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RESO LUÇÃO  CG PC Nº   05    , DE   30   DE    JANEIRO   DE   2002.  
 
 

D ispõe sobr e as nor m as ger ais que r egul am  os pr ocedi m entos 
cont ábei s das entidades fechadas de previ dênci a com plem entar. 

 
 
 O  PLENÁRIO  DO  CO NSELH O  DE G ESTÃO  DA PREVIDÊNCIA  CO M PLEM ENTAR, em  
sua  63ª Reunião Ordinária, real izada no dia 17 de janei ro de 2002,  no uso da com petênci a est abel eci da no 
art. 74 da Lei  Com plem entar nº 109,  de 29 de m aio de 2001,  e 
 
 Consi derando a n ecessi dade de at ual ização das nor m as ger ais de cont abi lidade,  que r egul am  os 
procedi m entos cont ábei s das Entidades Fechadas de Previ dênci a Com plem entar - EFPC; 
 
 Consi derando as sugest ões dos cont abi listas e dem ais prof issi onai s integrantes do si stem a fechado de 
previ dênci a com plem entar; 
 
 Consi derando a necessi dade de assegur ar a t ranspar ênci a da gest ão dos pl anos de benef íci os das 
EFPC; 
 
 Consi derando a cont ínua necessi dade de obtenção de inform ações, com  segur ança e preci são;  
 
 RESOLVE: 
 
 Ar t. 1º  Aprovar  os anexos a est a Resolução,  abai xo relaci onados:  
 
 I     - ANEXO A - Plani ficação Contábi l Padrão; 
 
 I I   - ANEXO B - Função e Funci onam ento das Contas;  
 
 I II - ANEXO C - M odelos e Inst ruções de Preenchi m ento das Dem onstrações Contábei s;  
 
 I V  - ANEXO D - M odelo e Inst ruções de Preenchi m ento do Orçam ento Geral ; 
 
 V   - ANEXO E - Norm as de Procedi m entos Contábei s. 
 
 Ar t. 2º   As nor m as ger ais def inidas nest a Resol ução dever ão ser  obser vadas nos r egi stros e 
procedi m entos cont ábei s referentes ao exer cíci o de 2002,  incl usi ve.  
 
 Ar t. 3º  Revogar  a Resolução CGPC nº 01, de 11 de m aio de 1999 e,  consequent em ente, a Portaria 
M PAS nº 4.858,  de 26 de novem bro de 1998,  republ icada em  17 de fever eiro de 1999 e retificada em  17 de 
dezem bro de 1999,  e dem ais disposi ções em  cont rário. 
 
 Ar t. 4º  Esta Resolução entra em  vi gor na data de sua publ icação.  
 
 
 

Robert o Brant  
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ANEXO  A 
 

PLANIFICAÇÃO  CO NTÁBIL PADRÃO  
 
 
I - CARACTERÍSTICAS 
 
O  Plano de Cont as é f orm ado por  codi ficação al fanum érica.  A par te num ér ica ( códi go) é f orm ada por  oi to dí gitos,  
enquant o a par te al fabét ica ( título) dest ina-se à descr ição da cont a. Est a codi ficação não poder á, em  hi pótese 
algum a, ser  alterada pelas Entidades Fechadas de Pr evi dênci a Com plem entar - EFPC, sem  a autorização expr essa 
da Secr etaria de Pr evi dênci a Com plem entar, a quem  com pet e, com  excl usi vidade,  a deci são e a det erm inação 
relativa a quai squer  m odi ficações a ser em  introduzi das na Pl anificação Cont ábil Padr ão, per m itindo-se som ent e o 
detalham ento em  função das respect ivas necessi dades operaci onais.  
 
II - SEG REG AÇÃO  PO R PLANO S 
 
As EFPC dever ão apresent ar, m ensalm ente, balancet es por Plano de Benefícios,  balancet e de O perações Com uns, 
no caso da entidade adotar a adm inistração unifundos de invest im entos,  além  do balancet e Consol idado.  
 
III - SEG REG AÇÃO  ENTRE PRO G RAM AS 
 
M antém -se a cont abi lização em  separ ado dos Pr ogram as Pr evi denci al, Assi stenci al, Adm inistrativo e de 
Invest im entos.  As transf erênci as interprogram as são perm itidas,  e devem  ser  obrigatoriam ente registradas.  È vedada 
a transf erênci a de recur sos entre os Program as Previ denci al e Assistenci al. 
 
IV - ESTRUTURA DE CO NTAS 
 
Em  conseqüênci a do expost o, adotou-se a segui nte Estrutura de Form ação de Contas:  
 
Código:  Cont a:        Pr ogram a de O rigem :  
1. -  ATI VO          -  
1.1 -    D isponí vel        I nvest im entos 
1.2 -    Realizável         -  
1.2.1 -       Program a Previ denci al     Pr evi denci al 
1.2.2 -       Program a Assistenci al     Assi stenci al 
1.2.3 -       Program a Adm inistrativo     Adm i nistrativo 
1.2.4       Program a de Invest im entos     I nvest im entos 
1.3 -    Perm anente       Adm i nistrativo 
1.3.1 -       Im obilizado       Adm i nistrativo 
1.3.2 -       D iferido       Adm i nistrativo 
2. -  PASSIVO         -  
2.1 -    Exigível  O peraci onal        -  
2.1.1 -       Program a Previ denci al     Pr evi denci al 
2.1.2 -       Program a Assistenci al     Assi stenci al 
2.1.3 -       Program a Adm inistrativo     Adm i nistrativo 
2.1.4 -       Program a de Invest im entos     I nvest im entos 
2.2 -    Exigível  Contingenci al       -  
2.2.1 -       Program a Previ denci al     Pr evi denci al 
2.2.2 -       Program a Assistenci al     Assi stenci al 
2.2.3 -       Program a Adm inistrativo     Adm i nistrativo 
2.2.4 -       Program a de Invest im entos     I nvest im entos 
2.3 -    Exigível  Atuarial      Pr evi denci al 
2.3.1 -       Provi sões M atem áticas     Pr evi denci al  
2.3.2 -       Provi sões para Ajust es no Plano    Pr evi denci al 
2.4 -    Reservas e Fundos       -  
2.4.1 -       Superávi t Técni co Acum ulado    Pr evi denci al 
2.4.2 -       (-) Défici t Técni co Acum ulado    Pr evi denci al 
2.4.3 -       Fundos        -  
2.4.3.1 -          Program a Previ denci al     Pr evi denci al 
2.4.3.2 -          Program a Assistenci al     Assi stenci al 
2.4.3.3 -          Program a Adm inistrativo     Adm i nistrativo 
2.4.3.4 -          Program a de Invest im entos    I nvest im entos 
3. -  PRO G RAM A PREVIDENCIAL     Pr evi denci al 
3.1 -    Recursos Coletados      Pr evi denci al 
3.2 -    Recursos Utilizados      Pr evi denci al 
3.3 -    Constituições/ Reversões de Contingênci as   Pr evi denci al 
3.4 -    Transf erênci as Interprogram as    Pr evi denci al 
3.5 -    Constituições/ Reversões de Provi sões Atuar iais  Pr evi denci al 
3.5.1 -       Provi sões M atem áticas     Pr evi denci al 
3.5.2 -       Provi sões para Ajust es no Plano    Pr evi denci al 
3.6 -    Constituições/ Reversões de Fundos    Pr evi denci al 
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3.7 -    Destinação do Superávi t/Défici t Técni co do Exercício  Pr evi denci al 
3.9 -    O perações Transi tórias     Pr evi denci al 
4. -  PRO G RAM A ASSISTENCIAL     Assi stenci al 
4.1 -    Recursos Coletados      Assi stenci al 
4.2 -      Recursos Utilizados      Assi stenci al 
4.3 -    Constituições/ Reversões de Contingênci as   Assi stenci al 
4.4 -    Transf erênci as Interprogram as    Assi stenci al 
4.6 -    Constituições/ Reversões de Fundos    Assi stenci al 
4.9 -    O perações Transi tórias     Assi stenci al 
5.  -  PRO G RAM A ADM INISTRATIVO     Adm i nistrativo 
5.1 -    Receitas       Adm i nistrativo 
5.2 -    Despesas       Adm i nistrativo 
5.3 -    Constituições/ Reversões de Contingênci as   Adm i nistrativo 
5.4 -    Transf erênci as Interprogram as    Adm i nistrativo 
5.6 -    Constituições/ Reversões de Fundos    Adm i nistrativo 
5.9 -    O perações Transi tórias     Adm i nistrativo 
6.  -  PRO G RAM A DE INVESTIM ENTO S    I nvest im entos 
6.1 -    Rendas/ Variações Líquidas     I nvest im entos 
6.3 -    Constituições/ Reversões de Contingênci as   I nvest im entos 
6.4 -    Transf erênci as Interprogram as    I nvest im entos 
6.6 -    Constituições/ Reversões de Fundos    I nvest im entos 
6.9 -    O perações Transi tórias     I nvest im entos 
7. -  ENCERRAM ENTO  DO  EXERCÍCIO      -  

 
V - PLANIFICAÇÃO  CO NTÁBIL PADRÃO  
 
Código: Cont a: 
1.0.0.0.00.00 ATI VO  
1.1.0.0.00.00 DI SPO NÍVEL 
1.1.1.0.00.00 I M EDIATO  
1.1.2.0.00.00 VI NCULADO  
1.1.9.0.00.00 SEG REG AÇÃO  DE PLANO S - D ISPO NÍVEL 
1.2.0.0.00.00 REALI ZÁVEL 
1.2.1.0.00.00 PRO G RAM A PREVIDENCIAL 
1.2.1.1.00.00 RECURSO S A RECEBER 
1.2.1.1.01.00 CO NTRIBUIÇÕ ES NO RM AIS DO  M ÊS 
1.2.1.1.01.01 PATRO CINADO R(ES) 
1.2.1.1.01.02 PARTI CIPANTES 
1.2.1.1.01.03 AUTO FINANCIADO S 
1.2.1.1.02.00 CO NTRIBUIÇÕ ES NO RM AIS EM  ATRASO  
1.2.1.1.02.01 PATRO CINADO R(ES) 
1.2.1.1.02.02 PARTI CIPANTES 
1.2.1.1.02.03 AUTO FINANCIADO S 
1.2.1.1.03.00 CO NTRIBUIÇÕ ES EXTRAO RDINÁRIAS DO  M ÊS 
1.2.1.1.03.01 PATRO CINADO R(ES) 
1.2.1.1.03.02 PARTI CIPANTES 
1.2.1.1.03.03 AUTO FINANCIADO S 
1.2.1.1.04.00 CO NTRIBUIÇÕ ES EXTRAO RDINÁRIAS EM  ATRASO  
1.2.1.1.04.01 PATRO CINADO R(ES) 
1.2.1.1.04.02 PARTI CIPANTES 
1.2.1.1.04.03 AUTO FINANCIADO S 
1.2.1.1.05.00 CO NTRIBUIÇÕ ES SO BRE 13º SALÁRIO  
1.2.1.1.05.01 PATRO CINADO R(ES) 
1.2.1.1.05.02 PARTI CIPANTES 
1.2.1.1.05.03 AUTO FINANCIADO S 
1.2.1.1.06.00 CO NTRIBUIÇÕ ES CO NTRATADAS 
1.2.1.1.06.01 CO NTRIBUIÇÕ ES EM  ATRASO  CO NTRATADAS 
1.2.1.1.06.02 SERVIÇO  PASSADO  CO NTRATADO  
1.2.1.1.06.03 DÉFI CIT TÉCNICO  CO NTRATADO  
1.2.1.1.06.98 O UTRAS CO NTRATAÇÕ ES CO M  PATRO CINADO R(ES) 
1.2.1.1.98.00 O UTRO S RECURSO S A RECEBER 
1.2.1.2.00.00 UTI LIZAÇÕ ES FUTURAS 
1.2.1.3.00.00 O UTRO S REALIZÁVEIS 
1.2.2.0.00.00 PRO G RAM A ASSISTENCIAL 
1.2.2.1.00.00 RECURSO S A RECEBER 
1.2.2.1.01.00 CO NTRIBUIÇÕ ES DO  M ÊS 
1.2.2.1.01.01 PATRO CINADO R(ES) 
1.2.2.1.01.02 PARTI CIPANTES 
1.2.2.1.01.03 AUTO FINANCIADO S 
1.2.2.1.02.00 CO NTRIBUIÇÕ ES EM  ATRASO  
1.2.2.1.02.01 PATRO CINADO R(ES) 



# 4 # 

1.2.2.1.02.02 PARTI CIPANTES 
1.2.2.1.02.03 AUTO FINANCIADO S 
1.2.2.1.03.00 CO NTRIBUIÇÕ ES SO BRE 13º SALÁRIO  
1.2.2.1.03.01 PATRO CINADO R(ES) 
1.2.2.1.03.02 PARTI CIPANTES 
1.2.2.1.03.03 AUTO FINANCIADO S 
1.2.2.1.04.00 CO NTRIBUIÇÕ ES CO NTRATADAS 
1.2.2.1.04.01 CO NTRIBUIÇÕ ES EM  ATRASO  CO NTRATADAS 
1.2.2.1.04.98 O UTRAS CO NTRATAÇÕ ES CO M  PATRO CINADO R(ES) 
1.2.2.1.98.00 O UTRO S RECURSO S A RECEBER 
1.2.2.2.00.00 UTI LIZAÇÕ ES FUTURAS 
1.2.2.3.00.00 O UTRO S REALIZÁVEIS 
1.2.3.0.00.00 PRO G RAM A ADM INISTRATIVO  
1.2.3.1.00.00 RECEITAS A RECEBER 
1.2.3.2.00.00 DESPESAS FUTURAS 
1.2.3.3.00.00 O UTRO S REALIZÁVEIS 
1.2.3.9.00.00 SEG REG AÇÃO  DE PLANO S - ADM INISTRATIVO  
1.2.4.0.00.00 PRO G RAM A DE INVESTIM ENTO S 
1.2.4.1.00.00 RENDA FIXA 
1.2.4.1.01.00 TÍ TULO S DE RESPO NSABILIDADE DO  G O VERNO  FEDERAL 
1.2.4.1.01.01 BÔ NUS DO  TESO URO  NACIO NAL 
1.2.4.1.01.02 NO TAS DO  TESO URO  NACIO NAL 
1.2.4.1.01.03 LETRAS DO  TESO URO  NACIO NAL 
1.2.4.1.01.04 LETRAS FINANCEIRAS DO  TESO URO  
1.2.4.1.01.05 Q UO TAS E O BRIG AÇÕ ES DO  FUNDO  NACIO NAL DE DESENVO LVIM ENTO  
1.2.4.1.01.06 TÍ TULO S DA DÍVIDA AG RÁRIA 
1.2.4.1.01.07 TÍ TULO S DO  BNDES 
1.2.4.1.01.08 CERTIFICADO S DE PRIVATIZAÇÃO  
1.2.4.1.01.09 TÍ TULO S DE RESPO NSABILIDADE DO  BANCO  CENTRAL 
1.2.4.1.01.10 CRÉDITO S SECURITIZADO S DO  TESO URO  NACIO NAL 
1.2.4.1.01.11 TÍ TULO S DE DESENVO LVIM ENTO  ECO NÔ M ICO  
1.2.4.1.01.98 O UTRO S TÍTULO S DE RESPO NSABILIDADE DO  G O VERNO  FEDERAL 
1.2.4.1.02.00 TÍ TULO S DE RESPO NSABILIDADE DO S G O VERNO S ESTADUAIS 
1.2.4.1.03.00 TÍ TULO S DE RESPO NSABILIDADE DO S G O VERNO S M UNICIPAIS 
1.2.4.1.04.00 APLI CAÇÕ ES EM  INSTITUIÇÕ ES FINANCEIRAS 
1.2.4.1.04.01 CADERNETAS DE PO UPANÇA 
1.2.4.1.04.02 CÉDULAS HIPO TECÁRIAS 
1.2.4.1.04.03 CERTIFICADO S DE DEPÓ SITO S BANCÁRIO S 
1.2.4.1.04.04 RECIBO S DE DEPÓ SITO S BANCÁRIO S 
1.2.4.1.04.05 LETRAS DE CÂM BIO  
1.2.4.1.04.06 LETRAS HIPO TECÁRIAS 
1.2.4.1.04.07 LETRAS IM O BILIÁRIAS 
1.2.4.1.04.08 Q UO TAS DE FUNDO S DE INVESTIM ENTO S FINANCEIRO S - RENDA FIXA 
1.2.4.1.04.09 FUNDO S DE APLICAÇÕ ES EM  Q UO TAS DE FUNDO S INVEST. FINANCEIRO S - RENDA FIXA 
1.2.4.1.04.10 Q UO TAS DE FUNDO S DE INVESTIM ENTO S NO  EXTERIO R 
1.2.4.1.04.11 DEBÊNTURES CO NVERSÍVEIS 
1.2.4.1.04.12 DEBÊNTURES NÃO  CO NVERSÍVEIS 
1.2.4.1.04.13 CERTIFICADO S DE RECEBÍVEIS IM O BILIÁRIO S 
1.2.4.1.04.98 O UTRAS APLICAÇÕ ES EM  INSTITUIÇÕ ES FINANCEIRAS 
1.2.4.1.05.00 TÍ TULO S DE EM PRESAS 
1.2.4.1.05.01 O BRIG AÇÕ ES DE EM PRESAS 
1.2.4.1.05.02 DEBÊNTURES CO NVERSÍVEIS 
1.2.4.1.05.03 DEBÊNTURES NÃO  CO NVERSÍVEIS 
1.2.4.1.05.04 NO TAS PRO M ISSÓ RIAS DE DISTRIBUIÇÃO  PÚBLICA 
1.2.4.1.05.05 CERTIFICADO S DE CO M PRA/VENDA A TERM O  DE ENERG IA ELÉTRICA 
1.2.4.1.05.06 CÉDULAS PIG NO RATÍCIAS DE DEBÊNTURES 
1.2.4.1.05.98 O UTRO S TÍTULO S DE EM PRESAS 
1.2.4.1.06.00 I NVESTIM ENTO S AG RÍCO LAS 
1.2.4.1.06.01 CÉDULAS DE CRÉDITO S RURAIS 
1.2.4.1.06.02 NO TAS PRO M ISSÓ RIAS RURAIS 
1.2.4.1.06.03 CÉDULAS DE PRO DUTO S RURAIS 
1.2.4.1.06.04 CERTIFICADO S DE M ERCADO RIAS 
1.2.4.1.06.98 O UTRO S INVESTIM ENTO S AG RÍCO LAS 
1.2.4.1.98.00 O UTRO S INVESTIM ENTO S DE RENDA FIXA 
1.2.4.1.99.00 SEG REG AÇÃO  DE PLANO S - RENDA FIXA 
1.2.4.2.00.00 RENDA VARIÁVEL 
1.2.4.2.01.00 M ERCADO  DE AÇÕ ES 
1.2.4.2.01.01 À VISTA 
1.2.4.2.01.02 A TERM O  
1.2.4.2.01.03 FUTURO  
1.2.4.2.01.04 O PÇÕ ES 
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1.2.4.2.01.05 RESG ATÁVEIS 
1.2.4.2.01.06 BÔ NUS DE SUBSCRIÇÕ ES DE AÇÕ ES 
1.2.4.2.01.07 EM PRÉSTIM O S DE AÇÕ ES 
1.2.4.2.01.08 CERTIFICADO S DE DEPÓ SITO S DE AÇÕ ES 
1.2.4.2.01.98 O UTRO S TÍTULO S DO  M ERCADO  DE AÇÕ ES 
1.2.4.2.02.00 BO LSA DE M ERCADO RIAS E DE FUTURO S 
1.2.4.2.03.00 M ERCADO  DE O URO  
1.2.4.2.03.01 O URO  - CO NTRATO S A TERM O   
1.2.4.2.03.02 O URO  - FÍSICO  
1.2.4.2.04.00 FUNDO S DE INVESTIM ENTO S 
1.2.4.2.04.01 Q UO TAS DE FUNDO S DE AÇÕ ES 
1.2.4.2.04.02 Q UO TAS DE FUNDO S DE INVESTIM ENTO S FINANCEIRO S - RENDA VARIÁVEL 
1.2.4.2.04.03 FUNDO S DE APLICAÇÕ ES EM  Q UO TAS DE FUNDO S INVEST. FINANC. - RENDA VARIÁVEL 
1.2.4.2.98.00 O UTRO S INVESTIM ENTO S DE RENDA VARIÁVEL 
1.2.4.2.99.00 SEG REG AÇÃO  DE PLANO S - RENDA VARIÁVEL 
1.2.4.3.00.00 I NVESTIM ENTO S IM O BILIÁRIO S  
1.2.4.3.01.00 TERRENO S 
1.2.4.3.02.00 EM  CO NSTRUÇÃO  
1.2.4.3.03.00 EDI FICAÇÕ ES 
1.2.4.3.03.01 USO  PRÓ PRIO  
1.2.4.3.03.02 LO CADAS A PATRO CINADO R(ES) 
1.2.4.3.03.03 LO CADAS A TERCEIRO S 
1.2.4.3.04.00 PARTI CIPAÇÕ ES 
1.2.4.3.04.01 SHO PPING  CENTER 
1.2.4.3.04.02 CO M PLEXO  HO TELEIRO  
1.2.4.3.04.03 CO M PLEXO  DE ENTRETENIM ENTO  
1.2.4.3.04.04 CO M PLEXO  HO SPITALAR 
1.2.4.3.05.00 DI REITO S EM  ALIENAÇÕ ES DE INVESTIM ENTO S IM O BILIÁRIO S 
1.2.4.3.06.00 FUNDO S DE INVESTIM ENTO S IM O BILIÁRIO S 
1.2.4.3.98.00 O UTRO S INVESTIM ENTO S IM O BILIÁRIO S 
1.2.4.3.99.00 SEG REG AÇÃO  DE PLANO S - INVESTIM ENTO S IM O BILIÁRIO S 
1.2.4.4.00.00 O PERAÇÕ ES CO M  PARTICIPANTES 
1.2.4.4.01.00 EM PRÉSTIM O S  
1.2.4.4.02.00 FI NANCIAM ENTO S IM O BILIÁRIO S 
1.2.4.8.00.00 O UTRO S INVESTIM ENTO S 
1.2.4.8.01.00 CO -PARTICIPAÇÕ ES 
1.2.4.8.02.00 O PERAÇÕ ES DE EM PRÉSTIM O S CO M  PATRO CINADO R(ES) 
1.2.4.8.98.00 O UTRO S 
1.2.4.8.99.00 SEG REG AÇÃO  DE PLANO S - O UTRO S INVESTIM ENTO S 
1.3.0.0.00.00 PERM ANENTE 
1.3.1.0.00.00 I M O BILIZADO  
1.3.1.1.00.00 BENS M Ó VEIS 
1.3.1.2.00.00 BENS IM Ó VEIS 
1.3.1.9.00.00 SEG REG AÇÃO  DE PLANO S - IM O BILIZADO  
1.3.2.0.00.00 DI FERIDO  
1.3.2.1.00.00 G ASTO S CO M  IM PLANTAÇÃO , REO RG ANIZAÇÃO  E DESENVO LVIM ENTO  
1.3.2.9.00.00 SEG REG AÇÃO  DE PLANO S - D IFERIDO  
2.0.0.0.00.00 PASSI VO  
2.1.0.0.00.00 EXI G ÍVEL O PERACIO NAL 
2.1.1.0.00.00 PRO G RAM A PREVIDENCIAL 
2.1.1.1.00.00 UTI LIZAÇÕ ES A PAG AR 
2.1.1.2.00.00 RECURSO S FUTURO S 
2.1.1.8.00.00 O UTRAS EXIG IBILIDADES 
2.1.2.0.00.00 PRO G RAM A ASSISTENCIAL 
2.1.2.1.00.00 UTI LIZAÇÕ ES A PAG AR 
2.1.2.2.00.00 RECURSO S FUTURO S 
2.1.2.8.00.00 O UTRAS EXIG IBILIDADES 
2.1.3.0.00.00 PRO G RAM A ADM INISTRATIVO  
2.1.3.1.00.00 DESPESAS A PAG AR 
2.1.3.2.00.00 RECEITAS FUTURAS 
2.1.3.8.00.00 O UTRAS EXIG IBILIDADES 
2.1.3.9.00.00 SEG REG AÇÃO  DE PLANO S - ADM INISTRATIVO  
2.1.4.0.00.00 PRO G RAM A DE INVESTIM ENTO S 
2.1.4.1.00.00 RENDA FIXA 
2.1.4.1.01.00 TÍ TULO S DE RESPO NSABILIDADE DO  G O VERNO  FEDERAL 
2.1.4.1.01.01 BÔ NUS DO  TESO URO  NACIO NAL 
2.1.4.1.01.02 NO TAS DO  TESO URO  NACIO NAL 
2.1.4.1.01.03 LETRAS DO  TESO URO  NACIO NAL 
2.1.4.1.01.04 LETRAS FINANCEIRAS DO  TESO URO  
2.1.4.1.01.05 Q UO TAS E O BRIG AÇÕ ES DO  FUNDO  NACIO NAL DE DESENVO LVIM ENTO  
2.1.4.1.01.06 TÍ TULO S DA DÍVIDA AG RÁRIA 
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2.1.4.1.01.07 TÍ TULO S DO  BNDES 
2.1.4.1.01.08 CERTIFICADO S DE PRIVATIZAÇÃO  
2.1.4.1.01.09 TÍ TULO S DE RESPO NSABILIDADE DO  BANCO  CENTRAL 
2.1.4.1.01.10 CRÉDITO S SECURITIZADO S DO  TESO URO  NACIO NAL 
2.1.4.1.01.11 TÍ TULO S DE DESENVO LVIM ENTO  ECO NÔ M ICO  
2.1.4.1.01.98 O UTRO S TÍTULO S DE RESPO NSABILIDADE DO  G O VERNO  FEDERAL 
2.1.4.1.02.00 TÍ TULO S DE RESPO NSABILIDADE DO S G O VERNO S ESTADUAIS 
2.1.4.1.03.00 TÍ TULO S DE RESPO NSABILIDADE DO S G O VERNO S M UNICIPAIS 
2.1.4.1.04.00 APLI CAÇÕ ES EM  INSTITUIÇÕ ES FINANCEIRAS 
2.1.4.1.04.01 CADERNETAS DE PO UPANÇA 
2.1.4.1.04.02 CÉDULAS HIPO TECÁRIAS 
2.1.4.1.04.03 CERTIFICADO S DE DEPÓ SITO S BANCÁRIO S 
2.1.4.1.04.04 RECIBO S DE DEPÓ SITO S BANCÁRIO S 
2.1.4.1.04.05 LETRAS DE CÂM BIO  
2.1.4.1.04.06 LETRAS HIPO TECÁRIAS 
2.1.4.1.04.07 LETRAS IM O BILIÁRIAS 
2.1.4.1.04.08 Q UO TAS DE FUNDO S DE INVESTIM ENTO S FINANCEIRO S - RENDA FIXA 
2.1.4.1.04.09 FUNDO S DE APLICAÇÕ ES EM  Q UO TAS DE FUNDO S INVEST. FINANCEIRO S - RENDA FIXA 
2.1.4.1.04.10 Q UO TAS DE FUNDO S DE INVESTIM ENTO S NO  EXTERIO R 
2.1.4.1.04.11 DEBÊNTURES CO NVERSÍVEIS 
2.1.4.1.04.12 DEBÊNTURES NÃO  CO NVERSÍVEIS 
2.1.4.1.04.13 CERTIFICADO S DE RECEBÍVEIS IM O BILIÁRIO S 
2.1.4.1.04.98 O UTRAS APLICAÇÕ ES EM  INSTITUIÇÕ ES FINANCEIRAS 
2.1.4.1.05.00 TÍ TULO S DE EM PRESAS 
2.1.4.1.05.01 O BRIG AÇÕ ES DE EM PRESAS 
2.1.4.1.05.02 DEBÊNTURES CO NVERSÍVEIS 
2.1.4.1.05.03 DEBÊNTURES NÃO  CO NVERSÍVEIS 
2.1.4.1.05.04 NO TAS PRO M ISSÓ RIAS DE DISTRIBUIÇÃO  PÚBLICA 
2.1.4.1.05.05 CERTIFICADO S DE CO M PRA/VENDA A TERM O  DE ENERG IA ELÉTRICA 
2.1.4.1.05.06 CÉDULAS PIG NO RATÍCIAS DE DEBÊNTURES 
2.1.4.1.05.98 O UTRO S TÍTULO S DE EM PRESAS 
2.1.4.1.06.00 I NVESTIM ENTO S AG RÍCO LAS 
2.1.4.1.06.01 CÉDULAS DE CRÉDITO S RURAIS 
2.1.4.1.06.02 NO TAS PRO M ISSÓ RIAS RURAIS 
2.1.4.1.06.03 CÉDULAS DE PRO DUTO S RURAIS 
2.1.4.1.06.04 CERTIFICADO S DE M ERCADO RIAS 
2.1.4.1.06.98 O UTRO S INVESTIM ENTO S AG RÍCO LAS 
2.1.4.1.98.00 O UTRO S INVESTIM ENTO S DE RENDA FIXA 
2.1.4.1.99.00 SEG REG AÇÃO  DE PLANO S - RENDA FIXA 
2.1.4.2.00.00 RENDA VARIÁVEL 
2.1.4.2.01.00 M ERCADO  DE AÇÕ ES 
2.1.4.2.01.01 À VISTA 
2.1.4.2.01.02 A TERM O  
2.1.4.2.01.03 FUTURO  
2.1.4.2.01.04 O PÇÕ ES 
2.1.4.2.01.05 RESG ATÁVEIS 
2.1.4.2.01.06 BÔ NUS DE SUBSCRIÇÕ ES DE AÇÕ ES 
2.1.4.2.01.07 EM PRÉSTIM O S DE AÇÕ ES 
2.1.4.2.01.08 CERTIFICADO S DE DEPÓ SITO S DE AÇÕ ES 
2.1.4.2.01.98 O UTRO S TÍTULO S DO  M ERCADO  DE AÇÕ ES 
2.1.4.2.02.00 BO LSA DE M ERCADO RIAS E DE FUTURO S 
2.1.4.2.03.00 M ERCADO  DE O URO  
2.1.4.2.03.01 O URO  - CO NTRATO S A TERM O  
2.1.4.2.03.02 O URO  - FÍSICO  
2.1.4.2.04.00 FUNDO S DE INVESTIM ENTO S 
2.1.4.2.04.01 Q UO TAS DE FUNDO S DE AÇÕ ES 
2.1.4.2.04.02 Q UO TAS DE FUNDO S DE INVESTIM ENTO S FINANCEIRO S - RENDA VARIÁVEL 
2.1.4.2.04.03 FUNDO S DE APLICAÇÕ ES EM  Q UO TAS DE FUNDO S INVEST. FINANC. - RENDA VARIÁVEL 
2.1.4.2.98.00 O UTRO S INVESTIM ENTO S DE RENDA VARIÁVEL 
2.1.4.2.99.00 SEG REG AÇÃO  DE PLANO S - RENDA VARIÁVEL 
2.1.4.3.00.00 I NVESTIM ENTO S IM O BILIÁRIO S  
2.1.4.3.01.00 TERRENO S 
2.1.4.3.02.00 EM  CO NSTRUÇÃO  
2.1.4.3.03.00 EDI FICAÇÕ ES 
2.1.4.3.03.01 USO  PRÓ PRIO  
2.1.4.3.03.02 LO CADAS A PATRO CINADO R(ES) 
2.1.4.3.03.03 LO CADAS A TERCEIRO S 
2.1.4.3.04.00 PARTI CIPAÇÕ ES 
2.1.4.3.04.01 SHO PPING  CENTER 
2.1.4.3.04.02 CO M PLEXO  HO TELEIRO  
2.1.4.3.04.03 CO M PLEXO  DE ENTRETENIM ENTO  
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2.1.4.3.04.04 CO M PLEXO  HO SPITALAR 
2.1.4.3.05.00 O BRIG AÇÕ ES CO M  ALIENAÇÕ ES DE INVESTIM ENTO S IM O BILIÁRIO S 
2.1.4.3.06.00 FUNDO S DE INVESTIM ENTO S IM O BILIÁRIO S 
2.1.4.3.98.00 O UTRO S INVESTIM ENTO S IM O BILIÁRIO S 
2.1.4.3.99.00 SEG REG AÇÃO  DE PLANO S - INVESTIM ENTO S IM O BILIÁRIO S 
2.1.4.4.00.00 O PERAÇÕ ES CO M  PARTICIPANTES 
2.1.4.4.01.00 EM PRÉSTIM O S 
2.1.4.4.02.00 FI NANCIAM ENTO S IM O BILIÁRIO S 
2.1.4.5.00.00 RELACIO NADO S CO M  O  DISPO NÍVEL 
2.1.4.5.01.00 O BRIG AÇÕ ES DO  DISPO NÍVEL 
2.1.4.5.99.00 SEG REG AÇÃO  DE PLANO S - RELACIO NADO S CO M  O  DISPO NÍVEL 
2.1.4.6.00.00 O BRIG AÇÕ ES TRIBUTARIAS  
2.1.4.6.01.00 O BRIG AÇÕ ES FISCAIS 
2.1.4.6.99.00 SEG REG AÇÃO  DE PLANO S - O BRIG AÇÕ ES TRIBUTÁRIAS 
2.1.4.7.00.00 O UTRAS EXIG IBILIDADES 
2.1.4.7.01.00 O UTRAS O BRIG AÇÕ ES 
2.1.4.7.99.00 SEG REG AÇÃO  DE PLANO S - O UTRAS EXIG IBILIDADES 
2.1.4.8.00.00 O UTRO S INVESTIM ENTO S 
2.1.4.8.01.00 CO -PARTICIPAÇÕ ES 
2.1.4.8.02.00 O PERAÇÕ ES DE EM PRÉSTIM O S CO M  PATRO CINADO R(ES) 
2.1.4.8.98.00 O UTRO S 
2.1.4.8.99.00 SEG REG AÇÃO  DE PLANO S - O UTRO S INVESTIM ENTO S 
2.2.0.0.00.00 EXI G ÍVEL CO NTING ENCIAL 
2.2.1.0.00.00 PRO G RAM A PREVIDENCIAL 
2.2.1.1.00.00 CO NTING ÊNCIAS 
2.2.2.0.00.00 PRO G RAM A ASSISTENCIAL 
2.2.2.1.00.00 CO NTING ÊNCIAS 
2.2.3.0.00.00 PRO G RAM A ADM INISTRATIVO  
2.2.3.1.00.00 CO NTING ÊNCIAS 
2.2.3.9.00.00 SEG REG AÇÃO  DE PLANO S - ADM INISTRATIVO  
2.2.4.0.00.00 PRO G RAM A DE INVESTIM ENTO S 
2.2.4.1.00.00 CO NTING ÊNCIAS 
2.2.4.9.00.00 SEG REG AÇÃO  DE PLANO S - INVESTIM ENTO S 
2.3.0.0.00.00 EXI G ÍVEL ATUARIAL 
2.3.1.0.00.00 PRO VISÕ ES M ATEM ÁTICAS 
2.3.1.1.00.00 BENEFÍCIO S CO NCEDIDO S 
2.3.1.1.01.00 BENEFÍCIO S DO  PLANO  
2.3.1.1.02.00 ( -) CO NTRIBUIÇÕ ES DO (S) PATRO CINADO R(ES) SO BRE BENEFÍCIO S 
2.3.1.1.03.00 ( -) O UTRAS CO NTRIBUIÇÕ ES DA G ERAÇÃO  ATUAL 
2.3.1.2.00.00 BENEFÍCIO S A CO NCEDER 
2.3.1.2.01.00 BENEFÍCIO S DO  PLANO  CO M  A G ERAÇÃO  ATUAL 
2.3.1.2.02.00 ( -) CO NTRIBUIÇÕ ES DO (S) PATRO CINADO R(ES) SO BRE BENEFÍCIO S DA G ERAÇÃO  ATUAL 
2.3.1.2.03.00 ( -) O UTRAS CO NTRIBUIÇÕ ES DA G ERAÇÃO  ATUAL 
2.3.1.2.04.00 BENEFÍCIO S DO  PLANO  CO M  AS G ERAÇÕ ES FUTURAS 
2.3.1.2.05.00 ( -) CO NTRIBUIÇÕ ES DO (S) PATRO CINADO R(ES) SO BRE BENEF. DAS G ERAÇÕ ES FUTURAS 
2.3.1.2.06.00 ( -) O UTRAS CO NTRIBUIÇÕ ES DAS G ERAÇÕ ES FUTURAS 
2.3.1.3.00.00 ( -) PRO VISÕ ES M ATEM ÁTICAS A CO NSTITUIR 
2.3.1.3.01.00 ( -) SERVIÇO  PASSADO  
2.3.1.3.02.00 ( -) DÉFICIT EQ UACIO NADO  
2.3.1.3.03.00 ( -) AJUSTES DE TÍTULO S  
2.3.1.3.04.00 PO R AJUSTES DAS CO NTRIBUIÇÕ ES EXTRAO RDINÁRIAS 
2.3.2.0.00.00 PRO VISÕ ES PARA AJUSTES NO  PLANO  
2.4.0.0.00.00 RESERVAS E FUNDO S 
2.4.1.0.00.00 SUPERÁVIT TÉCNICO  ACUM ULADO  
2.4.1.1.00.00 RESERVA DE CO NTING ÊNCIA 
2.4.1.2.00.00 RESERVA PARA REVISÃO  DE PLANO  
2.4.2.0.00.00 ( -) DÉFICIT TÉCNICO  ACUM ULADO  
2.4.3.0.00.00 FUNDO S  
2.4.3.1.00.00 PRO G RAM A PREVIDENCIAL 
2.4.3.1.01.00 FUNDO S PREVIDENCIAIS 
2.4.3.2.00.00 PRO G RAM A ASSISTENCIAL 
2.4.3.2.01.00 FUNDO S ASSISTENCIAIS 
2.4.3.3.00.00 PRO G RAM A ADM INISTRATIVO  
2.4.3.3.01.00 FUNDO S ADM INISTRATIVO S 
2.4.3.3.09.00 SEG REG AÇÃO  DE PLANO S - ADM INISTRATIVO  
2.4.3.4.00.00 PRO G RAM A DE INVESTIM ENTO S 
2.4.3.4.01.00 FUNDO S DO S INVESTIM ENTO S 
2.4.3.4.09.00 SEG REG AÇÃO  DE PLANO S - INVESTIM ENTO S 
3.0.0.0.00.00 PRO G RAM A PREVIDENCIAL 
3.1.0.0.00.00 RECURSO S CO LETADO S 
3.1.1.0.00.00 CO RRENTES 
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3.1.1.1.00.00 PATRO CINADO R(ES) 
3.1.1.1.01.00 CO NTRIBUIÇÕ ES NO RM AIS 
3.1.1.1.02.00 CO NTRIBUIÇÕ ES EXTRAO RDINÁRIAS 
3.1.1.2.00.00 PARTI CIPANTES 
3.1.1.2.01.00 ATI VO S 
3.1.1.2.01.01 CO NTRIBUIÇÕ ES NO RM AIS 
3.1.1.2.01.02 CO NTRIBUIÇÕ ES EXTRAO RDINÁRIAS 
3.1.1.2.02.00 ASSI STIDO S 
3.1.1.2.02.01 CO NTRIBUIÇÕ ES NO RM AIS 
3.1.1.2.02.02 CO NTRIBUIÇÕ ES EXTRAO RDINÁRIAS 
3.1.1.3.00.00 AUTO FINANCIADO S 
3.1.1.3.01.00 CO NTRIBUIÇÕ ES NO RM AIS 
3.1.1.3.02.00 CO NTRIBUIÇÕ ES EXTRAO RDINÁRIAS 
3.1.1.4.00.00 PRO VISÕ ES 
3.1.1.8.00.00 O UTRO S RECURSO S CO RRENTES 
3.1.2.0.00.00 REM UNERAÇÃO  DAS CO NTRIBUIÇÕ ES EM  ATRASO  
3.1.3.0.00.00 RECURSO S PRO VENIENTES DE CO NTRIBUIÇÕ ES CO NTRATADAS 
3.1.3.1.00.00 CO NTRIBUIÇÕ ES EM  ATRASO  CO NTRATADAS 
3.1.3.2.00.00 SERVIÇO  PASSADO  CO NTRATADO  
3.1.3.3.00.00 DÉFI CIT TÉCNICO  CO NTRATADO  
3.1.3.8.00.00 O UTRAS CO NTRATAÇÕ ES CO M  PATRO CINADO R(ES) 
3.1.4.0.00.00 M I G RAÇÕ ES ENTRE PLANO S 
3.1.5.0.00.00 PO RTABILIDADE 
3.1.5.1.00.00 PREVIDÊNCIA CO M PLEM ENTAR FECHADA 
3.1.5.2.00.00 PREVIDÊNCIA CO M PLEM ENTAR ABERTA 
3.1.8.0.00.00 O UTRO S RECURSO S CO LETADO S 
3.1.9.0.00.00 CO M PENSAÇÕ ES DE FLUXO S PRIM ÁRIO S 
3.2.0.0.00.00 RECURSO S UTILIZADO S 
3.2.1.0.00.00 CO RRENTES 
3.2.1.1.00.00 BENEFÍCIO S DE PRESTAÇÃO  CO NTINUADA 
3.2.1.1.01.00 APO SENTADO RIAS 
3.2.1.1.01.01 TEM PO  DE CO NTRIBUIÇÃO  E IDADE 
3.2.1.1.01.02 TEM PO  DE CO NTRIBUIÇÃO  
3.2.1.1.01.03 I DADE 
3.2.1.1.01.04 I NVALIDEZ 
3.2.1.1.01.05 ANTECIPADA 
3.2.1.1.01.06 PO STERG ADA 
3.2.1.1.01.07 PRO PO RCIO NAL DIFERIDA 
3.2.1.1.01.08 ESPECIAL 
3.2.1.1.02.00 PENSÕ ES 
3.2.1.1.03.00 AUXÍ LIO S 
3.2.1.1.03.01 DO ENÇA 
3.2.1.1.03.02 RECLUSÃO  
3.2.1.1.03.98 O UTRO S AUXÍLIO S 
3.2.1.1.04.00 PRO VISÕ ES 
3.2.1.1.98.00 O UTRO S BENEFÍCIO S DE PRESTAÇÃO  CO NTINUADA  
3.2.1.2.00.00 BENEFÍCIO S DE PRESTAÇÃO  ÚNICA 
3.2.1.2.01.00 APO SENTADO RIAS 
3.2.1.2.01.01 TEM PO  DE CO NTRIBUIÇÃO  E IDADE 
3.2.1.2.01.02 TEM PO  DE CO NTRIBUIÇÃO  
3.2.1.2.01.03 I DADE  
3.2.1.2.01.04 I NVALIDEZ 
3.2.1.2.01.05 ANTECIPADA 
3.2.1.2.01.06 PO STERG ADA 
3.2.1.2.01.07 PRO PO RCIO NAL DIFERIDA 
3.2.1.2.01.08 ESPECIAL 
3.2.1.2.02.00 PENSÕ ES 
3.2.1.2.03.00 PECÚLIO S 
3.2.1.2.03.01 M O RTE 
3.2.1.2.03.02 I NVALIDEZ 
3.2.1.2.03.98 O UTRO S PECÚLIO S 
3.2.1.2.04.00 RESTI TUIÇÕ ES DE CO NTRIBUIÇÕ ES 
3.2.1.2.05.00 AUXÍ LIO S 
3.2.1.2.05.01 FUNERAL 
3.2.1.2.05.02 NATALI DADE 
3.2.1.2.05.03 NUPCIAL 
3.2.1.2.05.98 O UTRO S AUXÍLIO S 
3.2.1.2.06.00 PRO VISÕ ES 
3.2.1.2.98.00 O UTRO S BENEFÍCIO S DE PRESTAÇÃO  ÚNICA 
3.2.1.8.00.00 O UTRO S RECURSO S CO RRENTES 
3.2.2.0.00.00 M I G RAÇÕ ES ENTRE PLANO S 
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3.2.3.0.00.00 PO RTABILIDADE 
3.2.3.1.00.00 PREVIDÊNCIA CO M PLEM ENTAR FECHADA 
3.2.3.2.00.00 PREVIDÊNCIA CO M PLEM ENTAR ABERTA 
3.2.8.0.00.00 O UTRO S RECURSO S UTILIZADO S 
3.2.9.0.00.00 CO M PENSAÇÕ ES DE FLUXO S PRIM ÁRIO S 
3.3.0.0.00.00 CO NSTITUIÇÕ ES/REVERSÕ ES DE CO NTING ÊNCIAS 
3.4.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERPRO G RAM AS 
3.4.1.0.00.00 CRÉDITO S 
3.4.1.3.00.00 PRO G RAM A ADM INISTRATIVO  
3.4.1.3.01.00 DEVO LUÇÕ ES DE SO BRAS 
3.4.1.3.02.00 REVERSÕ ES DE FUNDO S 
3.4.1.4.00.00 PRO G RAM A DE INVESTIM ENTO S 
3.4.2.0.00.00 DÉBI TO S 
3.4.2.3.00.00 PRO G RAM A ADM INISTRATIVO  
3.4.2.4.00.00 PRO G RAM A DE INVESTIM ENTO S 
3.5.0.0.00.00 CO NSTITUIÇÕ ES/REVERSÕ ES DE PRO VISÕ ES ATUARIAIS 
3.5.1.0.00.00 PRO VISÕ ES M ATEM ÁTICAS 
3.5.1.1.00.00 BENEFÍCIO S CO NCEDIDO S 
3.5.1.2.00.00 BENEFÍCIO S A CO NCEDER 
3.5.1.3.00.00 PRO VISÕ ES M ATEM ÁTICAS A CO NSTITUIR 
3.5.2.0.00.00 PRO VISÕ ES PARA AJUSTES NO  PLANO  
3.6.0.0.00.00 CO NSTITUIÇÕ ES/REVERSÕ ES DE FUNDO S 
3.7.0.0.00.00 DESTI NAÇÃO  DO  SUPERÁVIT/DÉFIC IT TÉCNICO  DO  EXERCÍC IO  
3.9.0.0.00.00 O PERAÇÕ ES TRANSITÓ RIAS 
3.9.1.0.00.00 I NCO RPO RAÇÃO  - D ISSO LUÇÃO  DA ENTIDADE 
3.9.2.0.00.00 I NCO RPO RAÇÃO  - ABSO RÇÃO  DE ENTIDADE 
3.9.3.0.00.00 FUSÃO  - D ISSO LUÇÃO  DA ENTIDADE 
3.9.4.0.00.00 FUSÃO  - ABSO RÇÃO  DE ENTIDADE 
3.9.5.0.00.00 CI SÃO  - D ISSO LUÇÃO  DA ENTIDADE  
3.9.6.0.00.00 CI SÃO  - ABSO RÇÃO  DE ENTIDADE 
4.0.0.0.00.00 PRO G RAM A ASSISTENCIAL 
4.1.0.0.00.00 RECURSO S CO LETADO S 
4.1.1.0.00.00 CO RRENTES 
4.1.1.1.00.00 PATRO CINADO R(ES) 
4.1.1.2.00.00 PARTI CIPANTES 
4.1.1.3.00.00 AUTO FINANCIADO S 
4.1.1.4.00.00 PRO VISÕ ES 
4.1.1.8.00.00 O UTRO S RECURSO S CO RRENTES 
4.1.2.0.00.00 REM UNERACÃO  DAS CO NTRIBUIÇÕ ES EM  ATRASO  
4.1.3.0.00.00 RECURSO S PRO VENIENTES DE CO NTRIBUIÇÕ ES CO NTRATADAS 
4.1.3.1.00.00 CO NTRIBUIÇÕ ES EM  ATRASO  CO NTRATADAS 
4.1.3.8.00.00 O UTRAS CO NTRATAÇÕ ES CO M  PATRO CINADO R(ES) 
4.1.8.0.00.00 O UTRO S RECURSO S CO LETADO S 
4.1.9.0.00.00 CO M PENSAÇÕ ES DE FLUXO S PRIM ÁRIO S 
4.2.0.0.00.00 RECURSO S UTILIZADO S 
4.2.1.0.00.00 CO RRENTES 
4.2.1.1.00.00 BENEFÍCIO S DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 
4.2.1.8.00.00 O UTRO S BENEFÍCIO S CO RRENTES 
4.2.8.0.00.00 O UTRO S RECURSO S UTILIZADO S 
4.2.9.0.00.00 CO M PENSAÇÕ ES DE FLUXO S PRIM ÁRIO S 
4.3.0.0.00.00 CO NSTITUIÇÕ ES/REVERSÕ ES DE CO NTING ÊNCIAS 
4.4.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERPRO G RAM AS 
4.4.1.0.00.00 CRÉDITO S 
4.4.1.3.00.00 PRO G RAM A ADM INISTRATIVO  
4.4.1.3.01.00 DEVO LUÇÕ ES DE SO BRAS 
4.4.1.3.02.00 REVERSÕ ES DE FUNDO S 
4.4.1.4.00.00 PRO G RAM A DE INVESTIM ENTO S 
4.4.2.0.00.00 DÉBI TO S 
4.4.2.3.00.00 PRO G RAM A ADM INISTRATIVO  
4.4.2.4.00.00 PRO G RAM A DE INVESTIM ENTO S 
4.6.0.0.00.00 CO NSTITUIÇÕ ES/REVERSÕ ES DE FUNDO S 
4.9.0.0.00.00 O PERAÇÕ ES TRANSITÓ RIAS 
4.9.1.0.00.00 I NCO RPO RAÇÃO  - D ISSO LUÇÃO  DE RECURSO S ASSISTENCIAIS 
4.9.2.0.00.00 I NCO RPO RAÇÃO  - ABSO RÇÃO  DE RECURSO S ASSISTENCIAIS 
4.9.3.0.00.00 FUSÃO  - D ISSO LUÇÃO  DE RECURSO S ASSISTENCIAIS 
4.9.4.0.00.00 FUSÃO  - ABSO RÇÃO  DE RECURSO S ASSISTENCIAIS 
4.9.5.0.00.00 CI SÃO  - D ISSO LUÇÃO  DE RECURSO S ASSISTENCIAIS 
4.9.6.0.00.00 CI SÃO  - ABSO RÇÃO  DE RECURSO S ASSISTENCIAIS 
5.0.0.0.00.00 PRO G RAM A ADM INISTRATIVO  
5.1.0.0.00.00 RECEITAS 
5.1.1.0.00.00 ADM INISTRAÇÃO  PREVIDENCIAL 
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5.1.1.1.00.00 RECEITAS DA ADM IN ISTRAÇÃO  PREVIDENCIAL 
5.1.1.9.00.00 SEG REG AÇÃO  DE PLANO S - ADM . PREVIDENCIAL 
5.1.2.0.00.00 ADM INISTRAÇÃO  ASSISTENCIAL 
5.1.2.1.00.00 RECEITAS DA ADM IN ISTRAÇÃO  ASSISTENCIAL 
5.1.2.9.00.00 SEG REG AÇÃO  DE PLANO S - ADM . ASSISTENCIAL 
5.1.3.0.00.00 ADM INISTRAÇÃO  DO S INVESTIM ENTO S 
5.1.3.1.00.00 RECEITAS DA ADM IN ISTRAÇÃO  DO S INVESTIM ENTO S 
5.1.3.9.00.00 SEG REG AÇÃO  DE PLANO S - ADM . DO S INVESTIM ENTO S 
5.1.8.0.00.00 O UTRAS 
5.1.8.1.00.00 O UTRAS RECEITAS ADM INISTRATIVAS 
5.1.8.9.00.00 SEG REG AÇÃO  DE PLANO S - O UTRAS RECEITAS 
5.2.0.0.00.00 DESPESAS 
5.2.1.0.00.00 ADM INISTRAÇÃO  PREVIDENCIAL 
5.2.1.1.00.00 PESSO AL E ENCARG O S 
5.2.1.2.00.00 SERVIÇO S DE TERCEIRO S 
5.2.1.3.00.00 DESPESAS G ERAIS 
5.2.1.4.00.00 DEPRECIAÇÕ ES E AM O RTIZAÇÕ ES 
5.2.1.8.00.00 O UTRAS DESPESAS - ADM . PREVIDENCIAL 
5.2.1.9.00.00 SEG REG AÇÃO  DE PLANO S - ADM . PREVIDENCIAL 
5.2.2.0.00.00 ADM INISTRAÇÃO  ASSISTENCIAL 
5.2.2.1.00.00 PESSO AL E ENCARG O S 
5.2.2.2.00.00 SERVIÇO S DE TERCEIRO S 
5.2.2.3.00.00 DESPESAS G ERAIS 
5.2.2.4.00.00 DEPRECIAÇÕ ES E AM O RTIZAÇÕ ES 
5.2.2.8.00.00 O UTRAS DESPESAS - ADM . ASSISTENCIAL 
5.2.2.9.00.00 SEG REG AÇÃO  DE PLANO S - ADM . ASSISTENCIAL 
5.2.3.0.00.00 ADM INISTRAÇÃO  DO S INVESTIM ENTO S 
5.2.3.1.00.00 PESSO AL E ENCARG O S 
5.2.3.2.00.00 SERVIÇO S DE TERCEIRO S 
5.2.3.3.00.00 DESPESAS G ERAIS 
5.2.3.4.00.00 DEPRECIAÇÕ ES E AM O RTIZAÇÕ ES 
5.2.3.8.00.00 O UTRAS DESPESAS - ADM . DO S INVESTIM ENTO S 
5.2.3.9.00.00 SEG REG AÇÃO  DE PLANO S ADM . DO S INVESTIM ENTO S 
5.2.8.0.00.00 O UTRAS 
5.2.8.1.00.00 O UTRAS DESPESAS ADM INISTRATIVAS 
5.2.8.9.00.00 SEG REG AÇÃO  DE PLANO S - O UTRAS DESPESAS 
5.3.0.0.00.00 CO NSTITUIÇÕ ES/REVERSÕ ES DE CO NTING ÊNCIAS 
5.3.1.0.00.00 ADM INISTRAÇÃO  PREVIDENCIAL 
5.3.1.1.00.00 CO NTING ÊNCIAS 
5.3.1.9.00.00 SEG REG AÇÃO  DE PLANO S - CO NTING ÊNCIAS - ADM . PREVIDENCIAL 
5.3.2.0.00.00 ADM INISTRAÇÃO  ASSISTENCIAL 
5.3.2.1.00.00 CO NTING ÊNCIAS 
5.3.2.9.00.00 SEG REG AÇÃO  DE PLANO S - CO NTING ÊNCIAS - ADM . ASSISTENCIAL 
5.3.3.0.00.00 ADM INISTRAÇÃO  DO S INVESTIM ENTO S 
5.3.3.1.00.00 CO NTING ÊNCIAS 
5.3.3.9.00.00 SEG REG AÇÃO  DE PLANO S - CO NTING ÊNCIAIS - ADM . DO S INVESTIM ENTO S 
5.4.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERPRO G RAM AS 
5.4.1.0.00.00 CRÉDITO S 
5.4.1.1.00.00 PRO G RAM A PREVIDENCIAL 
5.4.1.2.00.00 PRO G RAM A ASSISTENCIAL 
5.4.1.4.00.00 PRO G RAM A DE INVESTIM ENTO S 
5.4.1.4.01.00 CUSTEIO  ADM INISTRATIVO  
5.4.1.4.02.00 RESULTADO S DO S INVESTIM ENTO S 
5.4.2.0.00.00 DÉBI TO S 
5.4.2.1.00.00 PRO G RAM A PREVIDENCIAL 
5.4.2.1.01.00 DEVO LUÇÕ ES DE SO BRAS 
5.4.2.1.02.00 REVERSÕ ES DE FUNDO S 
5.4.2.2.00.00 PRO G RAM A ASSISTENCIAL 
5.4.2.2.01.00 DEVO LUÇÕ ES DE SO BRAS 
5.4.2.2.02.00 REVERSÕ ES DE FUNDO S 
5.4.2.4.00.00 PRO G RAM A DE INVESTIM ENTO S 
5.6.0.0.00.00 CO NSTITUIÇÕ ES/REVERSÕ ES DE FUNDO S 
5.6.1.0.00.00 FUNDO S 
5.6.9.0.00.00 SEG REG AÇÃO  DE PLANO S - FUNDO S 
5.9.0.0.00.00 O PERAÇÕ ES TRANSITÓ RIAS 
5.9.1.0.00.00 I NCO RPO RAÇÃO  - D ISSO LUÇÃO  DE RECURSO S ADM INISTRATIVO S 
5.9.2.0.00.00 I NCO RPO RAÇÃO  - ABSO RÇÃO  DE RECURSO S ADM INISTRATIVO S 
5.9.3.0.00.00 FUSÃO  - D ISSO LUÇÃO  DE RECURSO S ADM INISTRATIVO S 
5.9.4.0.00.00 FUSÃO  - ABSO RÇÃO  DE RECURSO S ADM INISTRATIVO S 
5.9.5.0.00.00 CI SÃO  - D ISSO LUÇÃO  DE RECURSO S ADM INISTRATIVO S 
5.9.6.0.00.00 CI SÃO  - ABSO RÇÃO  DE RECURSO S ADM INISTRATIVO S 
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6.0.0.0.00.00 PRO G RAM A DE INVESTIM ENTO S 
6.1.0.0.00.00 RENDAS/VARIAÇÕ ES LÍQ UIDAS 
6.1.1.0.00.00 RENDA FIXA 
6.1.1.1.00.00 TÍ TULO S DE RESPO NSABILIDADE DO  G O VERNO  FEDERAL 
6.1.1.1.01.00 BÔ NUS DO  TESO URO  NACIO NAL 
6.1.1.1.01.01 RENDAS/VARIAÇÕ ES PO SITIVAS  
6.1.1.1.01.02 ( -) DEDUÇÕ ES/VARIAÇÕ ES NEG ATIVAS 
6.1.1.1.02.00 NO TAS DO  TESO URO  NACIO NAL 
6.1.1.1.02.01 RENDAS/VARIAÇÕ ES PO SITIVAS  
6.1.1.1.02.02 ( -) DEDUÇÕ ES/VARIAÇÕ ES NEG ATIVAS 
6.1.1.1.03.00 LETRAS DO  TESO URO  NACIO NAL 
6.1.1.1.03.01 RENDAS/VARIAÇÕ ES PO SITIVAS  
6.1.1.1.03.02 ( -) DEDUÇÕ ES/VARIAÇÕ ES NEG ATIVAS 
6.1.1.1.04.00 LETRAS FINANCEIRAS DO  TESO URO  
6.1.1.1.04.01 RENDAS/VARIAÇÕ ES PO SITIVAS  
6.1.1.1.04.02 ( -) DEDUÇÕ ES/VARIAÇÕ ES NEG ATIVAS 
6.1.1.1.05.00 Q UO TAS E O BRIG AÇÕ ES DO  FUNDO  NACIO NAL DE DESENVO LVIM ENTO  
6.1.1.1.05.01 RENDAS/VARIAÇÕ ES PO SITIVAS  
6.1.1.1.05.02 ( -) DEDUÇÕ ES/VARIAÇÕ ES NEG ATIVAS 
6.1.1.1.06.00 TÍ TULO S DA DÍVIDA AG RÁRIA 
6.1.1.1.06.01 RENDAS/VARIAÇÕ ES PO SITIVAS  
6.1.1.1.06.02 ( -) DEDUÇÕ ES/VARIAÇÕ ES NEG ATIVAS 
6.1.1.1.07.00 TÍ TULO S DO  BNDES 
6.1.1.1.07.01 RENDAS/VARIAÇÕ ES PO SITIVAS  
6.1.1.1.07.02 ( -) DEDUÇÕ ES/VARIAÇÕ ES NEG ATIVAS 
6.1.1.1.08.00 CERTIFICADO S DE PRIVATIZAÇÃO  
6.1.1.1.08.01 RENDAS/VARIAÇÕ ES PO SITIVAS  
6.1.1.1.08.02 ( -) DEDUÇÕ ES/VARIAÇÕ ES NEG ATIVAS 
6.1.1.1.09.00 TÍ TULO S DE RESPO NSABILIDADE DO  BANCO  CENTRAL 
6.1.1.1.09.01 RENDAS/VARIAÇÕ ES PO SITIVAS  
6.1.1.1.09.02 ( -) DEDUÇÕ ES/VARIAÇÕ ES NEG ATIVAS 
6.1.1.1.10.00 CRÉDITO S SECURITIZADO S TESO URO  NACIO NAL 
6.1.1.1.10.01 RENDAS/VARIAÇÕ ES PO SITIVAS  
6.1.1.1.10.02 ( -) DEDUÇÕ ES/VARIAÇÕ ES NEG ATIVAS 
6.1.1.1.11.00 TÍ TULO S DE DESENVO LVIM ENTO  ECO NÔ M ICO  
6.1.1.1.11.01 RENDAS/VARIAÇÕ ES PO SITIVAS  
6.1.1.1.11.02 ( -) DEDUÇÕ ES/VARIAÇÕ ES NEG ATIVAS 
6.1.1.1.98.00 O UTRO S TÍTULO S DE RESPO NSABILIDADE DO  G O VERNO  FEDERAL 
6.1.1.1.98.01 RENDAS/VARIAÇÕ ES PO SITIVAS  
6.1.1.1.98.02 ( -) DEDUÇÕ ES/VARIAÇÕ ES NEG ATIVAS 
6.1.1.2.00.00 TÍ TULO S DE RESPO NSABILIDADE DO S G O VERNO S ESTADUAIS 
6.1.1.2.01.00 RENDAS/VARIAÇÕ ES PO SITIVAS  
6.1.1.2.02.00 ( -) DEDUÇÕ ES/VARIAÇÕ ES NEG ATIVAS 
6.1.1.3.00.00 TÍ TULO S DE RESPO NSABILIDADE DO S G O VERNO S M UNICIPAIS 
6.1.1.3.01.00 RENDAS/VARIAÇÕ ES PO SITIVAS  
6.1.1.3.02.00 ( -) DEDUÇÕ ES/VARIAÇÕ ES NEG ATIVAS 
6.1.1.4.00.00 APLI CAÇÕ ES EM  INSTITUIÇÕ ES FINANCEIRAS 
6.1.1.4.01.00 CADERNETAS DE PO UPANÇA 
6.1.1.4.01.01 RENDAS/VARIAÇÕ ES PO SITIVAS  
6.1.1.4.01.02 ( -) DEDUÇÕ ES/VARIAÇÕ ES NEG ATIVAS 
6.1.1.4.02.00 CÉDULAS HIPO TECÁRIAS 
6.1.1.4.02.01 RENDAS/VARIAÇÕ ES PO SITIVAS  
6.1.1.4.02.02 ( -) DEDUÇÕ ES/VARIAÇÕ ES NEG ATIVAS 
6.1.1.4.03.00 CERTIFICADO S DE DEPÓ SITO S BANCÁRIO S 
6.1.1.4.03.01 RENDAS/VARIAÇÕ ES PO SITIVAS  
6.1.1.4.03.02 ( -) DEDUÇÕ ES/VARIAÇÕ ES NEG ATIVAS 
6.1.1.4.04.00 RECIBO S DE DEPÓ SITO S BANCÁRIO S 
6.1.1.4.04.01 RENDAS/VARIAÇÕ ES PO SITIVAS  
6.1.1.4.04.02 ( -) DEDUÇÕ ES/VARIAÇÕ ES NEG ATIVAS 
6.1.1.4.05.00 LETRAS DE CÂM BIO  
6.1.1.4.05.01 RENDAS/VARIAÇÕ ES PO SITIVAS  
6.1.1.4.05.02 ( -) DEDUÇÕ ES/VARIAÇÕ ES NEG ATIVAS 
6.1.1.4.06.00 LETRAS HIPO TECÁRIAS 
6.1.1.4.06.01 RENDAS/VARIAÇÕ ES PO SITIVAS  
6.1.1.4.06.02 ( -) DEDUÇÕ ES/VARIAÇÕ ES NEG ATIVAS 
6.1.1.4.07.00 LETRAS IM O BILIÁRIAS 
6.1.1.4.07.01 RENDAS/VARIAÇÕ ES PO SITIVAS  
6.1.1.4.07.02 ( -) DEDUÇÕ ES/VARIAÇÕ ES NEG ATIVAS 
6.1.1.4.08.00 Q UO TAS DE FUNDO S DE INVESTIM ENTO S FINANCEIRO S - RENDA-FIXA 
6.1.1.4.08.01 RENDAS/VARIAÇÕ ES PO SITIVAS  
6.1.1.4.08.02 ( -) DEDUÇÕ ES/VARIAÇÕ ES NEG ATIVAS 
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6.1.1.4.09.00 FUNDO S DE APLICAÇÕ ES EM  Q UO TAS DE FUNDO S INVEST. FINANCEIRO S - RENDA FIXA 
6.1.1.4.09.01 RENDAS/VARIAÇÕ ES PO SITIVAS  
6.1.1.4.09.02 ( -) DEDUÇÕ ES/VARIAÇÕ ES NEG ATIVAS 
6.1.1.4.10.00 Q UO TAS DE FUNDO S DE INVESTIM ENTO S NO  EXTERIO R 
6.1.1.4.10.01 RENDAS/VARIAÇÕ ES PO SITIVAS  
6.1.1.4.10.02 ( -) DEDUÇÕ ES/VARIAÇÕ ES NEG ATIVAS 
6.1.1.4.11.00 DEBÊNTURES CO NVERSÍVEIS 
6.1.1.4.11.01 RENDAS/VARIAÇÕ ES PO SITIVAS  
6.1.1.4.11.02 ( -) DEDUÇÕ ES/VARIAÇÕ ES NEG ATIVAS 
6.1.1.4.12.00 DEBÊNTURES NÃO  CO NVERSÍVEIS 
6.1.1.4.12.01 RENDAS/VARIAÇÕ ES PO SITIVAS  
6.1.1.4.12.02 ( -) DEDUÇÕ ES/VARIAÇÕ ES NEG ATIVAS 
6.1.1.4.13.00 CERTIFICADO S DE RECEBÍVEIS IM O BILIÁRIO S 
6.1.1.4.13.01 RENDAS/VARIAÇÕ ES PO SITIVAS  
6.1.1.4.13.02 ( -) DEDUÇÕ ES/VARIAÇÕ ES NEG ATIVAS 
6.1.1.4.98.00 O UTRAS APLICAÇÕ ES EM  INSTITUIÇÕ ES FINANCEIRAS 
6.1.1.4.98.01 RENDAS/VARIAÇÕ ES PO SITIVAS  
6.1.1.4.98.02 ( -) DEDUÇÕ ES/VARIAÇÕ ES NEG ATIVAS 
6.1.1.5.00.00 TÍ TULO S DE EM PRESAS 
6.1.1.5.01.00 O BRIG AÇÕ ES DE EM PRESAS 
6.1.1.5.01.01 RENDAS/VARIAÇÕ ES PO SITIVAS  
6.1.1.5.01.02 ( -) DEDUÇÕ ES/VARIAÇÕ ES NEG ATIVAS 
6.1.1.5.02.00 DEBÊNTURES CO NVERSÍVEIS 
6.1.1.5.02.01 RENDAS/VARIAÇÕ ES PO SITIVAS  
6.1.1.5.02.02 ( -) DEDUÇÕ ES/VARIAÇÕ ES NEG ATIVAS 
6.1.1.5.03.00 DEBÊNTURES NÃO  CO NVERSÍVEIS 
6.1.1.5.03.01 RENDAS/VARIAÇÕ ES PO SITIVAS  
6.1.1.5.03.02 ( -) DEDUÇÕ ES/VARIAÇÕ ES NEG ATIVAS 
6.1.1.5.04.00 NO TAS PRO M ISSÓ RIAS DE DISTRIBUIÇÃO  PÚBLICA 
6.1.1.5.04.01 RENDAS/VARIAÇÕ ES PO SITIVAS  
6.1.1.5.04.02 ( -) DEDUÇÕ ES/VARIAÇÕ ES NEG ATIVAS 
6.1.1.5.05.00 CERTIFICADO S DE CO M PRA/VENDA A TERM O  DE ENERG IA ELÉTRICA 
6.1.1.5.05.01 RENDAS/VARIAÇÕ ES PO SITIVAS  
6.1.1.5.05.02 ( -) DEDUÇÕ ES/VARIAÇÕ ES NEG ATIVAS 
6.1.1.5.06.00 CÉDULAS PIG NO RATÍCIAS DE DEBÊNTURES 
6.1.1.5.06.01 RENDAS/VARIAÇÕ ES PO SITIVAS  
6.1.1.5.06.02 ( -) DEDUÇÕ ES/VARIAÇÕ ES NEG ATIVAS 
6.1.1.5.98.00 O UTRO S TÍTULO S DE EM PRESAS 
6.1.1.5.98.01 RENDAS/VARIAÇÕ ES PO SITIVAS  
6.1.1.5.98.02 ( -) DEDUÇÕ ES/VARIAÇÕ ES NEG ATIVAS 
6.1.1.6.00.00 I NVESTIM ENTO S AG RÍCO LAS 
6.1.1.6.01.00 CÉDULAS DE CRÉDITO S RURAIS 
6.1.1.6.01.01 RENDAS/VARIAÇÕ ES PO SITIVAS  
6.1.1.6.01.02 ( -) DEDUÇÕ ES/VARIAÇÕ ES NEG ATIVAS 
6.1.1.6.02.00 NO TAS PRO M ISSÓ RIAS RURAIS 
6.1.1.6.02.01 RENDAS/VARIAÇÕ ES PO SITIVAS  
6.1.1.6.02.02 ( -) DEDUÇÕ ES/VARIAÇÕ ES NEG ATIVAS 
6.1.1.6.03.00 CÉDULAS DE PRO DUTO S RURAIS 
6.1.1.6.03.01 RENDAS/VARIAÇÕ ES PO SITIVAS  
6.1.1.6.03.02 ( -) DEDUÇÕ ES/VARIAÇÕ ES NEG ATIVAS 
6.1.1.6.04.00 CERTIFICADO S DE M ERCADO RIAS 
6.1.1.6.04.01 RENDAS/VARIAÇÕ ES PO SITIVAS  
6.1.1.6.04.02 ( -) DEDUÇÕ ES/VARIAÇÕ ES NEG ATIVAS 
6.1.1.6.98.00 O UTRO S INVESTIM ENTO S AG RÍCO LAS 
6.1.1.6.98.01 RENDAS/VARIAÇÕ ES PO SITIVAS  
6.1.1.6.98.02 ( -) DEDUÇÕ ES/VARIAÇÕ ES NEG ATIVAS 
6.1.1.8.00.00 O UTRO S INVESTIM ENTO S DE RENDA FIXA 
6.1.1.8.01.00 RENDAS/VARIAÇÕ ES PO SITIVAS  
6.1.1.8.02.00 ( -) DEDUÇÕ ES/VARIAÇÕ ES NEG ATIVAS 
6.1.1.9.00.00 SEG REG AÇÃO  DE PLANO S - RENDA FIXA 
6.1.2.0.00.00 RENDA VARIÁVEL 
6.1.2.1.00.00 M ERCADO  DE AÇÕ ES 
6.1.2.1.01.00 À VISTA 
6.1.2.1.01.01 RENDAS/VARIAÇÕ ES PO SITIVAS  
6.1.2.1.01.02 ( -) DEDUÇÕ ES/VARIAÇÕ ES NEG ATIVAS 
6.1.2.1.02.00 A TERM O  
6.1.2.1.02.01 RENDAS/VARIAÇÕ ES PO SITIVAS  
6.1.2.1.02.02 ( -) DEDUÇÕ ES/VARIAÇÕ ES NEG ATIVAS 
6.1.2.1.03.00 FUTURO  
6.1.2.1.03.01 RENDAS/VARIAÇÕ ES PO SITIVAS  
6.1.2.1.03.02 ( -) DEDUÇÕ ES/VARIAÇÕ ES NEG ATIVAS 
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6.1.2.1.04.00 O PÇÕ ES 
6.1.2.1.04.01 RENDAS/VARIAÇÕ ES PO SITIVAS  
6.1.2.1.04.02 ( -) DEDUÇÕ ES/VARIAÇÕ ES NEG ATIVAS 
6.1.2.1.05.00 RESG ATÁVEIS 
6.1.2.1.05.01 RENDAS/VARIAÇÕ ES PO SITIVAS  
6.1.2.1.05.02 ( -) DEDUÇÕ ES/VARIAÇÕ ES NEG ATIVAS 
6.1.2.1.06.00 BÔ NUS DE SUBSCRIÇÕ ES DE AÇÕ ES 
6.1.2.1.06.01 RENDAS/VARIAÇÕ ES PO SITIVAS  
6.1.2.1.06.02 ( -) DEDUÇÕ ES/VARIAÇÕ ES NEG ATIVAS 
6.1.2.1.07.00 EM PRÉSTIM O S DE AÇÕ ES 
6.1.2.1.07.01 RENDAS/VARIAÇÕ ES PO SITIVAS  
6.1.2.1.07.02 ( -) DEDUÇÕ ES/VARIAÇÕ ES NEG ATIVAS 
6.1.2.1.08.00 CERTIFICADO S DE DEPÓ SITO S DE AÇÕ ES 
6.1.2.1.08.01 RENDAS/VARIAÇÕ ES PO SITIVAS  
6.1.2.1.08.02 ( -) DEDUÇÕ ES/VARIAÇÕ ES NEG ATIVAS 
6.1.2.1.98.00 O UTRO S TÍTULO S DO  M ERCADO  DE AÇÕ ES 
6.1.2.1.98.01 RENDAS/VARIAÇÕ ES PO SITIVAS  
6.1.2.1.98.02 ( -) DEDUÇÕ ES/VARIAÇÕ ES NEG ATIVAS 
6.1.2.2.00.00 BO LSA DE M ERCADO RIAS E DE FUTURO S 
6.1.2.2.01.00 RENDAS/VARIAÇÕ ES PO SITIVAS  
6.1.2.2.02.00 ( -) DEDUÇÕ ES/VARIAÇÕ ES NEG ATIVAS 
6.1.2.3.00.00 M ERCADO  DE O URO  
6.1.2.3.01.00 O URO  - CO NTRATO S A TERM O  
6.1.2.3.01.01 RENDAS/VARIAÇÕ ES PO SITIVAS  
6.1.2.3.01.02 ( -) DEDUÇÕ ES/VARIAÇÕ ES NEG ATIVAS 
6.1.2.3.02.00 O URO  - FÍSICO  
6.1.2.3.02.01 RENDAS/VARIAÇÕ ES PO SITIVAS  
6.1.2.3.02.02 ( -) DEDUÇÕ ES/VARIAÇÕ ES NEG ATIVAS 
6.1.2.4.00.00 FUNDO S DE INVESTIM ENTO S 
6.1.2.4.01.00 Q UO TAS DE FUNDO S DE AÇÕ ES 
6.1.2.4.01.01 RENDAS/VARIAÇÕ ES PO SITIVAS  
6.1.2.4.01.02 ( -) DEDUÇÕ ES/VARIAÇÕ ES NEG ATIVAS 
6.1.2.4.02.00 Q UO TAS DE FUNDO S DE INVESTIM ENTO S FINANCEIRO S - RENDA VARIÁVEL 
6.1.2.4.02.01 RENDAS/VARIAÇÕ ES PO SITIVAS  
6.1.2.4.02.02 ( -) DEDUÇÕ ES/VARIAÇÕ ES NEG ATIVAS 
6.1.2.4.03.00 FUNDO S DE APLICAÇÕ ES EM  Q UO TAS DE FUNDO S INVEST. FINANC. - RENDA VARIÁVEL 
6.1.2.4.03.01 RENDAS/VARIAÇÕ ES PO SITIVAS  
6.1.2.4.03.02 ( -) DEDUÇÕ ES/VARIAÇÕ ES NEG ATIVAS 
6.1.2.8.00.00 O UTRO S INVESTIM ENTO S DE RENDA VARIÁVEL 
6.1.2.8.01.00 RENDAS/VARIAÇÕ ES PO SITIVAS  
6.1.2.8.02.00 ( -) DEDUÇÕ ES/VARIAÇÕ ES NEG ATIVAS 
6.1.2.9.00.00 SEG REG AÇÃO  DE PLANO S - RENDA VARIÁVEL 
6.1.3.0.00.00 I NVESTIM ENTO S IM O BILIÁRIO S  
6.1.3.1.00.00 TERRENO S 
6.1.3.1.01.00 RENDAS/VARIAÇÕ ES PO SITIVAS 
6.1.3.1.02.00 ( -) DEDUÇÕ ES/VARIAÇÕ ES NEG ATIVAS 
6.1.3.2.00.00 EM  CO NSTRUÇÃO  
6.1.3.2.01.00 RENDAS/VARIAÇÕ ES PO SITIVAS 
6.1.3.2.02.00 ( -) DEDUÇÕ ES/VARIAÇÕ ES NEG ATIVAS 
6.1.3.3.00.00 EDI FICAÇÕ ES 
6.1.3.3.01.00 USO  PRÓ PRIO  
6.1.3.3.01.01 RENDAS/VARIAÇÕ ES PO SITIVAS 
6.1.3.3.01.02 ( -) DEDUÇÕ ES/VARIAÇÕ ES NEG ATIVAS 
6.1.3.3.02.00 LO CADAS A PATRO CINADO R(ES) 
6.1.3.3.02.01 RENDAS/VARIAÇÕ ES PO SITIVAS 
6.1.3.3.02.02 ( -) DEDUÇÕ ES/VARIAÇÕ ES NEG ATIVAS 
6.1.3.3.03.00 LO CADAS A TERCEIRO S 
6.1.3.3.03.01 RENDAS/VARIAÇÕ ES PO SITIVAS 
6.1.3.3.03.02 ( -) DEDUÇÕ ES/VARIAÇÕ ES NEG ATIVAS 
6.1.3.4.00.00 PARTI CIPAÇÕ ES 
6.1.3.4.01.00 SHO PPING  CENTER 
6.1.3.4.01.01 RENDAS/VARIAÇÕ ES PO SITIVAS 
6.1.3.4.01.02 ( -) DEDUÇÕ ES/VARIAÇÕ ES NEG ATIVAS 
6.1.3.4.02.00 CO M PLEXO  HO TELEIRO  
6.1.3.4.02.01 RENDAS/VARIAÇÕ ES PO SITIVAS 
6.1.3.4.02.02 ( -) DEDUÇÕ ES/VARIAÇÕ ES NEG ATIVAS 
6.1.3.4.03.00 CO M PLEXO  DE ENTRETENIM ENTO  
6.1.3.4.03.01 RENDAS/VARIAÇÕ ES PO SITIVAS 
6.1.3.4.03.02 ( -) DEDUÇÕ ES/VARIAÇÕ ES NEG ATIVAS 
6.1.3.4.04.00 CO M PLEXO  HO SPITALAR 
6.1.3.4.04.01 RENDAS/VARIAÇÕ ES PO SITIVAS 
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6.1.3.4.04.02 ( -) DEDUÇÕ ES/VARIAÇÕ ES NEG ATIVAS 
6.1.3.4.98.00 O UTRAS PARTICIPAÇÕ ES IM O BILIÁRIAS 
6.1.3.4.98.01 RENDAS/VARIAÇÕ ES PO SITIVAS 
6.1.3.4.98.02 ( -) DEDUÇÕ ES/VARIAÇÕ ES NEG ATIVAS 
6.1.3.5.00.00 ALI ENAÇÕ ES DE INVESTIM ENTO S IM O BILIÁRIO S 
6.1.3.5.01.00 RENDAS/VARIAÇÕ ES PO SITIVAS 
6.1.3.5.02.00 ( -) DEDUÇÕ ES/VARIAÇÕ ES NEG ATIVAS 
6.1.3.6.00.00 FUNDO S DE INVESTIM ENTO S IM O BILIÁRIO S 
6.1.3.6.01.00 RENDAS/VARIAÇÕ ES PO SITIVAS 
6.1.3.6.02.00 ( -) DEDUÇÕ ES/VARIAÇÕ ES NEG ATIVAS 
6.1.3.8.00.00 O UTRO S INVESTIM ENTO S IM O BILIÁRIO S 
6.1.3.8.01.00 RENDAS/VARIAÇÕ ES PO SITIVAS 
6.1.3.8.02.00 ( -) DEDUÇÕ ES/VARIAÇÕ ES NEG ATIVAS 
6.1.3.9.00.00 SEG REG AÇÃO  DE PLANO S - INVESTIM ENTO S IM O BILIÁRIO S 
6.1.4.0.00.00 O PERAÇÕ ES CO M  PARTICIPANTES 
6.1.4.1.00.00 EM PRÉSTIM O S  
6.1.4.1.01.00 RENDAS/VARIAÇÕ ES PO SITIVAS  
6.1.4.1.02.00 ( -) DEDUÇÕ ES/VARIAÇÕ ES NEG ATIVAS 
6.1.4.2.00.00 FI NANCIAM ENTO S IM O BILIÁRIO S  
6.1.4.2.01.00 RENDAS/VARIAÇÕ ES PO SITIVAS  
6.1.4.2.02.00 ( -) DEDUÇÕ ES/VARIAÇÕ ES NEG ATIVAS 
6.1.5.0.00.00 RELACIO NADO S CO M  O  DISPO NÍVEL 
6.1.5.1.00.00 RENDAS/VARIAÇÕ ES PO SITIVAS  
6.1.5.2.00.00 ( -) DEDUÇÕ ES/VARIAÇÕ ES NEG ATIVAS 
6.1.5.9.00.00 SEG REG AÇÃO  DE PLANO S - RELACIO NADO S CO M  O  DISPO NÍVEL 
6.1.6.0.00.00 O BRIG AÇÕ ES TRIBUTÁRIAS 
6.1.6.1.00.00 RENDAS/VARIAÇÕ ES PO SITIVAS  
6.1.6.2.00.00 ( -) DEDUÇÕ ES/VARIAÇÕ ES NEG ATIVAS 
6.1.6.9.00.00 SEG REG AÇÃO  DE PLANO S - O BRIG AÇÕ ES TRIBUTÁRIAS 
6.1.7.0.00.00 O UTRAS EXIG IBILIDADES 
6.1.7.1.00.00 RENDAS/VARIAÇÕ ES PO SITIVAS  
6.1.7.2.00.00 ( -) DEDUÇÕ ES/VARIAÇÕ ES NEG ATIVAS 
6.1.7.9.00.00 SEG REG AÇÃO  DE PLANO S - O UTRAS EXIG IBILIDADES 
6.1.8.0.00.00 O UTRO S INVESTIM ENTO S 
6.1.8.1.00.00 CO -PARTICIPAÇÃO (ES) 
6.1.8.1.01.00 RENDAS/VARIAÇÕ ES PO SITIVAS  
6.1.8.1.02.00 ( -) DEDUÇÕ ES/VARIAÇÕ ES NEG ATIVAS 
6.1.8.2.00.00 O PERAÇÕ ES DE EM PRÉSTIM O S CO M  PATRO CINADO R(ES) 
6.1.8.2.01.00 RENDAS/VARIAÇÕ ES PO SITIVAS  
6.1.8.2.02.00 ( -) DEDUÇÕ ES/VARIAÇÕ ES NEG ATIVAS 
6.1.8.8.00.00 O UTRO S 
6.1.8.8.01.00 RENDAS/VARIAÇÕ ES PO SITIVAS  
6.1.8.8.02.00 ( -) DEDUÇÕ ES/VARIAÇÕ ES NEG ATIVAS 
6.1.8.9.00.00 SEG REG AÇÃO  DE PLANO S - O UTRO S INVESTIM ENTO S 
6.1.9.0.00.00 CO M PENSAÇÕ ES DE FLUXO S SECUNDÁRIO S 
6.3.0.0.00.00 CO NSTITUIÇÕ ES/REVERSÕ ES DE CO NTING ÊNCIAS 
6.3.1.0.00.00 CO NTING ÊNCIAS 
6.3.9.0.00.00 SEG REG AÇÃO  DE PLANO S - CO NTING ÊNCIAS 
6.4.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERPRO G RAM AS 
6.4.1.0.00.00 CRÉDITO S 
6.4.1.1.00.00 PRO G RAM A PREVIDENCIAL 
6.4.1.2.00.00 PRO G RAM A ASSISTENCIAL 
6.4.1.3.00.00 PRO G RAM A ADM INISTRATIVO  
6.4.2.0.00.00 DÉBI TO S 
6.4.2.1.00.00 PRO G RAM A PREVIDENCIAL 
6.4.2.2.00.00 PRO G RAM A ASSISTENCIAL 
6.4.2.3.00.00 PRO G RAM A ADM INISTRATIVO  
6.4.2.3.01.00 CUSTEIO  ADM INISTRATIVO  
6.4.2.3.02.00 RESULTADO S DO S INVESTIM ENTO S 
6.6.0.0.00.00 CO NSTITUIÇÕ ES/REVERSÕ ES DE FUNDO S 
6.6.1.0.00.00 FUNDO S 
6.6.9.0.00.00 SEG REG AÇÃO  DO S PLANO S - FUNDO S 
6.9.0.0.00.00 O PERAÇÕ ES TRANSITÓ RIAS 
6.9.1.0.00.00 I NCO RPO RAÇÃO  - D ISSO LUÇÃO  DE RECURSO S DE INVESTIM ENTO S 
6.9.2.0.00.00 I NCO RPO RAÇÃO  - ABSO RÇÃO  DE RECURSO S DE INVESTIM ENTO S 
6.9.3.0.00.00 FUSÃO  - D ISSO LUÇÃO  DE RECURSO S DE INVESTIM ENTO S 
6.9.4.0.00.00 FUSÃO  - ABSO RÇÃO  DE RECURSO S DE INVESTIM ENTO S 
6.9.5.0.00.00 CI SÃO  - D ISSO LUÇÃO  DE RECURSO S DE INVESTIM ENTO S 
6.9.6.0.00.00 CI SÃO  - ABSO RÇÃO  DE RECURSO S DE INVESTIM ENTO S 
7.0.0.0.00.00 ENCERRAM ENTO  DO  EXERCÍCIO  
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ANEXO  B 

