias  1.907  

Outros recursos a receber  7.716  
� Taxa de administração de empréstimos a participantes  7.716  

  
Continua... 
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Continuação...    
Despesas Antecipadas  75.380  
� Adiantamento a fornecedores de despesas a apropriar  8.792  
� Arrendamento mercantil de computadores  66.588  

Depósitos Judiciais/recursais (b)  2.446.744  
� PIS base administrativa – Depósito judicial  342.008  
� Cofins base administrativa – Depósito judicial  2.104.736  

Outros realizáveis (a)  253.817  
� Custeio administrativo dos investimentos a receber do Previdencial   251.617  
� Valores PGA a receber previdencial  2.200  

Total – R$1  3.035.454  
 
 

(a)  Os saldos contábeis apresentam exatidão com os controles extracontábeis. Efetuamos testes de liquidação 
subsequente da transferência de recursos dos fundos de gestão previdencial para os fundos de gestão PGA, não 
sendo apuradas falhas;  
 

 

(b)   Os depósitos judiciais estão sendo atualizados e condizem com os extratos fornecidos pela Caixa Econômica 
Federal, bem como, com os controles extracontábeis. Há provisão constituída para suportar tais depósitos, 
conforme demonstrado no tópico 7 – Exigível Contingencial deste relatório. 

 
 

4. Realizável – Investimentos 
 

  31.12.18 
Títulos Públicos  796.619.567 
Títulos Públicos Federais  796.619.567 
� Notas do Tesouro Nacional  796.619.567 

Créditos Privados e Depósitos  75.398.757 
Instituições Financeiras  75.398.757 
� Letras Financeiras  75.398.757 

Companhias Abertas  132.022.284 
� Debêntures  132.022.284 
� Fluxo em aberto a receber – UTE Pernambuco  2.388.895 
� Amortização fluxo em aberto – UTE Pernambuco  (2.388.895) 

Ações  150 
Companhias Abertas  150 
� Proman  150 
� Ações do Banco Nacional S/A  94.250 
� Provisão perda do Banco Nacional S/A  (94.250) 

Fundos de Investimentos  203.541.685 
� Referenciado   86.255.585  
� Renda Fixa   2.922.792  
� Ações   3.066.053  
� Multimercado   44.222.044  
� Direitos Creditórios   29.955.657  
� Participações   35.690.107  
� Imobiliário   1.429.447  

Total – R$1  1.207.582.443 
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Analisamos os relatórios de carteira emitidos pelo Controlador e Administrador 
Fiduciário dos Investimentos (Banco Itaú) observando que apresentam exatidão com 
os controles extracontábeis.  
 
Confrontamos, por amostragem, as quantidades dos investimentos com os extratos 
de custódia, emitidos pelo Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC e 
Câmara de Custódia e Liquidação – CETIP, e não detectamos irregularidades. 
 
Confrontamos os valores dos ativos com a resposta à Carta de Circularização 
recebida do Banco Itaú e não apuramos divergências de valores. 
 

 
5. Realizável - Investimentos Imobiliários 

 
  31.12.18 

Locadas a Patrocinadoras  11.963.000 
� Edificações – imóvel São Paulo  8.305.483 
� Aluguel  45.000 
� Terreno Ed. Brigadeiro Faria Lima  3.612.517 

Locadas a terceiros  6.970.077 
� Edificações – imóvel Rua Urucuia  5.860.533 
� Terreno – Imóvel Rua Urucuia  1.109.544 

Depreciação  (1.115.456) 
� Depreciação – imóvel São Paulo  (645.983) 
� Depreciação – imóvel Rua Urucuia  (469.473) 

Total – R$1  17.817.621 

 
O saldo contábil condiz com o apresentado no controle extracontábil. 

 
Conferimos os cálculos das depreciações dos imóveis ocorridas no período sob 
exame e não detectamos irregularidades. 
 
O segmento Imobiliário é composto por Fundos Imobiliários e os imóveis detalhados 
abaixo: 

 
i. R$11.317 mil - Edifício Brigadeiro Faria Lima, localizado na cidade de São Paulo,  

adquirido em dez/2002, locado à Patrocinadora Aperam Inox América do Sul 
S.A., imóvel reavaliado em maio/2016 e registrado contabilmente nas contas 
1236.04.02.01 e 1236.04.02.03 em setembro 2016, totalizando uma apropriação 
de receita de reavaliação no resultado no valor de R$1.580 mil e a próxima 
reavaliação deverá ocorrer em 2019. 