 
FUNÇÃO  E FUNCIO NAM ENTO  DAS CO NTAS 

 
 
Código: 1.1.1 
Conta: Im ediato 
Função:  Registrar as disponi bilidades exi stentes em  cai xa e bancos.  
Funci onam ento: 
Debitada:   
Pela ent rada de num er ário em  espéci e, depósi tos,  docum ent os de com pensação,  cheques r ecebi dos de t ercei ros e 
avi sos de crédito bancár io; e 
Pela transf erênci a do sal do de cont a cor rente bancár ia para a cont a “Relaci onados com  o D isponí vel ”. 
Creditada:  
Pela saí da de val ores em  espéci e, cheques em itidos e avi sos de débi to bancár io. 
 
Código: 1.1.2 
Conta : Vincul ado 
Função:  Registrar a exi stênci a de cheques em itidos em  poder  da tesour aria e de rem essa de num erário para outras 
praças.  
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela em issão de cheques;  e 
Pela rem essa de num erário. 
Creditada:  
Pela entrega de cheques;  e 
Pela com provação do recebi m ento da rem essa. 
 
Código: 1.1.9 
Conta : Segregação de Planos - D isponí vel  
Função:  Regi strar a segr egação dos val ores r eferentes à par ticipação do pl ano de benef ícios nos r ecur sos 
disponí vei s em  Cai xa e Bancos da ent idade.  No bal ancet e denom i nado “ O perações Com uns” , apr esent a-se 
retificador a por ter a função de distribuir, proporcional m ente, à participação de cada plano de benef ícios no m ontante 
dos recur sos disponí vei s.   
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela participação do plano de benef ícios,  no m ontante dos recur sos disponí vei s.  
Creditada:  
Pela distribuição proporcional  à participação de cada plano de benef ícios,  no m ontante dos recur sos disponí vei s.  
 
Código: 1.2.1.1.01.01 
Conta : Patroci nador (es)  - Contribuições Norm ais do M ês 
Função:  Regi strar os r ecur sos a r eceber  r eferentes às cont ribuições pr evi denci ais nor m ais do m ês em  cur so,  
previ stas na aval iação atuarial anual . 
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela apropriação da cont ribuição,  atendendo o Princí pio da Com petênci a. 
Creditada:  
Pela realização do direito (recebi m ento); e 
Pela transf erênci a para a cont a 1.2.1.1.02.01. 
 
Código: 1.2.1.1.01.02 
Conta : Participantes - Contribuições Norm ais do M ês 
Função:  Regi strar os r ecur sos a r eceber  r eferentes às cont ribuições pr evi denci ais nor m ais do m ês em  cur so,  de 
participantes e assi st idos,  previ stas na aval iação atuarial anual . 
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela apropriação da cont ribuição,  atendendo o Princí pio da Com petênci a. 
Creditada:  
Pela realização do direito (recebi m ento); e 
Pela transf erênci a para a cont a 1.2.1.1.02.02. 
 
Código: 1.2.1.1.01.03 
Conta : Autofinanci ados - Contribuições Norm ais do M ês 
Função:  Regi strar os r ecur sos a r eceber  r eferentes às cont ribuições pr evi denci ais nor m ais do m ês em  cur so,  
previ stas na aval iação atuarial anual . 
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela apropriação da cont ribuição.  
Creditada:  
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Pela realização do direito (recebi m ento); e 
Pela transf erênci a para a cont a 1.2.1.1.02.03. 
 
Código: 1.2.1.1.02.01 
Conta : Patroci nador (es)  - Contribuições Norm ais em  Atraso 
Função:  Registrar os recur sos a receber  referentes às cont ribuições previ denci ais norm ais dos m eses anteriores.  
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela transf erênci a da cont a 1.2.1.1.01.01; 
Pela rever são/ baixa da provi são de créditos de liquidação duvi dosa;  e 
Pelos encar gos devi dos,  decor rentes do atraso no repasse das cont ribuições.  
Creditada:  
Pela realização do direito (recebi m ento); 
Pelo provi sionam ento de créditos de liquidação duvi dosa;  e 
Pela t ransf erênci a da par cel a negoci ada par a a cont a 1. 2.1.1.06.01 ( som ente após a f orm alização obr igatória de 
cont rato). 
 
Código: 1.2.1.1.02.02 
Conta : Participantes - Contribuições Norm ais em  Atraso 
Função:  Registrar os recur sos a receber  referentes às cont ribuições previ denci ais norm ais dos m eses anteriores,  de 
participantes e assi st idos.  
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela transf erênci a da cont a 1.2.1.1.01.02; 
Pela rever são/ baixa da provi são de créditos de liquidação duvi dosa;  e 
Pelos encar gos devi dos,  decor rentes do atraso no repasse das cont ribuições.  
Creditada:  
Pela realização do direito (recebi m ento); 
Pelo provi sionam ento de créditos de liquidação duvi dosa;  e 
Pela t ransf erênci a da par cel a negoci ada par a a cont a 1. 2.1.1.06.01 ( som ente após a f orm alização obr igatória de 
cont rato). 
 
Código: 1.2.1.1.02.03 
Conta : Autofinanci ados - Contribuições Norm ais em  Atraso 
Função:  Registrar os recur sos a receber  referentes às cont ribuições previ denci ais norm ais dos m eses anteriores.  
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela transf erênci a da cont a 1.2.1.1.01.03; 
Pela rever são/ baixa da provi são de créditos de liquidação duvi dosa;  e 
Pelos encar gos devi dos,  decor rentes do atraso no repasse das cont ribuições.  
Creditada:  
Pela realização do direito (recebi m ento);  
Pelo provi sionam ento de créditos de liquidação duvi dosa;  e 
Pela t ransf erênci a da par cel a negoci ada par a a cont a 1. 2.1.1.06.01 ( som ente após a f orm alização obr igatória de 
cont rato). 
 
Código: 1.2.1.1.03.01 
Conta : Patroci nador (es)  - Contribuições Extraordinárias do M ês 
Função:  Regi strar os r ecur sos a r eceber  r eferentes às cont ribuições pr evi denci ais ext raordinárias ( equaci onam ento 
de déf ici t, ser viço passado e outras final idades não incl uídas na cont ribuição norm al) do m ês em  cur so,  adm itidas no 
plano de cust eio anual  do Program a Previ denci al. 
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela apropriação da cont ribuição,  atendendo o Princí pio da Com petênci a. 
Creditada:  
Pela realização do direito (recebi m ento); e 
Pela transf erênci a para a cont a 1.2.1.1.04.01. 
 
Código: 1.2.1.1.03.02 
Conta : Participantes - Contribuições Extraordinárias do M ês 
Função:  Regi strar os r ecur sos a r eceber  r eferentes às cont ribuições pr evi denci ais ext raordinárias ( equaci onam ento 
de déf ici t, ser viço passado e out ras f inalidades não i ncl uídas na cont ribuição nor m al) do m ês em  cur so,  de 
participantes e assi st idos,  adm i tidas em  r egulam ento/est atuto e pr evi stas na aval iação at uarial anual  do Pr ogram a 
Previ denci al. 
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela apropriação da cont ribuição,  atendendo o Princí pio da Com petênci a. 
Creditada:  
Pela realização do direito (recebi m ento); e 
Pela transf erênci a para a cont a 1.2.1.1.04.02. 
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Código: 1.2.1.1.03.03 
Conta : Autofinanci ados - Contribuições Extraordinárias do M ês 
Função:  Regi strar os r ecur sos a r eceber  r eferentes às cont ribuições pr evi denci ais ext raordinárias ( equaci onam ento 
de déf ici t, ser viço passado e outras finalidades não incl uídas na cont ribuição norm al) do m ês em  cur so,  adm itidas em  
regul am ento/est atuto e previ stas na aval iação atuarial anual  do Program a Previ denci al. 
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela apropriação da cont ribuição.  
Creditada:  
Pela realização do direito (recebi m ento); e 
Pela transf erênci a para a cont a 1.2.1.1.04.03. 
 
Código: 1.2.1.1.04.01 
Conta : Patroci nador (es)  - Contribuições Extraordinárias em  Atraso 
Função:  Regi strar os r ecur sos a r eceber  r eferentes às cont ribuições pr evi denci ais ext raordinár ias dos m eses 
anteriores.  
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela transf erênci a da cont a 1.2.1.1.03.01; 
Pela rever são/ baixa da provi são de créditos de liquidação duvi dosa;  e 
Pelos encar gos devi dos,  decor rentes do atraso no repasse das cont ribuições.  
Creditada:  
Pela realização do direito (recebi m ento);  
Pelo provi sionam ento de créditos de liquidação duvi dosa;  e 
Pela t ransf erênci a da par cel a negoci ada par a a cont a 1. 2.1.1.06.01 ( som ente após a f orm alização obr igatória de 
cont rato). 
 
Código: 1.2.1.1.04.02 
Conta : Participantes - Contribuições Extraordinárias em  Atraso 
Função:  Regi strar os r ecur sos a r eceber  r eferentes às cont ribuições pr evi denci ais ext raordinár ias dos m eses 
anteriores,  de participant es e assi st idos.  
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela transf erênci a da cont a 1.2.1.1.03.02;  
Pela rever são/ baixa da provi são de créditos de liquidação duvi dosa;  e 
Pelos encar gos devi dos,  decor rentes do atraso no repasse das cont ribuições.  
Creditada:  
Pela realização do direito (recebi m ento);  
Pelo provi sionam ento de créditos de liquidação duvi dosa;  e 
Pela t ransf erênci a da par cel a negoci ada par a a cont a 1. 2.1.1.06.01 ( som ente após a f orm alização obr igatória de 
cont rato). 
 
Código: 1.2.1.1.04.03 
Conta : Autofinanci ados - Contribuições Extraordinárias em  Atraso 
Função:  Regi strar os r ecur sos a r eceber  r eferentes às cont ribuições pr evi denci ais ext raordinár ias dos m eses 
anteriores.  
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela transf erênci a da cont a 1.2.1.1.03.03; 
Pela rever são/ baixa da provi são de créditos de liquidação duvi dosa;  e 
Pelos encar gos devi dos,  decor rentes do atraso no repasse das cont ribuições.  
Creditada:  
Pela realização do direito (recebi m ento);  
Pelo provi sionam ento de créditos de liquidação duvi dosa;  e 
Pela t ransf erênci a da par cel a negoci ada par a a cont a 1. 2.1.1.06.01 ( som ente após a f orm alização obr igatória de 
cont rato). 
 
Código: 1.2.1.1.05.01 
Conta: Patroci nador (es)  - Contribuições sobr e 13º Salário  
Função:  Registrar os duodéci m os m ensais referentes às cont ribuições previ denci ais sobr e o 13º sal ário, previ stos na 
aval iação atuar ial anual  do Program a Previ denci al. 
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela apropriação dos duodéci m os m ensais,  atendendo o Princí pio da Com petênci a. 
Creditada:  
Pela transf erênci a para a(s)  cont a(s)  de Contribuições do M ês, para a real ização do direito. 
 
Código: 1.2.1.1.05.02 
Conta: Participant es - Contribuições sobr e 13º Salário 
Função:  Regi strar os duodéci m os m ensai s r eferentes às cont ribuições pr evi denci ais sobr e o 13º sal ário, de 
participantes e assi st idos,  previ stos na aval iação atuarial anual  do Program a Previ denci al. 



# 18 # 

Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela apropriação dos duodéci m os m ensais,  atendendo o Princí pio da Com petênci a. 
Creditada:  
Pela transf erênci a para a(s)  cont a(s)  de Contribuições do M ês, para a real ização do direito. 
 
Código: 1.2.1.1.05.03 
Conta: Autofinanci ados - Contribuições sobr e 13º Salário 
Função:  Registrar os duodéci m os m ensais referentes às cont ribuições previ denci ais sobr e o 13º sal ário, previ stos na 
aval iação atuar ial anual  do Program a Previ denci al. 
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela apropriação dos duodéci m os m ensais.  
Creditada:  
Pela transf erênci a para a(s)  cont a(s)  de Contribuições do M ês, para a real ização do direito. 
 
Código: 1.2.1.1.06.01 
Conta : Contribuições em  Atraso Contratadas 
Função:  Registrar os recur sos referentes às operações com  patroci nador (es) , supor tadas por cont rato(s) , decor rentes 
do inadim plem ento de cont ribuições previ denci ais.  
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pelo val or cont ratado transf erido das cont as 1.2.1.1.02 e 1.2.1.1.04; 
Pelo reconheci m ento do direito;  
Pela rever são/ baixa da provi são de créditos de liquidação duvi dosa;  e 
Pelos encar gos cont ratuais devi dos.  
Creditada:  
Pela realização do direito (recebi m ento); e 
Pelo provi sionam ento de créditos de liquidação duvi dosa.  
 
Código: 1.2.1.1.06.02 
Conta : Serviço Passado Contratado 
Função:  Registrar os recur sos referentes às operações com  patroci nador (es) , supor tadas por cont rato(s) , decor rentes 
de cont ribuições ext raordinárias futuras já vigentes (ser viço passado) . 
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pelo reconheci m ento do direito;  
Pela rever são/ baixa da provi são de créditos de liquidação duvi dosa;  e 
Pelos encar gos cont ratuais devi dos.  
Creditada:  
Pela realização do direito (recebi m ento); e 
Pelo provi sionam ento de créditos de liquidação duvi dosa.  
 
Código: 1.2.1.1.06.03 
Conta : Défici t Técni co Contratado 
Função:  Registrar os recur sos referentes às operações com  patroci nador (es) , supor tadas por cont rato(s) , decor rentes 
de m edidas saneador as com  vistas ao equi líbrio financei ro e atuar ial do plano de benef ícios.  
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pelo reconheci m ento do direito;  
Pela rever são/ baixa da provi são de créditos de liquidação duvi dosa;  e 
Pelos encar gos cont ratuais devi dos.  
Creditada:  
Pela realização do direito (recebi m ento); e 
Pelo provi sionam ento de créditos de liquidação duvi dosa.  
 
Código: 1.2.1.1.06.98 
Conta : O utras Contratações com  Patroci nador (es)  
Função:  Regi strar os r ecur sos r eferentes às oper ações com  pat roci nador (es) , supor tadas por  cont rato(s) , não 
previ stas anteriorm ente, de car áter excl usi vam ente previ denci al. 
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pelo reconheci m ento do direito;  
Pela rever são/ baixa da provi são de créditos de liquidação duvi dosa;  e 
Pelos encar gos cont ratuais devi dos.  
Creditada:  
Pela realização do direito (recebi m ento); e 
Pelo provi sionam ento de créditos de liquidação duvi dosa.  
 
Código: 1.2.1.1.98 
Conta : O utros Recursos a Receber  
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Função:  Registrar outras provi sões e direitos a receber  não previ stos anteriorm ente.  
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pelo reconheci m ento do direito. 
Creditada:  
Pela realização do direito (recebi m ento). 
 
Código: 1.2.1.2 
Conta: U tilizações Futuras 
Função:  Regi strar as ut ilizações de r ecur sos do Pr ogram a Previ denci al que cont ribuirão par a a f orm ação de 
resul tados de m eses subseqüent es.  
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela utilização do recur so.  
Creditada:  
Pela apropriação m ensal da utilização do recur so,  atendendo o Princí pio da Com petênci a. 
 
Código: 1.2.1.3 
Conta : O utros Realizávei s 
Função:  Registrar os dem ais direitos relativos ao Program a Previ denci al. 
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pelo direito adqui rido. 
Creditada:  
Pela realização do direito (recebi m ento). 
 
Código: 1.2.2.1.01.01 
Conta : Patroci nador (es)  - Contribuições do M ês 
Função:  Registrar os recur sos a receber  referentes às cont ribuições assi stenci ais do m ês em  cur so.  
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela apropriação da cont ribuição,  atendendo o Princí pio da Com petênci a. 
Creditada:  
Pela realização do direito (recebi m ento); e 
Pela transf erênci a para a cont a 1.2.2.1.02.01. 
 
Código: 1.2.2.1.01.02 
Conta : Participantes - Contribuições do M ês 
Função:  Registrar os recur sos a receber  referentes às cont ribuições assi stenci ais do m ês em  cur so,  de participantes 
e assi st idos.  
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela apropriação da cont ribuição,  atendendo o Princí pio da Com petênci a. 
Creditada:  
Pela realização do direito (recebi m ento); e 
Pela transf erênci a para a cont a 1.2.2.1.02.02. 
 
Código: 1.2.2.1.01.03 
Conta : Autofinanci ados - Contribuições do M ês 
Função:  Registrar os recur sos a receber  referentes às cont ribuições assi stenci ais do m ês em  cur so.  
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela apropriação da cont ribuição.  
Creditada:  
Pela realização do direito (recebi m ento); e 
Pela transf erênci a para a cont a 1.2.2.1.02.03. 
 
Código: 1.2.2.1.02.01 
Conta : Patroci nador (es)  - Contribuições em  Atraso 
Função:  Registrar os recur sos a receber  referentes às cont ribuições assi stenci ais dos m eses anteriores.  
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela transf erênci a da cont a 1.2.2.1.01.01;  
Pela rever são/ baixa da provi são de créditos de liquidação duvi dosa;  e 
Pelos encar gos devi dos,  decor rentes do atraso no repasse das cont ribuições.  
Creditada:  
Pela realização do direito (recebi m ento);  
Pelo provi sionam ento de créditos de liquidação duvi dosa;  e 
Pela t ransf erênci a da par cel a negoci ada par a a cont a 1. 2.2.1.04.01 ( som ente após a f orm alização obr igatória de 
cont rato). 
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Código: 1.2.2.1.02.02 
Conta : Participantes - Contribuições em  Atraso 
Função:  Regi strar os r ecur sos a r eceber  r eferentes às cont ribuições assi stenci ais dos m eses ant eriores,  de 
participantes e assi st idos.  
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela transf erênci a da cont a 1.2.2.1.01.02;  
Pela rever são/ baixa da provi são de créditos de liquidação duvi dosa;  e 
Pelos encar gos devi dos,  decor rentes do atraso no repasse das cont ribuições.  
Creditada:  
Pela realização do direito (recebi m ento);  
Pelo provi sionam ento de créditos de liquidação duvi dosa;  e 
Pela t ransf erênci a da par cel a negoci ada par a a cont a 1. 2.2.1.04.01 ( som ente após a f orm alização obr igatória de 
cont rato). 
 
Código: 1.2.2.1.02.03 
Conta : Autofinanci ados - Contribuições em  Atraso 
Função:  Registrar os recur sos a receber  referentes às cont ribuições assi stenci ais dos m eses anteriores.  
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela transf erênci a da cont a 1.2.2.1.01.03; 
Pela rever são/ baixa da provi são de créditos de liquidação duvi dosa;  e 
Pelos encar gos devi dos,  decor rentes do atraso no repasse das cont ribuições.  
Creditada:  
Pela realização do direito (recebi m ento);  
Pelo provi sionam ento de créditos de liquidação duvi dosa;  e 
Pela t ransf erênci a da par cel a negoci ada par a a cont a 1. 2.2.1.04.01 ( som ente após a f orm alização obr igatória de 
cont rato). 
 
Código: 1.2.2.1.03.01 
Conta: Patroci nador (es)  - Contribuições sobr e 13º Salário 
Função:  Registrar os duodéci m os m ensais referentes às cont ribuições assi stenci ais sobr e o 13º sal ário. 
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela apropriação dos duodéci m os m ensais,  atendendo o Princí pio da Com petênci a. 
Creditada:  
Pela transf erênci a para a(s)  cont a(s)  de Contribuições do M ês, para a real ização do direito. 
 
Código: 1.2.2.1.03.02 
Conta: Participant es - Contribuições sobr e 13º Salário 
Função:  Regi strar os duodéci m os m ensai s r eferentes às cont ribuições assi stenci ais sobr e o 13º sal ário, de 
participantes e assi st idos.  
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela apropriação dos duodéci m os m ensais,  atendendo o Princí pio da Com petênci a. 
Creditada:  
Pela transf erênci a para a(s)  cont a(s)  de Contribuições do M ês, para a real ização do direito. 
 
Código: 1.2.2.1.03.03 
Conta: Autofinanci ados - Contribuições sobr e 13º Salário 
Função:  Registrar os duodéci m os m ensais referentes às cont ribuições assi stenci ais sobr e o 13º sal ário. 
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela apropriação dos duodéci m os m ensais.  
Creditada:  
Pela transf erênci a para a(s)  cont a(s)  de Contribuições do M ês, para a real ização do direito. 
 
Código: 1.2.2.1.04.01 
Conta: Contribuições em  Atraso Contratadas 
Função:  Regi strar os r ecur sos r eferentes às oper ações com  pat roci nador (es) , supor tadas por  cont rato, decor rentes 
do inadim plem ento de cont ribuições assi stenci ais.  
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pelo val or cont ratado transf erido da cont a 1.2.2.1.02; 
Pelo reconheci m ento do direito;  
Pela rever são/ baixa da provi são de créditos de liquidação duvi dosa;  e 
Pelos encar gos cont ratuais devi dos.  
Creditada:  
Pela realização do direito (recebi m ento); e 
Pelo provi sionam ento de créditos de liquidação duvi dosa.  
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Código: 1.2.2.1.04.98 
Conta : O utras Contratações com  Patroci nador (es)  
Função:  Regi strar os r ecur sos r eferentes às oper ações com  pat roci nador (es) , supor tadas por  cont rato(s) , não 
previ stas anteriorm ente, de car áter excl usi vam ente assi stenci al. 
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pelo reconheci m ento do direito;  
Pela rever são/ baixa da provi são de créditos de liquidação duvi dosa;  e 
Pelos encar gos cont ratuais devi dos.  
Creditada:  
Pela realização do direito (recebi m ento); e 
Pelo provi sionam ento de créditos de liquidação duvi dosa.  
 
Código: 1.2.2.1.98 
Conta : O utros Recursos a Receber  
Função:  Registrar outras provi sões e direitos a receber  não previ stos anteriorm ente. 
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pelo reconheci m ento do direito. 
Creditada:  
Pela realização do direito (recebi m ento). 
 
Código: 1.2.2.2 
Conta : U tilizações Futuras 
Função:  Regi strar as ut ilizações de r ecur sos do Pr ogram a Assi stenci al que cont ribuirão par a a f orm ação de 
resul tados de m eses subseqüent es.  
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela utilização do recur so.  
Creditada:  
Pela apropriação m ensal da utilização do recur so,  atendendo o Princí pio da Com petênci a. 
 
Código: 1.2.2.3 
Conta : O utros Realizávei s 
Função:  Registrar os dem ais direitos relativos ao Program a Assistenci al. 
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pelo direito adqui rido. 
Creditada:  
Pela realização do direito. 
 
Código: 1.2.3.1 
Conta: Receitas a Receber  
Função:  Registrar os direitos relativos ao Program a Adm inistrativo.  
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pelo reconheci m ento do direito adqui rido. 
Creditada:  
Pela realização do direito (recebi m ento). 
 
Código: 1.2.3.2 
Conta: Despesas Futuras 
Função:  Regi strar a r eal ização de despesas do Pr ogram a Adm inistrativo,  que cont ribuirão par a a f orm ação de 
resul tados de m eses subseqüent es.  
Funci onam ento: 
Debitada:   
Pela realização da despesa.  
Creditada:   
Pela apropriação m ensal da despesa.  
 
Código: 1.2.3.3 
Conta: O utros Realizávei s 
Função:  Registrar os dem ais direitos relativos ao Program a Adm inistrativo.  
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pelo reconheci m ento do direito adqui rido. 
Creditada:  
Pela realização do direito (recebi m ento). 
 
Código: 1.2.3.9 
Conta : Segregação de Planos - Adm inistrativo 
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Função:  Regi strar a segr egação dos val ores r eferentes a par ticipação do pl ano de benef ícios nas apl icações de 
recur sos no At ivo Real izável  Adm inistrativo ef etuadas pel a ent idade.  No bal ancet e denom i nado “ O perações 
Com uns”, apresent a-se retificador a por ter a função de distribuir, proporcionalm ente, a participação de cada plano de 
benef ícios no m ontante dos recur sos aplicados.  
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela participação do plano de benef ícios,  no m ontante dos recur sos aplicados.  
Creditada:  
Pela distribuição proporcional  à participação de cada plano de benef ícios,  no m ontante dos recur sos apl icados.  
 
Código: 1.2.4.1.01.XX 
Conta : Títulos de Responsabi lidade do G overno Federal 
Função:  Registrar os val ores apl icados pela ent idade em  títulos em itidos pelo G overno Federal. 
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela aquisição do título; 
Pela apropriação da atualização ou de rendas/ var iações posi tivas;  
Pelo registro do ágio; 
Pela atualização do ágio; 
Pela am ortização do desági o ou pela sua baixa total; 
Pela rever são/ baixa da provi são de tributos;  e 
Pela rever são/ baixa da provi são para perdas.  
Creditada:  
Pela venda ou resgat e do título; 
Pelo recebi m ento de rendas/ var iações posi tivas;  
Pelo registro do desági o; 
Pela atualização do desági o; 
Pela am ortização do ágio ou pela sua baixa total; 
Pelo provi sionam ento de tributos;  e 
Pelo provi sionam ento de perdas;  
 
Código: 1.2.4.1.02.XX 
Conta : Títulos de Responsabi lidade dos G overnos Estaduai s 
Função:  Registrar os val ores apl icados pela ent idade em  títulos em itidos pelos G overnos Estaduai s.  
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela aquisição do título; 
Pela apropriação da atualização ou de rendas/ var iações posi tivas;  
Pelo registro do ágio; 
Pela atualização do ágio; 
Pela am ortização do desági o ou pela sua baixa total; 
Pela rever são/ baixa da provi são de tributos;  e 
Pela rever são/ baixa da provi são para perdas.  
Creditada:  
Pela venda ou resgat e do título; 
Pelo recebi m ento de rendas/ var iações posi tivas;  
Pelo registro do desági o; 
Pela atualização do desági o; 
Pela am ortização do ágio ou pela sua baixa total; 
Pelo provi sionam ento de tributos;  e 
Pelo provi sionam ento de perdas.  
 
Código: 1.2.4.1.03.XX 
Conta : Títulos de Responsabi lidade dos G overnos M unicipais 
Função:  Registrar os val ores apl icados pela ent idade em  títulos em itidos pelos G overnos M unicipais.  
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela aquisição do título; 
Pela apropriação da atualização ou de rendas/ var iações posi tivas;  
Pelo registro do ágio; 
Pela atualização do ágio; 
Pela am ortização do desági o ou pela sua baixa total; 
Pela rever são/ baixa da provi são de tributos;  e 
Pela rever são/ baixa da provi são para perdas.  
Creditada:  
Pela venda ou resgat e do título; 
Pelo recebi m ento de rendas/ var iações posi tivas;  
Pelo registro do desági o; 
Pela atualização do desági o; 
Pela am ortização do ágio ou pela sua baixa total; 
Pelo provi sionam ento de tributos;  e 
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Pelo provi sionam ento de perdas.  
 
Código: 1.2.4.1.04.XX 
Conta : Aplicações em  Inst ituições Financei ras 
Função:  Registrar os val ores apl icados pela ent idade em  títulos em itidos por Inst ituições Financei ras.  
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela aquisição do título; 
Pela apropriação da atualização ou de rendas/ var iações posi tivas;  
Pelo registro do ágio; 
Pela atualização do ágio; 
Pela am ortização do desági o ou pela sua baixa total; 
Pela rever são/ baixa da provi são de tributos;  e 
Pela rever são/ baixa da provi são para perdas.  
Creditada:  
Pela venda ou resgat e do título; 
Pelo recebi m ento de rendas/ var iações posi tivas;  
Pela apropriação de deduções/ var iações negat ivas;  
Pelo registro do desági o; 
Pela atualização do desági o; 
Pela am ortização do ágio ou pela sua baixa total; 
Pelo provi sionam ento de tributos;  e 
Pelo provi sionam ento de perdas.  
 
Código: 1.2.4.1.05.XX 
Conta : Títulos de Em presas 
Função:  Registrar os val ores apl icados pela ent idade em  títulos em itidos por Em presas.  
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela aquisição do título; 
Pela apropriação da atualização ou de rendas/ var iações posi tivas;  
Pelo registro do ágio; 
Pela atualização do ágio; 
Pela am ortização do desági o ou pela sua baixa total; 
Pela rever são/ baixa da provi são de tributos;  e 
Pela rever são/ baixa da provi são para perdas.  
Creditada:  
Pela venda ou resgat e do título; 
Pelo recebi m ento de rendas/ var iações posi tivas;  
Pela apropriação de deduções/ var iações negat ivas;  
Pelo registro do desági o; 
Pela atualização do desági o; 
Pela am ortização do ágio ou pela sua baixa total; 
Pelo provi sionam ento de tributos;  e 
Pelo provi sionam ento de perdas.  
 
Código: 1.2.4.1.06.XX 
Conta : Invest im entos Agrícol as 
Função:  Registrar os val ores apl icados pela ent idade em  títulos de Invest im entos Agrícol as.  
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela aquisição do título; 
Pela apropriação da atualização ou de rendas/ var iações posi tivas;  
Pelo registro do ágio; 
Pela atualização do ágio; 
Pela am ortização do desági o ou pela sua baixa total; 
Pela rever são/ baixa da provi são de tributos;  e 
Pela rever são/ baixa da provi são para perdas.  
Creditada:  
Pela venda ou resgat e do título; 
Pelo recebi m ento de rendas/ var iações posi tivas;  
Pela apropriação de deduções/ var iações negat ivas;  
Pelo registro do desági o; 
Pela atualização do desági o; 
Pela am ortização do ágio ou pela sua baixa total; 
Pelo provi sionam ento de tributos;  e 
Pelo provi sionam ento de perdas.  
 
Código: 1.2.4.1.98 
Conta : O utros Invest im entos de Renda Fixa 
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Função:  Regi strar os val ores apl icados pel a ent idade em  out ros i nvest im entos de Renda Fi xa,  não pr evi stos 
anteriorm ente. 
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela aquisição do título; 
Pela apropriação da atualização ou de rendas/ var iações posi tivas;  
Pelo registro do ágio; 
Pela atualização do ágio; 
Pela am ortização do desági o ou pela sua baixa total; 
Pela rever são/ baixa da provi são de tributos;  e 
Pela rever são/ baixa da provi são para perdas.  
Creditada:  
Pela venda ou resgat e do título; 
Pelo recebi m ento de rendas/ var iações posi tivas;  
Pela apropriação de deduções/ var iações negat ivas;  
Pelo registro do desági o; 
Pela atualização do desági o; 
Pela am ortização do ágio ou pela sua baixa total; 
Pelo provi sionam ento de tributos;  e 
Pelo provi sionam ento de perdas.  
 
Código: 1.2.4.1.99 
Conta : Segregação de Planos - Renda Fixa 
Função:  Regi strar a segr egação dos val ores r eferentes a par ticipação do pl ano de benef ícios nas apl icações de 
recur sos em  t ítulos de Renda Fi xa ef etuadas pel a ent idade.  No bal ancet e denom i nado “ O perações Com uns” , 
apresent a-se retificador a por ter a função de distribuir, proporcionalm ente, a participação de cada plano de benef ícios 
no m ontante dos recur sos apl icados.   
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela participação do plano de benef ícios,  no m ontante dos recur sos aplicados.  
Creditada:  
Pela distribuição proporcional  à participação de cada plano de benef ícios,  no m ontante dos recur sos apl icados.  
 
Código: 1.2.4.2.01.XX 
Conta : M ercado de Ações 
Função:  Registrar os val ores invest idos pela ent idade no M ercado de Ações,  bem  com o os respect ivos direitos.  
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela aquisição do título; 
Pela apropriação dos direitos a receber ; 
Pela apropriação da atualização ou de rendas/ var iações posi tivas;  
Pela var iação posi tiva da car teira; 
Pela rever são/ baixa da provi são de tributos;  e 
Pela rever são/ baixa da provi são para perdas.  
Creditada:  
Pela venda ou resgat e do título; 
Pela realização do direito (recebi m ento); 
Pelo recebi m ento de rendas/ var iações posi tivas;  
Pela apropriação de deduções/ var iações negat ivas;  
Pelo provi sionam ento de tributos;  e 
Pelo provi sionam ento de perdas.  
 
Código: 1.2.4.2.02 
Conta : Bolsa de M ercador ias e de Futuros 
Função:  Regi strar os val ores i nvest idos pel a ent idade em  Bol sa de M er cador ias e de Fut uros,  bem  com o os 
respect ivos direitos.  
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela aquisição do título; 
Pela apropriação dos direitos a receber ; 
Pela apropriação da atualização ou de rendas/ var iações posi tivas;  
Pela var iação posi tiva da car teira; 
Pela rever são/ baixa da provi são de tributos;  e 
Pela rever são/ baixa da provi são para perdas;  
Creditada:  
Pela venda ou resgat e do título; 
Pela realização do direito (recebi m ento); 
Pelo recebi m ento de rendas/ var iações posi tivas;  
Pela apropriação de deduções/ var iações negat ivas;  
Pelo provi sionam ento de tributos;  e 
Pelo provi sionam ento de perdas.  
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Código: 1.2.4.2.03.XX 
Conta : M ercado de O uro 
Função:  Registrar os val ores invest idos pela ent idade no M ercado de O uro, bem  com o os respect ivos direitos.  
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela aquisição do bem  e/ou direito; 
Pela apropriação da atualização ou de rendas/ var iações posi tivas;  
Pela rever são/ baixa da provi são de tributos;  e 
Pela rever são/ baixa da provi são para perdas.  
Creditada:  
Pela venda ou resgat e do bem  e/ou direito; 
Pelo recebi m ento de rendas/ var iações posi tivas;  
Pela apropriação de deduções/ var iações negat ivas;  
Pelo provi sionam ento de tributos;  e 
Pelo provi sionam ento de perdas.  
 
Código: 1.2.4.2.04.XX 
Conta : Fundos de Invest im entos 
Função:  Registrar os val ores apl icados pela ent idade em  Fundos de Invest im entos de Renda Variável . 
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela aquisição de cot as;  
Pela apropriação da atualização ou de rendas/ var iações posi tivas;  
Pela rever são/ baixa da provi são de tributos;  e 
Pela rever são/ baixa da provi são para perdas.  
Creditada:  
Pelo resgat e de cot as;  
Pela apropriação de deduções/ var iações negat ivas;  
Pelo provi sionam ento de tributos;  e 
Pelo provi sionam ento de perdas.  
 
Código: 1.2.4.2.98 
Conta : O utros Invest im entos de Renda Variável  
Função:  Regi strar os val ores apl icados pel a ent idade em  out ros i nvest im entos de Renda Var iável , não pr evi stos 
anteriorm ente. 
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela aquisição do título, do bem  ou do direito; 
Pela apropriação da atualização ou de rendas/ var iações posi tivas;  
Pela rever são/ baixa da provi são de tributos;  e 
Pela rever são/ baixa da provi são para perdas.  
Creditada:  
Pela venda ou resgat e do título; 
Pela realização do direito (recebi m ento); 
Pelo recebi m ento de rendas/ var iações posi tivas;  
Pela apropriação de deduções/ var iações negat ivas;  
Pelo provi sionam ento de tributos;  e 
Pelo provi sionam ento de perdas.  
 
Código: 1.2.4.2.99 
Conta : Segregação de Planos - Renda Variável  
Função:  Regi strar a segr egação dos val ores r eferentes a par ticipação do pl ano de benef ícios nas apl icações de 
recur sos em  t ítulos de Renda Var iável  ef etuadas pel a ent idade.  No bal ancet e denom i nado “ O perações Com uns” , 
apresent a-se retificador a por ter a função de distribuir, proporcionalm ente, a participação de cada plano de benef ícios 
no m ontante dos recur sos apl icados.   
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela participação do plano de benef ícios,  no m ontante dos recur sos aplicados.  
Creditada:  
Pela distribuição proporcional  à participação de cada plano de benef ícios,  no m ontante dos recur sos apl icados.  
 
Código: 1.2.4.3.XX.XX 
Conta : Invest im entos Im obiliários 
Função:  Registrar os val ores apl icados no M ercado Im obiliário, bem  com o os respect ivos direitos.  
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela aquisição de bem , direito ou título; 
Pela apropriação de aluguéi s ou direitos a receber , incl usi ve aquel es decor rentes de alienações;  
Pela apropriação da atualização ou de rendas/ var iações posi tivas;  
Pela baixa da depreci ação;  
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Pela var iação posi tiva decor rente de reaval iação im obiliária; 
Pela apropr iação de rentabilidade previ sta em  cont rato, relativa a Im óveis em  Construção (obser vada a taxa m ínim a 
atuarial); 
Pela rever são/ baixa da provi são de tributos;  e 
Pela rever são/ baixa da provi são de créditos de liquidação duvi dosa.  
Creditada:  
Pela alienação do bem ; 
Pelo recebi m ento de aluguéi s ou direitos;  
Pelo recebi m ento de rendas/ var iações posi tivas;  
Pela apropriação da depreci ação,  atendendo o Princí pio da Com petênci a; 
Pela atualização da depreci ação ou am ortização;  
Pela var iação negat iva decor rente de reaval iação im obiliária; 
Pelo provi sionam ento de tributos;  e 
Pelo provi sionam ento de créditos de liquidação duvi dosa.  
 
Código: 1.2.4.3.98 
Conta : O utros Invest im entos Im obiliários 
Função:  Regi strar os val ores apl icados pel a ent idade em  out ros i nvest im entos I m obiliários,  não pr evi stos 
anteriorm ente. 
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela aquisição de bem , direito ou título; 
Pela apropriação de aluguéi s ou direitos a receber , incl usi ve aquel es decor rentes de alienações;  
Pela apropriação da atualização ou de rendas/ var iações posi tivas;  
Pela baixa da depreci ação;  
Pela var iação posi tiva decor rente de reaval iação im obiliária; 
Pela apropr iação de rentabilidade previ sta em  cont rato, relativa a Im óveis em  Construção (obser vada a taxa m ínim a 
atuarial); 
Pela rever são/ baixa da provi são de tributos;  e 
Pela rever são/ baixa da provi são de créditos de liquidação duvi dosa.  
Creditada:  
Pela alienação do bem ; 
Pelo recebi m ento de aluguéi s ou direitos;  
Pelo recebi m ento de rendas/ var iações posi tivas;  
Pela apropriação da depreci ação,  atendendo o Princí pio da Com petênci a; 
Pela atualização da depreci ação;  
Pela var iação negat iva decor rente de reaval iação im obiliária; 
Pelo provi sionam ento de tributos;  e 
Pelo provi sionam ento de créditos de liquidação duvi dosa.  
 
Código: 1.2.4.3.99 
Conta : Segregação de Planos - Invest im entos Im obiliários 
Função:  Regi strar a segr egação dos val ores r eferentes a par ticipação do pl ano de benef ícios nas apl icações de 
recur sos em  I nvest im entos I m obiliários ef etuadas pel a ent idade.  No bal ancet e denom i nado “ O perações Com uns” , 
apresent a-se retificador a por ter a função de distribuir, proporcionalm ente, a participação de cada plano de benef ícios 
no m ontante dos recur sos apl icados.   
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela participação do plano de benef ícios,  no m ontante dos recur sos aplicados.  
Creditada:  
Pela distribuição proporcional  à participação de cada plano de benef ícios,  no m ontante dos recur sos apl icados.  
 
Código: 1.2.4.4.XX 
Conta : O perações com  Participantes 
Função:  Regi strar os em pr ést im os e f inanci am entos i m obiliários concedi dos aos par ticipantes,  assi st idos e 
autofinanci ados.  
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela apropriação do direito a receber , decor rente da concessão de em prést im os ou financi am entos im obiliários;  
Pela apropriação da atualização ou de rendas/ var iações posi tivas;  
Pela apropriação de encar gos cobr ados;  
Pela rever são/ baixa da provi são de tributos;  e 
Pela rever são/ baixa da provi são para perdas.  
Creditada:  
Pela realização do direito (recebi m ento); 
Pela baixa por m orte ou inadim plênci a; 
Pelo provi sionam ento de tributos;  e 
Pelo provi sionam ento de perdas.  
 
Código: 1.2.4.8.XX 
Conta : O utros Invest im entos 
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Função:  Registrar os val ores apl icados em  outras m odalidades de Invest im entos.  
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela aquisição do título; 
Pela apropriação da atualização ou de rendas/ var iações posi tivas;  
Pelo registro do ágio; 
Pela atualização do ágio; 
Pela am ortização do desági o ou pela sua baixa total; 
Pela rever são/ baixa da provi são de tributos;  e 
Pela rever são/ baixa da provi são para perdas.  
Creditada:  
Pela venda ou resgat e do título; 
Pelo recebi m ento de rendas/ var iações posi tivas;  
Pela apropriação de deduções/ var iações negat ivas;  
Pelo registro do desági o; 
Pela atualização do desági o; 
Pela am ortização do ágio ou pela sua baixa total; 
Pelo provi sionam ento de tributos;  e 
Pelo provi sionam ento de perdas.  
 
Código: 1.2.4.8.99 
Conta : Segregação de Planos - O utros Invest im entos 
Função:  Regi strar a segr egação dos val ores r eferentes a par ticipação do pl ano de benef ícios nas apl icações de 
recur sos em  O ut ros I nvest im entos ef etuadas pel a ent idade.  No bal ancet e denom i nado “ O perações Com uns” , 
apresent a-se retificador a por ter a função de distribuir, proporcionalm ente, a participação de cada plano de benef ícios 
no m ontante dos recur sos apl icados.   
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela participação do plano de benef ícios,  no m ontante dos recur sos aplicados.  
Creditada:  
Pela distribuição proporcional  à participação de cada plano de benef ícios,  no m ontante dos recur sos apl icados.  
 
Código: 1.3.1.X 
Conta : Im obilizado 
Função:  Regi strar a aqui sição de bens m óvei s e/ ou i m óveis,  bem  com o os di reitos,  dest inados à m anut enção da 
entidade.  
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela aquisição de bens e direitos;  
Pela apropriação de acr ésci m os e atual izações;  
Pela baixa da depreci ação ou am ortização;  
Pela var iação posi tiva decor rente de reaval iação do im obilizado;  e 
Pela rever são/ baixa da provi são para perdas.  
Creditada:  
Pela baixa ou alienação;  
Pela apropriação da depreci ação ou am ortização,  atendendo o Princí pio da Com petênci a; 
Pela atualização da depreci ação ou am ortização;  
Pela var iação negat iva decor rente de reaval iação do im obilizado;  e 
Pelo provi sionam ento de perdas.  
 
Código: 1.3.1.9 
Conta : Segregação de Planos - Im obilizado 
Função:  Regi strar a segr egação dos val ores r eferentes a par ticipação do pl ano de benef ícios nas apl icações de 
recur sos no Ativo Perm anente Im obilizado efetuadas pela ent idade.  No balancet e denom inado “O perações Com uns”, 
apresent a-se retificador a por ter a função de distribuir, proporcionalm ente, a participação de cada plano de benef ícios 
no m ontante dos recur sos apl icados.  
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela participação do plano de benef ícios,  no m ontante dos recur sos aplicados.  
Creditada:  
Pela distribuição proporcional  à participação de cada plano de benef ícios,  no m ontante dos recur sos apl icados.  
 
Código: 1.3.2.1 
Conta : G astos com  Im plantação,  Reorgani zação e Desenvol vim ento 
Função:  Registrar as despesas do program a adm inistrativo que cont ribuirão para a form ação de resul tado de m ais de 
um  exer cício soci al, t ais com o:  or gani zação e i m plantação de ent idade,  i nst alações em  i m óveis de t ercei ros,  
reorgani zação de set ores,  desenvol vim ento de sistem as etc.  
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela realização da despesa diferida; 
Pela apropriação de acr ésci m os e atual izações;  e 
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Pela baixa da am ortização.  
Creditada:  
Pela baixa;  e 
Pela am ortização.  
 
Código: 1.3.2.9 
Conta : Segregação de Planos - D iferido 
Função:  Regi strar a segr egação dos val ores r eferentes a par ticipação do pl ano de benef ícios consi gnados no At ivo 
Perm anente D i ferido ef etuadas pel a ent idade.  No bal ancet e denom i nado “ O perações Com uns” , apr esent a-se 
retificador a por ter a função de distribuir, proporcional m ente, a participação de cada plano de benef ícios no m ontante 
dos recur sos apl icados.  
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela participação do plano de benef ícios,  no m ontante dos recur sos aplicados.  
Creditada:  
Pela distribuição proporcional  à participação de cada plano de benef ícios,  no m ontante dos recur sos apl icados.  
 
Código: 2.1.1.1 
Conta : U tilizações a Pagar 
Função:  Regi strar os com pr om issos a pagar  assum i dos pel a ent idade r elativos ao Pr ogram a Previ denci al, al ém  de 
provi sões para pagam ento do abono anual , de retenções do Im posto de Renda sobr e benef ícios etc.  
Funci onam ento: 
Creditada:  
Pelo com prom isso assum ido. 
Debitada:  
Pelo pagam ento. 
 
Código: 2.1.1.2 
Conta : Recursos Futuros 
Função:  Registrar os ingressos de recur sos no Program a Previ denci al que cont ribuirão para a form ação de resul tados 
de m eses subseqüent es.  
Funci onam ento: 
Creditada:  
Pelo recebi m ento ou provi sionam ento. 
Debitada:  
Pela apropriação dos ingressos de recur sos.  
 
Código: 2.1.1.8 
Conta : O utras Exigibilidades 
Função:  Registrar os dem ais com prom issos assum idos pela ent idade relativos ao Program a Previ denci al. 
Funci onam ento: 
Creditada:  
Pelo com prom isso assum ido. 
Debitada:  
Pelo pagam ento. 
 
Código: 2.1.2.1 
Conta : U tilizações a Pagar 
Função:  Registrar os com prom issos a pagar  assum idos pela ent idade relativos ao Program a Assistenci al. 
Funci onam ento: 
Creditada:  
Pelo com prom isso assum ido. 
Debitada:  
Pelo pagam ento. 
 
Código: 2.1.2.2 
Conta : Recursos Futuros 
Função:  Registrar os ingressos de recur sos no Program a Assistenci al que cont ribuirão para a form ação de resul tados 
de m eses subseqüent es.  
Funci onam ento: 
Creditada:  
Pelo recebi m ento ou provi sionam ento. 
Debitada:  
Pela apropriação dos ingressos futuros.  
 
Código: 2.1.2.8 
Conta : O utras Exigibilidades 
Função:  Registrar os dem ais com prom issos assum idos pela ent idade relativos ao Program a Assistenci al. 
Funci onam ento: 
Creditada:  
Pelo com prom isso assum ido. 
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Debitada:  
Pelo pagam ento. 
 
Código: 2.1.3.1 
Conta: Despesas a Pagar 
Função:  Registrar os com prom issos a pagar  assum idos pela ent idade relativos ao Program a Adm inistrativo,  além  de 
provi sões para 13º Salário e Férias dos em pregados,  de retenções do Im posto de Renda sobr e sal ários etc.  
Funci onam ento: 
Creditada:  
Pelo com prom isso assum ido.  
Debitada:  
Pelo pagam ento. 
 
Código: 2.1.3.2 
Conta: Receitas Futuras 
Função:  Registrar as recei tas do Program a Adm inistrativo que cont ribuirão para a form ação de resul tados de m eses 
subseqüent es.  
Funci onam ento: 
Creditada:   
Pelo recebi m ento ou provi sionam ento. 
Debitada:   
Pela apropriação das recei tas.  
 
Código: 2.1.3.8 
Conta: O utras Exigibilidades 
Função:  Registrar os dem ais com prom issos assum idos pela ent idade relativos ao Program a Adm inistrativo.  
Funci onam ento: 
Creditada:   
Pelo com prom isso assum ido. 
Debitada:   
Pelo pagam ento. 
 
Código: 2.1.3.9 
Conta : Segregação de Planos - Adm inistrativo 
Função:  Registrar a segr egação dos val ores referentes a participação do plano de benef ícios nas origens de recur sos 
do Pr ogram a Adm inistrativo ( Exigível  O per aci onal ) da ent idade.  No bal ancet e denom i nado “ O perações Com uns” , 
apresent a-se retificador a por ter a função de distribuir, proporcionalm ente, a participação de cada plano de benef ícios 
no m ontante dos recur sos.   
Funci onam ento: 
Creditada:  
Pela distribuição proporcional  à participação de cada plano de benef ícios,  no m ontante das origens de recur sos.  
Debitada:  
Pela participação do plano de benef ícios,  no m ontante das origens de recur sos.  
 
Código: 2.1.4.1.01.XX 
Conta : Títulos de Responsabi lidade do G overno Federal 
Função:  Regi strar os com pr om issos assum i dos pel a ent idade em  oper ações com  t ítulos em i tidos pel o G over no 
Federal. 
Funci onam ento: 
Creditada:  
Pelo com prom isso assum ido. 
Debitada:  
Pelo pagam ento. 
 
Código: 2.1.4.1.02.XX 
Conta : Títulos de Responsabi lidade dos G overnos Estaduai s 
Função:  Regi strar os com pr om issos assum i dos pel a ent idade em  oper ações com  t ítulos em i tidos pel os G over nos 
Estaduai s.  
Funci onam ento: 
Creditada:  
Pelo com prom isso assum ido. 
Debitada:  
Pelo pagam ento. 
 
Código: 2.1.4.1.03.XX 
Conta : Títulos de Responsabi lidade dos G overnos M unicipais 
Função:  Regi strar os com pr om issos assum i dos pel a ent idade em  oper ações com  t ítulos em i tidos pel os G over nos 
M unicipais.  
Funci onam ento: 
Creditada:  
Pelo com prom isso assum ido. 
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Debitada:  
Pelo pagam ento. 
 
Código: 2.1.4.1.04.XX 
Conta : Aplicações em  Inst ituições Financei ras 
Função:  Regi strar os com pr om issos assum i dos pel a ent idade em  oper ações com  t ítulos em i tidos por  I nst ituições 
Financei ras.  
Funci onam ento: 
Creditada:  
Pelo com prom isso assum ido. 
Debitada:  
Pelo pagam ento. 
 
Código: 2.1.4.1.05.XX 
Conta : Títulos de Em presas 
Função:  Registrar os com prom issos assum idos pela entidade em  operações com  títulos em itidos por Em presas.  
Funci onam ento: 
Creditada:  
Pelo com prom isso assum ido. 
Debitada:  
Pelo pagam ento. 
 
Código: 2.1.4.1.06.XX 
Conta : Invest im entos Agrícol as 
Função:  Registrar os com prom issos assum idos pela entidade em  operações com  títulos de Invest im entos Agrícol as.  
Funci onam ento: 
Creditada:  
Pelo com prom isso assum ido. 
Debitada:  
Pelo pagam ento. 
 
Código: 2.1.4.1.98 
Conta : O utros Invest im entos de Renda Fixa 
Função:  Regi strar os com pr om issos assum i dos pel a ent idade em  oper ações com  out ros i nvest im entos de Renda 
Fixa,  não previ stos anteriorm ente. 
Funci onam ento: 
Creditada:  
Pelo com prom isso assum ido. 
Debitada:  
Pelo pagam ento. 
 
Código: 2.1.4.1.99 
Conta : Segregação de Planos - Renda Fixa 
Função:  Registrar a segr egação dos val ores referentes a participação do plano de benef ícios nas origens de recur sos 
de Renda Fi xa ( Exigível  O per aci onal ) da ent idade.  No bal ancet e denom i nado “ O perações Com uns” , apr esent a-se 
retificador a por ter a função de distribuir, proporcional m ente, a participação de cada plano de benef ícios no m ontante 
dos recur sos.   
Funci onam ento: 
Creditada:  
Pela distribuição proporcional  à participação de cada plano de benef ícios,  no m ontante das origens de recur sos.  
Debitada:  
Pela participação do plano de benef ícios,  no m ontante das origens de recur sos.  
 
Código: 2.1.4.2.01.XX 
Conta : M ercado de Ações 
Função:  Registrar os com prom issos assum idos pela entidade em  operações no M ercado de Ações.  
Funci onam ento: 
Creditada:  
Pelo com prom isso assum ido. 
Debitada:  
Pelo pagam ento. 
 
Código: 2.1.4.2.02.XX 
Conta : Bolsa de M ercador ias e de Futuros 
Função:  Registrar os com prom issos assum idos pela entidade em  operações na Bolsa de M ercador ias e de Futuros.  
Funci onam ento: 
Creditada:  
Pelo com prom isso assum ido. 
Debitada:  
Pelo pagam ento. 
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Código: 2.1.4.2.03.XX 
Conta : M ercado de O uro 
Função:  Registrar os com prom issos assum idos pela entidade em  operações no M ercado de O uro. 
Funci onam ento: 
Creditada:  
Pelo com prom isso assum ido. 
Debitada:  
Pelo pagam ento. 
 
Código: 2.1.4.2.04.XX 
Conta : Fundos de Invest im entos 
Função:  Registrar os com prom issos assum idos pela entidade em  operações com  Fundos de Invest im entos de Renda 
Variável . 
Funci onam ento: 
Creditada:  
Pelo com prom isso assum ido. 
Debitada:  
Pelo pagam ento. 
 
Código: 2.1.4.2.98 
Conta : O utros Invest im entos de Renda Variável  
Função:  Regi strar os com pr om issos assum i dos pel a ent idade em  oper ações com  out ros i nvest im entos de Renda 
Variável , não previ stos anteriorm ente. 
Funci onam ento: 
Creditada:  
Pelo com prom isso assum ido. 
Debitada:  
Pelo pagam ento. 
 
Código: 2.1.4.2.99 
Conta : Segregação de Planos - Renda Variável  
Função:  Registrar a segr egação dos val ores referentes a participação do plano de benef ícios nas origens de recur sos 
de Renda Variável  (Exigível  O peraci onal ) da entidade.  No balancet e denom inado “O perações Com uns”, apresent a-se 
retificador a por ter a função de distribuir, proporcional m ente, a participação de cada plano de benef ícios no m ontante 
dos recur sos.   
Funci onam ento: 
Creditada:  
Pela distribuição proporcional  à participação de cada plano de benef ícios,  no m ontante das origens de recur sos.  
Debitada:  
Pela participação do plano de benef ícios,  no m ontante das origens de recur sos.  
 
Código: 2.1.4.3.XX.XX 
Conta : Invest im entos Im obiliários 
Função:  Registrar os com prom issos assum idos pela entidade em  operações de Invest im entos Im obiliários.  
Funci onam ento: 
Creditada:  
Pelo com prom isso assum ido. 
Debitada:  
Pelo pagam ento. 
 
Código: 2.1.4.3.98 
Conta : O utros Invest im entos Im obiliários 
Função:  Regi strar os com pr om issos assum i dos pel a ent idade em  oper ações em  out ros I nvest im entos I m obiliários,  
não previ stos anteriorm ente. 
Funci onam ento: 
Creditada:  
Pelo com prom isso assum ido. 
Debitada:  
Pelo pagam ento. 
 
Código: 2.1.4.3.99 
Conta : Segregação de Planos - Invest im entos Im obiliários 
Função:  Registrar a segr egação dos val ores referentes a participação do plano de benef ícios nas origens de recur sos 
Im obiliários ( Exigível  O per aci onal ) da ent idade.  No bal ancet e denom i nado “ O perações Com uns” , apr esent a-se 
retificador a por ter a função de distribuir, proporcional m ente, a participação de cada plano de benef ícios no m ontante 
dos recur sos.   
Funci onam ento: 
Creditada:  
Pela distribuição proporcional  à participação de cada plano de benef ícios,  no m ontante das origens de recur sos.  
Debitada:  
Pela participação do plano de benef ícios,  no m ontante das origens de recur sos.  
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Código: 2.1.4.4.XX 
Conta : O perações com  Participantes 
Função:  Regi strar os com pr om issos assum i dos pel a ent idade com  a concessão de em pr ést im os ou f inanci am entos 
im obiliários,  a participantes,  assi st idos e autofinanci ados.  
Funci onam ento: 
Creditada:  
Pela assi natura do cont rato de em prést im o ou financi am entos im obiliários (pelo com prom isso assum ido). 
Debitada:  
Pela concessão de em prést im os ou financi am entos im obiliários (pagam ento). 
 
Código: 2.1.4.5.01 
Conta : O brigações do D isponí vel  
Função:  Registrar o sal do negat ivo das cont as cor rentes bancár ias,  até a sua regul arização.  
Funci onam ento: 
Creditada:  
Pela transf erênci a do sal do negat ivo de cont a cor rente bancár ia e encar gos atinentes.  
Debitada:  
Pela regul arização do sal do negat ivo de cont a cor rente bancár ia. 
 
Código: 2.1.4.5.99 
Conta : Segregação de Planos - Relaci onados com  o D isponí vel  
Função:  Registrar a segr egação dos val ores referentes a participação do plano de benef ícios nas origens de recur sos 
Relaci onados com  o D isponí vel  (Exigível  O peraci onal ) da ent idade.  No balancet e denom inado “O perações Com uns”, 
apresent a-se retificador a por ter a função de distribuir, proporcionalm ente, a participação de cada plano de benef ícios 
no m ontante dos recur sos.   
Funci onam ento: 
Creditada:  
Pela distribuição proporcional  à participação de cada plano de benef ícios,  no m ontante das origens de recur sos.  
Debitada:  
Pela participação do plano de benef ícios,  no m ontante das origens de recur sos.  
 
Código: 2.1.4.6.01 
Conta : O brigações Fiscai s 
Função:  Registrar os val ores resul tantes dos cál cul os tributários.  
Funci onam ento: 
Creditada:  
Pelo registro dos val ores apurados.  
Debitada:  
Pelo pagam ento. 
 
Código: 2.1.4.6.99 
Conta : Segregação de Planos - O brigações Tributárias 
Função:  Regi strar a segr egação dos val ores r eferentes a par ticipação do pl ano de benef ícios nas O br igações 
Tributárias ( Exigível  O per aci onal ) da ent idade.  No bal ancet e denom i nado “ O perações Com uns” , apr esent a-se 
retificador a por ter a função de distribuir, proporcional m ente, a participação de cada plano de benef ícios no m ontante 
dos recur sos.   
Funci onam ento: 
Creditada:  
Pela distribuição proporcional  à participação de cada plano de benef ícios,  no m ontante das obrigações fiscai s.  
Debitada:  
Pela participação do plano de benef ícios,  no m ontante das obr igações fiscai s.  
 
Código: 2.1.4.7.01 
Conta : O utras Exigibilidades 
Função:  Regi strar os com pr om issos assum i dos pel a ent idade decor rentes de deci são j udicial ou de pr ocessos 
adm inistrativos desf avor ávei s que resul tarem  em  parcel am ento de débi tos ou não,  entre outras.  
Funci onam ento: 
Creditada:  
Pelo com prom isso assum ido. 
Debitada:  
Pelo pagam ento. 
 
Código: 2.1.4.7.99 
Conta : Segregação de Planos - O utras Exigibilidades 
Função:  Registrar a segr egação dos val ores referentes a participação do plano de benef ícios nas origens de recur sos 
oriundos de O ut ras Exi gibilidades ( Exigível  O per aci onal ) da ent idade.  No bal ancet e denom i nado “ O perações 
Com uns”, apresent a-se retificador a por ter a função de distribuir, proporcionalm ente, a participação de cada plano de 
benef ícios no m ontante dos recur sos.   
Funci onam ento: 
Creditada:  
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Pela distribuição proporcional  à participação de cada plano de benef ícios,  no m ontante das origens de recur sos.  
Debitada:  
Pela participação do plano de benef ícios,  no m ontante das origens de recur sos.  
 
Código: 2.1.4.8.XX 
Conta : O utros Invest im entos 
Função:  Regi strar os com pr om issos assum i dos pel a ent idade em  oper ações com  out ras m odal idades de 
invest im entos.  
Funci onam ento: 
Creditada:  
Pelo com prom isso assum ido. 
Debitada:  
Pelo pagam ento. 
 
Código: 2.1.4.8.99 
Conta : Segregação de Planos - O utros Invest im entos 
Função:  Registrar a segr egação dos val ores referentes a participação do plano de benef ícios nas origens de recur sos 
de O ut ros I nvest im entos ( Exigível  O per aci onal ) da ent idade.  No bal ancet e denom i nado “ O perações Com uns” , 
apresent a-se retificador a por ter a função de distribuir, proporcionalm ente, a participação de cada plano de benef ícios 
no m ontante dos recur sos.   
Funci onam ento: 
Creditada:  
Pela distribuição proporcional  à participação de cada plano de benef ícios,  no m ontante das origens de recur sos.  
Debitada:  
Pela participação do plano de benef ícios,  no m ontante das origens de recur sos.  
 
Código: 2.2.1.1 
Conta : Contingênci as - Program a Previ denci al  
Função:  Regi strar as ocor rênci as de f atos nas ár eas pr evi denci ais e f iscai s,  or iundos de i nterpretações di ver gent es,  
que m erecer ão deci sões futuras e que poder ão ou não gerar desem bolso pela entidade.  
Funci onam ento: 
Creditada:  
Pelo reconheci m ento da cont ingênci a. 
Debitada:  
Pela transf erênci a para o Exigível  O peraci onal , em  função de deci são judicial desf avor ável ; e 
Pela rever são da cont ingênci a, em  função de deci são judicial favor ável . 
 
Código: 2.2.2.1 
Conta : Contingênci as - Program a Assistenci al 
Função:  Regi strar as ocor rênci as de f atos nas ár eas assi stenci ais e f iscai s,  or iundos de i nterpretações di ver gent es,  
que m erecer ão deci sões futuras e que poder ão ou não gerar desem bolso pela entidade.  
Funci onam ento: 
Creditada:  
Pelo reconheci m ento da cont ingênci a. 
Debitada:  
Pela transf erênci a para o Exigível  O peraci onal , em  função de deci são judicial desf avor ável ; e 
Pela rever são da cont ingênci a, em  função de deci são judicial favor ável . 
 
Código: 2.2.3.1 
Conta: Contingênci as - Program a Adm inistrativo 
Função:  Registrar as ocor rênci as de fatos nas áreas adm inistrativas,  trabal histas e fiscai s,  oriundos de interpretações 
diver gentes,  que m erecer ão deci sões futuras e que poder ão ou não gerar desem bolso pela Entidade.  
Funci onam ento: 
Creditada:   
Pelo reconheci m ento da cont ingênci a 
Debitada:   
Pela transf erênci a para o Exigível  O peraci onal , em  função de deci são judicial desf avor ável ; e 
Pela rever são da cont ingênci a, em  função de deci são judicial favor ável . 
 
Código: 2.2.3.9 
Conta : Segregação de Planos - Contingênci as - Program a Adm inistrativo 
Função:  Registrar a segr egação dos val ores referentes a participação do plano de benef ícios nas origens de recur sos 
do Passi vo Cont ingenci al ( Program a Adm inistrativo)  da ent idade.  No bal ancet e denom i nado “ O perações Com uns” , 
apresent a-se retificador a por ter a função de distribuir, proporcionalm ente, a participação de cada plano de benef ícios 
no m ontante dos recur sos.  
Funci onam ento: 
Creditada:  
Pela distribuição proporcional  à participação de cada plano de benef ícios,  no m ontante das origens de recur sos.  
Debitada:  
Pela participação do plano de benef ícios,  no m ontante das origens de recur sos.  
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Código: 2.2.4.1 
Conta : Contingênci as - Program a de Invest im entos 
Função:  Regi strar as ocor rênci as de f atos nas ár eas de i nvest im entos e f iscai s,  or iundos de i nterpretações 
diver gentes,  que m erecer ão deci sões futuras e que poder ão ou não gerar desem bolso pela Entidade.  
Funci onam ento: 
Creditada:  
Pelo reconheci m ento da cont ingênci a; e 
Pela atualização.  
Debitada:  
Pela transf erênci a para o Exigível  O peraci onal , em  função de deci são judicial desf avor ável ; e 
Pela rever são da cont ingênci a, em  função de deci são judicial favor ável . 
 
Código: 2.2.4.9 
Conta : Segregação de Planos - Contingênci as - Program a de Invest im entos 
Função:  Registrar a segr egação dos val ores referentes a participação do plano de benef ícios nas origens de recur sos 
do Passi vo Contingenci al (Program a de Invest im entos)  da entidade.  No balancet e denom inado “O perações Com uns”, 
apresent a-se retificador a por ter a função de distribuir, proporcionalm ente, a participação de cada plano de benef ícios 
no m ontante dos recur sos.  
Funci onam ento: 
Creditada:  
Pela distribuição proporcional  à participação de cada plano de benef ícios,  no m ontante das origens de recur sos.  
Debitada:  
Pela participação do plano de benef ícios,  no m ontante das origens de recur sos.  
 
Código: 2.3.1.1.01 
Conta : Benefícios do Plano 
Função:  Registrar, de acor do com  a Nota Técni ca Atuarial, o val or atual dos benef ícios a ser em  pagos pela entidade 
aos assi st idos e benef iciários em  gozo de benef ício de pr est ação cont inuada ( val or l íquido, ou sej a, aval iado 
excl uindo-se as cont ribuições desses assi st idos e benef iciários) . 
Funci onam ento: 
Creditada:  
Pela const ituição.  
Debitada:  
Pela rever são.  
 
Código: 2.3.1.1.02 
Conta : ( - ) Contribuições do(s)  Patroci nador (es)  sobr e Benefícios 
Função:  Regi strar, de acor do com  a Not a Técni ca At uar ial, o val or at ual das cont ribuições f uturas,  com  pr azo de 
vigênci a indet erm inado,  a receber  do(s)  patroci nador (es) , inci dentes sobr e os benef ícios a ser em  pagos pela entidade 
aos assi st idos e benef iciários em  gozo de benef ício de prest ação cont inuada.  O  val or dest a cont a ser á nulo sem pre 
que o pl ano de cust eio vi gente não pr ever  cont ribuições do pat roci nador  par a f inanci ar os benef ícios j á em  f ase de 
pagam ento pelo plano.  
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela const ituição.  
Creditada:  
Pela rever são.  
 
Código: 2.3.1.1.03 
Conta : ( - ) O utras Contribuições da G eração Atual 
Função:  Regi strar, de acor do com  a Not a Técni ca At uar ial, o val or at ual das cont ribuições f uturas com  pr azo de 
vigênci a indet erm inado,  a receber  do(s)  patroci nador (es)  e dos integrantes da G eração Atual ainda não em  gozo de 
benef ício de pr est ação cont inuada,  dest inado a f inanci ar benef ícios j á em  f ase de pagam ent o, excl uídas t anto as 
cont ribuições j á consi deradas nas sub- cont as 2. 3.1.1.01 -  Benef ícios do Pl ano e 2. 3.1.1.02 -  Cont ribuições do( s) 
Patroci nador (es)  sobr e Benef ícios da G er ação At ual, quant o as cont ribuições cuj os r ecebi m entos dependam  do 
ingresso de novos participantes nos Planos (ou de novos em pregados nos patroci nador es) . O  val or dest a cont a ser á 
nulo sem pr e que a const ituição do val or at ual dos benef ícios,  j á em  f ase de pagam ent o pel o Pl ano,  dependa t ão 
som ente de cont ribuições dos par ticipantes e do( s)  pat roci nador (es)  i nci dent es sobr e o val or dos benef ícios ou não 
m ais dependa de qualquer  cont ribuição futura. 
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela const ituição.  
Creditada:  
Pela rever são.  
 
Código: 2.3.1.2.01 
Conta : Benefícios do Plano com  a G eração Atual 
Função:  Registrar, de acor do com  a Nota Técni ca Atuarial e com  o tipo de plano (Contribuição Definida ou Benefício 
Definido), o segui nte: 
- Contribuição Definida: a totalidade dos sal dos efetivam ente acum ulados nas cont as previ denci árias de participantes,  
que ainda não est ejam  em  gozo de benef ício de prest ação cont inuada.  
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- Benef ício Def inido: o val or at ual dos benef ícios a ser em  concedi dos aos i ntegrantes da G er ação At ual que ai nda 
não est ejam  em  gozo de benef ício de prest ação cont inuada,  aval iado de acor do com  a Nota Técni ca Atuarial, líquido 
do val or at ual das cont ribuições f uturas por  el es devi das quando do r ecebi m ento dos r eferidos benef ícios.  Com pete 
ao at uário r esponsável , dent ro da Aval iação At uarial das Pr ovi sões M at em áticas,  enquadr ar os Benef ícios do Pl ano 
com o sendo do tipo Benefício Definido ou do tipo Contribuição Definida, podendo,  consi derando as car act eríst icas do 
Plano,  enquadr ar parte dos Benefícios com o do tipo Benefício Definido ou parte com o Contribuição Definida. 
Funci onam ento: 
Creditada:  
Pela const ituição 
Debitada:  
Pela rever são.  
 
Código: 2.3.1.2.02 
Conta : ( - ) Contribuições do(s)  Patroci nador (es)  sobr e Benefícios da G eração Atual 
Função:  Regi strar, de acor do com  a Not a Técni ca At uarial, excl usi vam ente par a os Pl anos de Benef ício Def inido, o 
val or atual das cont ribuições futuras,  a receber  do(s)  patroci nador (es) , inci dentes sobr e os benef ícios a ser em  pagos 
aos integrantes da G eração Atual quando est iver em  em  gozo de benef ício de prest ação cont inuada.  
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela const ituição.  
Creditada:  
Pela rever são.  
 
Código: 2.3.1.2.03 
Conta : ( - ) O utras Contribuições da G eração Atual 
Função:  Registrar, de acor do com  a Nota Técni ca Atuarial, excl usi vam ente para os Planos de Benefícios Definidos,  o 
val or at ual das cont ribuições f uturas,  com  pr azo de vi gênci a i ndeterm inado,  a ser em  realizadas pel o(s)  
patroci nador (es)  e pel os i ntegrantes da G er ação At ual que ai nda não est ejam  em  gozo de benef ício de pr est ação 
cont inuada,  excl uindo-se toda e qual quer  cont ribuição cuj o recebi m ento dependa do ingresso de novos participantes 
nesses planos (ou de novos em pregados nos patroci nador es) , bem  com o, as cont ribuições a ser em  recol hidas tanto 
pelos i ntegrantes da G er ação At ual dur ante o per íodo de per cepção do benef ício, quant o pel o(s)  pat roci nador (es)  
sobr e o val or dos benef ícios a ser em  pagos a esses integrantes.  
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela const ituição.  
Creditada:  
Pela rever são.  
 
Código: 2.3.1.2.04 
Conta : Benefícios do Plano com  as G erações Futuras 
Função:  Registrar, de acor do com  a Nota Técni ca Atuarial, excl usi vam ente para os Planos de Benefícios Definidos,  o 
val or at ual dos benef ícios a ser em  concedi dos aos i ntegrantes das G er ações Fut uras,  l íquido do val or at ual das 
cont ribuições futuras por eles devi das quando do recebi m ento do benef ício. 
Funci onam ento: 
Creditada:  
Pela const ituição.  
Debitada:  
Pela rever são.  
 
Código: 2.3.1.2.05 
Conta : ( - ) Contribuições do(s)  Patroci nador (es)  sobr e os Benefícios das G erações Futuras 
Função:  Registrar, de acor do com  a Nota Técni ca Atuarial, excl usi vam ente para os Planos de Benefícios Definidos,  o 
val or das cont ribuições f uturas a r eceber  do( s)  pat roci nador (es) , i nci dentes sobr e os benef ícios a ser em  pagos aos 
integrantes das G erações Futuras quando est iver em  em  gozo de benef ício de prest ação cont inuada.  
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela const ituição.  
Creditada:   
Pela rever são.  
 
Código: 2.3.1.2.06 
Conta : ( - ) O utras Contribuições das G erações Futuras 
Função:  Registrar, de acor do com  a Nota Técni ca Atuarial, excl usi vam ente para os Planos de Benefícios Definidos,  o 
val or at ual das cont ribuições f uturas,  com  pr azo de vi gênci a i ndeterm inado,  a ser em  realizadas pel o(s)  
patroci nador (es)  e pel os i ntegrantes das G er ações Fut uras,  i ncl uindo-se t ão som ent e as cont ribuições cuj o 
recebi m ento dependa do i ngresso de novos par ticipantes nesses Pl anos ( ou de novos em pr egados nos 
patroci nador es)  e que não se r efiram  tanto a cont ribuições a ser em  recol hidas pel os i ntegrantes das G er ações 
Futuras,  durante o período de percepção do benef ício, quant o pelo(s)  patroci nador (es)  sobr e o val or dos benef ícios a 
ser em  pagos a esses integrantes.  
Funci onam ento: 
Debitada:  
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Pela const ituição.  
Creditada:  
Pela rever são.  
 
Código: 2.3.1.3.01 
Conta : (-) Serviço Passado 
Função:  Regi strar de acor do com  a Not a Técni ca At uarial, o val or at ual das cont ribuições ext raordinár ias f uturas j á 
vigent es,  r eferentes a ser viço passado,  no m ês a que se r eferirem  os val ores cont abilizados com o Pr ovi sões 
M atem áticas a Constituir. 
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela const ituição.  
Creditada:  
Pela rever são.  
 
Código: 2.3.1.3.02 
Conta : (-) Défici t Equaci onado 
Função:  Regi strar de acor do com  a Not a Técni ca At uarial, o val or at ual das cont ribuições ext raordinárias f uturas  já 
vigent es,  r eferentes a déf ici t equaci onado,  no m ês a que se r eferirem  os val ores cont abilizados com o Pr ovi sões 
M atem áticas a Constituir. 
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela const ituição.  
Creditada:  
Pela rever são.  
 
Código: 2.3.1.3.03 
Conta : (-) Ajust es de Títulos 
Função:  Regi strar os aj ust es de t ítulos ef etuados em  decor rênci a de di ferenças posi tivas auf eridas ent re o val or 
present e apur ado pel os r espect ivos cust os de aqui sição,  acr esci dos dos r endim entos auf eridos dos t ítulo 
com ponent es da cat egor ia “títulos m antidos até o venci m ento”, e o val or present e dest es títulos consi derando a taxa 
de descont o utilizada na últim a aval iação atuarial. 
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela const ituição.  
Creditada:  
Pela rever são.  
 
Código: 2.3.1.3.04 
Conta : Por Ajust es das Contribuições Extraordinár ias 
Função:  Regi strar, de acor do com  a Not a Técni ca At uarial, a di ferença ent re o val or at ual das novas cont ribuições 
ext raordinárias f uturas,  apr ovadas de acor do com  o est atuto da ent idade e l egislação vi gente par a vi gorarem  
im ediatam ente, subseqüent es aos que se r eferirem  os val ores cont abi lizados com o Pr ovi sões M at em áticas a 
Constituir e o val or atual das cont ribuições ext raordinárias futuras já vigentes,  na data da aval iação atuarial. 
Funci onam ento: 
Creditada:  
Pela const ituição.  
Debitada:  
Pela rever são.  
 
Código: 2.3.2 
Conta : Provi sões para Ajust es no Plano 
Função:  Regi strar, de acor do com  a Not a Técni ca At uar ial, o val or r esul tante da di ferença negat iva ent re o At ivo 
Líquido do Plano e o som atório dos Benefícios:  do Plano,  com  a G eração Atual e com  as G erações Futuras.  Som ente 
ser ão const ituídas est as provi sões,  no caso do Ativo Líquido do Plano apresent ar-se super ior ao total das Provi sões 
M atem áticas.  
Funci onam ento: 
Creditada:  
Pela const ituição.  
Debitada:  
Pela rever são.  
 
Código: 2.4.1.1 
Conta : Superávi t Técni co Acum ulado - Reserva de Contingênci a  
Função:  Regi strar o excedent e pat rim onial em  r elação aos com pr om issos t otais,  at é o l im ite de 25%  do t otal das 
Provi sões M atem áticas.  
Funci onam ento: 
Creditada:  
Pela const ituição.  
Debitada:  
Pela rever são 
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Código: 2.4.1.2 
Conta : Superávi t Técni co Acum ulado - Reserva para Revisão de Plano 
Função:  Regi strar o excedent e pat rim onial em  r elação aos com pr om issos t otais no que super ar 25%  do t otal das 
Provi sões M atem áticas.  
Funci onam ento: 
Creditada:  
Pela const ituição.   
Debitada:  
Pela rever são.  
 
Código: 2.4.2 
Conta : (-) Défici t Técni co Acum ulado  
Função:  Registrar a insuf iciênci a patrim onial em  relação aos com prom issos totais.  
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela const ituição.  
Creditada:  
Pela rever são.  
 
Código: 2.4.3.1.01 
Conta: Fundos Previ denci ais 
Função:  Registrar os fundos const ituídos atuarialm ente para atender  ao Program a Previ denci al. 
Funci onam ento: 
Creditada:  
Pela const ituição.  
Debitada:  
Pela rever são.  
 
Código: 2.4.3.2.01 
Conta: Fundos Assistenci ais 
Função:  Registrar os fundos const ituídos com  sobr as do Program a Assistenci al. 
Funci onam ento: 
Creditada:  
Pela const ituição.  
Debitada:  
Pela rever são.  
 
Código: 2.4.3.3.01 
Conta: Fundos Adm inistrativos 
Função:  Registrar os fundos const ituídos com  sobr as do Program a Adm inistrativo.  
Funci onam ento:  
Creditada:  
Pela Constituição.  
Debitada:  
Pela rever são.  
 
Código: 2.4.3.3.09 
Conta : Segregação de Planos - Fundos - Program a Adm inistrativo 
Função:  Registrar a segr egação dos val ores referentes a participação do plano de benef ícios nas origens de recur sos 
dos Fundos do Program a Adm inistrativo da ent idade.  No balancet e denom inado “O perações Com uns”, apresent a-se 
retificador a por ter a função de distribuir, proporcional m ente, a participação de cada plano de benef ícios no m ontante 
dos recur sos.  
Funci onam ento: 
Creditada:  
Pela distribuição proporcional  à participação de cada plano de benef ícios,  no m ontante das origens de recur sos.  
Debitada:  
Pela participação do plano de benef ícios,  no m ontante das origens de recur sos.  
 
Código: 2.4.3.4.01 
Conta: Fundos dos Invest im entos 
Função:  Registrar os fundos const ituídos para atender  ao Program a de Invest im entos.  
Funci onam ento:  
Creditada:  
Pela const ituição.  
Debitada:  
Pela rever são.  
 
Código: 2.4.3.4.09 
Conta : Segregação de Planos - Fundos - Program a de Invest im entos 
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Função:  Registrar a segr egação dos val ores referentes a participação do plano de benef ícios nas origens de recur sos 
dos Fundos do Program a de Invest im entos da entidade.  No balancet e denom inado “O perações Com uns”, apresent a-
se r etificador a por  t er a f unção de di stribuir, pr oporcionalm ente, a par ticipação de cada pl ano de benef ícios no 
m ontante dos recur sos.   
Funci onam ento: 
Creditada:  
Pela distribuição proporcional  à participação de cada plano de benef ícios,  no m ontante das origens de recur sos.  
Debitada:  
Pela participação do plano de benef ícios,  no m ontante das origens de recur sos.  
 