 
 
ii. R$6.501 mil - Edifício Paulo Gomes de Assis, localizado na cidade de Belo 

Horizonte, adquirido em abril/2013, locado ao Conselho Regional de Farmácia 
de Minas Gerais, imóvel reavaliado em dezembro de 2016 e registrado 
contabilmente nas contas 1236.04.03.01 e 1236.04.03.02, totalizando uma 
apropriação de receita de reavaliação no resultado no valor de R$1.241 mil e a 
próxima reavaliação deverá ocorrer em 2019. 
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6. Realizável - Empréstimos e Financiamentos 
 

 31.12.18 
� Empréstimos – Principal e Atualizações 4.603.074 

Total - R$1 4.603.074 
 
O saldo da rubrica condiz com o contemplado no relatório “Empréstimos – Resumo 
(Geral)” emitido pelo Sistema Cardeal.  
 
Constatamos que inexistem parcelas em aberto e, desta forma, não houve a 
necessidade de constituição de provisões para fazer face a possíveis perdas. 
 
Efetuamos testes, por amostragem, dos recebimentos e concessões (análise da 
documentação devidamente formalizada), não sendo apuradas inconsistências. 
 
 

7. Exigível Operacional - Gestão Previdencial  
 

  31.12.18 

Benefícios a Pagar  890 
� Contas a pagar  890 

Retenções a recolher  644.794 
� IRRF Previdencial (a)  644.794 

Recursos antecipados  97.969 
� Contribuições patrocinadores participantes autopatrocinadores - BPD  97.969 

Outras Exigibilidades  1.408.494 
� Contribuições cobertura despesa administrativa a pagar – PGA (b)  249.568 
� Outros valores a pagar  19.782 
� Valores previdenciais a pagar - PGA  2.200 
� Desoneração de contribuições normais patrocinadora (c)  1.112.453 
� IRRF a pagar processos suspensos Receita Federal  24.491 

Total – R$1  2.152.147 

 
(a)  Confrontamos o saldo contábil com o controle extracontábil, bem como, efetuamos testes de liquidação 

subsequente e não identificamos falhas;  
 

(b)  Os saldos contábeis apresentam exatidão com os controles extracontábeis. Realizamos testes de liquidação 
subsequente, conforme descrito no item 3 – Realizável – Gestão Administrativa deste relatório; e 
 

(c) Saldo relativo à desoneração de cobertura de despesa administrativa e normal dos patrocinadores, cujos valores 
são compostos quando da constituição das provisões mensais dos patrocinadores e baixados, mensalmente, 
quando do encontro de contas do Relatório WCOT. 
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8. Exigível Operacional - Gestão Administrativa 

 
  31.12.18 

Contas a pagar (a)  106.663 
� Serviços de terceiros/fornecedores/associação classe  106.663 

Provisão de férias e encargos  139.049 
� Provisão de férias – Consolidado (b)  103.254 
� Provisão de encargos de férias – Consolidado (b)  35.795 

Provisão FOPAG de remuneração variáveis (c)  469.716 
� Provisão de Folha de Pagamento de Remunerações Variáveis  469.716 

Retenções a recolher  12.779 
� IRRF serviços / PIS / Cofins / CSLL  6.532 
� INSS folha de empregados e terceiros / ISS  6.247 

Descontos de folha a pagar  133.279 
� Seguro de vida e acidentes parte empregado (a)  7.444 
� INSS / FGTS / SAT / Outros Encargos (a)  55.585 
� IRRF (a)  25.302 
� Aceprev  44.948 

Arrendamento mercantil  66.588 
� Arrendamento mercantil de computadores  66.588 

Tributos a recolher  23.573 
� PIS / Cofins provisão  23.573 

Outras exigibilidades  506 
� Valores PGA a pagar previdencial  506 

Total – R$1  952.153 

 
(a)   Confrontamos o saldo contábil com o relatório “Movimento pendente de liquidação” e efetuamos exames de 

liquidação subsequente, dos valores mais expressivos, e inexistem situações passíveis de serem reportadas; 
 

(b)   Confrontamos os saldos com o relatório “Recursos Humanos – Memórias de cálculo de provisões” emitido pelo 
Sistema Cardeal e não identificamos irregularidades; e 

 
(c)  O saldo condiz com o controle extracontábil que é elaborado com base no Orçamento de 2018, que foi por nós 

verificado. 
 