Código: 3.1.1.1.01 
Conta: Contribuições Norm ais - Patroci nador (es)  
Função:  Regi strar as cont ribuições nor m ais pr evi denci ais,  or iundas do( s)  pat roci nador (es) , r eferentes ao  cust eio 
norm al do plano de benef ícios previ stas na aval iação atuarial anual . 
Funci onam ento: 
Creditada:  
Pela realização ou apropriação da cont ribuição norm al previ denci al, atendendo o Princí pio da Com petênci a. 
debi tada:  
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 3.1.1.1.02 
Conta: Contribuições Extraordinárias - Patroci nador (es)  
Função:  Registrar as cont ribuições ext raordinár ias previ denci ais,  oriundas do(s)  patroci nador (es) , referentes a cust eio 
de déf ici t, ser viço passado e outras finalidades não incl uídas na cont ribuição norm al, adm itidas na aval iação atuarial 
anual . 
Creditada:  
Pela realização ou apropriação da cont ribuição.  
Debitada:  
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 3.1.1.2.01.01 
Conta: Contribuições Norm ais - Participant es Ativos 
Função:  Regi strar as cont ribuições nor m ais pr evi denci ais,  or iundas dos par ticipantes at ivos,  r eferentes ao  cust eio 
norm al do plano de benef ícios previ stas na aval iação atuarial anual .  
Funci onam ento: 
Creditada:  
Pela realização ou apropriação da cont ribuição,  atendendo o Princí pio da Com petênci a. 
Debitada:  
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 3.1.1.2.01.02 
Conta: Contribuições Extraordinárias - Participantes Ativos 
Função:  Regi strar as cont ribuições ext raordinárias pr evi denci ais,  or iundas dos par ticipant es at ivos,  r eferentes a 
equaci onam ento de déf ici t, ser viço passado e out ras f inalidades não i ncl uídas na cont ribuição nor m al, adm i tidas na 
aval iação atuar ial anual . 
Funci onam ento: 
Creditada:  
Pela realização ou apropriação da cont ribuição.  
Debitada:  
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício.” 
 
Código: 3.1.1.2.02.01 
Conta: Contribuições Norm ais - Participant es Assist idos 
Função:  Registrar as cont ribuições previ denci ais,  oriundas dos participantes assi st idos,  referentes ao cust eio norm al 
do plano de benef ícios,  previ stas na aval iação atuarial anual . 
Funci onam ento: 
Creditada:  
Pela realização ou apropriação da cont ribuição,  atendendo o Princí pio da Com petênci a. 
Debitada:  
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 3.1.1.2.02.02 
Conta: Contribuições Extraordinárias - Participantes Assist idos 
Função:  Regi strar as cont ribuições ext raordinárias pr evi denci ais,  or iundas dos par ticipantes assi st idos,  r eferentes a 
equaci onam ento de déf ici t, ser viço passado e out ras f inalidades não i ncl uídas na cont ribuição nor m al, adm i tidas na 
aval iação atuar ial anual . 
Funci onam ento: 
Creditada:  
Pela realização ou apropriação da cont ribuição.  
Debitada:  
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício.” 
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Código: 3.1.1.3.01 
Conta: Contribuições Norm ais - Autofinanci ados 
Função:  Regi strar as cont ribuições nor m ais pr evi denci ais,  or iundas dos par ticipantes aut ofinanci ados,  r eferentes ao  
cust eio norm al do plano de benef ícios previ stas na aval iação atuar ial anual . 
Funci onam ento: 
Creditada:  
Pela realização ou apropriação da cont ribuição.  
Debitada:  
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 3.1.1.3.02 
Conta: Contribuições Extraordinárias - Autofinanci ados 
Função:  Regi strar as cont ribuições ext raordinárias pr evi denci ais,  or iundas dos par ticipantes aut ofinanci ados,  
referentes a equaci onam ento de déf ici t, ser viço passado e out ras f inalidades não i ncl uídas na cont ribuição nor m al, 
adm itidas na aval iação atuarial anual . 
Funci onam ento: 
Creditada:  
Pela realização ou apropriação da cont ribuição.  
Debitada:  
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Conta: 3.1.1.4 
Conta: Provi sões 
Função:  Registrar o provi sionam ento de ingressos de recur sos no Program a Previ denci al. 
Funci onam ento: 
Creditada:  
Pela realização ou apropriação da cont ribuição,  atendendo o Princí pio da Com petênci a. 
Debitada:  
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 3.1.1.8 
Conta : O utros Recursos Correntes 
Função:  Registrar outros recur sos cor rentes do Program a Previ denci al, não enquadr ados nas rubr icas anteriores.  
Funci onam ento: 
Creditada:  
Pela realização ou apropriação da cont ribuição,  atendendo o Princí pio da Com petênci a. 
Debitada : 
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 3.1.2 
Conta : Rem uneração das Contribuições em  Atraso 
Função:  Registrar os encar gos devi dos por patroci nador (es) , participant es,  incl usi ve assi st idos e autofinanci ados,  no 
atraso do r epasse das cont ribuições pr evi denci ais ( norm ais e ext raordinár ias)  m ensai s,  em  conf orm idade com  o 
Estatuto/Regulam ento. 
Funci onam ento. 
Creditada:  
Pela apropriação m ensal dos encar gos debi tados ao Realizável , atendendo o Princí pio da Com petênci a. 
Debitada:  
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 3.1.3.1 
Conta : Contribuições em  Atraso Contratadas 
Função:  Registrar os encar gos e os acr ésci m os legais,  def inidos em  cont rato de dívida, referentes ao inadi m plem ento 
das cont ribuições previ denci ais.  
Funci onam ento: 
Creditada:  
Pela apr opriação dos encar gos e acr ésci m os l egais,  def inidos na cont ratação da dí vida, at endendo o Pr incí pio da 
Com petênci a. 
Debitada:  
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 3.1.3.2 
Conta : Serviço Passado Contratado 
Função:  Registrar os recur sos e encar gos referentes às operações com  patroci nador (es) , supor tadas por cont rato(s) , 
decor rentes de cont ribuições ext raordinárias futuras já vigentes (ser viço passado) . 
Funci onam ento: 
Creditada:  
Pela apr opr iação dos r ecur sos,  encar gos e acr ésci m os l egais,  def inidos na cont ratação da dí vida, at endendo o 
Princí pio da Com petênci a. 
Debitada:  
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Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 3.1.3.3 
Conta : Défici t Técni co Contratado 
Função:  Registrar os recur sos e encar gos referentes às operações com  patroci nador (es) , supor tadas por cont rato(s) , 
decor rentes de m edidas saneador as com  vistas ao equi líbrio financei ro e atuarial do plano de benef ícios.  
Funci onam ento: 
Creditada:  
Pela apr opr iação dos r ecur sos,  encar gos e acr ésci m os l egais,  def inidos na cont ratação da dí vida, at endendo o 
Princí pio da Com petênci a. 
Debitada:  
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 3.1.3.8 
Conta : O utras Contratações com  Patroci nador (es)  
Função:  Registrar os recur sos e encar gos referentes às operações com  patroci nador (es) , supor tadas por cont rato(s) , 
não previ stos anteriorm ente. 
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela apr opr iação dos r ecur sos,  encar gos e acr ésci m os l egais,  def inidos na cont ratação da dí vida, at endendo o 
Princí pio da Com petênci a. 
Creditada:  
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 3.1.4 
Conta : M igrações entre Planos 
Função:  Registrar os ingressos de recur sos previ denci ais,  proveni entes da m ovim entação de Provi sões M atem áticas 
de participant es oriundos de outros Planos de Benefícios da entidade.  
Funci onam ento: 
Creditada:  
Pelo ingresso de recur sos no plano.  
Debitada:  
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 3.1.5.1 
Conta : Portabilidade - Previ dênci a Com plem entar Fechada  
Função:  Registrar os ingressos de recur sos previ denci ais,  proveni entes da m ovim entação de Provi sões M atem áticas 
de participant es oriundos de outras Entidades Fechadas de Previ dênci a Com plem entar. 
Funci onam ento: 
Creditada:  
Pelo ingresso de recur sos na entidade.  
Debitada:  
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 3.1.5.2 
Conta : Portabilidade - Previ dênci a Com plem entar Aberta 
Função:  Registrar os ingressos de recur sos previ denci ais,  proveni entes da m ovim entação de Provi sões M atem áticas 
de participant es oriundos de Entidades Abertas de Previ dênci a Com plem entar. 
Funci onam ento: 
Creditada:  
Pelo ingresso de recur sos na entidade.  
Debitada:  
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 3.1.8 
Conta : O utros Recursos Coletados 
Função:  Regi strar a r ever são das pr ovi sões de cr éditos de l iquidação duvi dosa de exer cícios ant eriores,  bem  com o 
os dem ais ingressos de recur sos,  não previ stos anteriorm ente. 
Funci onam ento: 
Creditada:  
Pela realização ou apropriação do recur so,  atendendo o Princí pio da Com petênci a. 
Debitada : 
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 3.1.9 
Conta : Com pensações de Fluxos Prim ários 
Função:  Regi strar os val ores r eferentes as t ransf erênci as decor rentes da com pensação ent re pl anos de benef ícios,  
quando a regularização se referir a exer cícios anteriores.   
Funci onam ento: 
Creditada:  
Pelo registro dos rendim entos decor rentes da com pensação de recur sos entre planos.  
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Debitada : 
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 3.2.1.1.XX.XX 
Conta : Benefícios de Prest ação Continuada 
Função:  Regi strar as ut ilizações de r ecur sos na cober tura dos benef ícios pr evi denci ais de pr est ação cont inuada,  
devendo ser  classi ficados de acor do com  suas car act eríst icas.  
Funci onam ento: 
Debitada 
Pela realização ou apropriação do benef ício, atendendo o Princí pio da Com petênci a. 
Creditada:  
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 3.2.1.2.XX.XX 
Conta : Benefícios de Prest ação Única 
Função:  Registrar as utilizações de recur sos na cober tura dos benef ícios previ denci ais de prest ação única,  devendo 
ser  classi ficados de acor do com  suas car act eríst icas.  
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela realização ou apropriação do benef ício, atendendo o Princí pio da Com petênci a. 
Creditada:  
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 3.2.1.8 
Conta : O utros Recursos Correntes 
Função:  Registrar as utilizações de recur sos para cober tura de outros com prom issos do Program a Previ denci al, não 
cont em pladas anteriorm ente. 
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela realização ou apropriação do com prom isso,  atendendo o Princí pio da Com petênci a. 
Creditada:  
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 3.2.2 
Conta : M igrações entre Planos 
Função:  Regi strar as t ransf erênci as de r ecur sos pr evi denci ais,  decor rentes da m ovi m entação de Pr ovi sões 
M atem áticas de participant es para outros Planos de Benefícios da ent idade.  
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela saí da de recur sos do plano.  
Creditada:  
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 3.2.3.1 
Conta : Portabilidade - Previ dênci a Com plem entar Fechada 
Função:  Regi strar as t ransf erênci as de r ecur sos pr evi denci ais,  decor rentes da m ovi m entação de Pr ovi sões 
M atem áticas de participant es para outras Entidades Fechadas de Previ dênci a Com plem entar. 
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela realização ou apropriação dos recur sos.  
Creditada:  
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 3.2.3.2 
Conta : Portabilidade - Previ dênci a Com plem entar Aberta 
Função:  Regi strar as t ransf erênci as de r ecur sos pr evi denci ais,  decor rentes da m ovi m entação de Pr ovi sões 
M atem áticas de participant es para Entidades Abertas de Previ dênci a Com plem entar. 
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela realização ou apropriação dos recur sos.  
Creditada:  
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 3.2.8 
Conta : O utros Recursos Utilizados 
Função:  Registrar as provi sões de créditos de liquidação duvi dosa do exer cício, bem  com o as dem ais utilizações de 
recur sos com  a cober tura de com prom issos,  não previ stas anteriorm ente. 
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela realização ou apropriação do com prom isso,  atendendo o Princí pio da Com petênci a. 
Creditada:  
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Pela rever são das provi sões de créditos de liquidação duvi dosa ocor ridas no exer cício; e 
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 3.2.9 
Conta : Com pensações de Fluxos Prim ários 
Função:  Regi strar os val ores r eferentes as t ransf erênci as decor rentes da com pensação ent re pl anos de benef ícios,  
quando a regularização se referir a exer cícios anteriores.   
Funci onam ento: 
Debitada :  
Pelo registro dos encar gos decor rentes da com pensação de recur sos entre planos.  
Creditada:  
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 3.3 
Conta : Constituições/ Reversões de Contingênci as 
Função:  Regi strar as pr ovi sões cont ingenci ais,  bem  com o as var iações quant o a at ual ização e encar gos das 
cont ingênci as r elaci onadas a f atos nas ár eas pr evi denci al e f iscal , or iundos de i nterpretações di ver gentes,  que 
m erecer ão deci sões futuras e que poder ão ou não gerar desem bolso pela ent idade.  
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pelo registro das provi sões cont ingenci ais;  
Pelos acr ésci m os; e 
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”, quando apresent ar sal do credor . 
Creditada:  
Pela rever são;  e 
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”, quando apresent ar sal do devedor . 
 
Código: 3.4.1.3.01 
Conta: Program a Adm inistrativo - Devoluções de Sobras 
Função:  Regi strar a t ransf erênci a de r ecur sos or iundos do Pr ogram a Adm inistrativo,  r elativos às devol uções de 
sobr as daquel e program a. 
Funci onam ento: 
Creditada:   
Pela transf erênci a de recur sos oriundos do Program a Adm inistrativo.  
Debitada:   
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 3.4.1.3.02 
Conta: Program a Adm inistrativo - Reversões de Fundos 
Função:  Registrar a transf erênci a de recur sos oriundos do Program a Adm inistrativo,  relativos às rever sões de fundos 
daquel e program a. 
Funci onam ento: 
Creditada:   
Pela transf erênci a de recur sos oriundos do Program a Adm inistrativo.  
Debitada:   
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 3.4.1.4 
Conta: Program a de Invest im entos 
Função:  Regi strar a t ransf erênci a de r ecur sos or iundos do Pr ogram a de I nvest im entos,  decor rentes do r esul tado 
posi tivo dos invest im entos,  obser vada a participação do Program a Previ denci al no m ontante apl icado.  
Funci onam ento: 
Creditada:   
Pela  transf erênci a de recur sos oriundos do Program a de Invest im entos.  
Debitada:   
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 3.4.2.3 
Conta: Program a Adm inistrativo 
Função:  Regi strar a t ransf erênci a de r ecur sos par a o Pr ogram a Adm inistrativo,  a t ítulo de Cust eio, com  base na 
aval iação atuar ial anual , ou no reem bolso das despesas adm inistrativas incor ridas,  cober tas pelo(s)  patroci nador (es) . 
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela transf erênci a de recur sos do Program a Previ denci al para o Program a Adm inistrativo.  
Creditada:  
Pela transf erênci a para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 3.4.2.4 
Conta: Program a de Invest im entos 
Função:  Registrar a transf erênci a de recur sos para o Program a de Invest im entos,  decor rentes do resul tado negat ivo 
dos invest im entos,  obser vada a participação do Program a Previ denci al no m ontante apl icado.  
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Funci onam ento: 
Debitada:   
Pela transf erênci a de recur sos do Program a Previ denci al para o Program a de Invest im entos.  
Creditada:   
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 3.5.X.X 
Conta : Constituições/ Reversões de Provi sões Atuar iais 
Função:  Registrar as var iações das Provi sões Atuariais,  de acor do com  os cál cul os atuar iais.  
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela const ituição ou acr ésci m o das Provi sões Atuar iais;  e 
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício“, quando apresent ar sal do credor . 
Creditada:  
Pela rever são ou decr ésci m o das Provi sões Atuariais;  e 
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”, quando apresent ar sal do devedor . 
 
Código: 3.6 
Conta : Constituições/ Reversões de Fundos 
Função:  Registrar as const ituições/ rever sões dos fundos do Program a Previ denci al. 
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela const ituição ou acr ésci m o; e 
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”, quando apresent ar sal do credor . 
Creditada:  
Pela rever são ou decr ésci m o; e 
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”, quando apresent ar sal do devedor . 
 
Código: 3.7 
Conta : Destinação do Superávi t/Défici t Técni co do Exercício 
Função:  Registrar a apuração do super ávi t ou déf ici t obtido no Exercício Atual. 
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela form ação de Superávi t Técni co;  
Pela rever são de Défici t Técni co;  e 
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”, quando apresent ar sal do credor . 
Creditada:  
Pela form ação de Défici t Técni co;   
Pela rever são de Superávi t Técni co;  e 
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”, quando apresent ar sal do devedor . 
 
Código: 3.9.1 
Conta: Incor poração - D issol ução da Entidade 
Função:  Regi strar a di ssol ução da ent idade,  t ransf erindo os sal dos dos el em entos pat rim oniais par a a Ent idade 
Incor poradora, com  exceção das Pr ovi sões M at em áticas,  do Resul tado Acum ul ado e dos Fundos do Pr ogram a 
Previ denci al, que dever ão ser  rever tidos nas respect ivas cont as que originaram  suas form ações. 
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela transf erênci a do ativo do patrim ônio previ denci al para a Entidade Incor poradora. 
Creditada:  
Pela transf erênci a do passi vo do patrim ônio previ denci al para a Entidade Incor poradora. 
 
Código: 3.9.2 
Conta: Incor poração - Absorção de Entidade 
Função:  Regi strar a absor ção de ent idade,  f azendo os r egistros em  separ ado quando houver  necessi dade de 
segr egação dos el em entos do At ivo e/ ou do Passi vo.  As Pr ovi sões M at em áticas,  o Resul tado Acum ul ado e os 
Fundos do Program a Previ denci al dever ão ser  const ituídos utilizando- se as cont as dest inadas às suas form ações. 
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela absor ção do passi vo do patrim ônio previ denci al que se transf eriu da Entidade incor porada.  
Creditada:  
Pela absor ção do ativo do patrim ônio previ denci al que se transf eriu da Entidade incor porada.  
 
Código: 3.9.3 
Conta: Fusão - D issol ução da Entidade 
Função:  Registrar a dissol ução da entidade,  transf erindo os sal dos dos elem entos patrim oniais para a nova Entidade,  
com  exceção das Pr ovi sões M at em áticas,  do Resul tado Acum ul ado e dos Fundos do Pr ogram a Previ denci al, que 
dever ão ser  rever tidos nas respect ivas cont as que originaram  suas form ações. 
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela transf erênci a do ativo do patrim ônio previ denci al para a nova Entidade.  
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Creditada:  
Pela transf erênci a do passi vo do patrim ônio previ denci al para a nova Entidade.  
 
Código: 3.9.4 
Conta: Fusão - Absorção de Entidade 
Função:  Regi strar a absor ção da ent idade,  f azendo os r egistros em  separ ado quando houver  necessi dade de 
segr egação dos el em entos do At ivo e/ ou Passi vo.  As Pr ovi sões M at em áticas,  o Resul tado Acum ul ado e os Fundos 
do Program a Previ denci al dever ão ser  const ituídos utilizando- se as cont as dest inadas às suas form ações. 
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela absor ção do passi vo do patrim ônio previ denci al que se transf eriu da Entidade Fusi onada.  
Creditada:  
Pela absor ção do ativo do patrim ônio previ denci al que se transf eriu da Entidade Fusionada.  
 
Código: 3.9.5 
Conta: C isão - D issol ução da Entidade 
Função:  Registrar a dissol ução total ou parcial da entidade,  transf erindo os sal dos dos elem entos patrim oniais para a 
Entidade Sucessor a, com  exceção das Provi sões M atem áticas,  do Resultado Acum ulado e dos Fundos do Program a 
Previ denci al, que dever ão ser  rever tidos nas respect ivas cont as que originaram  suas form ações. 
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela transf erênci a do ativo do patrim ônio previ denci al para a Entidade Sucessor a. 
Creditada:  
Pela transf erênci a do passi vo do patrim ônio previ denci al para a Entidade Sucessor a. 
 
Código: 3.9.6 
Conta: C isão - Absorção de Entidade 
Função:  Regi strar a absor ção t otal ou par cial da ent idade,  f azendo os r egistros em  separ ado quando houver  
necessi dade de segr egação dos el em entos do At ivo e/ ou do Passi vo.  As Pr ovi sões M at em áticas,  o Resul tado 
Acum ulado e os Fundos do Pr ogram a Previ denci al dever ão ser  const ituídos ut ilizando- se as cont as dest inadas às 
suas form ações. 
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela absor ção do passi vo do patrim ônio previ denci al que se transf eriu da Entidade C indida. 
Creditada:  
Pela absor ção do ativo do patrim ônio previ denci al que se transf eriu da Entidade C indida. 
 
Código: 4.1.1.1 
Conta : Patroci nador (es)  
Função:  Registrar as cont ribuições assi stenci ais,  oriundas do(s)  patroci nador (es) , para o Program a Assistenci al.  
Funci onam ento: 
Creditada:  
Pela realização ou apropriação da cont ribuição assi stenci al, atendendo o Princí pio da Com petênci a. 
Debitada:  
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 4.1.1.2 
Conta : Participantes 
Função:  Regi strar as cont ribuições assi stenci ais,  or iundas dos par ticipantes e assi st idos,  par a o Pr ogram a 
Assistenci al. 
Funci onam ento: 
Creditada:  
Pela realização ou apropriação da cont ribuição assi stenci al, atendendo o Princí pio da Com petênci a. 
Debitada:  
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 4.1.1.3 
Conta: Autofinanci ados 
Função:  Regi strar as cont ribuições assi stenci ais,  or iundas dos par ticipant es aut ofinanci ados,  par a o Pr ogram a 
Assistenci al. 
Funci onam ento: 
Creditada:  
Pela realização ou apropriação da cont ribuição assi stenci al. 
Debitada:  
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 4.1.1.4 
Conta: Provi sões 
Função:  Registrar o provi sionam ento de ingressos do Program a Assistenci al. 
Funci onam ento: 
Creditada:  
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Pela apropriação da cont ribuições,  atendendo o Princí pio da Com petênci a. 
Debitada:  
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 4.1.1.8 
Conta : O utros Recursos Correntes 
Função:  Registrar outros recur sos cor rentes do Program a Assistenci al, não enquadr ados nas rubricas anteriores.  
Funci onam ento: 
Creditada:  
Pela realização ou apropriação do ingresso do recur so,  atendendo o Princí pio da Com petênci a. 
Debitada:  
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 4.1.2 
Conta : Rem uneração das Contribuições em  Atraso 
Função:  Registrar os encar gos devi dos por patroci nador (es)  e participantes,  incl usi ve assi st idos e autofinanci ados,  no 
atraso do repasse das cont ribuições m ensais,  em  conf orm idade com  o Estatuto/Regulam ento. 
Funci onam ento: 
Creditada:  
Pela apropriação m ensal dos encar gos debi tados ao Realizável , atendendo o Princí pio da Com petênci a. 
Debitada:  
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 4.1.3.1 
Conta : Contribuições em  Atraso Contratadas 
Função:  Registrar os encar gos e os acr ésci m os legais,  def inidos em  cont rato de dívida, referentes ao inadi m plem ento 
das cont ribuições assi stenci ais.  
Funci onam ento: 
Creditada:  
Pela apr opriação dos encar gos e acr ésci m os l egais,  def inidos na cont ratação da di vida, at endendo o Pr incí pio da 
Com petênci a. 
Debitada:  
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 4.1.3.8 
Conta : O utras Contratações com  Patroci nador (es)  
Função:  Registrar os recur sos e encar gos referentes às operações com  patroci nador (es) , supor tadas por cont rato(s) , 
não previ stos anteriorm ente. 
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela apr opr iação dos r ecur sos,  encar gos e acr ésci m os l egais,  def inidos na cont ratação da dí vida, at endendo o 
Princí pio da Com petênci a. 
Creditada:  
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 4.1.8 
Conta : O utros Recursos Coletados 
Função:  Regi strar a r ever são das pr ovi sões de cr éditos de l iquidação duvi dosa de exer cícios ant eriores,  bem  com o 
os dem ais ingressos de recur sos,  não previ stos anteriorm ente. 
Funci onam ento: 
Creditada:  
Pela realização ou apropriação dos recur sos,  atendendo o Princí pio da Com petênci a. 
Debitada:  
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 4.1.9 
Conta : Com pensações de Fluxos Prim ários  
Função:  Regi strar os val ores r eferentes as t ransf erênci as decor rentes da com pensação ent re pl anos de benef ícios,  
quando a regularização se referir a exer cícios anteriores.   
Funci onam ento: 
Creditada:  
Pelo registro dos encar gos decor rentes da com pensação de recur sos entre planos.  
Debitada : 
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 4.2.1.1 
Conta : Benefícios de Assistênci a à Saúde 
Função:  Regi strar as ut ilizações de r ecur sos par a cober tura de benef ícios de Assi stênci a à Saúde,  de ocor rênci a 
sistem ática,  tais com o: assi stênci as m édica,  hospi talar e odont ológica.  
Funci onam ento: 
Debitada:  
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Pela realização ou apropriação da utilização dos recur sos,  atendendo o Princí pio da Com petênci a. 
Creditada:  
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 4.2.1.8 
Conta: O utros Benefícios Correntes 
Função:  Regi strar as ut ilizações de r ecur sos par a cober tura de out ros benef ícios do Pr ogram a Assi stenci al, não 
relaci onados anteriorm ente. 
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela realização ou apropriação dos recur sos,  atendendo o Princí pio da Com petênci a. 
Creditada:  
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 4.2.8 
Conta: O utros Recursos Utilizados 
Função:  Registrar as provi sões de créditos de liquidação duvi dosa do exer cício, bem  com o as dem ais utilizações de 
recur sos com  a cober tura de com prom issos,  não previ stas anteriorm ente. 
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela realização ou apropriação do com prom isso,  atendendo o Princí pio da Com petênci a. 
Creditada:  
Pela rever são das provi sões de créditos de liquidação duvi dosa ocor ridas no exer cício; e 
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 4.2.9 
Conta : Com pensações de Fluxos Prim ários 
Função:  Regi strar os val ores r eferentes as t ransf erênci as decor rentes da com pensação ent re pl anos de benef ícios,  
pela utilização indevi da de recur sos.  
Funci onam ento: 
Debitada : 
Pelo registro dos encar gos decor rentes da com pensação de recur sos entre planos.  
Creditada:  
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 4.3 
Conta : Constituições/ Reversões de Contingênci as 
Função:  Regi strar as pr ovi sões cont ingenci ais,  bem  com o as var iações quant o a at ual ização e encar gos das 
cont ingênci as r elaci onadas a f atos nas ár eas assi stenci al e f iscal , or iundos de i nterpretações di ver gentes,  que 
m erecer ão deci sões futuras e que poder ão ou não,  gerar desem bolso pela ent idade.  
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pelo registro das provi sões cont ingenci ais;  
Pelos acr ésci m os; e 
Pela transf erênci a de sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”, quando apresent ar sal do credor . 
Creditada:  
Pela rever são;  e 
Pela transf erênci a de sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”, quando apresent ar sal do devedor . 
 
Código: 4.4.1.3.01 
Conta: Program a Adm inistrativo - Devoluções de Sobras  
Função:  Regi strar a t ransf erênci a de r ecur sos or iundos do Pr ogram a Adm inistrativo,  r elativos às devol uções de 
sobr as daquel e program a. 
Funci onam ento: 
Creditada:  
Pela transf erênci a de recur sos oriundos do Program a Adm inistrativo.  
Debitada:  
Pela transf erênci a de sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 4.4.1.3.02 
Conta: Program a Adm inistrativo - Reversões de Fundos 
Função:  Registrar a transf erênci a de recur sos oriundos do Program a Adm inistrativo,  relativos às rever sões de fundos 
daquel e program a. 
Funci onam ento:  
Creditada:  
Pela transf erênci a de recur sos oriundos do Program a Adm inistrativo.  
Debitada:  
Pela transf erênci a de sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 4.4.1.4 
Conta: Program a de Invest im entos 
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Função:  Regi strar a t ransf erênci a de r ecur sos or iundos do Pr ogram a de I nvest im entos,  decor rentes do r esul tado 
posi tivo de invest im entos,  obser vada a participação do Program a Assistenci al no m ontante apl icado.  
Funci onam ento: 
Creditada:   
Pela transf erênci a de recur sos oriundos do Program a de Invest im entos.  
Debitada:   
Pela transf erênci a de sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício“. 
 
Código: 4.4.2.3 
Conta: Program a Adm inistrativo 
Função:  Regi strar a t ransf erênci a de r ecur sos par a o Pr ogram a Adm inistrativo,  a t ítulo de Cust eio, com  base na 
aval iação atuar ial anual , ou no reem bolso das despesas adm inistrativas incor ridas,  cober tas pelo(s)  patroci nador (es) . 
Funci onam ento: 
Debitada:   
Pela transf erênci a de recur sos do Program a Assistenci al para o Program a Adm inistrativo  
Creditada:   
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 4.4.2.4 
Conta: Program a de Invest im entos 
Função:  Registrar a transf erênci a de recur sos para o Program a de Invest im entos,  decor rentes do resul tado negat ivo 
dos invest im entos,  obser vada a participação do Program a Assistenci al no m ontante apl icado.  
Funci onam ento:  
Debitada:   
Pela transf erênci a de recur sos do Program a Assistenci al para o Program a de Invest im entos.  
Creditada:   
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 4.6 
Conta : Constituições/ Reversões de Fundos 
Função:  Registrar as const ituições/ rever sões dos fundos do Program a Assistenci al. 
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela const ituição ou acr ésci m o; e 
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”, quando apresent ar o sal do credor . 
Creditada:  
Pela rever são ou decr ésci m o; e 
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”, quando apresent ar sal do devedor . 
 
Código: 4.9.1 
Conta: Incor poração - D issol ução de Recursos Assistenci ais 
Função:  Registrar a dissol ução de Recursos Assistenci ais,  transf erindo os sal dos dos elem entos patrim oniais para a 
Entidade I ncor poradora, com  exceção dos Fundos do Pr ogram a Assi stenci al, que dever ão ser  r ever tidos nas 
respect ivas cont as que originaram  suas form ações. 
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela transf erênci a do ativo do patrim ônio assi stenci al para a Entidade Incor poradora. 
Creditada:  
Pela transf erênci a do passi vo do patrim ônio assi stenci al para a Entidade Incor poradora. 
 
Código: 4.9.2 
Conta: Incor poração - Absorção de Recursos Assistenci ais 
Função:  Regi strar a absor ção de Recur sos Assi stenci ais,  f azendo os r egistros em  separ ado quando houver  
necessi dade de segr egação dos elem entos do Ativo e/ou do Passi vo.  O s Fundos do Program a Assistenci al dever ão 
ser  const ituídos utilizando- se as cont as dest inadas às suas form ações. 
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela absor ção do passi vo do patrim ônio assi stenci al que se transf eriu da Entidade Incor porada.  
Creditada:  
Pela absor ção do ativo do patrim ônio assi stenci al que se transf eriu da Entidade Incor porada.  
 
Código: 4.9.3 
Conta: Fusão - D issol ução de Recursos Assistenci ais 
Função:  Registrar a dissol ução de Recursos Assistenci ais,  transf erindo os sal dos dos elem entos patrim oniais para a 
nova Ent idade,  com  exceção dos Fundos do Pr ogram a Assi stenci al, que dever ão ser  r ever tidos nas r espect ivas 
cont as que originaram  suas form ações. 
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela transf erênci a do ativo do patrim ônio assi stenci al para a nova Entidade.  
Creditada:  
Pela transf erênci a do passi vo do patrim ônio assi stenci al para a nova Entidade.  
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Código: 4.9.4 
Conta: Fusão - Absorção de Recursos Assistenci ais 
Função:  Regi strar a absor ção de Recur sos Assi stenci ais,  f azendo os r egistros em  separ ado quando houver  
necessi dade de segr egação dos elem entos do Ativo e/ou do Passi vo.  O s Fundos do Program a Assistenci al dever ão 
ser  const ituídos utilizando- se as cont as dest inadas às suas form ações. 
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela absor ção do passi vo do patrim ônio assi stenci al que se transf eriu da Entidade Fusi onada.  
Creditada:  
Pela absor ção do ativo do patrim ônio assi stenci al que se transf eriu da Entidade Fusionada.  
 
Código: 4.9.5 
Conta: C isão - D issol ução de Recursos Assistenci ais 
Função:  Regi strar a di ssol ução t otal ou par cial de Recur sos Assi stenci ais,  t ransf erindo os sal dos dos el em entos 
patrim oniais par a a Ent idade Sucessor a, com  exceção dos Fundos do Pr ogram a Assi stenci al, que dever ão ser  
rever tidos nas respect ivas cont as que originaram  suas form ações. 
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela transf erênci a do ativo do patrim ônio assi stenci al para a Entidade Sucessor a. 
Creditada:  
Pela transf erênci a do passi vo do patrim ônio assi stenci al para a Entidade Sucessor a. 
 
Código: 4.9.6 
Conta: C isão - Absorção de Recursos Assistenci ais 
Função:  Regi strar a absor ção t otal ou par cial de Recur sos Assi stenci ais,  f azendo os r egistros em  separ ado quando 
houver  necessi dade de segr egação dos el em entos do At ivo e/ ou do Passi vo.  O s Fundos do Pr ogram a Assi stenci al 
dever ão ser  const ituídos utilizando- se as cont as dest inadas às suas form ações. 
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela absor ção do passi vo do patrim ônio assi stenci al que se transf eriu da Entidade C indida. 
Creditada:  
Pela absor ção do ativo do patrim ônio assi stenci al que se transf eriu da Entidade C indida. 
 
Código: 5.1.1.1 
Conta: Receitas da Adm inistração Previ denci al 
Função:  Registrar as recei tas da Adm inistração Previ denci al da entidade.  
Funci onam ento: 
Creditada:  
Pela realização ou apropriação das recei tas da Adm inistração Previ denci al, atendendo o Princí pio da Com petênci a. 
Debitada:  
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 5.1.1.9 
Conta : Segregação de Planos - Adm . Previ denci al 
Função:  Regi strar a segr egação dos val ores r eferentes a par ticipação do pl ano de benef ícios nas r ecei tas da 
Adm inistração Pr evi denci al da ent idade.  No bal ancet e denom i nado “ O perações Com uns” , apr esent a-se r etificador a 
por t er a f unção de di stribuir, pr oporcionalm ente, a par ticipação de cada pl ano de benef ícios no m ont ante dos 
recur sos.   
Funci onam ento: 
Creditada:  
Pela distribuição proporcional  à participação de cada plano de benef ícios,  no m ontante das recei tas adm inistrativas;  e 
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”, quando apresent ar sal do devedor . 
Debitada:  
Pela participação do plano de benef ícios,  no m ontante das recei tas adm inistrativas;  e 
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”, quando apresent ar sal do credor . 
 
Código: 5.1.2.1 
Conta: Receitas da Adm inistração Assistenci al 
Função:  Registrar as recei tas da Adm inistração Assistenci al da entidade.  
Funci onam ento: 
Creditada:  
Pela realização ou apropriação das recei tas da Adm inistração Assistenci al, atendendo o Princí pio da Com petênci a. 
Debitada:  
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 5.1.2.9 
Conta : Segregação de Planos - Adm . Assistenci al 
Função:  Regi strar a segr egação dos val ores r eferentes a par ticipação do pl ano de benef ícios nas r ecei tas da 
Adm inistração Assi stenci al da ent idade.  No bal ancet e denom i nado “ O perações Com uns” , apr esent a-se r etificador a 
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por t er a f unção de di stribuir, pr oporcionalm ente, a par ticipação de cada pl ano de benef ícios no m ont ante dos 
recur sos.  
Funci onam ento: 
Creditada:  
Pela distribuição proporcional  à participação de cada plano de benef ícios,  no m ontante das recei tas adm inistrativas;  e 
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”, quando apresent ar sal do devedor . 
Debitada:  
Pela participação do plano de benef ícios,  no m ontante das recei tas adm inistrativas;  e 
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”, quando apresent ar sal do credor . 
 
Código: 5.1.3.1 
Conta: Receitas da Adm inistração dos Invest im entos 
Função:  Registrar as recei tas da Adm inistração dos Invest im entos da entidade.  
Funci onam ento: 
Creditada:  
Pela r ealização ou apr opriação das r ecei tas da Adm i nistração dos I nvest im entos,  at endendo o Pr incí pio da 
Com petênci a. 
Debitada:  
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 5.1.3.9 
Conta : Segregação de Planos - Adm . dos Invest im entos 
Função:  Regi strar a segr egação dos val ores r eferentes a par ticipação do pl ano de benef ícios nas r ecei tas da 
Adm inistração dos I nvest im entos da ent idade.  No bal ancet e denom i nado “ O perações Com uns” , apr esent a-se 
retificador a por ter a função de distribuir, proporcional m ente, a participação de cada plano de benef ícios no m ontante 
dos recur sos.   
Funci onam ento: 
Creditada:  
Pela distribuição proporcional  à participação de cada plano de benef ícios,  no m ontante das recei tas adm inistrativas;  e 
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”, quando apresent ar sal do devedor . 
Debitada:  
Pela participação do plano de benef ícios,  no m ontante das recei tas adm inistrativas;  e 
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”, quando apresent ar sal do credor . 
 
Código: 5.1.8.1 
Conta: O utras Receitas Adm inistrativas 
Função:  Registrar outras recei tas adm inistrativas não enquadr adas nas rubricas anteriores.  
Funci onam ento: 
Creditada:  
Pela realização ou apropriação das recei tas.  
Debitada:  
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 5.1.8.9 
Conta : Segregação de Planos - O utras Receitas 
Função:  Regi strar a segr egação dos val ores r eferentes a par ticipação do pl ano de benef ícios em  O ut ras Recei tas 
Adm inistrativas da ent idade.  No bal ancet e denom i nado “ O perações Com uns” , apr esent a-se r etificador a por  t er a 
função de distribuir, proporcionalm ente, a participação de cada plano de benef ícios no m ontante dos recur sos.   
Funci onam ento: 
Creditada:  
Pela distribuição proporcional  à participação de cada plano de benef ícios,  no m ontante das recei tas adm inistrativas;  e 
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”, quando apresent ar sal do devedor . 
Debitada:  
Pela participação do plano de benef ícios,  no m ontante das recei tas adm inistrativas;  e 
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”, quando apresent ar sal do credor . 
 
Código: 5.2.1.1 
Conta: Pessoal  e Encargos - Adm . Previ denci al 
Função:  Regi strar as despesas r eferentes à r em uneração e r espect ivos encar gos soci ais da Adm i nistração 
Previ denci al da ent idade,  t ais com o:  r em uneração de di retores e em pr egados,  encar gos soci ais i nci dentes sobr e a 
folha de pagam ento de pessoal , provi sões para férias,  provi sões para 13º sal ário, previ dênci a com plem entar, pessoal  
cedi do com  ônus,  treinam ento e desenvol vim ento de recur sos hum anos, diárias e est adas de pessoal  decor rentes de 
viagens a ser viço e outras despesas relaci onadas com  pessoal  e encar gos.  
Funci onam ento: 
Debitada:   
Pela realização ou apropriação da despesa,  atendendo o Princí pio da Com petênci a. 
Creditada:   
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 5.2.1.2 
Conta: Serviços de Tercei ros - Adm . Previ denci al 
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Função:  Regi strar as despesas r eferentes à pr est ação de ser viços de t ercei ros,  excl usi vos à Adm i nistração 
Previ denci al, tais com o: consul torias,  audi toria previ denci al, adm inistração ext erna, assessor ias atuarial, jurídica e de 
inform ática,  ser viços de vigilânci a, de segur ança,  de conser vação e de m anutenção e outras despesas relaci onadas 
com  ser viços de tercei ros.  
Funci onam ento: 
Debitada:   
Pela realização ou apropriação da despesa,  atendendo o Princí pio da Com petênci a. 
Creditada:   
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 5.2.1.3 
Conta: Despesas G erais - Adm . Previ denci al 
Função:  Regi strar t odas as  despesas ger ais que não est ejam  cont em pladas nas r ubricas de Pessoal  e Encar gos e 
de Ser viços de Ter cei ros,  excl usi vas à Adm i nistração Pr evi denci al, t ais com o:  m aterial de consum o,  anúnci os,  
publ icações,  al uguéi s,  t axas condom i niais,  ar rendam ento e l easi ng, despesas com  i m óvel cedi do com  ônus pel o 
patroci nador , cont ribuições a associ ações e entidades de classe,  água,  energia elétrica,  telefones,  cor reios,  segur os,  
im postos,  taxas,  em olum entos,  passagem  aérea e outras despesas gerais.  
Funci onam ento: 
Debitada:   
Pela realização ou apropriação da despesa,  atendendo o Princí pio da Com petênci a. 
Creditada:   
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 5.2.1.4 
Conta: Depreci ações e Am ortizações - Adm . Previ denci al 
Função:  Registrar as despesas com  depreci ações e am ortizações dos itens do Ativo Perm anente. 
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela realização ou apropriação da despesa,  atendendo o Princí pio da Com petênci a. 
Creditada:  
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 5.2.1.8 
Conta: O utras Despesas - Adm . Previ denci al 
Função:  Registrar outras despesas da Adm inistração Previ denci al, não cont em pladas anteriorm ente. 
Funci onam ento 
Debitada:   
Pela realização ou apropriação da despesa,  atendendo o Princí pio da Com petênci a. 
Creditada:   
Pela transf erênci a do sal do da Conta “Encer ram ento do Exercício” 
 
Código: 5.2.1.9 
Conta : Segregação de Planos - Adm . Previ denci al 
Função:  Regi strar a segr egação dos val ores r eferentes a par ticipação do pl ano de benef ícios nas despesas da 
Adm inistração Pr evi denci al da ent idade.  No bal ancet e denom i nado “ O perações Com uns” , apr esent a-se r etificador a 
por t er a f unção de di stribuir, pr oporcionalm ente, a par ticipação de cada pl ano de benef ícios no m ont ante dos 
recur sos.   
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela participação do plano de benef ícios,  no m ontante das despesas adm inistrativas;  e 
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”, quando apresent ar sal do credor . 
Creditada:  
Pela distribuição proporcional  à participação de cada plano de benef ícios,  no m ontante das despesas adm inistrativas;  
e 
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”, quando apresent ar sal do devedor . 
 
Código: 5.2.2.1 
Conta: Pessoal  e Encargos - Adm . Assistenci al 
Função:  Regi strar as despesas r eferentes à r em uneração e r espect ivos encar gos soci ais da Adm i nistração 
Assistenci al da ent idade,  t ais com o r em uneração de di retores e em pr egados,  encar gos soci ais i nci dent es sobr e a 
folha de pagam ento de pessoal , provi sões para férias,  provi sões para 13º sal ário, previ dênci a com plem entar, pessoal  
cedi do com  ônus,  treinam ento e desenvol vim ento de recur sos hum anos, diárias e est adas de pessoal  decor rentes de 
viagens a ser viço e outras despesas relaci onadas com  pessoal  e encar gos.  
Funci onam ento: 
Debitada:   
Pela realização ou apropriação da despesa,  atendendo o Princí pio da Com petênci a. 
Creditada:   
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 5.2.2.2 
Conta: Serviços de Tercei ros - Adm . Assistenci al 
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Função:  Regi strar as despesas r eferentes à pr est ação de ser viços de t ercei ros,  excl usi vos à Adm i nistração 
Assistenci al, t ais com o:  consul torias,  audi toria assi stenci al, adm i nistração ext erna, assessor ias j urídica e de 
inform ática,  ser viços de vigilânci a, de segur ança,  de conser vação e de m anutenção e outras despesas relaci onadas 
com  ser viços de tercei ros.  
Funci onam ento: 
Debitada:   
Pela realização ou apropriação da despesa,  atendendo o Princí pio da Com petênci a. 
Creditada:   
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 5.2.2.3 
Conta: Despesas G erais - Adm . Assistenci al 
Função:  Regi strar t odas as  despesas ger ais que não est ejam  cont em pladas nas r ubricas de Pessoal  e Encar gos e 
de Ser viços de Ter cei ros,  excl usi vas à Adm i nistração Assi stenci al, t ais com o:  m aterial de consum o,  anúnci os,  
publ icações,  al uguéi s,  t axas condom i niais,  ar rendam ento e l easi ng, despesas com  i m óvel cedi do com  ônus pel o 
patroci nador , cont ribuições a associ ações e entidades de classe,  água,  energia elétrica,  telefones,  cor reios,  segur os,  
im postos,  taxas,  em olum entos,  passagem  aérea e outras despesas gerais.  
 
Funci onam ento: 
Debitada:   
Pela realização ou apropriação da despesa,  atendendo o Princí pio da Com petênci a. 
Creditada:   
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código:5.2.2.4 
Conta: Depreci ações e Am ortizações - Adm . Assistenci al 
Função:  Registrar as despesas com  depreci ações e am ortizações dos itens do Ativo Perm anente. 
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela realização ou apropriação da despesa,  atendendo o Princí pio da Com petênci a. 
Creditada:  
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 5.2.2.8 
Conta: O utras Despesas - Adm . Assistenci al 
Função:  Registrar outras despesas da Adm inistração Assistenci al, não cont em pladas anteriorm ente. 
Funci onam ento: 
Debitada:   
Pela realização ou apropriação da despesa,  atendendo o Princí pio da Com petênci a. 
Creditada:   
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 5.2.2.9 
Conta : Segregação de Planos - Adm . Assistenci al 
Função:  Regi strar a segr egação dos val ores r eferentes a par ticipação do pl ano de benef ícios nas despesas da 
Adm inistração Assi stenci al da ent idade.  No bal ancet e denom i nado “ O perações Com uns” , apr esent a-se r etificador a 
por t er a f unção de di stribuir, pr oporcionalm ente, a par ticipação de cada pl ano de benef ícios no m ont ante dos 
recur sos.  
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela participação do plano de benef ícios,  no m ontante das despesas adm inistrativas;  e 
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”, quando apresent ar sal do credor . 
Creditada:  
Pela distribuição proporcional  à participação de cada plano de benef ícios,  no m ontante das despesas adm inistrativas;  
e 
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”, quando apresent ar sal do devedor . 
 
Código: 5.2.3.1 
Conta: Pessoal  e Encargos - Adm . dos Invest im entos 
Função:  Regi strar as despesas r eferentes à r em uneração e r espect ivos encar gos soci ais da Adm i nistração dos 
Invest im entos da ent idade,  tais com o: rem uneração de diretores e em pregados,  encar gos soci ais inci dent es sobr e a 
folha de pagam ento de pessoal , provi sões para férias,  provi sões para 13º sal ário, previ dênci a com plem entar, pessoal  
cedi do com  ônus,  treinam ento e desenvol vim ento de recur sos hum anos, diárias e est adas de pessoal  decor rentes de 
viagens a ser viço e outras despesas relaci onadas com  pessoal  e encar gos.  
Funci onam ento: 
Debitada:   
Pela realização ou apropriação da despesa,  atendendo o Princí pio da Com petênci a. 
Creditada:   
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 5.2.3.2 



# 52 # 

Conta: Serviços de Tercei ros - Adm . dos Invest im entos 
Função:  Regi strar as despesas r eferentes à pr est ação de ser viços de t ercei ros,  excl usi vos à Adm i nistração dos 
Invest im entos,  t ais com o:  consul torias,  audi torias de i nvest im entos,  adm i nistração ext erna de i nvest im entos 
(gest ão/perform ance), est udos de vi abi lidade,  assessor ias j urídica e de i nform ática,  ser viços de vi gilânci a, de 
segur ança,  de conser vação e de m anutenção e outras despesas relaci onadas com  ser viços de tercei ros.  
Funci onam ento: 
Debitada:   
Pela realização ou apropriação da despesa,  atendendo o Princí pio da Com petênci a. 
Creditada:  
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 5.2.3.3 
Conta: Despesas G erais - Adm . dos Invest im entos 
Função:  Regi strar t odas as  despesas ger ais que não est ejam  cont em pladas nas r ubricas de Pessoal  e Encar gos e 
de Serviços de Tercei ros,  excl usi vas à Adm inistração dos Invest im entos,  tais com o: m aterial de consum o,  anúnci os,  
publ icações,  al uguéi s,  t axas condom i niais,  ar rendam ento e l easi ng, despesas com  i m óvel cedi do com  ônus pel o 
patroci nador , cont ribuições a associ ações e entidades de classe,  água,  energia elétrica,  telefones,  cor reios,  segur os,  
im postos,  taxas,  em olum entos,  passagem  aérea e outras despesas gerais.  
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela realização ou apropriação da despesa,  atendendo o Princí pio da Com petênci a. 
Creditada:  
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código:5.2.3.4 
Conta: Depreci ações e Am ortizações - Adm . dos Invest im entos 
Função:  Registrar as despesas com  depreci ações e am ortizações dos itens do Ativo Perm anente. 
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela realização ou apropriação da despesa,  atendendo o Princí pio da Com petênci a. 
Creditada:  
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 5.2.3.8 
Conta: O utras Despesas - Adm . dos Invest im entos 
Função:  Registrar outras despesas da Adm inistração dos Invest im entos,  não cont em pladas anteriorm ente. 
Funci onam ento: 
Debitada:   
Pela realização ou apropriação da despesa,  atendendo o Princí pio da Com petênci a. 
Creditada:   
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 5.2.3.9 
Conta : Segregação de Planos - Adm . dos Invest im entos 
Função:  Regi strar a segr egação dos val ores r eferentes a par ticipação do pl ano de benef ícios nas despesas da 
Adm inistração dos I nvest im entos da ent idade.  No bal ancet e denom i nado “ O perações Com uns” , apr esent a-se 
retificador a por ter a função de distribuir, proporcional m ente, a participação de cada plano de benef ícios no m ontante 
dos recur sos.  
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela participação do plano de benef ícios,  no m ontante das despesas adm inistrativas;  e 
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”, quando apresent ar sal do credor . 
Creditada:  
Pela distribuição proporcional  à participação de cada plano de benef ícios,  no m ontante das despesas adm inistrativas;  
e 
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”, quando apresent ar sal do devedor . 
 
Código: 5.2.8.1 
Conta: O utras Despesas Adm inistrativas 
Função:  Registrar outras despesas adm inistrativas,  não cont em pladas anteriorm ente. 
Funci onam ento: 
Debitada:   
Pela realização ou apropriação da despesa,  atendendo o Princí pio da Com petênci a. 
Creditada:   
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 5.2.8.9 
Conta : Segregação de Planos - O utras Despesas 
Função:  Regi strar a segr egação dos val ores r eferentes a par ticipação do pl ano de benef ícios em  O ut ras Despesas 
Adm inistrativas da ent idade.  No bal ancet e denom i nado “ O perações Com uns” , apr esent a-se r etificador a por  t er a 
função de distribuir, proporcionalm ente, a participação de cada plano de benef ícios no m ontante dos recur sos.  
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Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela participação do plano de benef ícios,  no m ontante das despesas adm inistrativas;  e 
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”, quando apresent ar sal do credor . 
Creditada:  
Pela distribuição proporcional  à participação de cada plano de benef ícios,  no m ontante das despesas adm inistrativas;  
e 
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”, quando apresent ar sal do devedor . 
 
Código: 5.3.1.1 
Conta : Contingênci as - Adm . Previ denci al 
Função:  Regi strar as pr ovi sões cont ingenci ais,  bem  com o as var iações quant o a at ualização e encar gos,  das 
cont ingênci as r elaci onadas a f atos nas ár eas adm i nistrativa e f iscal , da Adm i nistração Pr evi denci al, or iundos de 
interpretações diver gentes,  que m erecer ão deci sões futuras e que poder ão ou não gerar desem bolso pela entidade.  
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pelo registro das provi sões cont ingenci ais;  
Pelos acr ésci m os; e 
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”, quando apresent ar sal do credor . 
Creditada:  
Pela rever são;  e 
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”, quando apresent ar sal do devedor . 
 
Código: 5.3.1.9 
Conta : Segregação de Planos - Contingênci as - Adm . Previ denci al 
Função:  Registrar a segr egação dos val ores referentes a participação do plano de benef ícios nas origens de recur sos 
cont ingenci ais da ent idade.  No bal ancet e denom i nado “ O perações Com uns” , apr esent a-se r etificador a por  t er a 
função de di stribuir, pr oporcionalm ente, a par ticipação de cada pl ano de benef ícios no m ont ante dos r ecur sos.  A 
utilização dest a cont a é rest rita àquel as ent idades que adm inistram  recur sos sob a form a de G estão Integrada.  
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela distribuição proporcional  à participação de cada plano de benef ícios,  no m ontante das origens de recur sos;  e 
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”, quando apresent ar sal do credor . 
Creditada:  
Pela participação do plano de benef ícios,  no m ontante das origens de recur sos;  e 
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”, quando apresent ar sal do devedor . 
 
Código: 5.3.2.1 
Conta: Contingênci as - Adm . Assistenci al 
Função:  Regi strar as provi sões cont ingenci ais,  bem  com o as var iações quant o a atual ização e encar gos legais,  das 
cont ingênci as r elaci onadas a f atos nas ár eas adm i nistrativa e f iscal , da Adm i nistração Assi stenci al,  or iundos de 
interpretações diver gentes,  que m erecer ão deci sões futuras e que poder ão ou não gerar desem bolso pela entidade.  
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pelo registro das provi sões cont ingenci ais;  
Pelos acr ésci m os legais;  e 
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”, quando apresent ar sal do credor . 
Creditada:  
Pela rever são;  e 
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”, quando apresent ar sal do devedor . 
 
Código: 5.3.2.9 
Conta : Segregação de Planos - Contingênci as - Adm . Assistenci al 
Função:  Registrar a segr egação dos val ores referentes a participação do plano de benef ícios nas origens de recur sos 
cont ingenci ais da ent idade.  No bal ancet e denom i nado “ O perações Com uns” , apr esent a-se r etificador a por  t er a 
função de distribuir, proporcionalm ente, a participação de cada plano de benef ícios no m ontante dos recur sos.  
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela distribuição proporcional  à participação de cada plano de benef ícios,  no m ontante das origens de recur sos;  e 
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”, quando apresent ar sal do credor . 
Creditada:  
Pela participação do plano de benef ícios,  no m ontante das origens de recur sos;  e 
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”, quando apresent ar sal do devedor . 
 
Código: 5.3.3.1 
Conta: Contingênci as - Adm . dos Invest im entos 
Função:  Regi strar as provi sões cont ingenci ais,  bem  com o as var iações quant o a atual ização e encar gos legais,  das 
cont ingênci as relaci onadas a fatos nas áreas adm inist rativa e fiscal , da Adm inistração dos Invest im entos,  oriundos de 
interpretações diver gentes,  que m erecer ão deci sões futuras e que poder ão ou não gerar desem bolso pela entidade.  
Funci onam ento: 
Debitada:  
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Pelo registro das provi sões cont ingenci ais;  
Pelos acr ésci m os legais;  e 
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”, quando apresent ar sal do credor . 
Creditada:  
Pela rever são;  e 
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”, quando apresent ar sal do devedor . 
 
Código: 5.3.3.9 
Conta : Segregação de Planos - Contingênci as - Adm . dos Invest im entos 
Função:  Registrar a segr egação dos val ores referentes a participação do plano de benef ícios nas origens de recur sos 
cont ingenci ais da ent idade.  No bal ancet e denom i nado “ O perações Com uns” , apr esent a-se r etificador a por  t er a 
função de distribuir, proporcionalm ente, a participação de cada plano de benef ícios no m ontante dos recur sos.  
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela distribuição proporcional  à participação de cada plano de benef ícios,  no m ontante das origens de recur sos;  e 
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”, quando apresent ar sal do credor . 
Creditada:  
Pela participação do plano de benef ícios,  no m ontante das origens de recur sos;  e 
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”, quando apresent ar sal do devedor . 
 
Código: 5.4.1.1 
Conta: Program a Previ denci al 
Função:  Regi strar a t ransf erênci a de r ecur sos or iundos do Pr ogram a Previ denci al par a a cober tura do cust eio 
adm inistrativo da Adm inistração Previ denci al. 
Funci onam ento: 
Creditada:   
Pela transf erênci a de recur sos do Program a Previ denci al para o Program a Adm inistrativo.  
Debitada:   
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 5.4.1.2 
Conta: Program a Assistenci al 
Função:  Regi strar a t ransf erênci a de r ecur sos or iundos do Pr ogram a Assi stenci al par a a cober tura do cust eio 
adm inistrativo da Adm inistração Assistenci al. 
Funci onam ento: 
Creditada:   
Pela transf erênci a de recur sos do Program a Assistenci al para o Program a Adm inistrativo.  
Debitada:   
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 5.4.1.4.01 
Conta: Program a de Invest im entos - Custeio Adm inistrativo 
Função:  Regi strar a t ransf erênci a de r ecur sos or iundos do Pr ogram a de I nvest im entos par a a cober tura do cust eio 
adm inistrativo da Adm inistração dos Invest im entos.  
Funci onam ento:  
Creditada:   
Pela transf erênci a de recur sos do Program a de Invest im entos para o Program a Adm inistrativo.  
Debitada:   
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 5.4.1.4.02 
Conta: Program a de Invest im entos - Resultados dos Invest im entos 
Função:  Regi strar a t ransf erênci a de r ecur sos or iundos do Pr ogram a de I nvest im entos,  decor rentes do r esul tado 
posi tivo de i nvest im entos,  obser vada a par ticipação do Pr ogram a Adm inistrativo no m ont ante apl icado,  quando 
houver  Fundo Adm inistrativo Previ denci al e/ou Assistenci al disponí vei s.  
Funci onam ento:  
Creditada:   
Pela transf erênci a de recur sos do Program a de Invest im entos para o Program a Adm inistrativo.  
Debitada:   
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 5.4.2.1.01 
Conta: Program a Previ denci al - Devoluções de Sobras 
Função:  Registrar a transf erênci a de recur sos para o Program a Previ denci al, referentes as sobr as do program a. 
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela transf erênci a de recur sos do Program a Adm inistrativo para o Program a Previ denci al. 
Creditada:  
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 5.4.2.1.02 
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Conta: Program a Previ denci al - Reversões de Fundos 
Função:  Regi strar a t ransf erênci a de r ecur sos par a o Pr ogram a Previ denci al, r eferentes as r ever sões do Fundo 
Adm inistrativo Previ denci al. 
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela transf erênci a de recur sos do Program a Adm inistrativo para o Program a Previ denci al. 
Creditada:  
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 5.4.2.2.01 
Conta: Program a Assistenci al - Devoluções de Sobras 
Função:  Registrar a transf erênci a de recur sos para o Program a Assistenci al, referentes as sobr as do program a. 
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela transf erênci a de recur sos do Program a Adm inistrativo para o Program a Assistenci al. 
Creditada:  
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 5.4.2.2.02 
Conta: Program a Assistenci al - Reversões de Fundos 
Função:  Regi strar a t ransf erênci a de r ecur sos par a o Pr ogram a Assi stenci al, r eferentes as r ever sões do Fundo 
Adm inistrativo Assistenci al. 
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela transf erênci a de recur sos do Program a Adm inistrativo para o Program a Assistenci al. 
Creditada:  
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 5.4.2.4 
Conta: Program a de Invest im entos 
Função:  Registrar a transf erênci a de recur sos para o Program a de Invest im entos,  decor rentes do resul tado negat ivo 
dos i nvest im entos,  obser vada a par ticipação do Pr ogram a Adm inistrativo no m ont ante apl icado,  quando houver  
Fundos Adm inistrativos Previ denci al e/ou Assistenci al disponí vei s.  
Funci onam ento: 
Debitada:   
Pela transf erênci a de recur sos do Program a Adm inistrativo para o Program a de Invest im entos 
Creditada:   
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício” 
 
Código: 5.6.1 
Conta: Fundos 
Função:  Registrar as const ituições/ rever sões dos fundos do Program a Adm inistrativo.  
Funci onam ento: 
Debitada:   
Pela const ituição ou acr ésci m o; e 
Pela transf erênci a do sal do para a cont a de “Encer ram ento do Exercício, quando apresent ar sal do credor . 
Creditada:  
Pela rever são ou decr ésci m o; e 
Pela transf erênci a do sal do para a cont a de “Encer ram ento do Exercício, quando apresent ar sal do devedor . 
 
Código: 5.6.9 
Conta : Segregação de Planos - Fundos  
Função:  Regi strar a segr egação dos val ores r eferentes a par ticipação do pl ano de benef ícios nas 
const ituições/ rever sões dos Fundos Adm i nistrativos da ent idade.  No bal ancet e denom i nado “ O perações Com uns” , 
apresent a-se retificador a por ter a função de distribuir, proporcionalm ente, a participação de cada plano de benef ícios 
no m ontante dos recur sos.   
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela distribuição proporcional  à participação de cada plano de benef ícios,  no m ontante das origens de recur sos;  e 
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”, quando apresent ar sal do credor . 
Creditada:  
Pela participação do plano de benef ícios,  no m ontante das origens de recur sos;  e 
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”, quando apresent ar sal do devedor . 
 
Código: 5.9.1 
Conta: Incor poração - D issol ução de Recursos Adm inistrativos 
Função:  Registrar a dissol ução de Recursos Adm inistrativos,  transf erindo os sal dos dos elem entos patrim oniais para 
a Ent idade I ncor poradora, com  exceção dos Fundos do Pr ogram a Adm inistrativo,  que dever ão ser  r ever tidos nas 
respect ivas cont as que originaram  suas form ações. 
Funci onam ento: 
Debitada:  
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Pela transf erênci a do ativo do patrim ônio adm inistrativo para a Entidade Incor poradora. 
Creditada:  
Pela transf erênci a do passi vo do patrim ônio adm inistrativo para a Entidade Incor poradora. 
 
Código: 5.9.2 
Conta: Incor poração - Absorção de Recursos Adm inist rativos 
Função:  Regi strar a absor ção de Recur sos Adm i nistrativos,  f azendo os r egistros em  separ ado quando houver  
necessi dade de segr egação dos el em entos do At ivo e/ ou do Passi vo.  O s Fundos do Pr ogram a Adm inistrativo 
dever ão ser  const ituídos utilizando- se as cont as dest inadas às suas form ações. 
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela absor ção do passi vo do patrim ônio adm inistrativo que se transf eriu da Entidade Incor porada.  
Creditada:  
Pela absor ção do ativo do patrim ônio adm inistrativo que se transf eriu da Entidade Incor porada.  
 
Código: 5.9.3 
Conta: Fusão - D issol ução de Recursos Adm inistrativos 
Função:  Registrar a dissol ução de Recursos Adm inistrativos,  transf erindo os sal dos dos elem entos patrim oniais para 
a nova Entidade,  com  exceção dos Fundos do Program a Adm inistrativo,  que dever ão ser  rever tidos nas respect ivas 
cont as que originaram  suas form ações. 
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela transf erênci a do ativo do patrim ônio adm inistrativo para a nova Entidade.  
Creditada:  
Pela transf erênci a do passi vo do patrim ônio adm inistrativo para a nova Entidade.  
 
Código: 5.9.4 
Conta: Fusão - Absorção de Recursos Adm inistrativos 
Função:  Regi strar a absor ção de Recur sos Adm i nistrativos,  f azendo os r egistros em  separ ado quando houver  
necessi dade de segr egação dos el em entos do At ivo e/ ou do Passi vo.  O s Fundos do Pr ogram a Adm inistrativo 
dever ão ser  const ituídos utilizando- se as cont as dest inadas às suas form ações. 
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela absor ção do passi vo do patrim ônio adm inistrativo que se transf eriu da Entidade Fusionada.  
Creditada:  
Pela absor ção do ativo do patrim ônio adm inistrativo que se transf eriu da Entidade Fusionada.  
 
Código: 5.9.5 
Conta: C isão - D issol ução de Recursos Adm inistrativos 
Função:  Regi strar a di ssol ução t otal ou par cial de Recur sos Adm i nistrativos,  t ransf erindo os sal dos dos el em entos 
patrim oniais par a a Ent idade Sucessor a, com  exceção dos Fundos do Pr ogram a Adm inistrativo,  que dever ão ser  
rever tidos nas respect ivas cont as que originaram  suas form ações. 
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela transf erênci a do ativo do patrim ônio adm inistrativo para a Entidade Sucessor a. 
Creditada:  
Pela transf erênci a do passi vo do patrim ônio adm inistrativo para a Entidade Sucessor a. 
 
Código: 5.9.6 
Conta: C isão - Absorção de Recursos Adm inistrativos 
Função:  Registrar a absor ção total ou parcial de Recursos Adm inistrativos,  fazendo os registros em  separ ado quando 
houver  necessi dade de segr egação dos elem entos do Ativo e/ou do Passi vo.  O s Fundos do Program a Adm inistrativo 
dever ão ser  const ituídos utilizando- se as cont as dest inadas às suas form ações. 
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela absor ção do passi vo do patrim ônio adm inistrativo que se transf eriu da Entidade C indida. 
Creditada:  
Pela absor ção do ativo do patrim ônio adm inistrativo que se transf eriu da Entidade C indida. 
 
Código: 6.1.1.1.XX.01 
Conta: Rendas/ Variações Positivas - Títulos de Responsabi lidade do G overno Federal 
Função:  Regi strar as r endas/ var iações posi tivas di retam ente r elaci onadas com  os t ítulos de Responsabi lidade do 
G overno Federal. 
Funci onam ento: 
Creditada:  
Pela realização ou apropriação das rendas/ var iações posi tivas.  
Debitada:  
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 6.1.1.1.XX.02 
Conta : Deduções/ Variações Negativas - Títulos de Responsabi lidade do G overno Federal 
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Função:  Registrar as deduções/ var iações negat ivas diretam ente relaci onadas com  os títulos de Responsabi lidade do 
G overno Federal. 
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela realização ou apropriação das deduções/ var iações negat ivas.  
Creditada:  
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 6.1.1.2.XX.01 
Conta: Rendas/ Variações Positivas - Títulos de Responsabi lidade dos G overnos Estaduai s 
Função:  Regi strar as r endas/ var iações posi tivas di retam ente r elaci onadas com  os t ítulos de Responsabi lidade dos 
G overnos Estaduai s.  
Funci onam ento: 
Creditada:  
Pela realização ou apropriação das rendas/ var iações posi tivas.  
Debitada:  
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 6.1.1.2.XX.02 
Conta : Deduções/ Variações Negativas - Títulos de Responsabi lidade dos G overnos Estaduai s 
Função:  Regi strar as deduções/ var iações negat ivas di retam ente r elaci onadas com  os t ítulos de Responsabi lidade 
dos G overnos Estaduai s.  
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela realização ou apropriação das deduções/ var iações negat ivas.  
Creditada:  
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 6.1.1.3.XX.01 
Conta: Rendas/ Variações Positivas - Títulos de Responsabi lidade dos G overnos M unicipais 
Função:  Regi strar as r endas/ var iações posi tivas di retam ente r elaci onadas com  os t ítulos de Responsabi lidade dos 
G overnos M unicipais.  
Funci onam ento: 
Creditada:  
Pela realização ou apropriação das rendas/ var iações posi tivas.  
Debitada:  
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 6.1.1.3.XX.02 
Conta : Deduções/ Variações Negativas - Títulos de Responsabi lidade dos G overnos M unicipais 
Função:  Regi strar as deduções/ var iações negat ivas di retam ente r elaci onadas com  os t ítulos de Responsabi lidade 
dos G overnos M unicipais.  
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela realização ou apropriação das deduções/ var iações negat ivas.  
Creditada:  
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 6.1.1.4.XX.01 
Conta: Rendas/ Variações Positivas - Aplicações em  Inst ituições Financei ras 
Função:  Regi strar as r endas/ var iações posi tivas di retam ente r elaci onadas com  as apl icações em  I nst ituições 
Financei ras.  
Funci onam ento: 
Creditada:  
Pela realização ou apropriação das deduções/ var iações negat ivas.  
Debitada:  
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 6.1.1.4.XX.02 
Conta : Deduções/ Variações Negativas - Aplicações em  Inst ituições Financei ras 
Função:  Regi strar as deduções/ var iações negat ivas di retam ente r elaci onadas com  as apl icações em  I nst ituições 
Financei ras.  
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela realização ou apropriação das deduções/ var iações negat ivas.  
Creditada:  
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 6.1.1.5.XX.01 
Conta: Rendas/ Variações Positivas - Títulos de Em presas 
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Função:  Regi strar as r endas/ var iações posi tivas di retam ente r elaci onadas com  os t ítulos de Em pr esas com  
car act eríst icas de Renda Fixa.  
Funci onam ento: 
Creditada:  
Pela realização ou apropriação das rendas/ var iações posi tivas.  
Debitada:  
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 6.1.1.5.XX.02 
Conta : Deduções/ Variações Negativas - Títulos de Em presas 
Função:  Regi strar as deduções/ var iações negat ivas di retam ente r elaci onadas com  os t ítulos de Em pr esas com  
car act eríst icas de Renda Fixa.  
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela realização ou apropriação das deduções/ var iações negat ivas.  
Creditada:  
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 6.1.1.6.XX.01 
Conta : Rendas/ Variações Positivas - Invest im entos Agrícol as 
Função:  Registrar as rendas/ var iações posi tivas diretam ente relaci onadas com  os Invest im entos Agrícol as.  
Funci onam ento: 
Creditada:  
Pela realização ou apropriação das rendas/ var iações posi tivas.  
Debitada:  
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 6.1.1.6.XX.02 
Conta : Deduções/ Variações Negativas - Invest im entos Agrícol as 
Função:  Registrar as deduções/ var iações negat ivas diretam ente relaci onadas com  os Invest im entos Agrícol as.  
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela realização ou apropriação das deduções/ var iações negat ivas.  
Creditada:  
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 6.1.1.8.XX.01 
Conta : Rendas/ Variações Positivas - O utros Invest im entos de Renda Fixa 
Função:  Registrar as rendas/ var iações posi tivas diretam ente relaci onadas com  outros invest im entos de Renda Fixa.  
Funci onam ento: 
Creditada:  
Pela realização ou apropriação das rendas/ var iações posi tivas.  
Debitada:  
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 6.1.1.8.XX.02 
Conta : Deduções/ Variações Negativas - O utros Invest im entos de Renda Fixa 
Função:  Regi strar as deduções/ var iações negat ivas di retam ente r elaci onadas com  out ros i nvest im entos de Renda 
Fixa.  
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela realização ou apropriação das deduções/ var iações negat ivas.  
Creditada:  
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 6.1.1.9 
Conta : Segregação de Planos - Renda Fixa 
Função:  Regi strar a segr egação dos val ores r eferentes a par ticipação do pl ano de benef ícios nas r endas/ var iações 
posi tivas e deduções/ var iações negat ivas auf eridas nas apl icações de Renda Fi xa da ent idade.  No bal ancet e 
denom inado “ O perações Com uns” , apr esent a-se r etificador a por  t er a f unção de di stribuir, pr oporcional m ente, a 
participação de cada plano de benef ícios no m ontante dos recur sos.   
Funci onam ento: 
Creditada:  
Pela di stribuição pr oporcional  à par ticipação de cada pl ano de benef ícios,  no m ont ante das r endas/ var iações 
posi tivas;  e 
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”, quando apresent ar sal do devedor . 
Debitada:  
Pela participação do plano de benef ícios,  no m ontante das rendas/ var iações posi tivas;  e 
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”, quando apresent ar sal do credor . 
 
Código: 6.1.2.1.XX.01 
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Conta : Rendas/ Variações Positivas - M ercado de Ações 
Função:  Registrar as rendas/ var iações posi tivas diretam ente relaci onadas com  o M ercado de Ações.  
Funci onam ento: 
Creditada:  
Pela realização ou apropriação das rendas/ var iações posi tivas.  
Debitada:  
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 6.1.2.1.XX.02 
Conta : Deduções/ Variações Negativas - M ercado de Ações 
Função:  Registrar as deduções/ var iações negat ivas diretam ente relaci onadas com  o M ercado de Ações.  
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela realização ou apropriação das deduções/ var iações negat ivas.  
Creditada:  
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 6.1.2.2.01 
Conta : Rendas/ Variações Positivas - Bolsa de M ercador ias e de Futuros 
Função:  Registrar as rendas/ var iações posi tivas diretam ente relaci onadas com  a Bolsa de M ercador ias e de Futuros.  
Funci onam ento: 
Creditada:  
Pela realização ou apropriação das rendas/ var iações posi tivas.  
Debitada:  
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 6.1.2.2.02 
Conta : Deduções/ Variações Negativas - Bolsa de M ercador ias e de Futuros 
Função:  Regi strar as deduções/ var iações negat ivas di retam ente r elaci onadas com  a Bol sa de M er cador ias e de 
Futuros.  
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela realização ou apropriação das deduções/ var iações negat ivas.  
Creditada:  
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 6.1.2.3.XX.01 
Conta : Rendas/ Variações Positivas - M ercado de O uro 
Função:  Registrar as rendas/ var iações posi tivas diretam ente relaci onadas com  o M ercado de O uro. 
Funci onam ento: 
Creditada:  
Pela realização ou apropriação das rendas/ var iações posi tivas.  
Debitada:  
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 6.1.2.3.XX.02 
Conta : Deduções/ Variações Negativas - M ercado de O uro 
Função:  Registrar as deduções/ var iações negat ivas diretam ente relaci onados com  o M ercado de O uro. 
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela realização ou apropriação das deduções/ var iações negat ivas.  
Creditada:  
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 6.1.2.4.XX.01 
Conta : Rendas/ Variações Positivas - Fundos de Invest im entos 
Função:  Regi strar as r endas/ var iações posi tivas r elaci onadas com  Fundos de I nvest im entos com  car act eríst icas de 
Renda Variável . 
Funci onam ento: 
Creditada:  
Pela realização ou apropriação das rendas/ var iações posi tivas.  
Debitada:  
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 6.1.2.4.XX.02 
Conta : Deduções/ Variações Negativas - Fundos de Invest im entos 
Função:  Regi strar as deduções/ var iações negat ivas r elaci onadas com  Fundos de I nvest im entos com  car act eríst icas 
de Renda Variável . 
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela realização ou apropriação das deduções/ var iações negat ivas.  
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Creditada:  
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 6.1.2.8.01 
Conta : Rendas/ Variações Positivas - O utros Invest im entos de Renda Variável  
Função:  Regi strar as r endas/ var iações posi tivas di retam ente r elaci onadas com  os out ros i nvest im entos de Renda 
Variável . 
Funci onam ento: 
Creditada:  
Pela realização ou apropriação das rendas/ var iações posi tivas.  
Debitada:  
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 6.1.2.8.02 
Conta : Deduções/ Variações Negativas - O utros invest im entos de Renda Variável  
Função:  Regi strar as deduções/ var iações negat ivas di retam ente r elaci onadas com  out ros i nvest im entos de Renda 
Variável . 
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela realização ou apropriação das deduções/ var iações negat ivas.  
Creditada:  
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 6.1.2.9 
Conta : Segregação de Planos - Renda Variável  
Função:  Regi strar a segr egação dos val ores r eferentes a par ticipação do pl ano de benef ícios nas r endas/ var iações 
posi tivas e deduções/ var iações negat ivas auf eridas nas apl icações de Renda Var iável  da ent idade.  No bal ancet e 
denom inado “ O perações Com uns” , apr esent a-se r etificador a por  t er a f unção de di stribuir, pr oporcional m ente, a 
participação de cada plano de benef ícios no m ontante dos recur sos.   
Funci onam ento: 
Creditada:  
Pela di stribuição pr oporcional  à par ticipação de cada pl ano de benef ícios,  no m ont ante das r endas/ var iações 
posi tivas;  e 
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”, quando apresent ar sal do devedor . 
Debitada:  
Pela participação do plano de benef ícios,  no m ontante das rendas/ var iações posi tivas;  e 
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”, quando apresent ar sal do credor . 
 
Código: 6.1.3.1.01 
Conta : Rendas/ Variações Positivas - Terrenos 
Função:  Registrar as rendas/ var iações posi tivas diretam ente relaci onadas com  Terrenos.  
Funci onam ento: 
Creditada:  
Pela realização ou apropriação das rendas/ var iações posi tivas.  
Debitada:  
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 6.1.3.1.02 
Conta : Deduções/ Variações Negativas - Terrenos 
Função:  Registrar as deduções/ var iações negat ivas diretam ente relaci onadas com  Terrenos.  
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela realização ou apropriação das deduções/ var iações negat ivas.  
Creditada:  
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 6.1.3.2.01 
Conta : Rendas/ Variações Positivas - Em  Construção 
Função:  Registrar as rendas/ var iações posi tivas diretam ente relaci onadas com  im óveis em  fase de const rução.  
Funci onam ento: 
Creditada:  
Pela realização ou apropriação das rendas/ var iações posi tivas.  
Debitada:  
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 6.1.3.2.02 
Conta : Deduções/ Variações Negativas - Em  Construção  
Função:  Registrar as deduções/ var iações negat ivas diretam ente relaci onadas com  im óveis em  fase de const rução.  
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela realização ou apropriação das deduções/ var iações negat ivas.  
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Creditada:  
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 6.1.3.3.XX.01 
Conta : Rendas/ Variações Positivas - Edificações 
Função:  Registrar as rendas/ var iações posi tivas diretam ente relaci onadas com  im óveis edificados,  de acor do com  a 
respect iva dest inação.  
Funci onam ento: 
Creditada:  
Pela realização ou apropriação das rendas/ var iações posi tivas.  
Debitada:  
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 6.1.3.3.XX.02 
Conta : Deduções/ Variações Negativas - Edificações  
Função:  Registrar as deduções/ var iações negat ivas diretam ente relaci onadas com  im óveis edificados,  de acor do com  
a respect iva dest inação.  
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela realização ou apropriação das deduções/ var iações negat ivas.  
Creditada:  
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 6.1.3.4.XX.01 
Conta : Rendas/ Variações Positivas - Participações 
Função:  Regi strar as r endas/ var iações posi tivas di retam ente r elaci onadas com  par ticipações da ent idade no set or 
im obiliário, tais com o: shoppi ng cent er, hoteleiro, entretenim ento, hospi talar etc.  
Funci onam ento: 
Creditada:  
Pela realização ou apropriação das rendas/ var iações posi tivas.  
Debitada:  
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 6.1.3.4.XX.02 
Conta : Deduções/ Variações Negativas - Participações  
Função:  Registrar as deduções/ var iações negat ivas diretam ente relaci onadas com  participações da entidade no set or 
im obiliário, tais com o: shoppi ng cent er, hoteleiro, entretenim ento, hospi talar etc.  
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela realização ou apropriação das deduções/ var iações negat ivas.  
Creditada:  
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 6.1.3.5.01 
Conta : Rendas/ Variações Positivas - Alienações de Invest im entos Im obiliários 
Função:  Registrar as rendas/ var iações posi tivas diretam ente decor rentes de alienações de im óveis.  
Funci onam ento: 
Creditada:  
Pela realização ou apropriação das rendas/ var iações posi tivas.  
Debitada:  
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 6.1.3.5.02 
Conta : Deduções/ Variações Negativas - Alienações de Invest im entos Im obiliários 
Função:  Registrar as deduções/ var iações negat ivas diretam ente decor rentes de alienações de im óveis.  
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela realização ou apropriação das deduções/ var iações negat ivas.  
Creditada:  
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 6.1.3.6.01 
Conta : Rendas/ Variações Positivas - Fundos de Invest im entos Im obiliários 
Função:  Registrar as rendas/ var iações posi tivas diretam ente relaci onadas com  Fundos de Invest im entos Im obiliários.  
Funci onam ento: 
Creditada:  
Pela realização ou apropriação das rendas/ var iações posi tivas.  
Debitada:  
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 6.1.3.6.02 
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Conta : Deduções/ Variações Negativas - Fundos de Invest im entos Im obiliários 
Função:  Regi strar as deduções/ var iações negat ivas di retam ente r elaci onadas com  Fundos de I nvest im entos 
Im obiliários.  
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela realização ou apropriação das deduções/ var iações negat ivas.  
Creditada:  
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 6.1.3.8.01 
Conta : Rendas/ Variações Positivas - O utros Invest im entos Im obiliários 
Função:  Registrar as rendas/ var iações posi tivas diretam ente relaci onadas com  outros Invest im entos Im obiliários.   
Funci onam ento: 
Creditada:  
Pela realização ou apropriação das rendas/ var iações posi tivas.  
Debitada:  
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 6.1.3.8.02 
Conta : Deduções/ Variações Negativas - O utros Invest im entos Im obiliários 
Função:  Registrar as deduções/ var iações negat ivas diretam ente relaci onadas com  outros Invest im entos Im obiliários.  
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela realização ou apropriação das deduções/ var iações negat ivas.  
Creditada:  
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 6.1.3.9 
Conta : Segregação de Planos - Invest im entos Im obiliários 
Função:  Regi strar a segr egação dos val ores r eferentes a par ticipação do pl ano de benef ícios nas r endas/ var iações 
posi tivas e deduções/ var iações negat ivas auf eridas nos I nvest im entos I m obiliários da ent idade.  No bal ancet e 
denom inado “ O perações Com uns” , apr esent a-se r etificador a por  t er a f unção de di stribuir, pr oporcional m ente, a 
participação de cada plano de benef ícios no m ontante dos recur sos.   
Funci onam ento: 
Creditada:  
Pela di stribuição pr oporcional  à par ticipação de cada pl ano de benef ícios,  no m ont ante das r endas/ var iações 
posi tivas;  e 
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”, quando apresent ar sal do devedor . 
Debitada:  
Pela participação do plano de benef ícios,  no m ontante das rendas/ var iações posi tivas;  e 
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”, quando apresent ar sal do credor . 
 
Código: 6.1.4.X.01 
Conta : Rendas/ Variações Positivas - O perações com  Participantes 
Função:  Regi strar as r endas/ var iações posi tivas di retam ente r elaci onadas com  as O per ações com  Par ticipant es,  
incl usi ve t axas de adm i nistração de em pr ést im os e f inanci am entos i m obiliários,  quando cobr adas dos par ticipant es,  
assi st idos e autofinanci ados.  
Funci onam ento: 
Creditada:  
Pela realização ou apropriação das rendas/ var iações posi tivas.  
Debitada:  
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 6.1.4.X.02 
Conta : Deduções/ Variações Negativas - O perações com  Participantes 
Função:  Registrar as deduções/ var iações negat ivas diretam ente relaci onadas com  as O perações com  Participant es.  
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela realização ou apropriação das deduções/ var iações negat ivas.  
Creditada:  
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 6.1.5.1 
Conta : Rendas/ Variações Positivas - Relaci onados com  o D isponí vel  
Função:  Registrar as rendas/ var iações posi tivas relaci onadas com  o D isponí vel . 
Funci onam ento: 
Creditada:  
Pela realização ou apropriação das rendas/ var iações posi tivas.  
Debitada:  
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
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Código: 6.1.5.2 
Conta : Deduções/ Variações Negativas - Relaci onados com  o D isponí vel  
Função:  Registrar as deduções/ var iações negat ivas relaci onadas com  o D isponí vel . 
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela realização ou apropriação das deduções/ var iações negat ivas.  
Creditada:  
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 6.1.5.9 
Conta : Segregação de Planos - Relaci onados com  o D isponí vel  
Função:  Regi strar a segr egação dos val ores r eferentes a par ticipação do pl ano de benef ícios nas r endas/ var iações 
posi tivas e deduções/ var iações negat ivas r elaci onadas com  o D i sponí vel  da ent idade.  No bal ancet e denom i nado 
“O perações Com uns” , apr esent a-se r etificador a por  t er a f unção de di stribuir, pr oporcionalm ente, a par ticipação de 
cada plano de benef ícios no m ontante dos recur sos.   
Funci onam ento: 
Creditada:  
Pela di stribuição pr oporcional  à par ticipação de cada pl ano de benef ícios,  no m ont ante das r endas/ var iações 
posi tivas;  e 
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”, quando apresent ar sal do devedor . 
Debitada:  
Pela participação do plano de benef ícios,  no m ontante das rendas/ var iações posi tivas;  e 
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”, quando apresent ar sal do credor . 
 
Código: 6.1.6.1 
Conta : Rendas/ Variações Positivas - O brigações Fiscai s 
Função:  Regi strar as r endas/ var iações posi tivas di retam ente r elaci onadas com  O br igações Fi scai s/Tributárias 
registradas no Program a de Invest im entos.  
Funci onam ento: 
Creditada:  
Pela realização ou apropriação das rendas/ var iações posi tivas.  
Debitada:  
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 6.1.6.2 
Conta : Deduções/ Variações Negativas - O brigações Fiscai s 
Função:  Regi strar as deduções/ var iações negat ivas di retam ente r elaci onadas com  O br igações Fi scai s/Tributárias 
registradas no Program a de Invest im entos.  
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela realização ou apropriação das deduções/ var iações negat ivas.  
Creditada:  
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 6.1.6.9 
Conta : Segregação de Planos - O brigações Tributárias 
Função:  Regi strar a segr egação dos val ores r eferentes a par ticipação do pl ano de benef ícios nas r endas/ var iações 
posi tivas e deduções/ var iações negat ivas decor rentes de O br igações Fi scai s/Tributárias da ent idade.  No bal ancet e 
denom inado “ O perações Com uns” , apr esent a-se r etificador a por  t er a f unção de di stribuir, pr oporcional m ente, a 
participação de cada plano de benef ícios no m ontante dos recur sos.   
Funci onam ento: 
Creditada:  
Pela di stribuição pr oporcional  à par ticipação de cada pl ano de benef ícios,  no m ont ante das r endas/ var iações 
posi tivas;  e 
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”, quando apresent ar sal do devedor . 
Debitada:  
Pela participação do plano de benef ícios,  no m ontante das rendas/ var iações posi tivas;  e 
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”, quando apresent ar sal do credor . 
 
Código: 6.1.7.1 
Conta : Rendas/ Variações Positivas - O utras O brigações 
Função:  Regi strar as r endas/ var iações posi tivas di retam ente r elaci onadas com  O ut ras O br igações r egistradas no 
Program a de Invest im entos.  
Funci onam ento: 
Creditada:  
Pela realização ou apropriação das rendas/ var iações posi tivas.  
Debitada:  
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 6.1.7.2 
Conta : Deduções/ Variações Negativas - O utras O brigações 
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Função:  Registrar as deduções/ var iações negat ivas diretam ente relaci onadas com  O utras O brigações registradas no 
Program a de Invest im entos.  
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela realização ou apropriação das deduções/ var iações negat ivas.  
Creditada:  
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 6.1.7.9 
Conta : Segregação de Planos - O utras Exigibilidades 
Função:  Regi strar a segr egação dos val ores r eferentes a par ticipação do pl ano de benef ícios nas r endas/ var iações 
posi tivas e deduções/ var iações negat ivas decor rentes de O ut ras Exi gibilidades da ent idade.  No bal ancet e 
denom inado “ O perações Com uns” , apr esent a-se r etificador a por  t er a f unção de di stribuir, pr oporcional m ente, a 
participação de cada plano de benef ícios no m ontante dos recur sos.   
Funci onam ento: 
Creditada:  
Pela di stribuição pr oporcional  à par ticipação de cada pl ano de benef ícios,  no m ont ante das r endas/ var iações 
posi tivas;  e 
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”, quando apresent ar sal do devedor . 
Debitada:  
Pela participação do plano de benef ícios,  no m ontante das rendas/ var iações posi tivas;  e 
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”, quando apresent ar sal do credor . 
 
Código: 6.1.8.X.01 
Conta : Rendas/ Variações Positivas - O utros Invest im entos 
Função:  Registrar as rendas/ var iações posi tivas relaci onadas diretam ente com  outras m odalidades de invest im entos 
não cont em pladas anteriorm ente. 
Funci onam ento: 
Creditada:  
Pela realização ou apropriação das rendas/ var iações posi tivas.  
Debitada:  
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 6.1.8.X.02 
Conta : Deduções/ Variações Negativas - O utros Invest im entos 
Função:  Regi strar as deduções/ var iações negat ivas r elaci onadas di retam ente com  out ras m odal idades de 
invest im entos não cont em pladas anteriorm ente. 
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela realização ou apropriação das deduções/ var iações negat ivas.  
Creditada:  
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 6.1.8.9 
Conta : Segregação de Planos - O utros Invest im entos 
Função:  Regi strar a segr egação dos val ores r eferentes a par ticipação do pl ano de benef ícios nas r endas/ var iações 
posi tivas e deduções/ var iações negat ivas auferidas em  O utros Invest im entos da ent idade.  No balancet e denom inado 
“O perações Com uns” , apr esent a-se r etificador a por  t er a f unção de di stribuir, pr oporcionalm ente, a par ticipação de 
cada plano de benef ícios no m ontante dos recur sos.   
Funci onam ento: 
Creditada:  
Pela di stribuição pr oporcional  à par ticipação de cada pl ano de benef ícios,  no m ont ante das r endas/ var iações 
posi tivas;  e 
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”, quando apresent ar sal do devedor . 
Debitada:  
Pela participação do plano de benef ícios,  no m ontante das rendas/ var iações posi tivas;  e 
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”, quando apresent ar sal do credor . 
 
Código: 6.1.9 
Conta : Com pensações de Fluxos Secundár ios 
Função:  Regi strar os val ores r eferentes a r endim entos e encar gos decor rentes de com pensações ent re pl anos de 
benef ícios.  
Funci onam ento: 
Creditada:  
Pelo registro de rendim entos decor rentes da com pensação de recur sos entre planos;  e 
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”, quando apresent ar sal do devedor . 
Debitada : 
Pelo registro de encar gos decor rentes da com pensação de recur sos entre planos;  e 
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”, quando apresent ar sal do credor . 
 
Código: 6.3.1 
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Conta: Contingenci al 
Função:  Regi strar as pr ovi sões cont ingenci ais,  bem  com o as var iações quant o as at ual izações e encar gos das 
cont ingênci as r elaci onadas a f atos das ár eas de i nvest im entos e f iscal , do Pr ogram a de I nvest im entos,  or iundos de 
interpretações diver gentes,  que m erecer ão deci sões futuras e que poder ão ou não gerar desem bolso pela entidade.  
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pelos acr ésci m os; e 
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”, quando apresent ar sal do credor . 
Creditada:  
Pela rever são;  e 
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”, quando apresent ar sal do devedor . 
 
Código: 6.3.9 
Conta : Segregação de Planos - Contingenci al 
Função:  Registrar a segr egação dos val ores referentes a participação do plano de benef ícios nas origens de recur sos 
cont ingenci ais da ent idade.  No bal ancet e denom i nado “ O perações Com uns” , apr esent a-se r etificador a por  t er a 
função de distribuir, proporcionalm ente, a participação de cada plano de benef ícios no m ontante dos recur sos.   
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela distribuição proporcional  à participação de cada plano de benef ícios,  no m ontante das origens de recur sos;  e 
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”, quando apresent ar sal do credor . 
Creditada:  
Pela participação do plano de benef ícios,  no m ontante das origens de recur sos;  e 
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”, quando apresent ar sal do devedor . 
 
Código: 6.4.1.1 
Conta: Program a Previ denci al 
Função:  Registrar a transf erênci a de recur sos oriundos do Program a Previ denci al, decor rentes do resul tado negat ivo 
dos invest im entos,  obser vada a participação do program a no m ontante aplicado.  
Funci onam ento: 
Creditada:   
Pela transf erênci a de recur sos do Program a Previ denci al para o Program a de Invest im entos.  
Debitada:   
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 6.4.1.2 
Conta: Program a Assistenci al 
Função:  Registrar a transf erênci a de recur sos oriundos do Program a Assistenci al, decor rentes do resul tado negat ivo 
dos invest im entos,  obser vada a participação do program a no m ontante aplicado.  
Funci onam ento: 
Creditada:   
Pela transf erênci a de recur sos do Program a Assistenci al para o Program a de Invest im entos.  
Debitada:   
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 6.4.1.3 
Conta: Program a Adm inistrativo 
Função:  Regi strar a t ransf erênci a de r ecur sos or iundos do Pr ogram a Adm inistrativo,  decor rentes do r esul tado 
negat ivo dos i nvest im entos,  obser vada a par ticipação do pr ogram a no m ont ante apl icado,  quando houver  Fundos 
Adm inistrativos Previ denci al e/ou Assistenci al disponí vei s.  
Funci onam ento: 
Creditada:   
Pela transf erênci a de recur sos do Program a Adm inistrativo para o Program a de Invest im entos.  
Debitada:   
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 6.4.2.1 
Conta: Program a Previ denci al 
Função:  Regi strar a t ransf erênci a de r ecur sos par a o Pr ogram a Previ denci al, decor rentes do r esul tado posi tivo dos 
invest im entos,  obser vada a participação do program a no m ontante aplicado.  
Funci onam ento: 
Debitada:   
Pela transf erênci a de recur sos do Program a de Invest im entos para o Program a Previ denci al. 
Creditada:   
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 6.4.2.2 
Conta: Program a Assistenci al 
Função:  Regi strar a t ransf erênci a de r ecur sos par a o Pr ogram a Assi stenci al, decor rentes do r esul tado posi tivo dos 
invest im entos,  obser vada a participação do program a no m ontante aplicado.  
Funci onam ento: 
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Debitada:   
Pela transf erênci a de recur sos do Program a de Invest im entos para o Program a Assistenci al. 
Creditada:   
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 6.4.2.3.01 
Conta: Program a Adm inistrativo - Custeio Adm inistrativo  
Função:  Registrar a transf erênci a de recur sos para o Custeio da Adm inistração dos Invest im entos.  
Funci onam ento: 
Debitada:   
Pela transf erênci a de recur sos do Program a de Invest im entos para o Program a Adm inistrativo.  
Creditada:   
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 6.4.2.3.02 
Conta: Program a Adm inistrativo - Resultados dos Invest im entos 
Função:  Registrar a transf erênci a de recur sos para o Program a Adm inistrativo,  decor rentes do resul tado posi tivo dos 
invest im entos,  obser vada a par ticipação do pr ogram a no m ont ante apl icado,  quando houver  Fundos Adm i nistrativos 
Previ denci al e/ou Assistenci al disponí vei s.   
Funci onam ento: 
Debitada:   
Pela transf erênci a de recur sos do Program a de Invest im entos para o Program a Adm inistrativo.   
Creditada:   
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”. 
 
Código: 6.6.1 
Conta : Fundos 
Função:  Registrar as const ituições/ rever sões dos fundos do Program a de Invest im entos.  
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela const ituição ou acr ésci m os; e 
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”, quando apresent ar sal do credor . 
Creditada:  
Pela rever são ou decr ésci m os; e 
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”, quando apresent ar sal do devedor . 
 
Código: 6.6.9 
Conta : Segregação de Planos - Fundos  
Função:  Regi strar a segr egação dos val ores r eferentes a par ticipação do pl ano de benef ícios nas 
const ituições/ rever sões dos Fundos dos Invest im entos da ent idade.  No balancet e denom inado “O perações Com uns”, 
apresent a-se retificador a por ter a função de distribuir, proporcionalm ente, a participação de cada plano de benef ícios 
no m ontante dos recur sos.   
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela distribuição proporcional  à participação de cada plano de benef ícios,  no m ontante das origens de recur sos;  e 
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”, quando apresent ar sal do credor . 
Creditada:  
Pela participação do plano de benef ícios,  no m ontante das origens de recur sos;  e 
Pela transf erênci a do sal do para a cont a “Encer ram ento do Exercício”, quando apresent ar sal do devedor . 
 
Código: 6.9.1 
Conta: Incor poração - D issol ução de Recursos de Invest im entos 
Função:  Regi strar a di ssol ução de Recur sos de I nvest im entos,  t ransf erindo os sal dos dos el em entos pat rim oniais 
para a Entidade Incor poradora, com  exceção dos Fundos do Program a de Invest im entos,  que dever ão ser  rever tidos 
nas respect ivas cont as que originaram  suas form ações. 
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela transf erênci a do ativo do patrim ônio de invest im entos para a Entidade Incor poradora. 
Creditada:  
Pela transf erênci a do passi vo do patrim ônio de invest im entos para a Entidade Incor poradora, obser vados os aspect os 
do tratam ento tributário. 
 
Código: 6.9.2 
Conta: Incor poração - Absorção de Recursos de Invest im entos 
Função:  Regi strar a absor ção de Recur sos de I nvest im entos,  f azendo os r egistros em  separ ado quando houver  
necessi dade de segr egação dos el em entos do At ivo e/ ou do Passi vo.  O s Fundos do Pr ogram a de I nvest im entos 
dever ão ser  const ituídos utilizando- se as cont as dest inadas às suas form ações. 
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela absor ção do passi vo do patrim ônio de invest im entos que se transf eriu da Entidade incor porada,  obser vados os 
aspect os do tratam ento tributário. 
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Creditada:  
Pela absor ção do at ivo do pat rim ônio de i nvest im entos que se t ransf eriu da Ent idade i ncor porada,  al ocando- os em  
cont as de m esm a natureza.  
 
Código: 6.9.3 
Conta: Fusão - D issol ução de Recursos de Invest im entos 
Função:  Regi strar a di ssol ução de Recur sos de I nvest im entos,  t ransf erindo os sal dos dos el em entos pat rim oniais 
para a nova Ent idade,  com  exceção dos Fundos do Pr ogram a de I nvest im entos,  que dever ão ser  r ever tidos nas 
respect ivas cont as que originaram  suas form ações. 
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela transf erênci a do ativo do patrim ônio de Invest im entos para a nova Entidade.  
Creditada:  
Pela t ransf erênci a do passi vo do pat rim ônio de I nvest im entos par a a nova Ent idade,  obser vados os aspect os do 
tratam ento tributário. 
 
Código: 6.9.4 
Conta: Fusão - Absorção de Recursos de Invest im entos 
Função:  Regi strar a absor ção de Recur sos de I nvest im entos,  f azendo os r egistros em  separ ado quando houver  
necessi dade de segr egação dos el em entos do At ivo e/ ou do Passi vo.  O s Fundos do Pr ogram a de I nvest im entos 
dever ão ser  const ituídos utilizando- se as cont as dest inadas às suas form ações. 
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela absor ção do passi vo do pat rim ônio de I nvest im entos que se t ransf eriu da Ent idade Fusi onada,  obser vados os 
aspect os do tratam ento tributário. 
Creditada:  
Pela absor ção do at ivo do pat rim ônio de I nvest im entos que se t ransf eriu da Ent idade Fusi onada,  al ocando- os em  
cont as de m esm a natureza.  
 
Código: 6.9.5 
Conta: C isão - D issol ução de Recursos de Invest im entos 
Função:  Registrar a di ssol ução total ou parcial de Recursos de Invest im entos,  transf erindo os sal dos dos elem entos 
patrim oniais para a Ent idade Sucessor a, com  exceção dos Fundos do Pr ogram a de I nvest im entos,  que dever ão ser  
rever tidos nas respect ivas cont as que originaram  suas form ações. 
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela transf erênci a do ativo do patrim ônio de invest im entos para a Entidade Sucessor a. 
Creditada:  
Pela transf erênci a do passi vo do patrim ônio de Invest im entos para a Entidade Sucessor a, obser vados os aspect os do 
tratam ento tributário. 
 
Código: 6.9.6 
Conta: C isão - Absorção de Recursos de Invest im entos 
Função:  Regi strar a absor ção t otal ou par cial de Recur sos de I nvest im entos,  f azendo os r egistros em  separ ado 
quando houver  necessi dade de segr egação dos el em entos do At ivo e/ ou do Passi vo.  O s Fundos do Pr ogram a de 
Invest im entos dever ão ser  const ituídos utilizando- se as cont as dest inadas às suas form ações. 
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela absor ção do passi vo do pat rim ônio de I nvest im entos que se t ransf eriu da Ent idade C i ndida, obser vados os 
aspect os do tratam ento tributário. 
Creditada:  
Pela absor ção do ativo do patrim ônio de Invest im entos que se transf eriu da Entidade C indida, alocando- os em  cont as 
de m esm a natureza.  
 
Código: 7 
Conta : Encer ram ento do Exercício 
Função:  Registrar o encer ram ento das cont as de resul tado.  
Funci onam ento: 
Debitada:  
Pela transf erênci a do sal do das cont as devedor as.  
Creditada:  
Pela transf erênci a do sal do das cont as credoras.  
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ANEXO  C 
 

M O DELO S E INSTRUÇÕ ES DE PREENCHIM ENTO  DAS DEM O NSTRAÇÕ ES CO NTÁBEIS 
 
 

 Def inidos a segui r, os m odel os das Dem onst rações Cont ábeis Consol idadas,  a ser em  el aboradas e di vulgadas pel as 
Entidades Fechadas de Previ dênci a Com plem entar - EFPC e encam inhadas à Secretaria de Previ dênci a Com plem entar - SPC: 
 
1. BALANÇO  PATRIM O NIAL: 

R$  M il 

A T I V O  
Exercício 

Atual 
Exercício 
Anterior  

P A S S I V O  
Exercício 

Atual 
Exercício 
Anterior  

 
D ISPO NÍVEL 
 
 
REALIZÁVEL 
 
   Program a Previ denci al 
   Program a Assi stenci al 
   Program a Adm inistrativo 
   Program a de Invest im entos 
  
      Renda Fixa 
      Renda Variável  
      Invest im entos Im obiliários 
      O perações com  Participantes 
      O utros Invest im entos 
 
 
PERM ANENTE 
 
   Im obilizado 
   D iferido 

   
EXIG ÍVEL O PERACIO NAL 
 
   Program a Previ denci al 
   Program a Assi stenci al 
   Program a Adm inistrativo 
   Program a de Invest im entos 
 
 
EXIG ÍVEL CO NTING ENCIAL 
 
   Program a Previ denci al 
   Program a Assi stenci al 
   Program a Adm inistrativo 
   Program a de Invest im entos 
 
 
EXIG ÍVEL ATUARIAL 
 
   Provi sões M atem áticas 
 
      Benefícios Concedi dos 
      Benefícios a Conceder  
      (-) Provi sões M atem áticas a Constituir 
        
   Provi sões para Ajust es no Plano 
  
 
RESERVAS E FUNDO S 
 
   Superávi t Técni co Acum ulado 
      Reserva de Contingênci a 
      Reserva para Revisão de Plano 
 
   (-) Défici t Técni co Acum ulado 
 
   Fundos 
      Program a Previ denci al 
      Program a Assistenci al 
      Program a Adm inistrativo 
      Program a de Invest im entos 
 

 

TO TAL DO  ATIVO    TO TAL DO  PASSIVO    

 
PERIO DICIDADE: Anual. 
UNIDADE M O NETÁRIA: R$ M il. 
ÂM BITO  DE DIVULG AÇÃO : SPC, Participantes,  Assist idos,  Autofinanci ados e Patrocinador (es) . 
PRAZO  PARA REM ESSA À SPC: Até 10 de m arço do exer cício subseqüent e. 
PRAZO  PARA DIVULG AÇÃO  AO S PARTICIPANTES, ASSISTIDO S, AUTO FINANCIADO S E PATRO CINADO R(ES): Até 30 de 
abril do exer cício subseqüent e. 
 
O BSERVAÇÃO : Suprim ir rubricas quando apresent ar sal dos nulos em  am bos os períodos.
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2. DEM O NSTRAÇÃO  DE RESULTADO S DE EXERCÍCIO : 
R$  M il 

D  E S C R I Ç  Ã O  
Exercício 

Atual  
Exercício 
Anterior 

 
 
   
 ( + ) 
 ( - ) 
 (-/+) 
 ( - ) 
 ( + ) 
 (+/-) 
 (-/+) 
 (-/+) 
 (+/-) 
 ( = ) 
  
 
 
   
 ( + ) 
 ( - ) 
 (-/+) 
 ( - ) 
 ( + ) 
 (+/-) 
 (+/-) 
 ( = ) 
 
 

 

 ( + ) 
 ( + ) 
 ( - ) 
 (-/+) 
 ( - ) 
 (+/-) 
 (+/-) 
 ( = ) 
 
 

 
PRO G RAM A PREVIDENCIAL 
 
Recursos Coletados 
Recursos Utilizados 
Constituições/ Reversões de Contingênci as 
Custeio Adm inistrativo 
Recursos O riundos do Program a Adm inistrativo 
Resultados dos Invest im entos Previ denci ais 
Constituições/ Reversões de Provi sões Atuariais 
Constituições/ Reversões de Fundos 
O perações Transi tórias 
Superávi t (Défici t) Técni co do Exercício 
 
 
PRO G RAM A ASSISTENCIAL 
 
Recursos Coletados 
Recursos Utilizados 
Constituições/ Reversões de Contingênci as 
Custeio Adm inistrativo 
Recursos O riundos do Program a Adm inistrativo 
Resultados dos Invest im entos Assistenci ais 
O perações Transi tórias  
Constituições (Reversões)  de Fundos 
 
 
PRO G RAM A ADM INISTRATIVO 
 
Recursos O riundos de O utros Program as  
Receitas 
Despesas 
Constituições/ Reversões de Contingênci as 
Recursos Transf eridos para os Program as Previ denci al/Assistenci al 
Resultados dos Invest im entos Adm inistrativos 
O perações Transi tórias  
Constituições (Reversões)  de Fundos 
 
 

 
 
 (+/-) 
 (+/-) 
 (+/-) 
 (+/-) 
 (+/-) 
 (+/-) 
 (+/-) 
 (+/-) 
 (-/+)  
 ( - ) 
 (+/-) 
 (+/-) 
 ( = ) 

PRO G RAM A DE INVESTIM ENTO S 
 
Renda Fixa 
Renda Variável  
Invest im entos Im obiliários 
O perações com  Participantes 
Relaci onados com  o D isponí vel  
O brigações Tributárias 
O utras Exigibilidades 
O utros Invest im entos 
Constituições/ Reversões de Contingênci as  
Custeio Adm inistrativo 
Resultados Recebidos/ Transf eridos de O utros Program as 
O perações Transi tórias  
Constituições (Reversões)  de Fundos  

 

 
PERIO DICIDADE: Anual. 
UNIDADE M O NETÁRIA: R$ M il. 
ÂM BITO  DE DIVULG AÇÃO : SPC, Participantes,  Assist idos,  Autofinanci ados e Patrocinador (es) . 
PRAZO  PARA REM ESSA À SPC: Até 10 de m arço do exer cício subseqüent e. 
PRAZO  PARA DIVULG AÇÃO  AO S PARTICIPANTES, ASSISTIDO S, AUTO FINANCIADO S E PATRO CINADO R(ES): Até 30 de 
abril do exer cício subseqüent e. 
 

O BSERVAÇÃO : Suprim ir rubricas quando apresent ar sal dos nulos em  am bos os períodos.  
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2.1. INSTRUÇÕ ES PARA A ELABO RAÇÃO  DA DEM O NSTRAÇÃO  DE RESULTADO S DE EXERCÍCIO : 

 
a) nos Program as Previ denci al e Assistenci al: 

O  i tem  “Recursos O r iundos do Pr ogram a Adm inistrativo”  r epresent a as i m portânci as r ecebi das do Pr ogram a 
Adm inistrativo,  r eferentes às devol uções de r ecur sos não dest inados a f orm ação de Fundos ( sobr as) , e ai nda,  às 
rever sões de Fundos Adm inistrativos.  

 
 b)  nos Program as Previ denci al, Assi stenci al e de Invest im entos:  

O  item  “Custeio Adm inistrativo”  represent a as im portânci as transf eridas ao Program a Adm inistrativo para a cober tura 
dos respect ivos cust os adm inistrativos.  
 

 c)  no Program a Adm inistrativo:  
O  i tem  “Recursos O r iundos de O ut ros Pr ogram as” r epresent a a som a das i m portânci as r ecebi das dos Pr ogram as 
Previ denci al, Assistenci al e de Invest im entos para a cober tura dos cust os adm inistrativos;  e 
 
O  i tem  “Recursos Tr ansf eridos par a os Pr ogram as Pr evi denci al/Assistenci al” r epresent a as i m portânci as t ransf eridas 
para os program as de origem , referentes às devol uções de recur sos não utilizados para form ação de Fundos (sobr as) , 
e ainda,  às rever sões de Fundos Adm inistrativos.  
 

 d)  nos Program as Previ denci al, Assi stenci al e Adm inistrativo:  

O  i tem  “Resultados dos I nvest im entos”  r epresent a o val or l íquido das i m portânci as t ransf eridas do Pr ogram a de 
Invest im entos aos dem ais Program as a título de rem uneração dos respect ivos invest im entos.  

 
 e)  no Program a de Invest im entos:  

O  item  “Resultados Recebidos/ Transf eridos de O utros Program as” represent a a som a das im portânci as m encionadas 
na letra “d”, subi tem  “2.1. - Inst ruções Para a Elaboração da Dem onstração de Resultados de Exercício”, dest e anexo.  
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3. DEM O NSTRAÇÃO  DE FLUXO S FINANCEIRO S: 
             R$  M il 

D  E S C R I Ç  Ã O  
Exercício 

Atual  
Exercício 
Anterior  

  
 (+/-) PRO G RAM A PREVIDENCIAL   
  
 ( + )    ENTRADAS  
 ( + )       Recursos Coletados   
 ( - )       Recursos a Receber    
 ( + )       Recursos Futuros   
 ( + )       O utros Realizávei s/Exigibilidades   
 ( + )       Constituições/ Reversões de Contingênci as   
 ( + )       O perações Transi tórias   
    
 ( - )    SAÍDAS   
 ( - )       Recursos Utilizados 
 ( + )       U tilizações a Pagar 
 ( - )       U tilizações Futuras 
 ( - )       O utros Realizávei s/Exigibilidades 
 ( - )       Constituições/ Reversões de Contingênci as 
 ( - )       O perações Transi tórias 
  
  
 (+/-) PRO G RAM A ASSISTENCIAL 
  
 ( + )    ENTRADAS    
 ( + )       Recursos Coletados 
 ( - )       Recursos a Receber  
 ( + )       Recursos Futuros 
 ( + )       O utros Realizávei s/Exigibilidades 
 ( + )       Constituições/ Reversões de Contingênci as 
 ( + )       O perações Transi tórias 
  
 ( - )    SAÍDAS 
 ( - )       Recursos Utilizados 
 ( + )       U tilizações a Pagar 
 ( - )       U tilizações Futuras 
 ( - )       O utros Realizávei s/Exigibilidades 
 ( - )       Constituições/ Reversões de Contingênci as 
 ( - )       O perações Transi tórias 
  
  
 (+/-) PRO G RAM A ADM INISTRATIVO  
  
 ( + )    ENTRADAS 
 ( + )       Receitas 
 ( - )       Receitas a Receber  
 ( + )       Receitas Futuras 
 ( + )       O utros Realizávei s/Exigibilidades 
 ( + )       Constituições/ Reversões de Contingênci as 
 ( + )       O perações Transi tórias 
  
 ( - )    SAÍDAS 
 ( - )       Despesas 
 ( + )       Despesas a Pagar 
 ( - )       Despesas Futuras 
 ( - )       Perm anente 
 ( - )       O utros Realizávei s/Exigibilidades 
 ( - )       Constituições/ Reversões de Contingênci as 
 ( - )       O perações Transi tórias 
  
  
 (+/-) PRO G RAM A DE INVESTIM ENTO S 
 (+/-)    Renda Fixa 
 (+/-)    Renda Variável  
 (+/-)    Invest im entos Im obiliários 
 (+/-)    O perações com  Participantes 
 (+/-)    O utros Invest im entos 
 (+/-)    O brigações Tributárias 
 (+/-)    O utras Exigibilidades 
 (+/-)    Constituições/ Reversões de Contingênci as 
 (+/-)      O perações Transi tórias 
  
 (+/-)    Relaci onados com  o D isponí vel  
  
 ( = ) FLUXO  NAS DISPO NIBILIDADES 
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 ( = ) VARIAÇÃO  NAS DISPO NIBILIDADES 

PERIO DICIDADE: Anual. 
UNIDADE M O NETÁRIA: R$ M il. 
ÂM BITO  DE DIVULG AÇÃO : SPC, Participantes,  Assist idos,  Autofinanci ados e Patrocinador (es) . 
PRAZO  PARA REM ESSA À SPC: Até 10 de m arço do exer cício subseqüent e. 
PRAZO  PARA DIVULG AÇÃO  AO S PARTICIPANTES, ASSISTIDO S, AUTO FINANCIADO S E PATRO CINADO R(ES): Até 30 de 
abril do exer cício subseqüent e. 
 