 
9. Exigível Operacional - Investimentos 

 
  31.12.18 

Empréstimos e financiamentos  10.173 
� Empréstimos - principal  722 
� Empréstimos – IOF (b)  1.735 
� Administração carteira empréstimos a transferir para PGA (a)  7.716 

Outras Exigibilidades  265.887 
� Custeio administrativo dos investimentos a pagar PGA (a)  251.617 
� Provisão taxa de custódia/controladoria (c)  14.270 

Total – R$1  276.060 
 
(a)   Os saldos contábeis apresentam exatidão com os controles extracontábeis. Efetuamos testes de liquidação 

subsequente, conforme descrito no item 3 – Realizável – Gestão Administrativa deste relatório;  



 
REL-19/041 7 
 
 

(b)   Confrontamos o saldo contábil com o relatório “Movimento pendente de liquidação” e efetuamos exames de 
liquidação subsequente e não detectamos falhas; e 

 
(c)  Refere-se aos percentuais dos planos AMIB e PBA, 94% e 6%, respectivamente, das taxas de custódia, cujo saldo 

condiz com o constante no “Relatório de Demonstrativo de Caixa”. 
 
 

10. Exigível Contingencial 
 

  31.12.18 

Gestão Previdencial   
Provisão  12.254.789 
� Provisão para contingências (a)  12.254.789 

Gestão Administrativa   
Provisão (b)  2.446.744 
� PIS base administrativa demanda judicial  342.008 
� Cofins base administrativa demanda judicial  2.104.736 

Total – R$1  14.701.533 
 

(a)  Examinamos as planilhas de contingências, elaboradas pelo Jurídico da Entidade, e constatamos que as 
provisões contábeis constituídas estão em conformidade com as mesmas; e 

 
(b)  Os saldos contábeis condizem com os controles extracontábeis e foram constituídas tais provisões para suportar os 

depósitos judiciais efetuados, conforme descrito no tópico 3 – Realizável – Gestão Administrativa deste relatório. 
 
 

11. Patrimônio Social 
 

31.12.18  
Provisões matemáticas 1.132.556.998  

Benefícios concedidos 599.556.011  

� Contribuição definida  249.562.619   
� Benefício definido estruturado em regime capitalização  349.993.392   

Benefícios a conceder 442.558.651  

� Contribuição definida 423.404.498  
� Valor atual dos benefícios futuros programados 17.425.072  
� Valor atual dos benefícios futuros não programados 1.729.081  

Equilíbrio Técnico 90.442.336  

� Superávit técnico acumulado 90.442.336  
Fundos 84.878.176  
Fundos Previdenciais 82.253.889  

� Reversão de saldo por exigência regulamentar 52.911.069  
� Outros previstos em Nota Técnica Atuarial 29.342.820  

Fundos Administrativos 2.572.299  

� Plano de Gestão Administrativa 2.572.299  

Fundos dos Investimentos 51.987  

� Empréstimos a Participantes 51.987  

Total - R$1 1.217.435.173  
 



 
REL-19/041 8 

 
 
Os estudos atuariais do Plano Previdencial foram elaborados pela empresa de 
consultoria atuarial MERCER HUMAN RESOURCE CONSULTING LTDA, que assina a 
respectiva Nota Técnica Atuarial e é a responsável pelos cálculos e estudos atuariais, 
seja perante a massa de Participantes, os órgãos públicos fiscalizadores e a própria 
ACEPREV. Confrontamos os valores registrados pela Contabilidade com os 
apresentados nos Pareceres Atuariais e não apuramos inconformidades. 
 
Relativamente às Provisões Matemáticas, verificamos que estão acobertadas pelos 
Investimentos da Entidade.  
 
 

12. Revisão Analítica das Contas de Resultado - Balancete Consolidado 
 
Examinamos, por amostragem, a documentação suporte das variações mais 
relevantes, ocorridas no 2º semestre de 2018, e não detectamos situações que 
devessem ser reportadas. 
 
 

13. Atas de Reuniões  
 

Não nos foram apresentadas nem fornecidas cópias das Atas relativas às reuniões da 
Diretoria Executiva, realizadas no exercício de 2018, caracterizando uma limitação de 
escopo de nossos trabalhos. 

 
 

CONCLUSÃO 
               
Os trabalhos auditoriais, na data-base de 31.12.18, levados a efeito junto à Acesita 
Previdência Privada - ACEPREV, à base de amostragem e relevância, não evidenciaram 
casos que pudessem ser considerados como deficiência e/ou ineficácia de controles 
internos, bem como qualquer descumprimento de normas legais e regulamentares, 
exceto quanto ao reportado no tópico 13 retro. 

 
*    *    * 

 













BELO HORIZONTE
Av. Assis Chateaubriand, nº 264, 2º andar - CEP 30.150-100 - Belo Horizonte - MG 

E-mail: inox.aceprev@aperam.com
Telefone: (31) 3048-6318 / 6317 - Fax: (31) 3048-6284

TIMÓTEO
Praça 1º de Maio, nº 9 - Centro - CEP 35.180-018 - Timóteo - MG 

E-mail: inox.aceprevusina@aperam.com
Telefone: (31) 3849-7001 / 7408 - Fax: (31) 3849-7004
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