O BSERVAÇÃO : Suprim ir rubricas quando apresent ar sal dos nulos em  am bos os períodos.  

 
 
3.1. M ETO DO LO G IA PARA ELABO RAÇÃO  DA DEM O NSTRAÇÃO  DE FLUXO S FINANCEIRO S: 
 

PRO G RAM A PREVIDENCIAL 

ENTRADAS SAÍDAS 

 
Recursos Coletados:   
   (-)   débi tos na cont a    3.1.0.0.00.00 
   (+)  créditos na cont a   3.1.0.0.00.00 

 
Recursos Utilizados:   
   (-)   débi tos na cont a    3.2.0.0.00.00 
   (+)  créditos na cont a   3.2.0.0.00.00 

  
Recursos a Receber : 
   (-)   débi tos na cont a    1.2.1.1.00.00 
   (+)  créditos na cont a   1.2.1.1.00.00 

Utilizações a Pagar: 
   (-)   débi tos na cont a    2.1.1.1.00.00 
   (+)  créditos na cont a   2.1.1.1.00.00 

  
Recursos Futuros:  
   (-)   débi tos na cont a    2.1.1.2.00.00 
   (+)  créditos na cont a   2.1.1.2.00.00 

Utilizações Futuras:  
   (-)   débi tos na cont a    1.2.1.2.00.00 
   (+)  créditos na cont a   1.2.1.2.00.00 

  
O utros Realizávei s/Exigibilidades:  
   (+) Resultado,  se posi tivo,  da equação:  
 ( -)   débi tos na cont a    1.2.1.3.00.00 

(+)  créditos na cont a   1.2.1.3.00.00 
  ( -)   débi tos na cont a    2.1.1.3.00.00 
 ( +)  créditos na cont a   2.1.1.3.00.00 

O utros Realizávei s/Exigibilidades:  
   (-) Resultado,  se negat ivo,  da equação:  
 ( -)   débi tos na cont a    1.2.1.3.00.00 

(+)  créditos na cont a   1.2.1.3.00.00 
  ( -)   débi tos na cont a    2.1.1.3.00.00 
 ( +)  créditos na cont a   2.1.1.3.00.00 

  
Constituições/ Reversões de Contingênci as:  
   (+) Resultado,  se posi tivo,  da equação:  

(-)   débi tos na cont a    2.2.1.0.00.00 
 ( +)  créditos na cont a   2.2.1.0.00.00 
  ( -)   débi tos na cont a    3.3.0.0.00.00 
 ( +)  créditos na cont a   3.3.0.0.00.00 

Constituições/ Reversões de Contingênci as:  
   (-) Resultado,  se negat ivo,  da equação:  

(-)   débi tos na cont a    2.2.1.0.00.00 
 ( +)  créditos na cont a   2.2.1.0.00.00 
  ( -)   débi tos na cont a    3.3.0.0.00.00 
 ( +)  créditos na cont a   3.3.0.0.00.00 

  
O perações Transi tórias:  
   (-)   débi tos na cont a    3.9.1.0.00.00 
   (-)   débi tos na cont a    3.9.3.0.00.00 
   (-)   débi tos na cont a    3.9.5.0.00.00 
   (+)  créditos na cont a   3.9.2.0.00.00 
   (+)  créditos na cont a   3.9.4.0.00.00 
   (+)  créditos na cont a   3.9.6.0.00.00 

O perações Transi tórias:  
   (-)   débi tos na cont a    3.9.2.0.00.00 
   (-)   débi tos na cont a    3.9.4.0.00.00 
   (-)   débi tos na cont a    3.9.6.0.00.00 
   (+)  créditos na cont a   3.9.1.0.00.00 
   (+)  créditos na cont a   3.9.3.0.00.00 
   (+)  créditos na cont a   3.9.5.0.00.00 

  

PRO G RAM A ASSISTENCIAL 

ENTRADAS SAÍDAS 

 
Recursos Coletados:   
   (-)   débi tos na cont a    4.1.0.0.00.00 
   (+)  créditos na cont a   4.1.0.0.00.00 

 
Recursos Utilizados:   
   (-)   débi tos na cont a    4.2.0.0.00.00 
   (+)  créditos na cont a   4.2.0.0.00.00 

  
Recursos a Receber : 
   (-)   débi tos na cont a    1.2.2.1.00.00 
   (+)  créditos na cont a   1.2.2.1.00.00 

Utilizações a Pagar: 
   (-)   débi tos na cont a    2.1.2.1.00.00 
   (+)  créditos na cont a   2.1.2.1.00.00 

  
Recursos Futuros:  
   (-)   débi tos na cont a    2.1.2.2.00.00 
   (+)  créditos na cont a   2.1.2.2.00.00 

Utilizações Futuras:  
   (-)   débi tos na cont a    1.2.2.2.00.00 
   (+)  créditos na cont a   1.2.2.2.00.00 

  
O utros Realizávei s/Exigibilidades:  
   (+) Resultado,  se posi tivo,  da equação:  
 ( -)   débi tos na cont a    1.2.2.3.00.00 

(+)  créditos na cont a   1.2.2.3.00.00 
  ( -)   débi tos na cont a    2.1.2.3.00.00 
 ( +)  créditos na cont a   2.1.2.3.00.00 

O utros Realizávei s/Exigibilidades:  
   (-) Resultado,  se negat ivo,  da equação:  
 ( -)   débi tos na cont a    1.2.2.3.00.00 

(+)  créditos na cont a   1.2.2.3.00.00 
  ( -)   débi tos na cont a    2.1.2.3.00.00 
 ( +)  créditos na cont a   2.1.2.3.00.00 

  
Constituições/ Reversões de Contingênci as:  Const ituições/ Reversões de Contingênci as:  
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   (+) Resultado,  se posi tivo,  da equação:  
(-)   débi tos na cont a    2.2.2.0.00.00 

 ( +)  créditos na cont a   2.2.2.0.00.00 
  ( -)   débi tos na cont a    4.3.0.0.00.00 
 ( +)  créditos na cont a   4.3.0.0.00.00 

   (-) Resultado,  se negat ivo,  da equação:  
(-)   débi tos na cont a    2.2.2.0.00.00 

 ( +)  créditos na cont a   2.2.2.0.00.00 
  ( -)   débi tos na cont a    4.3.0.0.00.00 
 ( +)  créditos na cont a   4.3.0.0.00.00 

  
O perações Transi tórias:  
   (-)   débi tos na cont a    4.9.1.0.00.00 
   (-)   débi tos na cont a    4.9.3.0.00.00 
   (-)   débi tos na cont a    4.9.5.0.00.00 
   (+)  créditos na cont a   4.9.2.0.00.00 
   (+)  créditos na cont a   4.9.4.0.00.00 
   (+)  créditos na cont a   4.9.6.0.00.00 

O perações Transi tórias:  
   (-)   débi tos na cont a    4.9.2.0.00.00 
   (-)   débi tos na cont a    4.9.4.0.00.00 
   (-)   débi tos na cont a    4.9.6.0.00.00 
   (+)  créditos na cont a   4.9.1.0.00.00 
   (+)  créditos na cont a   4.9.3.0.00.00 
   (+)  créditos na cont a   4.9.5.0.00.00 

  

PRO G RAM A ADM INISTRATIVO  

ENTRADAS SAÍDAS 

 
Receitas:   
   (-)   débi tos na cont a    5.1.0.0.00.00 
   (+)  créditos na cont a   5.1.0.0.00.00 
 
Receitas a Receber : 
   (-)   débi tos na cont a    1.2.3.1.00.00 
   (+)  créditos na cont a   1.2.3.1.00.00 
 
Receitas Futuras:  
   (-)   débi tos na cont a    2.1.3.2.00.00 
   (+)  créditos na cont a   2.1.3.2.00.00 
 
O utros Realizávei s/Exigibilidades:  
   (+) Resultado,  se posi tivo,  da equação:  
 ( -)   débi tos na cont a    1.2.3.3.00.00 

(+)  créditos na cont a   1.2.3.3.00.00 
  ( -)   débi tos na cont a    2.1.3.3.00.00 
 ( +)  créditos na cont a   2.1.3.3.00.00 
 
Constituições/ Reversões de Contingênci as:  
   (+) Resultado,  se posi tivo,  da equação:  

(-)   débi tos na cont a    2.2.3.0.00.00 
(+)  créditos na cont a   2.2.3.0.00.00 

  ( -)   débi tos na cont a    5.3.0.0.00.00 
 ( +)  créditos na cont a   5.3.0.0.00.00 
 
O perações Transi tórias:  
   (-)   débi tos na cont a    5.9.1.0.00.00 
   (-)   débi tos na cont a    5.9.3.0.00.00 
   (-)   débi tos na cont a    5.9.5.0.00.00 
   (+)  créditos na cont a   5.9.2.0.00.00 
   (+)  créditos na cont a   5.9.4.0.00.00 
   (+)  créditos na cont a   5.9.6.0.00.00 
 

 
 
 

 
Despesas:   
   (-)   débi tos na cont a    5.2.0.0.00.00 
   (+)  créditos na cont a   5.2.0.0.00.00 
 
Despesas a Pagar: 
   (-)   débi tos na cont a    2.1.3.1.00.00 
   (+)  créditos na cont a   2.1.3.1.00.00 
 
Despesas Futuras:  
   (-)   débi tos na cont a    1.2.3.2.00.00 
   (+)  créditos na cont a   1.2.3.2.00.00 
 
Perm anente: 
   (-)   débi tos na cont a    1.3.0.0.00.00 
   (+)  créditos na cont a   1.3.0.0.00.00 
 
O utros Realizávei s/Exigibilidades:  
   (-) Resultado,  se negat ivo,  da equação:  
 ( -)   débi tos na cont a    1.2.3.3.00.00 

(+)  créditos na cont a   1.2.3.3.00.00 
  ( -)   débi tos na cont a    2.1.3.3.00.00 
 ( +)  créditos na cont a   2.1.3.3.00.00 
 
Constituições/ Reversões de Contingênci as:  
   (-) Resultado,  se negat ivo,  da equação:  

(-)   débi tos na cont a    2.2.3.0.00.00 
 ( +)  créditos na cont a   2.2.3.0.00.00 
  ( -)   débi tos na cont a    5.3.0.0.00.00 
 ( +)  créditos na cont a   5.3.0.0.00.00 
 
O perações Transi tórias:  
   (-)   débi tos na cont a    5.9.2.0.00.00 
   (-)   débi tos na cont a    5.9.4.0.00.00 
   (-)   débi tos na cont a    5.9.6.0.00.00 
   (+)  créditos na cont a   5.9.1.0.00.00 
   (+)  créditos na cont a   5.9.3.0.00.00 
   (+)  créditos na cont a   5.9.5.0.00.00 
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PRO G RAM A DE INVESTIM ENTO S 

RENDAS/VARIAÇÕ ES LÍQ UIDAS 

 
Renda Fixa:   
   (-)   débi tos na cont a    6.1.1.0.00.00 
   (+)  créditos na cont a   6.1.1.0.00.00 
   (-)   débi tos na cont a    1.2.4.1.00.00 
   (+)  créditos na cont a   1.2.4.1.00.00 
   (-)   débi tos na cont a    2.1.4.1.00.00 
   (+)  créditos na cont a   2.1.4.1.00.00 
 
Renda Variável :  
   (-)   débi tos na cont a    6.1.2.0.00.00 
   (+)  créditos na cont a   6.1.2.0.00.00 
   (-)   débi tos na cont a    1.2.4.2.00.00 
   (+)  créditos na cont a   1.2.4.2.00.00 
   (-)   débi tos na cont a    2.1.4.2.00.00 
   (+)  créditos na cont a   2.1.4.2.00.00 
 
Invest im entos Im obiliários:   
   (-)   débi tos na cont a    6.1.3.0.00.00 
   (+)  créditos na cont a   6.1.3.0.00.00 
   (-)   débi tos na cont a    1.2.4.3.00.00 
   (+)  créditos na cont a   1.2.4.3.00.00 
   (-)   débi tos na cont a    2.1.4.3.00.00 
   (+)  créditos na cont a   2.1.4.3.00.00 
 
O perações com  Participantes:   
   (-)   débi tos na cont a    6.1.4.0.00.00 
   (+)  créditos na cont a   6.1.4.0.00.00 
   (-)   débi tos na cont a    1.2.4.4.00.00 
   (+)  créditos na cont a   1.2.4.4.00.00 
   (-)   débi tos na cont a    2.1.4.4.00.00 
   (+)  créditos na cont a   2.1.4.4.00.00 
 
O utros Invest im entos:   
   (-)   débi tos na cont a    6.1.8.0.00.00 
   (+)  créditos na cont a   6.1.8.0.00.00 
   (-)   débi tos na cont a    1.2.4.8.00.00 
   (+)  créditos na cont a   1.2.4.8.00.00 
   (-)   débi tos na cont a    2.1.4.8.00.00 
   (+)  créditos na cont a   2.1.4.8.00.00 
 

 
O brigações Tributárias:  
   (-)   débi tos na cont a    6.1.6.0.00.00 
   (+)  créditos na cont a   6.1.6.0.00.00 
   (-)   débi tos na cont a    2.1.4.6.00.00 
   (+)  créditos na cont a   2.1.4.6.00.00 
 
O utras Exigibilidades:  
   (-)   débi tos na cont a    6.1.7.0.00.00 
   (+)  créditos na cont a   6.1.7.0.00.00 
   (-)   débi tos na cont a    2.1.4.7.00.00 
   (+)  créditos na cont a   2.1.4.7.00.00 
 
Constituições/ Reversões de Contingênci as:  
   (-)   débi tos na cont a    2.2.4.0.00.00 
   (+)  créditos na cont a   2.2.4.0.00.00 
   (-)   débi tos na cont a    6.3.0.0.00.00 
   (+)  créditos na cont a   6.3.0.0.00.00 
 
O perações Transi tórias:  
   (-)   débi tos na cont a    6.9.1.0.00.00 
   (+)  créditos na cont a   6.9.1.0.00.00  
   (-)   débi tos na cont a    6.9.2.0.00.00 
   (+)  créditos na cont a   6.9.2.0.00.00  
   (-)   débi tos na cont a    6.9.3.0.00.00 
   (+)  créditos na cont a   6.9.3.0.00.00  
   (-)   débi tos na cont a    6.9.4.0.00.00 
   (+)  créditos na cont a   6.9.4.0.00.00 
   (-)   débi tos na cont a    6.9.5.0.00.00 
   (+)  créditos na cont a   6.9.5.0.00.00  
   (-)   débi tos na cont a    6.9.6.0.00.00 
   (+)  créditos na cont a   6.9.6.0.00.00  
 
Relaci onados com  o D isponí vel :  
   (-)   débi tos na cont a    6.1.5.0.00.00 
   (+)  créditos na cont a   6.1.5.0.00.00 
   (-)   débi tos na cont a    2.1.4.5.00.00 
   (+)  créditos na cont a   2.1.4.5.00.00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. BALANCETES M ENSAIS: 

 
 A elaboração dever á ser  feita com  base nos sal dos cont ábei s exi stentes ao final de cada m ês, por Plano de Benefícios,  
O perações Com uns e Consol idado,  i dent ificando ai nda,  o sal do f inal do m ês ant erior e a m ovi m entação m ensal  das cont as,  de 
acor do com  a Planificação Contábil Padrão. 
 O  encam i nham ento à Secr etaria de Pr evidênci a Com plem entar dever á ser  f eito, obr igatoriam ente, at ravés do Si stem a 
Integrado de Capt ação de Dados da Pr evi dênci a Com plem entar -  SI PC-CAP, di sponí vel  a t odas Ent idades Fechadas de 
Previ dênci a Com plem entar - EFPC. 
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5. DEM O NSTRAÇÃO  PATRIM O NIAL E DE RESULTADO S: 
(Ident ificar  o Plano de Benefícios de natureza PREVIDENCIAL) 

              R$  

DEM O NSTRAÇÃO  PATRIM O NIAL 

A T I V O  
Exercício 

Atual 
Exercício 
Anterior 

P A S S I V O  
Exercício 

Atual 
Exercício 
Anterior  

 
ATIVO  
 
  D ISPO NÍVEL 
 
  CO NTAS A RECEBER 
 
  APLICAÇÕ ES 
    Renda Fixa 
    Renda Variável  
    Im óveis 
    Em prést im os/Financi am entos 
    O utras Aplicações 
 
  BENS DE USO  PRÓ PRIO  
 
 

   
PASSIVO  
 
  CO NTAS A PAG AR 
 
  VALO RES EM  LITÍG IO  
 
  CO M PRO M ISSO S CO M  PARTICIPANTES E 
ASSISTIDO S 
 
  FUNDO S 
 
  SUPERÁVIT (DÉFICIT) TÉCNICO  ACUM ULADO  
 

 

DEM O NSTRAÇÃO  DE RESULTADO S 

DESCRIÇÃO  
Exercício 

Atual 
Exercício 
Anterior 

 
(+)   CO NTRIBUIÇÕ ES 
 
(-)    BENEFÍCIO S 
 
(+/-) RENDIM ENTO S DAS APLICAÇÕ ES 
 
(=)   RECURSO S LÍQ UIDO S 
 
(-)    DESPESAS CO M  ADM INISTRAÇÃO  
 
(-/+) FO RM AÇÃO  (UTILIZAÇÃO ) DE VALO RES EM  LITÍG IO  
 
(-/+) FO RM AÇÃO  (UTILIZAÇÃO ) DO S CO M PRO M ISSO S CO M  PARTICIPANTES E ASSISTIDO S 
 
(-/+) FO RM AÇÃO  (UTILIZAÇÃO ) DE FUNDO S PARA RISCO S FUTURO S 
 
(+/-) INCO RPO RAÇÃO  (DISSO LUÇÃO ) DE PLANO (S)  
 
(=)   SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO  EXERCÍCIO  
 

  

 
Com entários sobr e a RENTABILIDADE do Plano:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Com entários sobr e o CUSTEIO  ADM INISTRATIVO  do Plano:  

 
PERIO DICIDADE: Anual. 
UNIDADE M O NETÁRIA: R$. 
ÂM BITO  DE DIVULG AÇÃO : Participantes,  Assist idos e Autofinanci ados.  
PRAZO  PARA DIVULG AÇÃO : Até 30 de abril do exer cício subseqüent e. 
 
O BSERVAÇÃO : Suprim ir rubricas quando apresent ar sal dos nulos em  am bos os períodos.  



# 76 # 

5.1. I NSTRUÇÕ ES PARA PREENCHIM ENTO  DA DEM O NSTRAÇÃO  PATRIM O NIAL E DE RESULTADO S ( de nat ureza 
Previ denci al) 
 

5.1.1. DEM O NSTRAÇÃO  PATRIM O NIAL: 

a) ATI VO : total da cont a 1.0.0.0.00.00 do plano de benef ícios a que se referir. 

b) DI SPO NÍVEL: total da cont a 1.1.0.0.00.00 do plano de benef ícios a que se referir.. 

c) CO NTAS A RECEBER: som atório das cont as 1.2.1.0.00.00 e 1.2.3.0.00.00 do plano de benef ícios a que se referir. 

d) APLI CAÇÕ ES: som atório das cont as a segui r: 

      d.1) Renda Fixa:  total da cont a 1.2.4.1.00.00 
      d.2) Renda Variável : total da cont a 1.2.4.2.00.00 
      d.3) Im óveis:  total da cont a 1.2.4.3.00.00 
      d.4) Em prést im os/Financi am entos:  total da cont a 1.2.4.4.00.00 
      d.5) O utras Aplicações:  total da cont a 1.2.4.8.00.00 

 
e) BENS DE USO  PRÓ PRIO : total da cont a 1.3.0.0.00.00 do plano de benef ícios a que se referir. 

f) PASSIVO : total da cont a 2.0.0.0.00.00 do plano de benef ícios a que se referir. 

g) CO NTAS A PAG AR: total da cont a 2.1.0.0.00.00 do plano de benef ícios a que se referir. 

h) VALO RES EM  LITÍG IO : total da cont a 2.2.0.0.00.00 do plano de benef ícios a que se referir. 

i) CO M PRO M ISSO S CO M  PARTICIPANTES E ASSISTIDO S: t otal da cont a 2. 3.0.0.00.00 do pl ano de benef ícios a que se 

referir. 

j) FUNDO S: total da cont a 2.4.3.0.00.00 do plano de benef ícios a que se referir. 

k) SUPERÁVIT (DÉFICIT) TÉCNICO  ACUM ULADO : total das cont as 2.4.1.0.00.00 e 2.4.2.0.00.00 do plano de benef ícios a que 

se referir. 

 

5.1.2. DEM O NSTRAÇÃO  DE RESULTADO S: 

a) CO NTRIBUIÇÕ ES: total da cont a 3.1.0.0.00.00 do plano de benef ícios a que se referir. 

b) BENEFÍCIO S: total da cont a 3.2.0.0.00.00 do plano de benef ícios a que se referir. 

c) RENDIM ENTO S DAS APLICAÇÕ ES: total da cont a 6.1.0.0.00.00 do plano de benef ícios a que se referir. 

d) RECURSO S LÍQ UIDO S: som atório dos itens Contribuições,  Benefícios e Rendim entos das Aplicações.  

e) DESPESAS CO M  ADM INISTRAÇÃO : diferença entre as cont as 5.2.0.0.00.00 e 5.1.0.0.00.00 do plano de benef ícios a que se 

referir. 

f) FO RM AÇÃO  (UTILIZAÇÃO ) DE VALO RES EM  LITÍG IO : som atório das cont as 3.3.0.0.00.00, 5.3.0.0.00.00 e 6.3.0.0.00.00 do 

plano de benef ícios a que se referir. 

g) FO RM AÇÃO  (UTILIZAÇÃO ) DO S CO M PRO M ISSO S CO M  PARTICIPANTES E ASSISTIDO S: total da cont a 3.5.0.0.00.00 do 

plano de benef ícios a que se referir. 

h) FO RM AÇÃO  (UTILIZAÇÃO ) DE FUNDO S PARA RISCO S FUTURO S: som at ório das cont as 3. 6.0.0.00.00, 5. 6.0.0.00.00 e 

6.6.0.0.00.00 do plano de benef ícios a que se referir. 

i) I NCO RPO RAÇÃO  (DISSO LUÇÃO ) DE PLANO (S): som atório das cont as 3.9.0.0.00.00, 5.9.0.0.00.00 e 6.9.0.0.00.00 do plano 

de benef ícios a que se referir. 

j) SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO  EXERCÍCIO : total da cont a 3.7.0.0.00.00 do plano de benef ícios a que se referir. 

 
 
5.1.3. CO M ENTÁRIO S: 

a) CO M ENTÁRIO S SO BRE A RENTABILIDADE DO  PLANO : a EFPC dever á i nform ar a r entabilidade auf erida pel os 

invest im entos do plano de benef ícios,  descr evendo os princi pais fatos que influenci aram  o resul tado,  bem  com o a com paração 

do desem penho obtido em  relação ao exer cício anterior. 

b) CO M ENTÁRIO S SO BRE O  CUSTEIO  ADM INISTRATIVO  DO  PLANO : a EFPC dever á i nform ar o cust eio adm i nistrativo do 

plano de benef ícios,  com parando com  o exer cício anterior e descr evendo as princi pais ocor rênci as.  
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6. DEM O NSTRAÇÃO  PATRIM O NIAL E DE RESULTADO S: 

(Ident ificar  o Plano de Benefícios de natureza ASSISTENCIAL) 
              R$  

DEM O NSTRAÇÃO  PATRIM O NIAL 

A T I V O  
Exercício 

Atual 
Exercício 
Anterior 

P A S S I V O  
Exercício 

Atual 
Exercício 
Anterior 

 
ATIVO  
 
  D ISPO NÍVEL 
 
  CO NTAS A RECEBER 
 
  APLICAÇÕ ES 
    Renda Fixa 
    Renda Variável  
    Im óveis 
    Em prést im os/Financi am entos 
    O utras Aplicações 
 
  BENS DE USO  PRÓ PRIO  
 
 

   
PASSIVO  
 
  CO NTAS A PAG AR 
 
  VALO RES EM  LITÍG IO  
 
  FUNDO S 
 

 

DEM O NSTRAÇÃO  DE RESULTADO S 

DESCRIÇÃO  
Exercício 

Atual 
Exercício 
Anterior 

 
(+)   CO NTRIBUIÇÕ ES 
 
(-)    BENEFÍCIO S 
 
(+/-) RENDIM ENTO S DAS APLICAÇÕ ES 
 
(=)   RECURSO S LÍQ UIDO S 
 
(-)    DESPESAS CO M  ADM INISTRAÇÃO  
 
(-/+) FO RM AÇÃO  (UTILIZAÇÃO ) DE VALO RES EM  LITÍG IO  
 
(+/-) INCO RPO RAÇÃO  (DISSO LUÇÃO ) DE PLANO (S)  
 
(=) FO RM AÇÃO  (UTILIZAÇÃO ) DE FUNDO S PARA RISCO S FUTURO S 
 

  

 
Com entários sobr e a RENTABILIDADE do Plano:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Com entários sobr e o CUSTEIO  ADM INISTRATIVO  do Plano:  

 
PERIO DICIDADE: Anual. 
UNIDADE M O NETÁRIA: R$. 
ÂM BITO  DE DIVULG AÇÃO : Participantes,  Assist idos e Autofinanci ados.  
PRAZO  PARA DIVULG AÇÃO : Até 30 de abril do exer cício subseqüent e. 
 
O BSERVAÇÃO : Suprim ir rubricas quando apresent ar sal dos nulos em  am bos os períodos.  
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6.1. I NSTRUÇÕ ES PARA PREENCHIM ENTO  DA DEM O NSTRAÇÃO  PATRIM O NIAL E DE RESULTADO S ( de nat ureza 

Assistenci al) 

 

6.1.1. DEM O NSTRAÇÃO  PATRIM O NIAL: 

a) ATI VO : total da cont a 1.0.0.0.00.00 do plano de benef ícios a que se referir. 

b) DI SPO NÍVEL: total da cont a 1.1.0.0.00.00 do plano de benef ícios a que se referir.. 

c) CO NTAS A RECEBER: som atório das cont as 1.2.2.0.00.00 e 1.2.3.0.00.00 do plano de benef ícios a que se referir. 

d) APLI CAÇÕ ES: som atório das cont as a segui r: 

  d. 1) Renda Fixa:  total da cont a 1.2.4.1.00.00 
 d. 2) Renda Variável : total da cont a 1.2.4.2.00.00 
 d. 3) Im óveis:  total da cont a 1.2.4.3.00.00 
 d. 4) Em prést im os/Financi am entos:  total da cont a 1.2.4.4.00.00 
 d. 5) O utras Aplicações:  total da cont a 1.2.4.8.00.00 
 
e) BENS DE USO  PRÓ PRIO : total da cont a 1.3.0.0.00.00 do plano de benef ícios a que se referir. 

f) PASSIVO : total da cont a 2.0.0.0.00.00 do plano de benef ícios a que se referir. 

g) CO NTAS A PAG AR: total da cont a 2.1.0.0.00.00 do plano de benef ícios a que se referir. 

h) VALO RES EM  LITÍG IO : total da cont a 2.2.0.0.00.00 do plano de benef ícios a que se referir. 

i) FUNDO S: total da cont a 2.4.3.0.00.00 do plano de benef ícios a que se referir. 

 

6.1.2. DEM O NSTRAÇÃO  DE RESULTADO S: 

a) CO NTRIBUIÇÕ ES: total da cont a 4.1.0.0.00.00 do plano de benef ícios a que se referir. 

b) BENEFÍCIO S: total da cont a 4.2.0.0.00.00 do plano de benef ícios a que se referir. 

c) RENDIM ENTO S DAS APLICAÇÕ ES: total da cont a 6.1.0.0.00.00 do plano de benef ícios a que se referir. 

d) RECURSO S LÍQ UIDO S: som atório dos itens Contribuições,  Benefícios e Rendim entos das Aplicações.  

e) DESPESAS CO M  ADM INISTRAÇÃO : diferença entre as cont as 5.2.0.0.00.00 e 5.1.0.0.00.00 do plano de benef ícios a que se 

referir. 

f) FO RM AÇÃO  (UTILIZAÇÃO ) DE VALO RES EM  LITÍG IO : som atório das cont as 4.3.0.0.00.00, 5.3.0.0.00.00 e 6.3.0.0.00.00 do 

plano de benef ícios a que se referir. 

g) I NCO RPO RAÇÃO  (DISSO LUÇÃO ) DE PLANO (S): som atório das cont as 4.9.0.0.00.00, 5.9.0.0.00.00 e 6.9.0.0.00.00 do plano 

de benef ícios a que se referir. 

h) FO RM AÇÃO  (UTILIZAÇÃO ) DE FUNDO S PARA RISCO S FUTURO S: som at ório das cont as 4. 6.0.0.00.00, 5. 6.0.0.00.00 e 

6.6.0.0.00.00 do plano de benef ícios a que se referir. 

 
 
6.1.3. CO M ENTÁRIO S: 

a) CO M ENTÁRIO S SO BRE A RENTABILIDADE DO  PLANO : a EFPC dever á i nform ar a r entabilidade auf erida pel os 

invest im entos do plano de benef ícios,  descr evendo os princi pais fatos que influenci aram  o resul tado,  bem  com o a com paração 

do desem penho obtido em  relação ao exer cício anterior. 

b) CO M ENTÁRIO S SO BRE O  CUSTEIO  ADM INISTRATIVO  DO  PLANO : a EFPC dever á i nform ar o cust eio adm i nistrativo do 

plano de benef ícios,  com parando com  o exer cício anterior e descr evendo as princi pais ocor rênci as.  
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7. M O DELO S DE Q UADRO S CO M PARATIVO S A CO NSTAR NAS NO TAS EXPLICATIVAS ÀS DEM O NSTRAÇÕ ES CO NTÁBEIS 

(conf orm e determ ina a letra “i”, do item  “21”, do título “IV - Norm as G erais” , do Anexo E, dest a Resolução) : 

 

7.1. DEM O NSTRATIVO  DA CO M PO SIÇÃO  CO NSO LIDADA DO  EXIG ÍVEL ATUARIAL: 

           R$ M il 

DESCRIÇÃO  
Exercício 

Atual 
Exercício 
Anterior 

 
PRO VISÕ ES M ATEM ÁTICAS 
 
   BENEFÍCIO S CO NCEDIDO S  
      Benefícios do Plano 
      (-) Contribuições do(s) Patroci nador (es)  sobr e Benefícios 
      (-) O utras Contribuições da G eração Atual 
 
   BENEFÍCIO S A CO NCEDER 
      Benefícios do Plano com  a G eração Atual 
      (-) Contribuições do(s) Patroci nador (es)  sobr e Benefícios da G eração Atual 
      (-) O utras Contribuições da G eração Atual 
      Benefícios do Plano com  as G erações Futuras 
      (-) Contribuições do(s) Patroci nador (es)  sobr e Benefícios das G erações Futuras 
      (-) O utras Contribuições das G erações Futuras 
 
   (-) PRO VISÕ ES M ATEM ÁTICAS A CO NSTITUIR 
      (-) Serviço Passado 
      (-) Défici t Equaci onado 
      (-) Ajustes de Títulos 
      Por Ajust es das Contribuições Extraordinárias 

PRO VISÕ ES PARA AJUSTES NO  PLANO  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TO TAL DO  EXIG ÍVEL ATUARIAL   

O BSERVAÇÃO : Suprim ir rubricas quando apresent ar sal dos nulos em  am bos os períodos.  
 

 

 

 

 

7.2. DEM O NSTRATIVO  DA CO M PO SIÇÃO  CO NSO LIDADA DAS CO NTRIBUIÇÕ ES EM  ATRASO : 

           R$ M il 

PATRO CINADO R(ES) Sigla do 
Plano de 

Benefícios 

Exercício 
Atual 

Exercício 
Anterior 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TO TAL DAS CO NTRIBUIÇÕ ES EM  ATRASO    

O BSERVAÇÃO : Suprim ir rubricas quando apresent ar sal dos nulos em  am bos os períodos.  
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7.3. DEM O NSTRATIVO  DA CO M PO SIÇÃO  CO NSO LIDADA DAS CO NTRIBUIÇÕ ES CO NTRATADAS: 

           R$ M il 

PATRO CINADO R(ES) Sigla do 
Plano de 

Benefícios 

Exercício 
Atual 

Exercício 
Anterior 

 
CO NTRIBUIÇÕ ES EM  ATRASO  CO NTRATADAS 
        (relaci onar  por patroci nador ) 
 
 
SERVIÇO  PASSADO  CO NTRATADO  
        (relaci onar  por patroci nador ) 
 
 
DÉFICIT TÉCNICO  CO NTRATADO  
        (relaci onar  por patroci nador ) 
 
 
O UTRAS CO NTRATAÇÕ ES CO M  PATRO CINADO R(ES) 
        (relaci onar  por patroci nador ) 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TO TAL DAS CO NTRIBUIÇÕ ES CO NTRATADAS   

O BSERVAÇÃO : Suprim ir rubricas quando apresent ar sal dos nulos em  am bos os períodos.  
 
 

 

 

7.4. DEM O NSTRATIVO  DA CO M PO SIÇÃO  CO NSO LIDADA DA CARTEIRA DE INVESTIM ENTO S: 

 R$ M il 

DESCRIÇÃO  
Exercício 

Atual 
Exercício 
Anterior 

 
RENDA FIXA 
 
   Títulos de Responsabi lidade do G overno Federal 
   Títulos de Responsabi lidade dos G overnos Estaduai s 
   Títulos de Responsabi lidade dos G overnos M unicipais 
   Aplicações em  Inst ituições Financei ras 
   Títulos de Em presas 
   Invest im entos Agrícolas 
   O utros Invest im entos de Renda Fixa 
 
RENDA VARIÁVEL 
 
   M ercado de Ações 
   Bolsa de M ercador ias e de Futuros 
   M ercado de O uro 
   Fundos de Invest im entos 
   O utros Invest im entos de Renda Variável  
 
INVESTIM ENTO S IM O BILIÁRIO S 
 
   Terrenos 
   Em  Construção 
   Edificações 
   Participações 
   D ireitos em  Alienações de Invest im entos Im obiliários 
   Fundos de Invest im entos Im obiliários 
   O utros Invest im entos Im obiliários 
 
O PERAÇÕ ES CO M  PARTICIPANTES 
   Em prést im os 
   Financi am entos Im obiliários 
 
O UTRO S INVESTIM ENTO S 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TO TAL DO  REALIZÁVEL DO  PRO G RAM A DE INVESTIM ENTO S   

O BSERVAÇÃO : Suprim ir rubricas quando apresent ar sal dos nulos em  am bos os períodos.  
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ANEXO  D 

 
M O DELO  E INSTRUÇÕ ES DE PREENCHIM ENTO  DO  O RÇAM ENTO  G ERAL 

 
 
I. O RÇAM ENTO  G ERAL PARA O  EXERCÍCIO  SO CIAL DE XXXX 
 

Q UADRO  I - IDENTIFICAÇÃO  

ENTIDADE: 
 

SIG LA: CÓ DIG O : 

PLANO : 
 

SIG LA: CÓ DIG O : 

 
 

ATIVIDADE PREVIDENCIAL 
 

Q UADRO  II - O RIG ENS DE RECURSO S PRÓ PRIO S DO  PLANO  DE BENEFÍCIO S 

ITEM  DESCRIÇÃO  JAN FEV M AR . .. NO V DEZ TO TAL 

 
2.1 
2.1.1 
2.1.1.1 
2.1.1.1.1 
2.1.1.1.2 
2.1.1.2 
2.1.1.2.1 
2.1.1.2.2 
2.1.1.3 
2.1.1.3.1 
2.1.1.3.2 
2.1.1.4 
2.1.1.4.1 
2.1.1.4.2 
2.1.1.5 
2.1.1.6 
2.1.2 
2.1.3 
2.1.4 
2.1.5 
2.1.5.1 
2.1.5.2 
2.1.6 
2.1.7 
 

 
RECURSO S CO LETADO S 
CO RRENTES 
PATRO CINADO R(ES) 
CO NTRIBUIÇÕ ES NO RM AIS 
CO NTRIBUIÇÕ ES EXTRAO RDINÁRIAS 
PARTICIPANTES ATIVO S 
CO NTRIBUIÇÕ ES NO RM AIS 
CO NTRIBUIÇÕ ES EXTRAO RDINÁRIAS 
PARTICIPANTES ASSISTIDO S 
CO NTRIBUIÇÕ ES NO RM AIS 
CO NTRIBUIÇÕ ES EXTRAO RDINÁRIAS 
AUTO FINANCIADO S 
CO NTRIBUIÇÕ ES NO RM AIS 
CO NTRIBUIÇÕ ES EXTRAO RDINÁRIAS 
PRO VISÕ ES 
O UTRO S RECURSO S CO RRENTES 
REM UNERAÇÃO  DE CO NTRIBUIÇÕ ES EM  ATRASO  
RECURSO S PRO VENIENTES DE CO NTRIB. CO NTRATADAS 
M IG RAÇÕ ES ENTRE PLANO S 
PO RTABILIDADE 
PREVIDÊNCIA CO M PLEM ENTAR FECHADA 
PREVIDÊNCIA CO M PLEM ENTAR ABERTA 
O UTRO S RECURSO S CO LETADO S 
CO M PENSAÇÕ ES DE FLUXO S PRIM ÁRIO S 

       

 

Q UADRO  III - APLICAÇÕ ES DE RECURSO S PRÓ PRIO S DO  PLANO  DE BENEFÍCIO S 

ITEM  DESCRIÇÃO  JAN FEV M AR . .. NO V DEZ TO TAL 

 
3.1 
3.1.1 
3.1.1.1 
3.1.1.1.1 
3.1.1.1.2 
3.1.1.1.3 
3.1.1.1.4 
3.1.1.1.5 
3.1.1.2 
3.1.1.2.1 
3.1.1.2.2 
3.1.1.2.3 
3.1.1.2.4 
3.1.1.2.5 
3.1.1.2.6 
3.1.1.2.7 
3.1.1.2.8 
3.1.2 
3.1.3 
3.1.3.1 
3.1.3.2 
3.1.4 
3.1.5 
 

 
RECURSO S UTILIZADO S 
CO RRENTES 
BENEFÍCIO S DE PRESTAÇÃO  CO NTINUADA 
APO SENTADO RIAS 
PENSÕ ES 
AUXÍLIO S 
PRO VISÕ ES 
O UTRO S BENEFÍCIO S DE PRESTAÇÃO  CO NTINUADA 
BENEFÍCIO S DE PRESTAÇÃO  ÚNICA 
APO SENTADO RIAS 
PENSÕ ES 
PECÚLIO S 
RESTITUIÇÕ ES DE CO NTRIBUIÇÕ ES 
AUXÍLIO S 
PRO VISÕ ES 
O UTRO S BENEFÍCIO S DE PRESTAÇÃO  ÚNICA 
O UTRO S RECURSO S CO RRENTES 
M IG RAÇÕ ES ENTRE PLANO S 
PO RTABILIDADE 
PREVIDÊNCIA CO M PLEM ENTAR FECHADA 
PREVIDÊNCIA CO M PLEM ENTAR ABERTA 
O UTRO S RECURSO S UTILIZADO S 
CO M PENSAÇÕ ES DE FLUXO S PRIM ÁRIO S 
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Q UADRO  IV - M O VIM ENTAÇÃO  DE RECURSO S DO  PLANO  DE BENEFÍCIO S 

ITEM  DESCRIÇÃO  JAN FEV M AR . .. NO V DEZ TO TAL 

 
4.1 
4.1.1 
4.1.2 
4.2 
4.2.1 
4.2.2 
 

 
RECURSO S O RIUNDO S DE O UTRO S PRO G RAM AS 
PRO G RAM A ADM INISTRATIVO  
PRO G RAM A DE INVESTIM ENTO S 
RECURSO S TRANSFERIDO S PARA O UTRO S PRO G RAM AS 
PRO G RAM A ADM INISTRATIVO  
PRO G RAM A DE INVESTIM ENTO S 
 

       

 

Q UADRO  V - CO NSTITUIÇÕ ES/REVERSÕ ES E DESTINAÇÃO  DO  RESULTADO  DO  PLANO  DE BENEFÍCIO S 

ITEM  DESCRIÇÃO  JAN FEV M AR . .. NO V DEZ TO TAL 

 
5.1 
5.2 
5.3 
5.4 
 

 
CO NSTITUIÇÕ ES/REVERSÕ ES DE CO NTING ÊNCIAS 
CO NSTITUIÇÕ ES/REVERSÕ ES DE PRO VISÕ ES ATUARIAIS 
CO NSTITUIÇÕ ES/REVERSÕ ES DE FUNDO S 
DESTINAÇÃO  DO  RESULTADO  DO  PERÍO DO  

       

 
 

ATIVIDADE ASSISTENCIAL 
 

Q UADRO  I - IDENTIFICAÇÃO  

ENTIDADE: SIG LA: CÓ DIG O : 

PLANO : 
 

SIG LA: CÓ DIG O : 

 

Q UADRO  VI - O RIG ENS DE RECURSO S PRÓ PRIO S DO  PLANO  DE BENEFÍCIO S 

ITEM  DESCRIÇÃO  JAN FEV M AR . .. NO V DEZ TO TAL 

 
6.1 
6.1.1 
6.1.1.1 
6.1.1.2 
6.1.1.3 
6.1.1.4 
6.1.1.5 
6.1.2 
6.1.3 
6.1.4 
6.1.5 
 

 
RECURSO S CO LETADO S 
CO RRENTES 
PATRO CINADO R(ES) 
PARTICIPANTES 
AUTO FINANCIADO S 
PRO VISÕ ES 
O UTRO S RECURSO S CO RRENTES 
REM UNERAÇÃO  DE CO NTRIBUIÇÕ ES EM  ATRASO  
RECURSO S PRO VENIENTES DE CO NTRIB. CO NTRATADAS 
O UTRO S RECURSO S CO LETADO S 
CO M PENSAÇÕ ES DE FLUXO S PRIM ÁRIO S 

       

        

Q UADRO  VII - APLICAÇÕ ES DE RECURSO S PRÓ PRIO S DO  PLANO  DE BENEFÍCIO S 

ITEM  DESCRIÇÃO  JAN FEV M AR . .. NO V DEZ TO TAL 

 
7.1 
7.1.1 
7.1.1.1 
7.1.1.2 
7.1.2 
7.1.3 
 

 
RECURSO S UTILIZADO S 
CO RRENTES 
BENEFÍCIO S DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 
O UTRO S RECURSO S CO RRENTES 
O UTRO S RECURSO S UTILIZADO S 
CO M PENSAÇÕ ES DE FLUXO S PRIM ÁRIO S 

       

        

Q UADRO  VIII - M O VIM ENTAÇÃO  DE RECURSO S DO  PLANO  DE BENEFÍCIO S 

ITEM  DESCRIÇÃO  JAN FEV M AR . .. NO V DEZ TO TAL 

 
8.1 
8.1.1 
8.1.2 
8.2 

 
RECURSO S O RIUNDO S DE O UTRO S PRO G RAM AS 
PRO G RAM A ADM INISTRATIVO  
PRO G RAM A DE INVESTIM ENTO S 
RECURSO S TRANSFERIDO S PARA O UTRO S PRO G RAM AS 
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8.2.1 
8.2.2 
 

PRO G RAM A ADM INISTRATIVO  
PRO G RAM A DE INVESTIM ENTO S 
 

 

Q UADRO  IX - CO NSTITUIÇÕ ES/REVERSÕ ES DO  PLANO  DE BENEFÍCIO S 

ITEM  DESCRIÇÃO  JAN FEV M AR . .. NO V DEZ TO TAL 

 
9.1 
9.2 
 

 
CO NSTITUIÇÕ ES/REVERSÕ ES DE CO NTING ÊNCIAS 
CO NSTITUIÇÕ ES/REVERSÕ ES DE FUNDO S 
 

       

 
 

ATIVIDADE ADM INISTRATIVA 
 

Q UADRO  I - IDENTIFICAÇÃO  

ENTIDADE: 
 

SIG LA: CÓ DIG O : 

C O  N S O  L I D  A D O  

 

Q UADRO  X - O RIG ENS DE RECURSO S PRÓ PRIO S DO  FLUXO  SECUNDÁRIO  DE RECURSO S 

ITEM  DESCRIÇÃO  JAN FEV M AR . .. NO V DEZ TO TAL 

 
10.1 
10.1.1 
10.1.2 
10.1.3 
10.1.4 
 

 
RECEITAS 
ADM INISTRAÇÃO  PREVIDENCIAL 
ADM INISTRAÇÃO  ASSISTENCIAL 
ADM INISTRAÇÃO  DO S INVESTIM ENTO S 
O UTRAS 

       

        

Q UADRO  XI - APLICAÇÕ ES DE RECURSO S PRÓ PRIO S DO  FLUXO  SECUNDÁRIO  DE RECURSO S 

ITEM  DESCRIÇÃO  JAN FEV M AR . .. NO V DEZ TO TAL 

 
11.1 
11.1.1 
11.1.1.1 
11.1.1.2 
11.1.1.3 
11.1.1.4 
11.1.1.5 
11.1.2 
11.1.2.1 
11.1.2.2 
11.1.2.3 
11.1.2.4 
11.1.2.5 
11.1.3 
11.1.3.1 
11.1.3.2 
11.1.3.3 
11.1.3.4 
11.1.3.5 
11.1.4 
 

 
DESPESAS  
ADM INISTRAÇÃO  PREVIDENCIAL 
PESSO AL E ENCARG O S 
SERVIÇO S DE TERCEIRO S 
DESPESAS G ERAIS 
DEPRECIAÇÕ ES E AM O RTIZAÇÕ ES 
O UTRAS DESPESAS - ADM . PREVIDENCIAL 
ADM INISTRAÇÃO  ASSISTENCIAL 
PESSO AL E ENCARG O S 
SERVIÇO S DE TERCEIRO S 
DESPESAS G ERAIS 
DEPRECIAÇÕ ES E AM O RTIZAÇÕ ES 
O UTRAS DESPESAS - ADM . ASSISTENCIAL 
ADM INISTRAÇÃO  DO S INVESTIM ENTO S 
PESSO AL E ENCARG O S 
SERVIÇO S DE TERCEIRO S 
DESPESAS G ERAIS 
DEPRECIAÇÕ ES E AM O RTIZAÇÕ ES 
O UTRAS DESPESAS - ADM . INVESTIM ENTO S 
O UTRAS 

       

 

Q UADRO  XII - M O VIM ENTAÇÃO  DO  FLUXO  SECUNDÁRIO  DE RECURSO S 

ITEM  DESCRIÇÃO  JAN FEV M AR . .. NO V DEZ TO TAL 

 
12.1 
12.1.1 
12.1.2 
12.1.3 
12.1.3.1 
12.1.3.2 
12.2 
12.2.1 
12.2.1.1 

 
RECURSO S O RIUNDO S DE O UTRO S PRO G RAM AS 
PRO G RAM A PREVIDENCIAL 
PRO G RAM A ASSISTENCIAL 
PRO G RAM A DE INVESTIM ENTO S 
CUSTEIO  ADM INISTRATIVO  
RESULTADO S DO S INVESTIM ENTO S 
RECURSO S TRANSFERIDO S PARA O UTRO S PRO G RAM AS 
PRO G RAM A PREVIDENCIAL 
DEVO LUÇÕ ES DE SO BRAS 
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12.2.1.2 
12.2.2 
12.2.2.1 
12.2.2.2 
12.2.3 

REVERSÕ ES DE FUNDO S 
PRO G RAM A ASSISTENCIAL 
DEVO LUÇÕ ES DE SO BRAS 
REVERSÕ ES DE FUNDO S 
PRO G RAM A DE INVESTIM ENTO S 
 

 

Q UADRO  XIII - CO NSTITUIÇÕ ES/REVERSÕ ES DO  FLUXO  SECUNDÁRIO  DE RECURSO S 

ITEM  DESCRIÇÃO  JAN FEV M AR . .. NO V DEZ TO TAL 

 
13.1 
13.1.1 
13.1.2 
13.1.3 
13.2 
 

 
CO NSTITUIÇÕ ES/REVERSÕ ES DE CO NTING ÊNCIAS 
ADM INISTRAÇÃO  PREVIDENCIAL 
ADM INISTRAÇÃO  ASSISTENCIAL 
ADM INISTRAÇÃO  DO S INVESTIM ENTO S 
CO NSTITUIÇÕ ES/REVERSÕ ES DE FUNDO S 
 

       

 

Q UADRO  XIV - AQ UISIÇÕ ES E ALIENAÇÕ ES DO  ATIVO  PERM ANENTE 

ITEM  DESCRIÇÃO  JAN FEV M AR . .. NO V DEZ TO TAL 

 
14.1 
14.1.1 
14.1.2 
 

 
AQ UISIÇÕ ES E ALIENAÇÕ ES 
IM O BILIZADO  
DIFERIDO  
 

       

 
 

ATIVIDADE DE INVESTIM ENTO S 
 

Q UADRO  I - IDENTIFICAÇÃO  

ENTIDADE: 
 

SIG LA: CÓ DIG O : 

C O  N S O  L I D  A D O  

 

Q UADRO  XV - O RIG ENS LÍQ UIDAS DO  FLUXO  SECUNDÁRIO  DE RECURSO S 

ITEM  DESCRIÇÃO  JAN FEV M AR . .. NO V DEZ TO TAL 

 
15.1 
15.1.1 
15.1.2 
15.1.3 
15.1.4 
15.1.5 
15.1.6 
15.1.7 
15.1.8 
 

 
RENDAS/VARIAÇÕ ES LÍQ UIDAS 
RENDA FIXA 
RENDA VARIÁVEL 
INVESTIM ENTO S IM O BILIÁRIO S 
O PERAÇÕ ES CO M  PARTICIPANTES 
RELACIO NADO S CO M  O  DISPO NÍVEL 
O BRIG AÇÕ ES TRIBUTÁRIAS 
O UTRAS EXIG IBILIDADES 
O UTRO S INVESTIM ENTO S 

       

        

Q UADRO  XVI - M O VIM ENTAÇÃO  DO  FLUXO  SECUNDÁRIO  DE RECURSO S 

ITEM  DESCRIÇÃO  JAN FEV M AR . .. NO V DEZ TO TAL 

 
16.1 
16.1.1 
16.1.2 
16.1.3 
16.2 
16.2.1 
16.2.2 
16.2.3 
16.2.3.01 
16.2.3.02 
 

 
RECURSO S O RIUNDO S DE O UTRO S PRO G RAM AS 
PRO G RAM A PREVIDENCIAL 
PRO G RAM A ASSISTENCIAL 
PRO G RAM A ADM INISTRATIVO  
RECURSO S TRANSFERIDO S PARA O UTRO S PRO G RAM AS 
PRO G RAM A PREVIDENCIAL 
PRO G RAM A ASSISTENCIAL 
PRO G RAM A ADM INISTRATIVO  
CUSTEIO  ADM INISTRATIVO  
RESULTADO S DO S INVESTIM ENTO S 

       

 

Q UADRO  XVII - CO NSTITUIÇÕ ES/REVERSÕ ES DO  FLUXO  SECUNDÁRIO  DE RECURSO S 

ITEM  DESCRIÇÃO  JAN FEV M AR . .. NO V DEZ TO TAL 
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17.1 
17.2 
 

 
CO NSTITUIÇÕ ES/REVERSÕ ES DE CO NTING ÊNCIAS 
CO NSTITUIÇÕ ES/REVERSÕ ES DE FUNDO S 
 

       

 
 

CO M ENTÁRIO S, TERM O  DE APRO VAÇÃO  E IDENTIFICAÇÃO  DO S RESPO NSÁVEIS PELO  O RÇAM ENTO  G ERAL 
 

Q UADRO  XVIII - IDENTIFICAÇÃO  DA ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA CO M PLEM ENTAR - EFPC 

ENTIDADE: 
 

SIG LA: CÓ DIG O : 

 
 

Q UADRO  XIX - CO M ENTÁRIO S SO BRE O  O RÇAM ENTO  G ERAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Q UADRO  XX - TERM O  DE APRO VAÇÃO  DO  O RÇAM ENTO  G ERAL 

 
   Aprovam os o present e O RÇAM ENTO  G ERAL subdi vidido em  atividades Previ denci al, Assi stenci al, Adm inistrativa e de  
 
Invest im entos,  o qual  passar á a vigorar a partir do 1º dia útil do exer cício soci al de XXXX. 
 
 

 
 

Q UADRO  XXI -  LO CAL E DATA,  ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO  DO S RESPO NSÁVEIS PELA APRO VAÇÃO  DO  
O RÇAM ENTO  G ERAL 

 
                                                                      LO CAL E DATA:  
    
   ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO  DO S RESPO NSÁVEIS: 
 
 
 
 
______________________________________                              _________________________________________ 
    NO M E:                                                                                             NO M E:                                                            
  CARG O :                                                                                          CARG O : 
        CPF:                                                                                                CPF: 
 (D irigente M áxim o da Entidade)                                                        (Represent ante do Conselho Deliberativo da Entidade)  
 
 

 
 

II. INSTRUÇÕ ES DE PREENCHIM ENTO  DO  O RÇAM ENTO  G ERAL 

 
1. A elaboração e a aprovação do O RÇAM ENTO  G ERAL dever ão ocor rer até 31 de dezem bro do exer cício anterior 

ao de sua vigênci a, devendo ser  encam inhado à Secretaria de Previ dênci a Com plem entar - SPC:  

1.1. Até o 20º dia útil do exer cício soci al a que se referir, por plano de benef ícios,  utilizando- se obrigatoriam ente, 
do Sistem a Integrado de Captação de Dados da Previ dênci a Com plem entar - SIPC-CAP; e 

 
1.2. At é o di a 10 de m ar ço do exer cício soci al a que se r eferir, o O r çam ento G er al Consol idado,  devi dam ente 
assi nado pelos responsávei s.  

2. Ao f inal de cada exer cício soci al, a ent idade dever á subm et er ao consel ho del iberativo,  par a apr ovação,  as 
alterações ocor ridas na execução do O rçam ento G eral. 
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3. O  O RÇAM ENTO  G ERAL est á est ruturado por atividades e classi ficado em  fluxos de recur sos:  

3.1. Atividade Previ denci al (Fluxo Prim ário de Recursos) ; 

3.2. Atividade Assistenci al (Fluxo Prim ário de Recursos) ; 

3.3. Atividade Adm inistrativo (Fluxo Secundár io de Recursos) ; e 

3.4. Atividade de Invest im entos (Fluxo Secundár io de Recursos) . 

4. O s quadr os que r epresent am  o Fl uxo Pr im ário de Recur sos ( Previ denci al e Assi stenci al) dever ão ser  
apresent ados por Plano de Benefícios.  

5. O s quadr os que r epresent am  o Fl uxo Secundár io de Recur sos ( Adm inistrativo e I nvest im entos)  dever ão ser  
apresent ados de f orm a consol idada,  i ndependent em ente da quant idade de pl ano de benef ícios adm i nistrados 
pela entidade.  

6. O s val ores de cada item , da totalidade de atividades que com põem  o O rçam ento G eral, dever ão ser  preenchi dos 
com  as est im ativas m ensais para o exer cício soci al a que se referir. 

7. Q UADRO   - IDENTIFICAÇÃO  

7.1. Nom e da Entidade - Preencher  com  o nom e com pleto da entidade.  

7.2. Si gla da Entidade - Preencher  com  a sigla da entidade.  

7.3. Códi go da Entidade - Preencher  com  o códi go da ent idade,  est abel eci do pela SPC. 

7.4. Nom e do Plano de Benefícios - Preencher  com  o nom e com pleto do plano de benef ícios.  

7.5. Si gla do Plano - Preencher  com  a sigla do plano de benef ícios,  se houver . 

7.6. Códi go do Plano - Preencher  com  o códi go do plano de benef ícios,  est abel eci do pela SPC. 

8. ATI VIDADE PREVIDENCIAL 

O s quadr os relativos a Atividade Previ denci al dever ão ser  preenchi dos,  individual m ente, por Plano de Benefícios.  

8.1. Q UADRO  II -  O RIG ENS DE RECURSO S PRÓ PRIO S DO  PLANO  DE BENEFÍCIO S - Pr eencher  com  as 
est im ativas m ensai s dos r ecur sos col etados de pat roci nador (es) , par ticipant es at ivos,  assi st idos e 
autofinanci ados,  r eferentes às suas cont ribuições nor m ais e ext raordinárias,  bem  com o,  r em unerações de 
cont ribuições em  atraso e cont ratadas,   recur sos oriundos de m igrações entre planos,  portabilidade e outros 
recur sos col etados.  

8.2. Q UADRO  III - APLICAÇÕ ES DE RECURSO S PRÓ PRIO S DO  PLANO  DE BENEFÍCIO S - Preencher  com  as 
est im ativas m ensai s dos r ecur sos ut ilizados no pagam ent o de benef ícios de r enda cont inuada e de 
pagam ento úni co,  por  t ipo, bem  com o pel as m i grações ent re pl anos,  por tabilidade e out ros r ecur sos 
utilizados.  

8.3. Q UADRO  IV - M O VIM ENTAÇÃO  DE RECURSO S DO  PLANO  DE BENEFÍCIO S 

8.3.1. Recur sos O riundos do Program a Adm inistrativo - Preencher  com  as est im ativas m ensais de recur sos 
oriundos do Fl uxo Secundár io de Recur sos Adm i nistrativos,  r eferentes às sobr as adm i nistrativas e/ ou 
rever sões do Fundo Adm inistrativo dest inado ao cust eio do plano de benef ícios.  

8.3.2. Recur sos O r iundos do Pr ogram a de I nvest im entos -  Pr eencher  com  as est im ativas m ensai s de 
recur sos or iundos do Fl uxo Secundár io de Recur sos dos I nvest im entos,  r eferentes aos r esul tados 
posi tivos dos m esm os. 

8.3.3. Recur sos Tr ansf eridos par a o Pr ogram a Adm inistrativo -  Pr eencher  com  as est im ativas m ensai s de 
recur sos dest inados ao Fl uxo Secundár io de Recur sos Adm i nistrativos,  r eferentes ao cust eio 
adm inistrativo do plano de benef ícios.  

8.3.4. Recur sos Tr ansf eridos par a o Pr ogram a de I nvest im entos -  Pr eencher  com  as est im ativas m ensai s 
de r ecur sos dest inados ao Fl uxo Secundár io de Recur sos dos I nvest im entos,  r eferentes ao r esul tado 
negat ivo dos m esm os. 

8.4. Q UADRO  V -  CO NSTITUIÇÕ ES/REVERSÕ ES E DESTINAÇÃO  DO  RESULTADO  DO  PLANO  DE 
BENEFÍCIO S - Pr eencher  com  as est im ativas m ensai s de const ituições ou r ever sões das Cont ingênci as,  
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das Provi sões Atuar iais e dos Fundos Previ denci ais do plano de benef ícios e com  as est im ativas m ensais de 
Resultado (Superávi t/Défici t) do plano de benef ícios.  

 

9. ATI VIDADE ASSISTENCIAL 

O s quadr os relativos a Atividade Assistenci al dever ão ser  preenchi dos,  individual m ente, por Plano de Benefícios.  

9.1. Q UADRO  VI -  O RIG ENS DE RECURSO S PRÓ PRIO S DO  PLANO  DE BENEFÍCIO S - Pr eencher  com  as 
est im ativas m ensai s dos r ecur sos col etados de pat roci nador (es)  e par ticipant es at ivos,  assi st idos e 
autofinanci ados,  r eferentes às suas cont ribuições,  bem  com o,  r em unerações de cont ribuições em  at raso e 
cont ratadas e outros recur sos col etados.  

9.2. Q UADRO  VII -  APLI CAÇÕ ES DE RECURSO S PRÓ PRIO S DO  PLANO  DE BENEFÍCIO S - Pr eencher  com  
as est im ativas m ensais dos recur sos utilizados no pagam ento de benef ícios assi stenci ais.  

9.3. Q UADRO  VIII - M O VIM ENTAÇÃO  DE RECURSO S PRÓ PRIO S DO  PLANO  DE BENEFÍCIO S 

9.3.1. Recur sos O riundos do Program a Adm inistrativo - Preencher  com  as est im ativas m ensais de recur sos 
oriundos do Fl uxo Secundár io de Recur sos Adm i nistrativos,  r eferentes às sobr as adm i nistrativas e/ ou 
rever sões do Fundo Adm inistrativo dest inado ao cust eio do plano assi stenci al. 

9.3.2. Recur sos O r iundos do Pr ogram a de I nvest im entos -  Pr eencher  com  as est im ativas m ensai s de 
recur sos oriundos do Fluxo Secundár io de Recursos dos Invest im entos,  referentes ao resul tado posi tivo 
dos m esm os. 

9.3.3. Recur sos Tr ansf eridos par a o Pr ogram a Adm inistrativo -  Pr eencher  com  as est im ativas m ensai s de 
recur sos dest inados ao Fl uxo Secundár io de Recur sos Adm i nistrativos,  r eferentes ao cust eio 
adm inistrativo do plano de benef ícios.  

9.3.4. Recur sos Tr ansf eridos par a o Pr ogram a de I nvest im entos -  Pr eencher  com  as est im ativas m ensai s 
de r ecur sos dest inados ao Fl uxo Secundár io de Recur sos dos I nvest im entos,  r eferentes ao r esul tado 
negat ivo dos m esm os. 

9.4. Q UADRO  IX -  CO NSTITUIÇÕ ES/REVERSÕ ES DO  PLANO  DE BENEFÍC IO S - Pr eencher  com  as 
est im ativas m ensais das const ituições ou rever sões de Contingênci as e Fundos Assistenci ais.  

10.  ATI VIDADE ADM INISTRATIVA 

O s quadr os relativos a Atividade Adm inistrativa dever ão ser  preenchi dos de form a consol idada.  

10.1. Q UADRO  X - O RIG ENS DE RECURSO S PRÓ PRIO S DO  FLUXO  SECUNDÁRIO  DE RECURSO S - 
Preencher  com  as est im ativas m ensais de recei tas adm inistrativas,  pela natureza da dest inação da recei ta 
ao tipo de adm inistração (Previ denci al, Assistenci al ou dos Invest im entos) . 

10.2. Q UADRO  XI -  APLI CAÇÕ ES DE RECURSO S PRÓ PRIO S DO  FLUXO  SECUNDÁRIO  DE 
RECURSO S - Pr eencher  com  as est im ativas m ensai s dos r ecur sos ut ilizados no r econheci m ento das 
despesas adm inistrativas de Pessoal  e Encargos,  Serviços de Tercei ros,  Despesas G erais,  Depreci ações e 
Am ortizações e out ras despesas adm i nistrativas,  de acor do com  a dest inação dos r ecur sos 
(Adm inistrações Previ denci al, Assistenci al e dos Invest im entos) . 

10.3. Q UADRO  XII - M O VIM ENTAÇÃO  DO  FLUXO  SECUNDÁRIO  DE RECURSO S 

10.3.1. Recur sos O r iundos do Pr ogram a Previ denci al -  Pr eencher  com  as est im ativas m ensai s de r ecur sos 
oriundos do Fl uxo Pr im ário de Recur sos do Pl ano de Benef ícios Pr evi denci ais,  com  a f inal idade de 
cust eio adm inistrativo do plano.  

10.3.2. Recur sos O r iundos do Pr ogram a Assi stenci al -  Pr eencher  com  as est im ativas m ensais  de r ecur sos 
oriundos do Fl uxo Pr im ário de Recur sos do Pl ano de Benef ícios Assi stenci ais,  com  a f inal idade de 
cust eio adm inistrativo do plano.  

10.3.3. Recur sos O r iundos do Pr ogram a de I nvest im entos ( Custeio Adm inistrativo)  -  Pr eencher  com  as 
est im ativas m ensais de recur sos oriundos do Fluxo Secundár io de Recursos dos Invest im entos,  com  a 
finalidade de cust eio adm inistrativo dos Invest im entos.  

10.3.4. Recur sos O r iundos do Pr ogram a de I nvest im entos ( Resultados dos I nvest im entos)  -  Pr eencher  com  
as est im ativas m ensai s de r ecur sos or iundos do Fl uxo Secundár io de Recur sos dos I nvest im entos,  
referentes ao resul tado posi tivo dos m esm os. 



# 88 # 

10.3.5. Recur sos Tr ansf eridos par a o Pr ogram a Previ denci al -  Pr eencher  com  as est im ativas m ensai s de 
recur sos,  r eferentes às sobr as e/ ou r ever sões do Fundo Adm i nistrativo Pr evi denci al, t ransf eridos ao 
Fluxo Prim ário de Recursos Previ denci ais.  

10.3.6. Recur sos Tr ansf eridos par a o Pr ogram a Assi stenci al -  Pr eencher  com  as est im ativas m ensai s de 
recur sos,  r eferentes às sobr as e/ ou r ever sões do Fundo Adm i nistrativo Assi stenci al, t ransf eridos ao 
Fluxo Prim ário de Recursos Assistenci ais.  

10.3.7. Recur sos Tr ansf eridos par a o Pr ogram a de I nvest im entos -  Pr eencher  com  as est im ativas m ensai s 
de r ecur sos dest inados ao Fl uxo Secundár ios de Recur sos dos I nvest im entos,  r eferentes ao r esul tado 
negat ivo dos m esm os. 

10.4. Q UADRO  XIII -  CO NSTITUIÇÕ ES/REVERSÕ ES DO  FLUXO  SECUNDÁRIO  DE RECURSO S - 
Preencher  com  as est im ativas m ensai s das const ituições ou r ever sões das Cont ingênci as das 
Adm inistrações Pr evi denci al, Assi stenci al e dos I nvest im entos e com  as est im ativas m ensai s das 
const ituições ou rever sões do Fundo Adm inistrativo.  

10.5. Q UADRO  XIV - AQ UISIÇÕ ES E ALIENAÇÕ ES DO  ATIVO  PERM ANENTE 

10.5.1. I m obilizado -  Pr eencher  com  as est im ativas m ensai s dos val ores cor respondent es às pr evi sões de 
aquisições e alienações de Im obilizados (bens m óveis e/ou im óveis,  bem  com o os direitos dest inados à 
m anutenção da entidade) , para o exer cício. 

10.5.2. D i ferido -  Pr eencher  com  as est im ativas m ensai s dos val ores cor respondent es às pr evi sões de 
apl icações de recur sos em  despesas que cont ribuirão para form ação do resul tado do exer cício. 

11.  ATI VIDADE DE INVESTIM ENTO S 

O s quadr os relativos a Atividade de Invest im entos dever ão ser  preenchi dos de form a consol idada.  

11.1. Q UADRO  XV - O RIG ENS LÍQ UIDAS DO  FLUXO  DE RECURSO S - Pr eencher  com  as est im ativas 
m ensais l íquidas de cada t ipo de segm ent o, que com põe o Fl uxo Secundár io de Recur sos de 
Invest im entos.  

11.2. Q UADRO  XVI - M O VIM ENTAÇÃO  DO  FLUXO  SECUNDÁRIO  DE RECURSO S 

11.2.1. Recur sos O r iundos do Pr ogram a Previ denci al -  Pr eencher  com  as est im ativas m ensai s de r ecur sos 
oriundos do Fl uxo Pr im ário de Recur sos dos Pl anos de Benef ícios Pr evi denci ais,  r eferentes ao 
resul tado negat ivo dos Invest im entos.  

11.2.2. Recur sos O r iundos do Pr ogram a Assi stenci al -  Pr eencher  com  as est im ativas m ensai s de r ecur sos 
oriundos do Fluxo Prim ário de Recursos dos Planos de Benefícios Assistenci ais,  referentes ao resul tado 
negat ivo dos Invest im entos.  

11.2.3. Recur sos O riundos do Program a Adm inistrativo - Preencher  com  as est im ativas m ensais de recur sos 
oriundos do Fl uxo Secundár io de Recur sos Adm i nistrativos,  r eferentes ao r esul tado negat ivo dos 
Invest im entos.  

11.2.4. Recur sos Tr ansf eridos par a o Pr ogram a Previ denci al -  Pr eencher  com  as est im ativas m ensai s de 
recur sos t ransf eridos do Fl uxo Secundár io de Recur sos dos I nvest im entos ao Fl uxo Pr im ário de 
Recursos Previ denci ais,  referentes ao resul tado posi tivo dos Invest im entos.  

11.2.5. Recur sos Tr ansf eridos par a o Pr ogram a Assi stenci al -  Pr eencher  com  as est im ativas m ensai s de 
recur sos t ransf eridos do Fl uxo Secundár io de Recur sos dos I nvest im entos ao Fl uxo Pr im ário de 
Recursos Assistenci ais,  referentes ao resul tado posi tivo dos Invest im entos.  

11.2.6. Recur sos Tr ansf eridos par a o Pr ogram a Adm inistrativo ( Custeio Adm inistrativo)  -  Pr eencher  com  as 
est im ativas m ensai s de r ecur sos dest inados ao Fl uxo Secundár io de Recur sos Adm i nistrativos,  
referentes ao cust eio adm inistrativo do Fluxo Secundár io de Recursos dos Invest im entos.  

11.2.7. Recur sos Tr ansf eridos par a o Pr ogram a Previ denci al ( Resultados dos I nvest im entos)  -  Pr eencher  
com  as est im ativas m ensai s de r ecur sos t ransf eridos do Fl uxo Secundár io de Recur sos dos 
Invest im entos ao Fl uxo Secundár io de Recur sos Adm i nistrativos,  r eferentes ao r esul tado posi tivo dos 
Invest im entos.  

11.3. Q UADRO  XVII -  CO NSTITUIÇÕ S/REVERSÕ ES DO  FLUXO  SECUNDÁRIO  DE RECURSO S - 
Preencher  com  as est im ativas m ensai s das const ituições ou r ever sões de Cont ingênci as e Fundos dos 
Invest im entos.  
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12. CO M ENTÁRIO S, TERM O  DE APRO VAÇÃO  E IDENTIFICAÇÃO  DO S RESPO NSÁVEIS PELO  O RÇAM ENTO  
G ERAL 

12.1. Q UADRO  XVIII - IDENTIFICAÇÃO  DA ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA CO M PLEM ENTAR 
- EFPC - Preencher  com  o nom e, sigla e códi go da ent idade.  

12.2. Q UADRO  XIX -  CO M ENTÁRIO S SO BRE O  O RÇAM ENTO  G ERAL - Pr eencher  com  i nform ações 
adicionais e/ou escl arecim entos da com posição de val ores do O rçam ento G eral, tais com o: ident ificação de 
O utras Fontes de Custeio Adm inistrativo (recei tas) , bem  com o outras inform ações relevant es.  

12.3. Q UADRO  XX - TERM O  DE APRO VAÇÃO  DO  O RÇAM ENTO  G ERAL - Pr eencher  com  o t erm o: 
“Aprovam os o pr esent e O RÇAM ENTO  G ERAL, subdi vidido em  at ividades Pr evi denci al, Assi stenci al, 
Adm inistrativa e de I nvest im entos,  o qual  passar á a vi gorar a par tir do 1º di a út il do exer cício soci al de 
XXXX.” 

12.4. Q UADRO  XXI -  LO CAL E DATA,  ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO  DO S RESPO NSÁVEIS PELA 
APRO VAÇÃO  DO  O RÇAM ENTO  G ERAL 

12.4.1. Local  e data: Preencher  com  o local  (C idade e Unidade da Federação)  e a data (dia, m ês e ano)  de 
aprovação do O rçam ento G eral. 

12.4.2. Assi natura e Ident ificação dos Responsávei s:  Preencher  com  a assi natura e ident ificação do dirigente 
m áxim o e do r epresent ante do consel ho del iberativo da ent idade,  r esponsávei s pel a apr ovação do 
O rçam ento G eral. 
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ANEXO  E 

 
NO RM AS DE PRO CEDIM ENTO S CO NTÁBEIS 

 
 

I.  O BJETIVO  
 
As present es Norm as de Procedi m entos Contábeis foram  elaboradas com  o objetivo de propiciar, aos profissi onais 
de cont abilidade,  as condi ções necessár ias à ef icaz ut ilização da Pl anificação Cont ábi l Padr ão, e,  aos dem ai s 
usuár ios das inform ações cont ábeis das Entidades Fechadas de Previ dênci a Com plem entar - EFPC, a vei cul ação 
das dem onst rações cont ábeis,  o gr au de pr eci são,  de t ranspar ênci a e de conf iabilidade necessár ios ao cot idiano 
do pr ocesso deci sór io, f avor ecendo a vi sual ização da r eal si tuação pat rim onial e de r esul tados dos pl anos de 
benef ícios e de f orm a consol idada da ent idade,  possi bilitando a el abor ação de anál ises obj etivas e o cont role 
perm anente do seu desem penho.  
 
 
II.  CARACTERÍSTICAS 
 
O  desenvol vim ento dest a r esol ução car act eriza- se pel o at endim ento à l egislação especí fica do si stem a de 
previ dênci a com plem entar e pela consonânci a com  as dem ais orientações do Conselho de G estão de Previ dênci a 
Com plem entar - CG PC, com  as convenções,  post ulados e princí pios fundam entais de cont abi lidade.  
As pr escr ições nel a i ncur sas,  a exem pl o do que pr ecei tua a Pl anificação Cont ábil Padr ão, obj etivam  at ender  aos 
aspect os patrim oniais de cada Plano de Benefícios,  segr egando os diver sos recur sos exi stentes de form a dist inta e 
consi stente, vi sando dem onst rar com  cl areza a apur ação dos r esul tados,  al ém  de cont rolar as m i grações de 
recur sos entre os diferentes Program as e Planos de Benefícios.  
O s pr ocedi m entos est abel eci dos nest a r esol ução t êm  car áter de uni ver sal idade,  abr angendo t odas as EFPC de 
form a geral, respei tadas,  no que couber , as pecul iaridades e si tuações excepci onais abrangidas pel a Lei n. º 109,  
de 29/05/2001,  Capítulo VI, Seção II. 
 
 
III. ASPECTO S CO NCEITUAIS 
 
Para fins dest a resol ução se apresent am  os segui ntes concei tos:  
 
1. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA CO M PLEM ENTAR - EFPC: Entidade sem  fins lucr ativos,  const ituída 
sob a form a de soci edade civi l ou fundação,  que tem  por objetivo princi pal inst ituir e operar planos de benef ícios de 
car áter previ denci ário. 
 
2. PLANO S DE BENEFÍCIO S 
 
2.1. PREVIDENCIAL: Consi dera-se pl ano de benef ícios pr evi denci ais,  o conj unto de r egras def inidoras de 
benef ícios de car áter pr evi denci ário, com uns à t otalidade de par ticipant es,  assi st idos e aut ofinanci ados,  nel e 
inscr itos,  obser vada a i ndependênci a pat rim onial, cont ábi l e f inancei ra ent re pl anos oper ados por  um a m esm a 
entidade f echada,  t endo com o base par a i dent ificação cont ábi l, o r espect ivo pl ano de cust eio cal cul ado 
atuarialm ente. 
 
2.2. ASSISTENCIAL: Consi dera-se pl ano de benef ícios assi stenci ais,  o conj unto de r egras def inidoras de 
benef ícios de car áter assi stenci al com uns à t otalidade dos par ticipantes,  assi st idos e aut ofinanci ados,  nel e 
inscr itos,  excl usi vam ente vol tado à saúde,  cuj a a aut orização par a f unci onam ento t enha si do ant erior à dat a da 
publ icação da Lei  Com plem entar n. º 109,  de 29/ 05/2001,  obser vada a i ndependênci a pat rim onial, cont ábil e 
financei ra entre planos operados por um a m esm a entidade fechada,  tendo com o base para ident ificação cont ábi l, o 
respect ivo plano de cust eio. 
 
3. ESTRUTURA DA G ESTÃO  DO S INVESTIM ENTO S 
 
3.1. UNIFUNDO : Situação que car act eriza um a gest ão com partilhada dos invest im entos,  im plicando na exi stênci a 
de sol idariedade na aplicação dos recur sos.  
 
3.2. M ULTIFUNDO : Si tuação que car act eriza um a gest ão i ndividual izada dos r ecur sos por  pl ano de benef ícios,  
indicando que os ativos não est ão invest idos de form a col etiva.  
 
4. FLUXO  CO NTÁBIL DE RECURSO S 
 
4.1. FLUXO  PRIM ÁRIO : É r epresent ado pel os pr ogram as-fim  (previ denci al e assi stenci al) que t ratam  as 
cont ribuições recebi das e os benef ícios pagos.  
 
4.2. FLUXO  SECUNDÁRIO : É represent ado pelos program as-m eio (adm inistrativo e de invest im entos)  que tratam  
os gast os adm i nistrativos e os i nvest im entos com  seus r espect ivos r esul tados,  obj etos de al ocações post eriores,  
via “Transf erênci as Interprogram as”. 
 



# 91 # 

5. BALANCETES 
 
5.1. DO (S) PLANO (S) DE BENEFÍCIO S: 
a) r egistra(m ) o( s)  pat rim ônio(s)  do( s)  pl ano(s)  de benef ícios,  de car áter pr evi denci al ou assi stenci al, 

adm inistrado(s)  pel a EFPC, segr egado( s)  em  pr ogram as-fim  (fluxos pr im ários)  e pr ogram as-m eio ( fluxos 
secundár ios) ; 

 
b) a EFPC que adot ar a est rutura de gest ão UNI FUNDO  deverá ut ilizar , obr igatoriam ente, as cont as 

denom inadas “ Segregação de Pl anos” , par a r egistro da par ticipação dos pl anos no m ont ante apl icado,  no 
período a que se referir, sem  prejuízo dos cont roles internos,  quant o ao detalham ento da Planificação Contábil 
Padrão. 

 
5.2. DE O PERAÇÕ ES CO M UNS: 
 
a) r egistra, excl usi vam ente, os recur sos dos planos de benef ícios,  proveni entes dos fluxos secundár ios apl icados 

e/ou utilizados de form a sol idária (adm inistrados sob a form a de est rutura UNIFUNDO ), de acor do com  o grau 
de det alham ento da Pl anificação Cont ábi l Padr ão, com  o obj etivo de i dent ificar  a par ticipação dos pl anos no 
m ontante aplicado e/ou utilizado,  no período a que se referir; 

 
b) per iodicam ente, a EFPC dever á pr ovi denci ar os r egistros de r etificação dos sal dos das cont as de 

detalham ento da Pl anificação Cont ábil Padr ão ( patrim oniais e de r esul tados) , ut ilizando- se par a esse f im , 
obrigatoriam ente, das cont as denom i nadas “ Segregação de Pl anos” , que t êm  a f unção,  nest e bal ancet e, de 
retificá- lo em  sua totalidade.  

 
5.3. CO NSO LIDADO : 
 
a) r egistra o pat rim ônio e os r esul tados t otais da EFPC,  cor respondent es à t otalidade de pl anos de benef ícios 

adm inistrados,  alocados em  program as-fim  e program as-m eio; 
 
b) as cont as denom i nadas “ Segregação de Pl anos”  t em  a f unção de r egistrar nos “ Balancet es dos Pl anos de 

Benefícios”  a participação dest es no m ontante apl icado de form a sol idár ia, e de retificar , por conseqüênci a, a 
totalidade do “ Balancet e de O per ações Com uns” . Est as cont as dever ão apr esent ar, no “ Balancet e 
Consol idado” , sal dos nulos.  

 
 
IV.  NO RM AS G ERAIS 
 
1. A cont abi lidade da EFPC dever á ser  el aborada por  pl anos de benef ícios,  os quai s ser ão segr egados em  04 
(quat ro) pr ogram as, f orm ando um  conj unto de i nform ações consi stentes e t ranspar entes,  com  obj etivo de 
car act erizar  as at ividades dest inadas à r eal ização de f unções pr edeterm inadas.  O s pr ogram as r eferidos,  são:  
Previ denci al, Assi stenci al, Adm inistrativo e de I nvest im entos.  As def inições segui ntes,  dem onst ram  as suas 
car act eríst icas:  

1.1. Program a Previ denci al: é o program a que registra a atividade precí pua e de exi stênci a obrigatória em  um a 
EFPC, dest inado ao registro cont ábi l dos planos de benef ícios de car áter previ denci ário. 

1.2. Pr ogram a Assi stenci al: é o pr ogram a dest inado ao r egistro cont ábil dos f atos r elativos aos pl anos de 
benef ícios de assi stênci a à saúde.  

1.3. Pr ogram a Adm inistrativo:  é o pr ogram a dest inado ao ger enci am ento da adm i nistração dos pl anos de 
benef ícios.  

1.4. Pr ogram a de I nvest im entos:  é o pr ogram a dest inado ao ger enci am ento das apl icações de r ecur sos da 
EFPC. 

1.5. Na exi stênci a de pl anos de benef ícios assi stenci ais,  est es dever ão t er seus r egistros cont ábeis em  
balancet es próprios,  de form a a possi bilitar a ident ificação do patrim ônio desses.  

 

2. As “ Transf erênci as I nterprogram as” são ut ilizadas par a i dent ificação da m ovi m entação de r ecur sos ent re os 
program as, por m eio de transf erênci as de recur sos,  de cobr anças e de repasses entre as diferentes naturezas de 
gast os dos r eferidos pr ogram as. Sua ut ilização não pode ser  al eatória, devendo a EFPC obser var  os segui ntes 
cr itérios:  

 
2.1. PRO G RAM A PREVIDENCIAL: 

CREDITADO  - Pela transf erênci a de recur sos oriundos dos program as Adm inistrativo e de Invest im entos.  
DEBITADO  - Pela transf erênci a de recur sos para: 

a) Pr ogram a Adm inistrativo -  r elativam ente à sobr ecar ga adm i nistrativa e/ ou ao val or r eem bolsado 
pelo(s)  patroci nador (es) , das despesas adm inistrativas incor ridas,  com  cust os parciais ou integrais de 
responsabi lidade dest e(s)  patroci nador (es) ; e 

b) Pr ogram a de I nvest im entos -  r elativam ente à cober tura de event ual r esul tado negat ivo dos 
invest im entos.  
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2.2. PRO G RAM A ASSISTENCIAL: 
CREDITADO  - Pela transf erênci a de recur sos oriundos do: 

a) Pr ogram a Adm inistrativo - r elativam ente à transf erênci a de recur sos oriundos da rever são do Fundo 
Adm inistrativo de natureza Assistenci al; e 

b) Pr ogram a de I nvest im entos -  r elativam ente ao r esul tado posi tivo dos i nvest im entos,  desde que haj a 
Fundo const ituído no Program a Assistenci al. 

DEBITADO  - Pela transf erênci a de recur sos para: 
a) Pr ogram a Adm inistrativo -  r elativam ente ao cust eio adm i nistrativo pr evi sto no pl ano de cust eio 

assi stenci al e/ou no rateio das despesas adm inistrativas incor ridas;  e 
b) Pr ogram a de I nvest im entos -  r elativam ente à cober tura de event ual r esul tado negat ivo dos 

invest im entos,  desde que haja Fundo const ituído no Program a Assistenci al. 
2.3. PRO G RAM A ADM INISTRATIVO : 

CREDITADO  - Pela transf erênci a de recur sos oriundos do: 
a) Pr ogram a Previ denci al - relativam ente à sobr ecar ga adm inistrativa e/ou ao val or reem bolsado pelo(s)  

patroci nador (es) , das despesas adm i nistrativas i ncor ridas,  com  cust os par ciais ou i ntegrais de 
responsabi lidade dest e(s)  patroci nador (es) ; 

b) Pr ogram a Assistenci al - relativam ente ao cust eio adm inistrativo previ sto no plano assi stenci al e/ou no 
rateio das despesas adm inistrativas incor ridas;  e 

c) Pr ogram a de I nvest im entos -  r elativam ente ao r esul tado posi tivo dos i nvest im entos,  quando houver  
apl icação do Fundo Adm i nistrativo no Pr ogram a de I nvest im entos,  e,  ai nda,  r elativo ao cust eio 
adm inistrativo e/ou ao rateio das despesas adm inistrativas incor ridas.  

DEBITADO  - Pela transf erênci a de recur sos para: 
a) Pr ogram a Previ denci al -  r elativam ente às sobr as de r ecur sos ( facul tativo)  e às r ever sões do Fundo 

Adm inistrativo de natureza previ denci al; 
b) Pr ogram a Assi stenci al -  r elativam ente à t ransf erênci a de r ecur sos or iundos da r ever são do Fundo 

Adm inistrativo de natureza assi stenci al; e 
c) Pr ogram a de I nvest im entos -  r elativam ente à cober tura de event ual r esul tado negat ivo dos 

invest im entos,  desde que haja aplicação do Fundo Adm inistrativo no Program a de Invest im entos.  
2.4. PRO G RAM A DE INVESTIM ENTO S: 

CREDITADO  - Pel a t ransf erênci a de r ecur sos or iundos dos di ver sos pr ogram as, par a cober tura de 
event ual resul tado negat ivo dos invest im entos.  
DEBITADO  - Pela transf erênci a de recur sos para: 

a) Pr ogram a Adm inistrativo -  r elativam ente ao cust eio adm i nistrativo do Pr ogram a de I nvest im entos,  e 
tam bém  pela t ransf erênci a do r esul tado posi tivo dos i nvest im entos,  desde que haj a apl icação do 
Fundo Adm inistrativo no Program a de Invest im entos;  e 

b) Dem ais Program as - relativam ente ao resul tado posi tivo dos invest im entos.  
 
3. O  exer cício soci al coi nci dirá com  o ano civi l, iniciando- se em  1º de janei ro e se encer rando em  31 de dezem bro. 
 
4. A EFPC dever á adotar m étodos e cr itérios objetivos e uniform es ao longo do tem po, sendo que as m odificações 
relevant es dever ão ser  evi denci adas em  not as expl icat ivas,  com  a quant ificação dos ef eitos nas dem onst rações 
cont ábeis.  
 
5. Todos os l ançam entos cont ábeis r egistrar-se- ão com  base no Pr incí pio da Com pet ênci a, si gnificando que na 
determ inação do r esul tado ser ão com put ados os r ecur sos col etados,  as r ecei tas e as r endas/ var iações posi tivas 
auferidas no m ês,  i ndependent em ente de sua ef etiva r eal ização,  os r ecur sos ut ilizados,  as despesas e as 
deduções/ var iações negat ivas,  pagas ou i ncor ridas no m ês cor respondent e. O s registros relativos a cont ribuições 
de autofinanci ados,  vincul ados a planos de benef ícios do tipo Contribuição Definida, poder ão ser  escr iturados com  
base no regim e de cai xa,  devendo ser  m encionados em  Notas Explicat ivas às Dem onstrações Contábeis.  
 
6. A cont abilização dever á ser  cent ralizada na sede,  ut ilizando- se os l ivros obr igatórios,  D i ário e Razão,  al ém  de 
livros auxi liares,  com  obser vânci a das di sposi ções pr evi stas em  l eis,  r egul am entos,  r esol uções do CG PC e 
norm ativos da SPC. Caso a escr ituração sej a real izada em  outro local  - por conveni ênci a da utilização de ser viços 
m ecanizados ou el etrônicos,  por  quest ão de descent ralização adm i nistrativa ou out ro m ot ivo devi dam ente 
just ificado - a EFPC dever á m anter, em  sua sede,  os livros obrigatórios e auxi liares dos períodos já processados.  
Q uanto ao período em  fase de processam ent o, quando exi gido pela fiscal ização da SPC, dever á ser  rem etido para 
a sede,  ou para onde for determ inado.  
 
7. O s l ançam entos cont ábeis dever ão ser  ef etuados,  com  base em  docum ent os i dôneos,  de f orm a cl ara, 
ident ificando o fato cont ábi l, devendo cont er em  seu histórico os detalham entos necessár ios das car act eríst icas do 
docum ento que o or iginou,  t ais com o o t ipo, o núm er o e a dat a, devendo ser  evi tada,  ao m áxi m o, a ut ilização de 
inform ações excl usi vam ente internas.  
 
8. A cont abilidade da EFPC sob r egim e de adm i nistração especi al, dever á ser  pr ocessada nor m alm ente, 
utilizando- se a Planificação Contábi l Padrão vigent e, bem  com o suas Norm as de Procedi m entos Contábeis.  
 
9. Ser ão consi derados com o l ivros obr igatórios de um a EFPC,  o l ivro D i ário, que dever á est ar devi dam ente 
registrado em  car tório e o livro Razão.  Serão obrigatórios tam bém , os cont roles individuais dos bens pertencent es 
ao Ativo Perm anente e aos Invest im entos Im obiliários.  
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10. Com  r elação aos l ivros obr igatórios,  as EFPC dever ão at ender , al ém  das f orm alidades i ntrínsecas e 
ext rínsecas previ stas no Código Com ercial Brasi leiro, as segui ntes exi gênci as:  

10.1. LIVRO  DIÁRIO :  
a) Lançam ent os em  conf orm idade com  a Planificação Contábi l Padrão, em  ordem  cronológica de dia, m ês e ano;  
b) I dent ificação de todos os lançam entos cont ábeis,  por plano de benef ícios;  
c) Escr ituração cont ábi l atual izada,  não se perm itindo atraso super ior a 30 (trinta) dias;  
d) Regi stro em  car tório, no prazo m áxim o de 90 (novent a) dias,  cont ados a partir do final do exer cício soci al a que 

se referir; e 
e) Dem onst rações Cont ábeis ( Balanço Pat rim onial, Dem onst ração de Resul tados do Exer cício, Dem onst ração 

dos Fluxos Financei ros e respect ivas Notas Explicat ivas) , transcr itas ou anexadas,  fazendo parte dest e. 
 
10.2. LIVRO  RAZÃO : 
a) Est rutura m ínim a, cont endo:  sal do ant erior, m ovi m ento di ário ( devedor  ou cr edor ), hi stórico,  sal do at ual e 

ident ificação de todos os lançam entos cont ábeis,  por plano de benef ícios.  

11. O  Controle Individual  de Bens do Ativo Perm anente e dos Invest im entos Im obiliários dever á cont er, no m ínim o, 
as segui ntes inform ações: 
a) val or de Aquisição;  
b) dat a de Aquisição;  
c) at ualização m onetária, caso haja; 
d) depr eci ação e/ou Am ortização;  
e) r eaval iação;  
f) val or Atualizado;  
g) dat a de Baixa;  e 
h) i nform ações adi cionais r elativas a quai squer  ocor rênci as que venham  a al terar o val or do bem ,  com o por  

exem plo, benf eitorias.  
 
12. A EFPC dever á pr ovi denci ar, anual m ente, o i nvent ário f ísico dos bens pat rim oniais,  com pat ibilizando os 
cont roles individuais,  com  os registros cont ábeis,  procedendo,  se for o caso,  os ajust es necessár ios.  
 
13. No em pr ego de qual quer  si stem a m ecanizado ou el etrônico de escr ituração ser á per m itido subst ituir os l ivros 
obrigatórios por  f orm ulários cont ínuos,  f olhas sol tas ou f ichas,  desde que sej am  num erados seqüenci alm ente, 
m ecânica,  el etrônica ou t ipograficam ente, e encader nados em  f orm a de l ivros,  com  os m esm os r equisi tos l egais 
dest es.  
 
14. Será perm itida a m icrofilm agem  da docum entação cont ábi l da EFPC,  que pr oduzi rá os m esm os efeitos legais 
dos r espect ivos or iginais per ante a SPC,  desde que r eal izada por  pessoa j urídica ou pr ofissi onal  l egal m ente 
habi litado.  
 
15. O s l ivros obr igatórios da EFPC,  ai nda que m i crofilm ados, não poder ão ser  dest ruídos,  bem  com o os 
docum entos cont ábeis,  respei tando- se a legislação vigent e. 
 
16. O s bal ancet es m ensai s  dos pl anos de benef ícios,   das oper ações com uns e o consol idado,  dever ão ser  
encam inhados à SPC,  at é o 20º ( vigési m o) di a út il do m ês subseqüent e, após ser em  pr ocessados pel o Si stem a 
Integrado de Captação de Dados da Previ dênci a Com plem entar - SIPC-CAP. 
 
17. A utilização da Planificação Contábil Padrão, fica suj eita às segui ntes regras de consi stênci a: 

17.1. No(s)  balancet e(s)  do(s)  PLANO (S) DE BENEFÍCIO S: 
0=(1.0.0.0.00.00) + (2.0.0.0.00.00) 
0=(2.3.1.1.00.00) + (3.5.1.1.00.00) 
0=(2.3.1.2.00.00) + (3.5.1.2.00.00) 
0=(2.3.1.3.00.00) + (3.5.1.3.00.00) 
0=(2.3.2.0.00.00) + (3.5.2.0.00.00) 
0=(2.4.1.0.00.00) + (2.4.2.0.00.00) + (3.7.0.0.00.00) 
0=(2.4.3.1.00.00) + (3.6.0.0.00.00) 
0=(2.4.3.2.00.00) + (4.6.0.0.00.00) 
0=(2.4.3.3.00.00) + (5.6.0.0.00.00) 
0=(2.4.3.4.00.00) + (6.6.0.0.00.00) 
0=(3.4.1.3.01.00) + (5.4.2.1.01.00) 
0=(3.4.1.3.02.00) + (5.4.2.1.02.00) 
0=(3.4.1.4.00.00) + (6.4.2.1.00.00) 
0=(3.4.2.3.00.00) + (5.4.1.1.00.00) 
0=(3.4.2.4.00.00) + (6.4.1.1.00.00) 
0=(4.4.1.3.01.00) + (5.4.2.2.01.00) 
0=(4.4.1.3.02.00) + (5.4.2.2.02.00) 
0=(4.4.1.4.00.00) + (6.4.2.2.00.00) 
0=(4.4.2.3.00.00) + (5.4.1.2.00.00) 
0=(4.4.2.4.00.00) + (6.4.1.2.00.00) 
0=(5.4.1.4.01.00) + (6.4.2.3.01.00) 
0=(5.4.1.4.02.00) + (6.4.2.3.02.00) 
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0=(5.4.2.4.00.00) + (6.4.1.3.00.00) 
0=(3.1.0.0.00.00) + (3.2.0.0.00.00) + (3.3.0.0.00.00) + (3.4.0.0.00.00) + (3.5.0.0.00.00) + (3.6.0.0.00.00) + 

(3.7.0.0.00.00) + (3.9.0.0.00.00) 
0=(4.1.0.0.00.00) + (4.2.0.0.00.00) + (4.3.0.0.00.00) + (4.4.0.0.00.00) + (4.6.0.0.00.00) + (4.9.0.0.00.00) 
0=(5.1.0.0.00.00) + (5.2.0.0.00.00) + (5.3.0.0.00.00) + (5.4.0.0.00.00) + (5.6.0.0.00.00) + (5.9.0.0.00.00) 
0=(6.1.0.0.00.00) + (6.3.0.0.00.00) + (6.4.0.0.00.00) + (6.6.0.0.00.00) + (6.9.0.0.00.00) 
 
a) havendo r egistro de sal do f inal na r ubr ica cont ábi l 2. 4.1.0.00.00 -  Super ávi t Técni co Acum ul ado,  não poder á 

haver  sal do final na cont a 2.4.2.0.00.00 - Défici t Técni co Acum ulado;  e 
 
b) par a f ins de bal ancet e(s)  do( s)  pl ano(s)  de benef ícios é vedada a m ovi m entação de qual quer  r ubrica cont ábi l 

do Pr ogram a Assi stenci al, no( s)  bal ancet e(s)  de pl ano(s)  de benef ícios de car áter pr evi denci al, bem  com o a 
m ovim entação de qual quer  r ubrica cont ábi l do Pr ogram a Previ denci al, no( s)  bal ancet e(s)  de pl ano(s)  de 
benef ícios de car áter assi stenci al. 

 
17.2. No balancet e “O PERAÇÕ ES CO M UNS”, ser ão perm itidas as segui ntes m ovim entações e est arão suj eitas às 
regras de consi stênci a: 
 
a) de Fluxos Secundár ios;  
b) de Fluxos Prim ários,  no caso de ajust es de consol idação por ocasi ão de encer ram ento de período;  e 
c) de Com pensações de Resul tados,  no caso da EFPC possui r m ais de um  pl ano de benef ícios e que,  por  

conseqüênci a, apresent ar planos com  resul tados super avi tários e planos com  resul tados def ici tários,  de form a 
a apresent ar único resul tado no Balancet e Consol idado.  

d) as Regras de Consistênci a são:  
0=(1.0.0.0.00.00) + (2.0.0.0.00.00) 
0=(5.1.0.0.00.00) + (5.2.0.0.00.00) + (5.3.0.0.00.00) + (5.4.0.0.00.00) + (5.6.0.0.00.00) + (5.9.0.0.00.00) 
0=(6.1.0.0.00.00) + (6.3.0.0.00.00) + (6.4.0.0.00.00) + (6.6.0.0.00.00) + (6.9.0.0.00.00) 
 

17.3. No balancet e “CO NSO LIDADO ”: 
0=(1.0.0.0.00.00) + (2.0.0.0.00.00) 
0=(2.3.1.1.00.00) + (3.5.1.1.00.00) 
0=(2.3.1.2.00.00) + (3.5.1.2.00.00) 
0=(2.3.1.3.00.00) + (3.5.1.3.00.00) 
0=(2.3.2.0.00.00) + (3.5.2.0.00.00) 
0=(2.4.1.0.00.00) + (2.4.2.0.00.00) + (3.7.0.0.00.00) 
0=(2.4.3.1.00.00) + (3.6.0.0.00.00) 
0=(2.4.3.2.00.00) + (4.6.0.0.00.00) 
0=(2.4.3.3.00.00) + (5.6.0.0.00.00) 
0=(2.4.3.4.00.00) + (6.6.0.0.00.00) 
0=(3.1.4.0.00.00) + (3.2.2.0.00.00) 
0=(3.4.1.3.01.00) + (5.4.2.1.01.00) 
0=(3.4.1.3.02.00) + (5.4.2.1.02.00) 
0=(3.4.1.4.00.00) + (6.4.2.1.00.00) 
0=(3.4.2.3.00.00) + (5.4.1.1.00.00) 
0=(3.4.2.4.00.00) + (6.4.1.1.00.00) 
0=(4.4.1.3.01.00) + (5.4.2.2.01.00) 
0=(4.4.1.3.02.00) + (5.4.2.2.02.00) 
0=(4.4.1.4.00.00) + (6.4.2.2.00.00) 
0=(4.4.2.3.00.00) + (5.4.1.2.00.00) 
0=(4.4.2.4.00.00) + (6.4.1.2.00.00) 
0=(5.4.1.4.01.00) + (6.4.2.3.01.00) 
0=(5.4.1.4.02.00) + (6.4.2.3.01.00) 
0=(5.4.2.4.00.00) + (6.4.1.3.00.00) 
0=(3.1.0.0.00.00) + (3.2.0.0.00.00) + (3.3.0.0.00.00) + (3.4.0.0.00.00) + (3.5.0.0.00.00) + (3.6.0.0.00.00) + 

(3.7.0.0.00.00) + (3.9.0.0.00.00) 
0=(4.1.0.0.00.00) + (4.2.0.0.00.00) + (4.3.0.0.00.00) + (4.4.0.0.00.00) + (4.6.0.0.00.00) + (4.9.0.0.00.00) 
0=(5.1.0.0.00.00) + (5.2.0.0.00.00) + (5.3.0.0.00.00) + (5.4.0.0.00.00) + (5.6.0.0.00.00) + (5.9.0.0.00.00) 
0=(6.1.0.0.00.00) + (6.3.0.0.00.00) + (6.4.0.0.00.00) + (6.6.0.0.00.00) + (6.9.0.0.00.00) 

 
18. As Dem onst rações Cont ábeis Consol idadas,  r eferentes ao exer cício soci al, j untam ente com  os Par ecer es de 
rem essa obr igatória à SPC,  dever ão ser  encam i nhados em  vi as or iginais,  cópi as aut enticadas ou out ro m ei o 
autorizado pel a SPC,  at é o di a 10 de m ar ço do exer cício subseqüent e. A com pr ovação da r em essa dest a 
docum entação,  quando sol ici tada,  dever á ser  ef etuada m edi ante apr esent ação do r eci bo de pr otocol o da 
SPC/M PAS, Aviso de Recebim ento - AR, ou outro m eio legalm ente acei to. 
 
19. As Dem onstrações Contábeis Consol idadas e os Parecer es exi gidos são:  
a) Bal anço Patrim onial, com parativo com  o exer cício anterior; 
b) Dem onst ração de Resultados,  com parativa com  o exer cício anterior; 
c) Dem onst ração de Fluxos Financei ros,  com parativa com  o exer cício anterior; 
d) Not as Explicat ivas às Dem onstrações Contábeis;  
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e) Par ecer  do Atuár io, relativo a cada um  dos planos de benef ícios;  
f) Par ecer  dos Auditores Independent es;  
g) Par ecer  do Conselho Fiscal ; e 
h) M ani fest ação do Conselho Deliberativo com  a aprovação as Dem onstrações Contábeis.  
 
20. O s docum entos ci tados nas letras "a" até "d", do subi tem  anterior, dever ão ser  assi nados e rubricados por, no 
m ínim o, di rigent e m áxi m o da EFPC e Cont abi lista devi dam ente habi litado,  i dent ificados pel o nom e com pl eto, 
car go, CPF,  com  a necessi dade ai nda,  da i dent ificação da cat egor ia e núm er o de r egistro do Cont abi lista no 
Conselho Regional  de Contabi lidade - CRC.  
 
21. A apr esent ação das Not as Expl icat ivas às Dem onst rações Cont ábeis dever á at ender , al ém  dos aspect os 
relaci onados nas Norm as Brasi leiras de Contabi lidade,  os segui ntes aspect os:  
 
a) r esum o das pr inci pais pr áticas cont ábeis,  com  as descr ições dos cr itérios adot ados nas apr opr iações das 
cont as de r esul tados e nas aval iações dos el em entos pat rim oniais ( descr evendo os i tens aval iados e os cr itérios 
adot ados nos períodos,  anterior e atual, bem  com o os efeitos nos resul tados,  decor rentes de possí vei s m udanças) ; 
 
b) cr itérios ut ilizados par a const ituições de pr ovi sões par a depr eci ação e am or tização,  com  i ndicação das t axas 
utilizadas e dos efeitos nos resul tados dos períodos,  em  decor rênci a de possí vei s alterações;  
 
c) cr itérios utilizados para const ituições de outras provi sões necessár ias;  
 
d) cr itérios ut ilizados par a r egistro de per das pr ovávei s na r ealização de el em entos do At ivo ( ci tar nat ureza,  
percent ual provi sionado para perda, taxa etc.); 
 
e) cr itérios de aval iação e am ortização das apl icações de recur sos exi stentes no Ativo D iferido; 
 
f) descr ição das r eaval iações de bens dos I nvest im entos I m obiliários,  const ando,  no m í nim o, as bases da 
reaval iação e os aval iador es r esponsávei s,  o hi stórico,  a dat a, o sum ár io das cont as com  r espect ivos val ores e 
efeitos no(s)  resul tado(s)  do(s)  exer cício(s) ; 
 
g) aj ust es de exer cícios ant eriores,  decor rentes de m udanças de pr áticas cont ábei s ou r etificações de er ros de 
períodos anteriores,  não atribuívei s a event os subseqüent es,  com  descr ição da natureza e dos respect ivos efeitos 
no(s)  resul tado(s)  do(s)  exer cício(s)  anterior(es) ; 
 
h) escl arecim entos quant o ao obj eto da oper ação de cont ratação de déf ici t e em  qual (is)  condi ção( ões)  f oi(ram ) 
negoci ado(s) . Dever ão ser  descr itas,  de f orm a abr angent e, as gar antias vi ncul adas ao cont rato, pr azo de 
am ortização,  val or m ensal  das par cel as,  j uros pact uados e out ras pr evi stas na nor m a especí fica vi gent e, bem  
com o o ní vel  de pr ovi são par a cr éditos de l iquidação duvi dosa,  no caso de i nadim plem ento de par cel as do 
cont rato, em  f unção de pr azo decor rido, conf orm e cr itérios def inidos nest a r esol ução,  e,  ai nda,  qual quer  
inform ação relevant e para entendim ento do cont rato. 
 
i) quadr os com par ativos,  da com posi ção consol idada do passi vo at uarial, da com posi ção consol idada das 
cont ribuições em  atraso (por patroci nador  e por plano) , da com posição consol idada das cont ribuições cont ratadas 
(por patroci nador  e por plano)  e da com posição consol idada da car teira de invest im entos;  
 
j) cr itérios utilizados para o rateio das despesas adm inistrativas entre os program as e entre planos de benef ícios;  
 
k) cr itérios utilizados nas transf erênci as interprogram as, relativas a cada program a, const antes da Dem onstração 
de Resultados;  
 
l) cr itérios utilizados para const ituições de fundos;  
 
m ) det alham ento dos sal dos das rubricas cont ábeis denom inadas “O utros( as) ”; 
 
n) event os subseqüent es à data de encer ram ento do exer cício, que tenham  ou possam  vir a ter efeitos relevant es 
sobr e a si tuação f inancei ra e/ ou econôm i ca e sobr e os r esul tados f uturos da EFPC,  com  a devi da i dent ificação 
do(s)  plano(s)  de benef ícios envol vido(s) ; e 
 
o) qual quer  outro fato que tenha acar retado resul tado relevant e e que não est eja devi dam ente expl ici tado,  com  a 
devi da ident ificação do(s)  plano(s)  de benef ícios envol vido(s) . 
 

22. Eventuais subst ituições de Dem onstrativos Contábeis,  const antes do Anexo “C” dest a resol ução,  junto à SPC, 
dever ão ser  f orm alm ente j ust ificadas pel a EFPC. No caso de devol ução( ões)  de Dem onst rativos Cont ábeis,  
devi dam ente f undam entada(s)  pel a SPC, a EFPC dever á cum pr ir o pr azo est abel eci do par a r eencam inham ento, 
sob pena de com etim ento de infração baseada nos disposi tivos legais em  vigor. 
 
23. A exi stênci a de qual quer  consul ta e/ ou pendênci a da EFPC,  sej a qual  f or a nat ureza,  não conf erirá di reito de 
suspensão e/ou i nterrupção com  relação aos pr azos det erm inados pel a SPC/M PAS, que prom overá, sem pre que 
ocor rer descum pr im ento de prazo,  as sanções cabí vei s.  
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24. As Dem onst rações Cont ábeis Consol idadas e r espect ivos par ecer es ( subi tem  19,  das Nor m as G erais,  dest e 
Anexo) , dever ão ser  divul gadas a todos os par ticipant es e assi st idos,  de form a a perm itir o conheci m ento da real 
si tuação pat rim onial e de r esul tados da EFPC,  at é o úl tim o di a út il do m ês subseqüent e ao pr evi sto par a sua 
rem essa à SPC/M PAS. O  m eio de divul gação dever á ser  com provado sem pre que sol ici tado.  
 
25. A at a de r eunião que apr ova as Dem onst rações Cont ábeis Consol idadas dever á apr esent ar o( s)  m eio(s)  a 
ser (em ) adot ado(s)  par a di vul gação dest as e de seus r espect ivos Par ecer es,  aos par ticipant es e assi st idos da 
EFPC. 
 
26. O s Dem onst rativos Pat rim oniais e de Resul tados por  Pl ano de Benef ícios,  pr evi denci al e assi stenci al, 
const antes do Anexo “ C” dest a r esol ução,  dever ão ser  di vul gados aos r espect ivos par ticipant es e assi st idos dos 
planos de benef ícios,  incl usi ve assi st idos,  até o dia 30 de abril do exer cício subseqüent e a que se referir, por m eio 
dos ser viços post ais convenci onais.  
 
27. As aqui sições de I m óveis com  Bens Dur ávei s agr egados,  t ais com o:  m óvei s e ut ensí lios,  com put adores e 
periféricos  et c. , dever ão ser  cont abi lizados nos I nvest im entos I m obiliários,  quando possí vel , em  cont a anal ítica,  
obedecendo os m esm os cr itérios def inidos para os bens do Ativo Perm anente - Im obilizado.  
 
28. As r eaval iações i m obiliárias dever ão ser  pr ovi denci adas per iodicam ente, de acor do com  o pr azo f ixado na 
legislação vigente. Do l audo de reaval iação dever á const ar, no m ínim o, a ident ificação do im óvel, a data-base da 
reaval iação,  o pr azo de vi da út il r em anescent e, a segr egação do val or do t erreno,  das edi ficações e,  quando 
possí vel , das inst alações,  além  da ident ificação da pessoa jurídica ou do profissi onal  legalm ente habi litado.  
 
29. O  produto da reaval iação dos Invest im entos Im obiliários,  posi tivo ou negat ivo,  dever á ser  cont abilizado,  de um a 
única vez,  em  cont a do Ativo Realizável , com  cont rapar tida na respect iva cont a de resul tados,  no prazo m áxim o de 
180 ( cent o e oi tenta) di as,  cont ados a par tir da dat a de em i ssão do r espect ivo l audo,  desde que ocor ram  no 
m esm o exer cício soci al, a que se r eferir. No caso de i m óvel r egistrado no At ivo Per m anente, a EFPC dever á 
obser var  as m esm as exi gênci as legais def inidas para os registrados no grupo “Invest im entos Im obiliários” . 
 
30. A EFPC dever á const ituir pr ovi são par a f azer  f ace às oper ações r epresent adas por  di reitos cr editórios de 
liquidação duvi dosa de que sej a titular junto a tercei ros.  A qual idade de direito creditório de liquidação duvi dosa é 
determ inada em  f unção da ver ificação de at raso no r ecebi m ento de par cel a do val or pr inci pal ou de encar gos da 
operação.  São exem plos de créditos passí vei s de liquidação duvi dosa:  
 
a) as cont ribuições,  tanto da parte relativa ao(s)  patroci nador (es) , quant o a parte relativa aos participantes ativos,  

assi st idos e autofinanci ados;  
b) as cont ribuições renegoci adas nos term os da Resolução CG PC n.º 17, de 11 de julho de 1996;  
c) as operações de em prést im os cont ratadas por patroci nador (es) , anteriores à vigênci a da Resolução n.º 2.791,  

de 20 de novem bro de 2000,  do Conselho M onetário Nacional ; 
d) as rendas/ var iações posi tivas proveni entes de invest im entos im obiliários;  
e) os val ores cor respondent es aos rendim entos,  às am ortizações e aos resgat es de debênt ures de em issão( ões)  

de tercei ros,  incl usi ve do(s)  patroci nador (es) ; e 
f) as oper ações de em pr ést im os e f inanci am entos i m obiliários,  cont ratadas por  par ticipant es e assi st idos do( s) 

plano(s)  de benef ícios da EFPC. 
 
31. Par a o r egistro cont ábil da pr ovi são r eferente aos di reitos cr editórios de l iquidação duvi dosa,  dever ão ser  
obser vados os segui ntes cr itérios:  
 
a) no caso de atraso entre 61 (sessent a e um ) e 120 (cent o e vi nte) dias:  25%  (vinte e cinco por cent o) sobr e o 

val or dos créditos venci dos e vincendos;  
b) no caso de atraso entre 121 (cent o e vinte e um ) e 240 (duzent os e quarenta) dias:  50%  (cinqüent a por cent o) 

sobr e o val or dos créditos venci dos e vincendos;  
c) no caso de at raso ent re 241 ( duzent os e quar enta e um )  e 360 ( trezent os e sessent a) di as:  75%  ( set enta e 

cinco  por cent o) sobr e o val or dos créditos venci dos e vincendos;  e 
d) no caso de atraso super ior a 360 (trezent os e sessent a) dias:  100%  (cem  por cent o) sobr e o val or dos créditos 

venci dos e vincendos.   
 
32. Na exi stênci a de cont ribuições pr evi denci ais e/ ou assi stenci ais,  nor m ais e/ ou ext raordinárias em  at raso,  de 
patroci nador (es) , de par ticipant es at ivos,  assi st idos e aut ofinanci ados,  o cr itério da const ituição da pr ovi são par a 
perda de direitos creditórios dever á inci dir som ente sobr e as parcel as venci das.  
 
33. A EFPC dever á const ituir provi são para cobr ir possí vei s perdas de invest im entos realizados em  inst ituições que 
est ejam  sob r egim e especi al e daquel es consi derados de di fíci l r eal ização.  Nest e caso,  o val or da pr ovi são ser á 
cont abilizado em  cont a de resul tado,  em  cont rapar tida à cont a redut ora do respect ivo grupo de invest im ento. 
 
34. Para o registro cont ábi l das provi sões de car áter cont ingenci al, dever á a EFPC obser var  os concei tos descr itos 
no subi tem  2.2 - Contingenci al, das Norm as Especí ficas dest e Anexo,  além  dos segui ntes cr itérios:  
 
a) quando da exi stênci a de Depósi to Judi cial, o m esm o dever á ser  registrado no Exigível  Contingenci al, em  cont a 

redutora; 
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b) no r esgat e de apl icações de r enda f ixa,  e não havendo a r etenção e/ ou r ecol him ento de t ributos sobr e as 
rendas/ var iações posi tivas,  por cont a de discussão judicial, os m esm os ser ão transf eridos da(s)  respect iva( s) 
cont a(s)  retificador a(s)  do Ativo para o Exigível  Contingenci al; 

c) no resgat e ou alienação de invest im entos de renda var iável , e não havendo a retenção e/ou recol him ento de 
tributos sobr e as r endas/ var iações posi tivas,  por  cont a de di scussão j udicial, os m esm os ser ão t ransf eridos 
da(s)  respect iva( s)  cont a(s)  retificador a(s)  do Ativo para o Exigível  Contingenci al; e 

d) a at ual ização dos val ores r egistrados no Passi vo Cont ingenci al ser á cont abi lizada,  acr escendo- se ao sal do, 
em  cont rapar tida das “Constituições/ Reversões de Contingênci as” , cont a na qual  tam bém  ser ão efetuadas as 
rever sões,  quando for o caso.  

 
35. O  cust eio adm i nistrativo dever á engl obar  as despesas adm i nistrativas de t odos pl anos de benef ícios,  sendo 
alocado,  cont abi lm ente, por program as, utilizando- se para a sua cober tura os recur sos previ stos no(s)  plano(s)  de 
cust eio(s)  anual (is) . As despesas r elaci onadas com  as adm i nistrações Assi stenci al e dos I nvest im entos poder ão 
ser  cober tas,  via Transf erênci as Interprogram as, pelos respect ivos program as. 
 
36. O s Fundos ser ão const ituídos de acor do com  as segui ntes condi ções:  

a) Pr ogram a Previ denci al - ser á cal cul ado pelo Atuário; 

b) Pr ogram a Assistenci al - na ocor rênci a de resul tado posi tivo apurado no program a; 

c) Pr ogram a Adm inistrativo -  na ocor rênci a de r esul tado posi tivo apur ado no pr ogram a, sendo obr igatório 
som ente no caso de exi stênci a de sal do no Ativo Perm anente; e 

d) Pr ogram a de I nvest im entos -  possui  car act eríst icas especí ficas,  sendo que sua const ituição ocor re em  
si tuações especi ais,  com o em  gar antias de em pr ést im os e f inanci am entos i m obiliários a par ticipantes e 
assi st idos,  para cober tura de si tuações de m orte, de inval idez,  de inadim plênci a etc.  

 
37. A EFPC que const ituiu Fundo Adm i nistrativo M í nim o, em  cont rapar tida do At ivo Real izável  Pr evi denci al, não 
poder á fazer  novas const ituições em  Fundos do Program a Adm inistrativo,  sem  a quitação da referida dívida com  o 
Program a Previ denci al. 
 
38. Sob o pont o de vi sta oper aci onal  e cont ábil, no pr ocesso sucessór io de EFPC,  f icam  est abeleci dos os 
segui ntes concei tos:  
 
a) I ncor poração -  quando um a EFPC é absor vida por  out ra que assum e t odos os seus di reitos e obr igações,  

ficando m antida a própria si tuação jurídica;  
b) Fusão -  quando duas ou m ai s EFPC se unem ,  ger ando um a nova Ent idade,  que l hes sucedem  em  t odos os 

seus direitos e obrigações;  e 
c) C i são -  quando um a EFPC t ransf ere par cel as de seus bens,  di reitos e obr igações par a um a ou m ai s 

Entidades,  ext ingui ndo-se no caso de transf erênci a total ou m antendo- se no caso de transf erênci a parcial. 
 
39. Ao i ngressar  em  qual quer  pr ocesso sucessór io, concei tuado no subi tem  ant erior, a EFPC dever á t om ar 
provi dênci as com  vistas a atender  as exi gênci as legai s pertinentes.  
 
40. Ao f inal dos pr ocessos sucessór ios,  as EFPC envol vidas dever ão r egistrar em  cont as pr óprias,  os f atos 
cont ábeis decor rentes.  
 
41. Sem pre que sol ici tada,  a EFPC dever á di sponi bilizar  os r elatórios de pendênci as e cont roles i nternos 
produzi dos pelas equipes de audi torias interna e ext erna, para a fiscal ização da SPC/M PAS. 
 
42. A EFPC dever á el abor ar, obr igatoriam ente, o O r çam ento G er al par a o exer cício. O  r eferido i nst rum ento ser á 
objeto de apr ovação e acom panham ent o pel o consel ho del iberativo da EFPC e dever á at ender  ao m odel o e às 
inst ruções de preenchi m ento, const antes no ‘’Anexo “D”, dest a resol ução.  
 
43. As EFPC,  na cont ratação de ser viços de audi toria i ndependent e par a f ins de dem onst rações cont ábeis,  
dever ão obser var , além  dos aspect os relaci onados nas Norm as Brasi leiras de Contabilidade vigent es,  os segui ntes 
aspect os:  
a) subst ituição do audi tor i ndependent e cont ratado após decor ridos o pr azo m áxi m o de 4 ( quat ro) exer cícios 

soci ais audi tados,  cont ados a partir da vigênci a dest a resol ução;  e 
b) a r econt ratação do audi tor i ndependent e som ent e poder á ser  ef etuada após decor ridos 3 ( três)  exer cícios 

soci ais com pletos,  desde a sua subst ituição.  
 
 
V. NO RM AS ESPECÍFICAS 
 
As cont as na Pl anificação Cont ábi l Padr ão f oram  cl assi ficadas de f orm a a possi bilitar os r egistros de f atos 
cont ábeis que venham  a form ar ou alterar o patrim ônio dos planos de benef ícios e, por conseqüênci a, o patrim ônio 
consol idado da EFPC, devendo- se obser var  as segui ntes regras para cont abilização:  
 
1. ATIVO  
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1.1. D isponí vel  
a) a denom i nação “ D isponí vel ” é usada par a desi gnar  di nhei ro em  cai xa e/ ou em  bancos,  bem  com o val ores 

equival entes,  com o cheques em  tesour aria e num erários em  trânsi to; 
b) ocor rendo sal do cr edor , o m esm o dever á ser  t ransf erido par a a cont a 2. 1.4.5.00.00-Relaci onados com  o 

D isponí vel . 
 
1.2.1. Realizável  - Program a Previ denci al 
 
1.2.1.1.01. Recursos a Receber  - Contribuições Norm ais do M ês 
a) r egistra os r ecur sos a r eceber  de cada pl ano de benef ícios,  r elativos às cont ribuições nor m ais do( s) 

patroci nador (es)  e/ou participantes e/ou assi st idos e/ou autofinanci ados,  obser vando- se o plano de cust eio; 
b) os val ores das cont ribuições não r ecebi das nos venci m entos est abeleci dos pel o est atuto e/ ou r egulam ento, 

dever ão ser  transf eridos,  obrigatoriam ente, para a cont a 1.2.1.1.02.00-Contribuições Norm ais em  Atraso.  
 
1.2.1.1.02. Recursos a Receber  - Contribuições Norm ais em  Atraso 
a) r egistra os val ores oriundos da cont a 1.2.1.1.01.00-Contribuições Norm ais do M ês, bem  com o a rem uneração 

previ sta no est atuto e/ou regul am ento; 
b) os val ores r egistrados nest a r ubr ica ser ão r em unerados de acor do com  o pr evi sto no est atuto e/ ou 

regul am ento. No caso de om issão,  aplicar -se- á sobr e esses val ores,  ao m enos a rem uneração m ínim a atuarial, 
apropriando- a na cont a 3.1.2.0.00.00-Rem uneração das Contribuições em  Atraso;  

c) a EFPC dever á obser var  o prazo m áxim o de 60 (sessent a) dias,  para perm anência de sal do nest a cont a. No 
transcur so dest e pr azo dever á, obr igatoriam ente, ser  f irm ado cont rato ent re a EFPC e o( s)  pat roci nador (es) , 
nos term os da legislação vigent e. Firm ado o cont rato, o val or dever á ser  transf erido para a cont a 1.2.1.1.06.01-
Contribuições em  Atraso Contratadas;  

d) a EFPC dever á const ituir pr ovi são par a cr éditos de l iquidação duvi dosa,  de acor do com  os cr itérios def inidos 
nest a norm a. 

 
1.2.1.1.03. Recursos a Receber  - Contribuições Extraordinár ias do M ês 
a) r egistra os r ecur sos a r eceber  de cada pl ano de benef ícios,  r elativos às cont ribuições ext raordinár ias do( s)  

patroci nador (es)  e/ou participantes e/ou assi st idos e/ou autofinanci ados,  obser vando- se o plano de cust eio; 
b) os val ores das cont ribuições não r ecebi das nos venci m entos est abeleci dos pel o est atuto e/ ou r egulam ento, 

dever ão ser  t ransf eridos,  obr igatoriam ente, par a a cont a 1. 2.1.1.04.00-Contribuições Ext raordinár ias em  
Atraso.  

 
1.2.1.1.04. Recursos a Receber  - Contribuições Extraordinár ias em  Atraso 
a) r egistra os val ores or iundos da cont a 1. 2.1.1.03.00-Contribuições Ext raordinárias do M ês,  bem  com o a 

rem uneração previ sta no est atuto e/ou regulam ento; 
b) os val ores r egistrados nest a r ubr ica ser ão r em unerados de acor do com  o pr evi sto no est atuto e/ ou 

regul am ento. No caso de om issão,  aplicar -se- á sobr e esses val ores,  ao m enos a rem uneração m ínim a atuarial, 
apropriando- a na cont a 3.1.2.0.00.00-Rem uneração das Contribuições em  Atraso;  

c) a EFPC dever á obser var  o prazo m áxim o de 60 (sessent a) dias,  para perm anência de sal do nest a cont a. No 
transcur so dest e pr azo dever á, obr igatoriam ente, ser  f irm ado cont rato ent re a EFPC e o( s)  pat roci nador (es) , 
nos term os da legislação vigent e. Firm ado o cont rato, o val or dever á ser  transf erido para a cont a 1.2.1.1.06.01-
Contribuições em  Atraso Contratadas;  

d) a EFPC dever á const ituir pr ovi são par a cr éditos de l iquidação duvi dosa,  de acor do com  os cr itérios def inidos 
nest a norm a. 

 
1.2.1.1.06.01 Recursos a Receber  - Contribuições em  Atraso Contratadas 
a) r egistra os val ores or iundos das cont as 1. 2.1.1.02.01-Patroci nador (es) -Contribuições Nor m ais em  At raso e 

1.2.1.1.04.01-Patroci nador (es) -Contribuições Ext raordinárias em  At raso,  bem  com o a r em uneração e os 
val ores or iundos de cr éditos devi dos por  pat roci nador (es) , r elativos ao i nadim plem ento das obr igações 
previ denci ais r eferentes às cont ribuições pr evi stas nos pl ano de benef ícios,  desde que devi dam ente f irm ado 
cont rato entre a EFPC e o(s)  patroci nador (es) , de acor do com  a legislação vigent e; 

b) as Contribuições em  Atraso Contratadas dever ão ser  assi m  cont abilizadas:   
b.01) Pela transf erênci a de Recursos a Receber  - Contribuições em  Atraso:  

Débito  : 1.2.1.1.06.01-Contribuições em  Atraso Contratadas 
Crédito : 1.2.1.1.02.01-Contribuições Norm ais em  Atraso - Patroci nador (es)  
Crédito : 1.2.1.1.04.01-Contribuições Extraordinárias em  Atraso - Patroci nador (es)   

b.02) Pela atualização m ensal da rem uneração devi da, conf orm e cont rato: 
Débito  : 1.2.1.1.06.01-Contribuições em  Atraso Contratadas 
Crédito : 3.1.3.0.00.00-Rem uneração das Contribuições Contratadas.  

c) dever ão ser  encam inhadas as cópi as dos cont ratos para a SPC, até o últim o dia útil do m ês post erior em  que 
se der o registro cont ábi l. Portanto, para registro de val ores nest a cont a, som ente ser ão acei tos se referentes 
às operações devi dam ente cont ratadas.  

 
1.2.1.1.06.02 Recursos a Receber  - Serviço Passado Contratado   
a) r egistra as cont ribuições ext raordinárias f uturas j á vi gent es ( ser viço passado)  e sua r em uneração,  onde o( s)  

patroci nador (es)  se com prom ete(m ) a liquidá-las,  desde que firm ado cont rato form alizando a dívida.  
b) dever ão ser  encam inhadas as cópi as dos cont ratos para a SPC, até o últim o dia útil do m ês post erior em  que 

se der o registro cont ábi l. Portanto, para registro de val ores nest a cont a, som ente ser ão acei tos se referentes 
às operações devi dam ente cont ratadas.  
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1.2.1.1.06.03 Recursos a Receber  - Equaci onam ento de Défici t Técni co Contratado   
a) r egistra a transf erênci a do Défici t Técni co Acum ulado e sua rem uneração,  com  prazo super ior a 03 (três)  anos,  

onde o(s)  patroci nador (es)  se com prom ete(m ) a liquidá-lo, desde que firm ado cont rato form alizando a dívida.  
b) dever ão ser  encam inhadas as cópi as dos cont ratos para a SPC, até o últim o dia útil do m ês post erior em  que 

se der o registro cont ábi l. Portanto, para registro de val ores nest a cont a, som ente ser ão acei tos se referentes 
às operações devi dam ente cont ratadas.  

1.2.1.1.06.98 Recursos a Receber  - O utras Contratações com  Patroci nador (es)    
a) r egistra out ras cont ratações com  pat roci nador (es) , não pr evi stas ant eriorm ente, desde que f irm ado cont rato 

form alizando a dívida.  
b) dever ão ser  encam inhadas as cópi as dos cont ratos para a SPC, até o últim o dia útil do m ês post erior em  que 

se der o registro cont ábi l. Portanto, para registro de val ores nest a cont a, som ente ser ão acei tos se referentes 
às operações devi dam ente cont ratadas.  

 
1.2.1.1.98. Recursos a Receber  - O utros 
a) r egistra outras provi sões e direitos a receber  do Program a Previ denci al, não previ stos anteriorm ente. 
 
1.2.1.2. U tilizações Futuras 
a) r egistra as ut ilizações de r ecur sos do Pr ogram a Previ denci al que cont ribuirão par a a f orm ação de r esul tados 

de m eses subseqüent es;  
b) a EFPC deve cont rolar os adi antam entos de benef ícios ( 13º sal ário e out ros)  const antes nest a cont a, par a 

ser em  reem bolsados quando do pagam ento def initivo das obr igações.  
 
1.2.1.3. O utros Realizávei s 
a) r egistra os dem ais direitos do Program a Previ denci al, não previ stos nos itens anteriores.  
 
1.2.2. Realizável  - Program a Assistenci al 
 
1.2.2.1.01. Recursos a Receber  - Contribuições do M ês 
a) r egistra os r ecur sos a r eceber  de cada pl ano de benef ícios,  r elativos às cont ribuições do( s)  pat roci nador (es)  

e/ou par ticipantes e/ ou assi st idos e/ ou Aut ofinanci ados do pr ogram a, obser vando- se o pl ano de cust eio dos 
benef ícios assi stenci ais ou o previ sto no est atuto e/ou regul am ento; 

b) os val ores das cont ribuições não r ecebi das nos venci m entos est abeleci dos no r egulam ento do pl ano de 
benef ícios assi stenci ais,  dever ão ser  t ransf eridos,  obr igatoriam ente, par a a cont a 1. 2.2.1.02.00-Contribuições 
em  Atraso.  

 
1.2.2.1.02. Recursos a Receber  - Contribuições em  Atraso 
a) r egistra os val ores oriundos da cont a 1. 2.2.1.01.00-Contribuições do M ês, bem  com o a rem uneração previ sta 

no est atuto e/ou regul am ento; 
b) os val ores r egistrados nest a r ubrica ser ão r em unerados de acor do com  o pr evi sto em  est atuto e/ ou 

regul am ento. Nos casos de om i ssão,  apl icar -se- á sobr e esses val ores a r em uneração m í nim a at uarial, 
apropriando- a na cont a 4.1.2.0.00.00-Rem uneração das Contribuições em  Atraso;  

c) a EFPC dever á obser var  o pr azo m áxi m o de 60 ( sessent a) di as,  par a per m anência de sal do nest a r ubrica 
cont ábil. No t ranscur so dest e pr azo dever á, obr igatoriam ente, ser  f irm ado cont rato ent re a EFPC e o( s) 
patroci nador (es) , nos t erm os da l egislação vi gent e. Fi rm ado o cont rato, o val or ser á t ransf erido par a a cont a 
1.2.2.1.04.00-Contribuições Contratadas;  

d) a EFPC dever á const ituir pr ovi são par a cr éditos de l iquidação duvi dosa,  de acor do com  os cr itérios def inidos 
nest a norm a. 

 
1.2.2.1.04.01 Recursos a Receber  - Contribuições em  Atraso Contratadas 
a) r egistra os val ores or iundos da cont a 1. 2.2.1.02.01-Patroci nador (es) -Contribuições em  At raso,  bem  com o a 

rem uneração e os val ores oriundos de créditos devi dos por patroci nador (es) , relativos ao inadim plem ento das 
obrigações assi stenci ais referentes às cont ribuições previ stas no plano de benef ícios,  desde que devi dam ente 
cont ratadas entre a EFPC e o(s)  patroci nador (es) , de acor do com  a legislação vigent e; 

b) as Contribuições Contratadas dever ão ser  assi m  cont abilizadas:  
b.01) Pela transf erênci a de Recursos a Receber  - Contribuições em  Atraso:  

  Débi to  : 1.2.2.1.04.01-Contribuições em  Atraso Contratadas 
Crédito : 1.2.2.1.02.01-Contribuições em  Atraso - Patroci nador (es)   

b.02) Pela atualização m ensal da rem uneração devi da, conf orm e cont rato: 
Débito  : 1.2.2.1.04.01-Contribuições em  Atraso Contratadas 
Crédito : 4.1.3.0.00.00-Rem uneração das Contribuições Contratadas.  

 
1.2.2.1.04.01 Recursos a Receber  - O utras Contratações com  Patroci nador (es)  
a) r egistra out ras cont ratações com  pat roci nador (es) , não pr evi stas ant eriorm ente, desde que f irm ado cont rato 

form alizando a dívida 
 
1.2.2.1.98. Recursos a Receber  - O utros 
a) r egistra outros direitos a receber  do Program a Assistenci al, não previ stos anteriorm ente. 
 
1.2.2.2. U tilizações Futuras 
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a) r egistra as utilizações de recur sos do Program a Assistenci al que cont ribuirão para a form ação de resul tados de 
m eses subseqüent es;  

b) a EFPC deve cont rolar os adi antam entos de benef ícios const antes nest a cont a, par a ser em  reem bolsados 
quando do pagam ento def initivo das obrigações.  

 
1.2.2.3. O utros Realizávei s 
a) r egistra os dem ais direitos do Program a Assistenci al, não previ stos nos itens anteriores.  
 
 
1.2.3. Realizável  - Program a Adm inistrativo 
 
1.2.3.1. Receitas a Receber  
a) r egistra as r ecei tas a r eceber  r eferentes ao Pr ogram a Adm inistrativo,  or iundas das at ividades adm i nistrativas 

da EFPC. 
 
1.2.3.2. Despesas Futuras 
a) r egistra as utilizações de recur sos do Program a Adm inistrativo que cont ribuirão para a form ação de resul tados 

de m eses subseqüent es;  
b) a EFPC deve cont rolar os adi antam entos ( sal ários,  13º sal ário, f érias e out ros)  const antes nest a cont a, par a 

ser em  com pensados dos quando do pagam ento def initivo das obrigações.  
 
1.2.3.3. O utros Realizávei s 
a) r egistra os dem ais direitos do Program a Adm inistrativo,  não previ stos nos itens anteriores.  
 
 
1.2.4. Realizável  - Program a de Invest im entos 
a) r egistra as apl icações dos r ecur sos em  r enda f ixa,  r enda var iável , i nvest im entos i m obiliários,  oper ações com  

participantes e outros invest im entos.  
 
1.2.4.1. Renda Fixa 
 
a) r egistra as operações com  rendas def inidas,  podendo ser  pré ou pós- fixadas;  
b) est as oper ações são l ast readas em  t ítulos públ icos ( federais,  est aduai s e m uni cipais)  e t ítulos pr ivados 

(em itidos por inst ituições financei ras ou por em presas) ; 
c) o r egistro cont ábil dever á t er com o base o val or ef etivam ente pago na aqui sição dos t ítulos e/ ou cot as,  

obser vando- se o cr itério “pro rata tem poris“ ; 
d) a EFPC dever á obser var  o que det erm ina a l egislação vi gente quant o aos cr itérios de aval iação dos t ítulos 

dest a car teira; 
e) o cr itério de aval iação dos t ítulos a Val or de M er cado,  cor responde ao val or que se obt eria, no di a da 

aval iação,  com  a venda def initiva do título; 
f) a aval iação pel o cr itério “ pro r ata t em poris”  cor responde a val orização do t ítulo em  decor rênci a das t axas 

cont ratadas e da fluição dos prazos em  cada operação;  
g) os t ítulos pr é-fixados de qual quer  nat ureza dever ão ser  r egistrados,  por  ocasi ão de sua aqui sição,  pel o val or 

desem bolsado,  devendo ser  evi denci ado os j uros decor ridos,  o ági o ou o desági o, obser vando- se o cr itério 
“pro rata tem poris”, em  função dos dias decor ridos no m ês; 

h) ági o e desági o dos t ítulos pr é-fixados dever ão ser  am or tizados “ pro r ata t em poris” pel os cr itérios l inear  ou 
exponenci al; 

i) os t ítulos pós- fixados dever ão ser  r egistrados,  por  ocasi ão de sua aqui sição,  pel o val or desem bol sado,  
devendo ser  evi denci ado o val or nom i nal de sua em i ssão,  a at ualização m onet ária decor rida, os j uros 
decor ridos,  o desági o ou o ágio; 

j) o ágio e o desági o de títulos pós- fixados ser ão atualizados,  m ensalm ente, pelo m esm o indexador  do respect ivo 
título, devendo ser  am ortizados “pro rata tem poris”  pelos cr itérios linear  ou exponenci al; 

k) no cr itério de aval iação a Valor de M ercado,  a val orização/ desval orização apurada em  relação ao cr itério “pro 
rata t em poris” dever á ser  r egistrada em  r ubrica anal ítica do r espect ivo t ítulo em  cont rapar tida da cont a de 
resul tado,  com  a indicação de ajust es a val or de m ercado.  

 
1.2.4.2. Renda Variável  
 
1.2.4.2.01.01. M ercado de Ações - À Vista 
a) r egistra operações de com pra ou venda de determ inada quant idade de ações para liquidação im ediata; 
b) nest e m ercado as ações ser ão cont abi lizadas pelo cust o de aquisição,  acr esci do das despesas de cor retagens 

e outras taxas inci dent es,  devendo ser  aval iadas pelo Valor de M ercado,  consi derando- se a cot ação m édia do 
últim o di a do m ês em  que a ação t enha si do negoci ada na Bol sa de Val ores em  que t enha havi do m ai or 
vol um e de negóci os (quant idade de ações em  um a ou m ais operações) ; 

c) a var iação apur ada em  decor rênci a do conf ronto do val or cont ábi l e da aval iação de m er cado dever á ser  
apropriada di retam ente à cont a de r esul tados do M er cado à Vi sta. A var iação posi tiva ser á apr opriada em  
“rendas/ var iações posi tivas”  e a var iação negat iva,  em  “ deduções/ var iações negat ivas” , adm i tindo-se a 
com pensação;  

d) as ações que não t enham  sido negoci adas em  Bolsas de Val ores ou em  M ercado de Bal cão organi zado,  por  
período super ior a 06 ( sei s)  m eses,  dever ão ser  aval iadas pel o cust o ou pel o úl tim o val or pat rim onial 
publ icado,  dos dois o m enor, evi denci ando o(s)  cr itério(s)  utilizado( s)  em  Notas Explicat ivas;  
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e) as rendas/ var iações posi tivas proveni entes de boni ficações (quer  sej am  por distribuição de ações por aum ento 
do val or nom i nal, quer  por  out ros di reitos)  di videndos de ações e j uros sobr e o capi tal pr óprio dever ão ser  
reconheci das cont abilm ente, à par tir da publ icação da deci são da assem bl éia ger al dos aci onista, em  
atendim ento ao Princí pio da Com petênci a; 

f) nas operações de venda de ações no M er cado à Vista, as taxas e cor retagens ser ão registradas pelo cr itério 
da cont abi lização l íquida, abat endo- se as t axas e cor retagens do val or de venda.  As devol uções de 
cor retagens proveni entes das operações de com pra de ações abat erão o seu cust o de aquisição.  

 
1.2.4.2.01.02. M ercado de Ações - A Term o 
a) nest e m er cado o i nvest idor se com pr om ete a com pr ar ou vender  um a cer ta quant idade de ações ( cham ada 

ação- objeto), por um  preço fixado dent ro de um  prazo pré-determ inado;  
b) os val ores pagos,  a t ítulo de t axas e cor retagens da oper ação especí fica do M er cado a Ter m o, ser ão 

cont abilizados na cont a de “deduções/ var iações negat ivas” ; 
c) nas oper ações de f inanci am ento no M er cado a Ter m o, ou sej a, na com pr a de ações no M er cado à Vi sta e 

venda no M ercado a Term o, o registro na cont a de Ativo,  do M ercado a Term o, ser á feito pelo preço das ações 
no M ercado à Vista, acr esci do das taxas e cor retagens desse m ercado.  As taxas e cor retagens do M ercado a 
Term o ser ão registradas na cont a de “deduções/ var iações negat ivas” , dest e m ercado;  

d) a aval iação dessa car teira, para efeito de registro cont ábi l, dever á ser  efetuada com  base na taxa pact uada.  Ao 
final de cada m ês,  ser á ef etuada a apur ação do val or da oper ação,  obser vando- se o cr itério “ pro r ata 
tem poris”, em  função dos dias decor ridos e da taxa pact uada,  em  atendim ento ao Princí pio da Com petênci a. 

 
1.2.4.2.01.03. M ercado de Ações - Futuro 
a) no M er cado Fut uro os i nvest idores negoci am  lotes- padrão de ações com  dat as de l iquidação f utura, 

diferenci ando- se do M ercado a Term o pelo fato de perm itir a am bos os invest idores rever ter suas posi ções;  
b) os val ores pagos a t ítulo de t axas e cor retagens da oper ação especí fica do M er cado Fut uro ser ão 

cont abilizados na cont a de “deduções/ var iações negat ivas” , tanto para venda com o para com pra; 
c) par a as oper ações de f inanci am ento no M er cado Fut uro, ou sej a, com pr a de ações no M er cado à Vi sta e 

venda no M er cado Fut uro, o r egistro na cont a de At ivo ser á f eito pel o pr eço das ações no M er cado à Vi sta, 
acr esci do das t axas e cor retagens desse m er cado.  As t axas e cor retagens do M er cado Fut uro ser ão 
registradas na cont a de “deduções/ var iações negat ivas” ; 

d) os val ores registrados,  decor rentes de operação no M er cado Futuro, perm anecerão inalterados até a dat a da 
liquidação da operação,  quando ser á apurado e regist rado o resul tado da m esm a; 

e) na oper ação de venda no M er cado Fut uro, com  cober tura de ações exi stentes na car teira da EFPC no 
M ercado à Vi sta, ser á t ransf erido o cust o das ações no M er cado à Vi sta par a o M er cado Fut uro após a 
val orização das ações e consi derada a var iação com o r endas/ var iações posi tivas ou deduções/ var iações 
negat ivas do M ercado à Vista; 

f) em  caso de rever são da operação de venda no M ercado Futuro, antes da transf erênci a do cust o das ações do 
M ercado Fut uro par a o M er cado à Vi sta, apur ar o val or de m er cado da ação- objeto, consi derando- se a 
var iação com o resul tado do M ercado Futuro. 

 
1.2.4.2.01.04. M ercado de Ações - O pções 
a) nesse m ercado se registram  as operações com  direito de com pra e venda de um a quant idade de ações,  a um  

preço preest abeleci do, até a data do venci m ento da opção;  
b) os val ores pagos a t ítulo de t axas e cor retagens da oper ação especí fica do M er cado de O pções ser ão 

cont abilizados na cont a de “deduções/ var iações negat ivas” , tanto para venda quant o para com pra; 
c) par a as operações de financi am ento do M ercado de O pções,  ou sej a, com pra de ações no M ercado à Vista e 

venda no M ercado de O pções,  o registro na cont a de Ativo ser á feito pelo preço das ações no M ercado à Vista, 
acr esci do das taxas e cor retagens;  

d) o val or do pr êm io, r ecebi do por  ocasi ão do l ançam ento da opção,  ser á escr iturado no At ivo em  cont a 
retificador a do val or de m ercado;  

e) a aval iação dessa car teira,  par a ef eito de r egistro cont ábil, dever á ser  ef etuada com  base na cot ação m édi a 
da ação- objeto di vul gada no di a da úl tim a negoci ação r egistrada em  Bol sa de Val ores,  em  que t enha havi do 
m aior vol um e de negóci os ( quant idade de ações em  um a ou m ai s oper ações) . Ao f inal de cada m ês,  ser á 
efetuada a apur ação do val or da oper ação,  obser vando- se o cr itério “ pro r ata t em poris”, em  f unção dos di as 
decor ridos e da taxa pact uada.  Q uando o val or atual izado,  com  base na cot ação m édia resul tar em  m ontante 
super ior ao obt ido com  base na t axa pact uada,  o val or cont ábi l f icar á l im itado a est e m ontante, ou sej a, o da 
taxa pact uada,  caso cont rário, preval ecer á o registro baseado no val or de m ercado;  

f) na oper ação de venda no M er cado de O pções,  com  cober tura de ações exi stentes na car teira da EFPC no 
M ercado à Vi sta, ser á t ransf erido o cust o das ações no M er cado à Vi sta par a o M er cado de O pções,  após a 
val orização das ações e consi derada a var iação com o “ rendas/ var iações posi tivas”  ou “ deduções/ var iações 
negat ivas”  do M ercado à Vista; 

g) em  caso de rever são da operação de venda no M ercado de O pções ou pelo não-exer cício de direito por parte 
do t itular ( com prador ), ant es da t ransf erênci a do cust o das ações do M er cado de O pções par a o M er cado à 
Vista, a EFPC dever á apur ar o val or de m ercado da ação- objeto, consi derando- se a var iação com o resul tado 
do M ercado de O pções;  

h) caso a em pr esa em i ssor a das ações pague di videndos,  j uros sobr e capi tal pr óprio ou boni ficações dur ante o 
período de opção,  os val ores r eferentes aos m esm os ser ão r ecebi dos pel o l ançador  da opção e,  sendo 
exer cida a opção,  abat er-se- á do preço de exer cício do direito. 

 
1.2.4.2.02. Bolsa de M ercador ias e de Futuros 
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a) nesse m er cado negoci am -se cont ratos de l iquidação f utura, os cham ados der ivat ivos ( cont ratos f uturos,  
opções,  swaps et c)  r econheci dos i nternaci onalm ente com o f erram entas ef icazes na adm i nistração de r iscos 
cont ra osci lações de preços e taxas;  

b) os cont ratos de der ivat ivos podem  ser  ut ilizados de f orm a com binada,  cuj as oper ações conheci das com o 
“est ruturadas”  no âm bi to do m er cado f inancei ro, são const ituídas com  obj etivos de at ender em  a i nteresses 
m ais com plexos de proteção cont ra riscos inerentes a ativos ou passi vos do invest idor; 

c) a f unção do M er cado Fut uro ( Futuro de Í ndices)  é pr oteger  a car teira de at ivos das osci lações de pr eço do 
m ercado;  

d) no M ercado Futuro, o objeto da oper ação não é const ituído pelo título ou obj eto físico,  e sim  por um  cont rato 
que padroniza os parâm etros da negoci ação;  

e) as oper ações no M er cado Fut uro poder ão ser  gar antidas por  at ivos acei tos par a est e f im  pel as Bol sas de 
M ercador ias e Futuros,  tais com o títulos públ icos,  privados,  ações,  car ta de fiança ou dinhei ro; 

f) os t ítulos dados com o m ar gem  de gar antia das oper ações são bl oqueados nos si stem as de cust ódias par a 
cober tura das operações nas Bolsas de M ercador ias e de Futuros;  

g) as taxas e em olum entos pagos no M ercado Futuro, ser ão registrados com o deduções/ var iações negat ivas do 
próprio m ercado;  

h) a oper ação dever á ser  r egistrada no At ivo pel o val or do cont rato assi nado,  em  cont rapar tida de cont a 
retificador a do pr óprio At ivo.  Al ém  do r egistro cont ábil a EFPC dever á m ant er si stem as de cont role i nterno, 
com  inform ações que ident ifiquem , individualm ente, os cont ratos negoci ados nest e m ercado.  

i) os ajust es dos cont ratos são diários,  devendo os invest idores registrar as var iações posi tivas ou negat ivas em  
cont as de resul tados,  dia após dia; 

j) di ariam ente dever á ser  aj ust ado o val or i nicial do cont rato na cont a do At ivo e sua r etificador a, a f im  de 
dem onstrar a osci lação sof rida no cont rato; 

k) havendo rever são da operação,  dever á a EFPC encer rar, cont abilm ente, sua posi ção,  através do lançam ento 
na cont a de Ativo em  cont rapar tida de sua retificador a pelo val or do cont rato na data da rever são.  

 
1.2.4.3. Invest im entos Im obiliários 
a) os invest im entos im obiliários ser ão aval iados pelo cust o de aquisição.  A EFPC dever á proceder  a reaval iação 

de t odos os i m óveis,  per iodicam ente, de acor do com  a l egislação vi gente, que dever á ser  el abor ada por  
pessoa jurídica ou profissi onal  legalm ente habi litado,  nom eado(s)  pelo(s)  dirigente(s)  da EFPC, não vincul ado 
direta ou indiretam ente à entidade ou patroci nador (es) , obser vadas as dem ais form alidades legais apl icávei s;  

b) não se adm i te ext rapolar o exer cício soci al r elativo à dat a base do r espect ivo l audo de r eaval iação par a sua 
efetiva cont abi lização;  

c) os bens i m óveis ser ão depr eci ados,  m ensal m ente, à t axa cor respondent e ao t em po de vi da út il f ixada no 
últim o laudo de reaval iação;  

d) os cust os com  inst alações em  geral e com  inst alações elétricas,  desde que est ejam  segr egados dos val ores de 
const rução,  est arão af etos à l egislação especí fica vi gente, no que t ange a at ual ização m onet ária e a 
depreci ação;  

e) nas aqui sições a pr azo,  os encar gos ser ão r egistrados na( s)  cont a(s)  de “ deduções/ var iações negat ivas”  de 
Invest im entos Im obiliários.  

 
1.2.4.3.01. Invest im entos Im obiliários - Terrenos 
a) r egistra o cust o de aqui sição,  i ncl usi ve honor ários,  t axas,  em ol um entos,  i m postos et c. , i nci dentes sobr e a 

operação.  
 
1.2.4.3.02. Invest im entos Im obiliários - Em  Construção 
a) r egistra apenas os im óveis que se encont ram  em  fase de const rução,  pelos cust os inerentes a cada obra; 
b) ser ão cont abilizados de f orm a dest acada,  sem pr e que possí vel , os equi pam entos,  m ateriais e dem ai s cust os 

de i nst alações,  t ais com o:  i nst alações el étricas,  hi drául icas,  sani tárias,  de ar  r efrigerado,  de com uni cações,  
cont ra-incêndi o etc. , que apesar  de integrados às edificações,  possuem  vida útil dist inta das obras civis;  

c) a par tir da concl usão da obr a, m edi ante a expedi ção do “ Habite-se” , o sal do dever á ser  t ransf erido par a o 
segm ento adequado,  de acor do com  a dest inação do im óvel. 

 
1.2.4.3.03.01. Invest im entos Im obiliários - Edificações - Uso Própr io  
a) r egistra o cust o de aquisição,  incl usi ve honor ários,  taxas,  em olum entos,  im postos etc. , de im óvel a ser  utilizado 

com o sede da EFPC; 
b) deve ser  atribuído um  aluguel  com patível  com  o val or de m ercado,  com  registro cont ábil em  rendas/ var iações 

posi tivas de Edi ficações de Uso Pr óprio, no Pr ogram a de I nvest im entos,  e despesas adm i nistrativas,  
concom itantem ente. Por ém , no caso de aqui sição de i m óvel par a uso pr óprio com  r ecur sos do Pr ogram a 
Adm inistrativo ( registro no I m obilizado) , não se f az necessár io, par a a ef etiva apur ação de cust os 
adm inistrativos,  o registro de “aluguéi s”  em  despesas adm inistrativas,  um a vez que a depreci ação e os gast os 
com  m anutenção já dem onstram  os cust os do ci tado im óvel. 

 
1.2.4.3.03.02. Invest im entos Im obiliários - Edificações - Locadas a Patroci nador (es)  e  
1.2.4.3.03.03. Invest im entos Im obiliários - Edificações - Locadas a Tercei ros 
a) r egistram  o cust o de aqui sição,  i ncl usi ve os honor ários,  t axas,  em ol um entos,  i m postos et c. , de i m óveis 

dest inados a renda,  sej am  locados ao(s)  patroci nador (es) , sej am  locados a tercei ros.  
 
1.2.4.3.04.01. Invest im entos Im obiliários - Participações - Shopping Center 
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a) r egistra o cust o de aqui sição,  i ncl usi ve honor ários,  t axas,  em ol um entos,  i m postos et c,  de par ticipações da 
EFPC em  Shoppi ng Cent er, devendo ser  obser vada,  na escr itura de com pr a, a exi stênci a de f ração i deal  do 
terreno;  

b) t am bém  dever ão ser  r egist radas as quot as de par ticipações em  condom í nios de associ ações m ant idas pel a 
EFPC com  const rutores e/ ou i ncor poradores de Shoppi ng Cent er ou equi val entes.  Não se t rata de aqui sição 
do im óvel, sej am  terrenos,  const ruções ou inst alações.  

 
1.2.4.3.04.02. Invest im entos Im obiliários - Participações - Com plexo Hoteleiro 
a) r egistra o cust o de aqui sição,  i ncl usi ve honor ários,  t axas,  em ol um entos,  i m postos et c. , de par ticipações da 

entidade em  com pl exos hot eleiros,  devendo ser  obser vada,  na escr itura de com pr a, a exi stênci a de f ração 
ideal  do terreno;  

b) t am bém  dever ão ser  r egistradas as quot as de par ticipações em  em pr eendi m entos com er ciais dest inados a 
fornecer  hospedagem ,  m edi ante r em uneração,  em  uni dades habi taci onais m obi liadas e equi padas par a 
ocupação t em porária, of erecendo ou  não,  ser viço com pl eto de al im entação e out ros ser viços acessór ios,  
car act erizando- os em  hot el, apar t-hotel, hot el-resi dênci a, f lat r esi dence,  hot éis de l azer , r esor ts e pousadas.  
Não se trata de aquisição do im óvel, sej am  terrenos,  const ruções ou inst alações.  

 
1.2.4.3.04.03. Invest im entos Im obiliários - Participações - Com plexo de Entretenim ento  
a) r egistra o cust o de aqui sição,  i ncl usi ve honor ários,  t axas,  em ol um entos,  i m postos et c. , de par ticipações da 

entidade em  com plexos de ent retenim entos,  devendo ser  obser vada,  na escr itura de com pr a, a exi stênci a de 
fração ideal  do terreno;  

b) t am bém  dever ão ser  r egistradas as quot as de par ticipações em  em pr eendi m ento com er cial dest inado a 
oferecer  faci lidades de l azer  e entretenim ento concebi das em  um  ou vár ios tem as, dispondo de est ruturas de 
alim entação e de com ércio, car act erizados por shoppi ng de lazer , parques tem áticos,  de atividades aquát icas,  
de natureza (zool ógicos)  de alta tecnol ogia e conqui stas espaci ais.  Não se trata de aquisição do im óvel, sej am  
terrenos,  const ruções ou inst alações.  

 
1.2.4.3.04.04. Invest im entos Im obiliários - Participações - Com plexo Hospitalar  
a) r egistra o cust o de aqui sição,  i ncl usi ve honor ários,  t axas,  em ol um entos,  i m postos et c. , de par ticipações da 

entidade em  com pl exos hospi talares,  devendo ser  obser vada,  na escr itura de com pr a, a exi stênci a de f ração 
ideal  do terreno;  

b) t am bém  dever ão ser  r egistradas as quot as de par ticipações em  em pr eendi m entos com er ciais dest inados a 
prest ação assi stenci al de saúde à popul ação,  que dem ande o acesso de paci entes,  em  regim e de internação 
ou não,  t endo com o exem pl o as segui ntes at ribuições:  r ealização de ações bási cas de saúde,  pr est ações de 
atendim entos em  regim es am bulatorial, em ergenci al e de internação e apoio ao diagnóst ico e terapia. Não se 
trata de aquisição do im óvel, sej am  terrenos,  const ruções ou inst alações.  

 
1.2.4.3.05. Invest im entos Im obiliários - D ireitos em  Alienações de Invest im entos Im obiliários 
a) r egistra os di reitos a r eceber  decor rentes de al ienações a pr azo de i m óveis per tencent es aos I nvest im entos 

Im obiliários;  
b) os acr ésci m os decor rentes das alienações a prazo ser ão registrados na cont a de “rendas/ var iações posi tivas” . 
 
1.2.4.3.06. Fundos de Invest im entos Im obiliários 
a) r egistra a aqui sição das quot as de Fundos de I nvest im entos I m obiliários,  i ncl usi ve honor ários,  t axas,  

em olum entos,  im postos etc.    
 
1.2.4.3.98. O utros Invest im entos Im obiliários 
a) r egistra outros bens e/ou direitos,  não previ stos anteriorm ente. 
 
 
1.2.4.4. O perações com  Participantes 
a) os em prést im os e financi am entos im obiliários seguem  os m odelos tradicionais de m ercado e devem  propiciar, 

no m ínim o, rentabi lidade com patível  com  a necessi dade atuarial; 
b) t anto par a os em pr ést im os com o par a os f inanci am entos,  é necessár ia a exi stênci a de r egulam entos e/ ou 

norm as, form alm ente aprovados pelo consel ho deliberativo da entidade;  
c) as ent idades devem  m ant er, sob r igoroso cont role, os val ores em pr est ados,  zel ando par a que se t enha,  a 

qualquer  m om ento, os sal dos devedor es individual izados dos tom adores dos em prést im os e/ou financi am entos 
im obiliários;  

d) os val ores descont ados m ensal m ente pel o(s)  pat roci nador (es) , r eferentes a em pr ést im os e f inanci am entos 
im obiliários,  que não forem  repassados nos prazos est abeleci dos,  dever ão ser  cont abi lizados na própria cont a 
de O perações com  Participantes;  

e) os encar gos devi dos pel o(s)  pat roci nador (es) , pel o at raso no r epasse,  seguem  o m esm o cr itério de 
cont abilização do val or princi pal. 

 
1.2.4.8. O utros Invest im entos 
a) r egistra outros invest im entos,  não previ stos anteriorm ente. 
 
1.2.4.8.01. Co-Participações 
a) r egistra a apl icação de r ecur sos em  em pr eendi m entos especí ficos de i nfra-est rutura envol vendo l ogíst ica,  

produção e ger ação de ener gia, saneam ent o e out ras oper ações,  i ncl usi ve honor ários,  t axas,  em ol um entos,  
im postos etc.  
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1.2.4.8.02. O perações de Em prést im os com  Patroci nador (es)  
a) as O perações de Em prést im os com  Patroci nador (es)  são aquel as resul tantes de em prést im os realizados entre 

a EFPC e seu( s)  patroci nador (es) , cont ratadas fora do âm bito do m ercado financei ro ou de capi tais;  
b) as O perações de Em prést im os entre a EFPC e seu( s)  patroci nador (es)  devem  ser  cont ratadas previ am ente à 

sua r eal ização,  at ravés de i nst rum entos l egais que pr eencham  os r equisi tos pr evi stos na l egislação,  e em  
obser vânci a à norm a legal  vigent e. 

 
 
1.3. Ativo Perm anente 
a) r egistra o val or cont ábil de bens e di reitos i m obilizados,  al ém  de apl icações de r ecur sos em  despesas que 

cont ribuirão para a form ação do resul tado de m ais de um  exer cício. 
 
1.3.1. Im obilizado 
a) r egistra os bens durávei s,  tais com o: m óveis e utensí lios,  com putadores e periféricos.  A atualização m onetária 

desses bens e a respect iva depreci ação est arão afetas à legislação vigente; 
b) os im óveis próprios adqui ridos com  recur sos do Program a Adm inistrativo dever ão ser  registrados nest a cont a 

pelo val or de aquisição,  acr esci do dos cust os acessór ios,  com o tributos,  em olum entos,  cor retagens e outros;  
c) os encar gos f inancei ros decor rentes da aqui sição de bens e di reitos não poder ão ser  cont abi lizados com o 

cust o dos m esm os; 
d) as benf eitorias real izadas em  im óveis próprios dever ão ser  adicionadas ao val or desses im óveis;  
e) os gast os norm ais com  a m anutenção e conser vação de bens próprios e/ou locados pela ent idade registrar-se-

ão em  cont a de despesa do Program a Adm inistrativo.  
 
1.3.2.1. D iferido - G astos com  Im plantação,  Reorgani zação e Desenvol vim ento  
a) as apl icações de r ecur sos cl assi ficávei s no At ivo Per m anente D i ferido ser ão r egistradas pel o desem bol so e 

est arão af etas a l egislação vi gente no que t ange a at ual ização m onet ária. A am or tização f ar-se- á a par tir do 
início das oper ações nor m ais da ent idade ou do per íodo em  que passar em  a ser  usuf ruídos os benef ícios 
decor rentes das apl icações,  em  prazo nunca super ior a 10 (dez)  anos;  

b) as benf eitorias r ealizadas em  i m óveis de t ercei ros ser ão r egistradas no At ivo Per m anente D i ferido e dever ão 
ser  am ortizadas de acor do com  o prazo de locação.  

 
 
2. PASSIVO  
 
2.1. Exigível  O peraci onal  
a) r egistra as obr igações decor rentes de cada pr ogram a, com o por  exem pl o: di reitos a benef ícios pel os 

participantes,  assi st idos e aut ofinanci ados;  sal ários dos em pr egados da ent idade;  pr est ações de ser viços por  
tercei ros ( pessoa f ísica ou j urídica) ; obr igações f iscai s;  f inanci am entos de apl icações de r ecur sos em  r enda 
fixa ou var iável ; i nvest im entos i m obiliários;  oper ações com  par ticipantes;  oper ações de em pr ést im os com  
patroci nador (es) ; f inanci am entos par a aqui sições de di reitos do At ivo Per m anente; r ecebi m entos de r ecur sos 
anteci pados etc.  

 
2.1.1 O peraci onal  - Program a Previ denci al 
 
2.1.1.1. U tilizações a Pagar 
a) r egistra as utilizações de recur sos previ denci ais,  ainda não pagas.  
 
2.1.1.2. Recursos Futuros 
a) r egistra os i ngressos de r ecur sos ant eci pados do Pr ogram a Previ denci al, a ser em  apr opriados em  m eses 

subseqüent es.  
 
2.1.1.3. O utras Exigibilidades 
a) r egistra os dem ai s com pr om issos assum i dos,  r elativos ao Pr ogram a Previ denci al, não pr evi stos nos i tens 

anteriores.  
 
2.1.2. O peraci onal  - Program a Assistenci al 
 
2.1.2.1. U tilizações a Pagar 
a) r egistra as utilizações de recur sos assi stenci ais,  ainda não pagas.  
 
2.1.2.2. Recursos Futuros 
a) r egistra os i ngressos de r ecur sos ant eci pados do Pr ogram a Assi stenci al, a ser em  apr opriados em  m eses 

subseqüent es.  
 
2.1.2.3. O utras Exigibilidades 
a) r egistra os dem ai s com pr om issos assum i dos,  r elativos ao Pr ogram a Assi stenci al, não pr evi stos nos i tens 

anteriores.  
 
 
2.1.3. O peraci onal  - Program a Adm inistrativo  
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2.1.3.1. Despesas a Pagar  
a) r egistra os com prom issos assum idos relativos ao Program a Adm inistrativo,  ainda não pagos.  
 
2.1.3.2. Receitas Futuras 
a) r egistra os recebi m entos anteci pados de recei tas do Program a Adm inistrativo,  a ser em  apropriadas em  m eses 

subseqüent es.  
 
2.1.3.3. O utras Exigibilidades 
a) r egistra os dem ais com prom issos,  relativos ao Program a Adm inistrativo,  não previ stos nos itens anteriores.  
 
 
2.1.4. O peraci onal  - Program a de Invest im entos 
a) r egistra os com prom issos assum idos,  relativos aos invest im entos.  
 
 
2.2. Exigível  Contingenci al 
a) cont ingênci as são i ncer tezas que,  dependendo de event os f uturos,  poder ão t er i m pacto na si tuação 

econôm ico- financei ra da ent idade.  Q uant o à pr obabi lidade de sua ocor rênci a, podem  ser  cl assi ficadas com o:  
provávei s,  possí vei s ou rem otas;  

b) per das Cont ingent es são aquel as que poder ão ocasi onar  a assunção de um a obr igação ou o 
com prom etim ento de um  Ativo;  

c) ganhos Cont ingent es são aquel es que poder ão r esul tar na aqui sição de um  At ivo ou na r edução de um  
Passi vo;  

d) caso a pr obabi lidade da cont ingênci a sej a i m ponderável  ou se o val or não f or m ensur ável , haver á a 
necessi dade de um a not a expl icat iva às Dem onst rações Cont ábeis escl arecendo o f ato e m enci onando t ais 
condi cionant es;  

e) ganhos cont ingent es som ent e dever ão ser  cont abilizados quando a pr obabi lidade de ocor rênci a do event o 
cont ingent e for ext rem am ente alta e o m ontante do ganho puder  ser  est im ado com  elevado grau de acui dade;  

f) t odas as cont ingênci as que não est ão sendo r etificadas pel os depósi tos j udiciais,  dever ão ser  at ual izadas 
m onetariam ente com  base no fato gerador  que as const ituiu. 

 
 
2.3. Exigível  Atuarial 
a) r egistra o val or atual do total das provi sões m atem áticas,  de acor do com  a nota técni ca atuar ial. 
 
 
2.4. Reservas e Fundos 
a) r egistra os resul tados acum ulados obt idos pelo(s)  plano(s)  de benef ícios,  dem onstrados nas cont as “Superávi t 

Técni co”  ou “Défici t Técni co” ; 
b) r egistra a const ituição dos diver sos fundos,  conf orm e os segui ntes cr itérios:  

a.01) o Fundo do Program a Previ denci al, devi dam ente cal cul ado pelo Atuário; 
a.02) os Fundos const ituídos com  a diferença posi tiva apurada nos Program as Assistenci al e Adm inistrativo;  e 
a.03) o Fundo do Program a de Invest im entos const ituído com  recur sos de cober tura de riscos de em prést im os       

e financi am entos im obiliários a participant es,  assi st idos e autofinanci ados;  
c) os fundos exi stentes na EFPC, aplicados de form a sol idária, dever ão ser  rem unerados com  base no resul tado 

líquido do Pr ogram a de I nvest im entos,  cal cul ados de f orm a pr oporcional  à par ticipação de cada um ,  no 
m ontante aplicado;  

d) os f undos dever ão ser  ut ilizados ( rever tidos)  par a a cober tura de i nsuf iciênci as ocor ridas,  m ensal m ente, no 
Program a Adm inistrativo,  quando as despesas super arem  as recei tas,  e no Program a Assistenci al, quando os 
recur sos ut ilizados super arem  os r ecur sos col etados.  Par a os dem ai s pr ogram as exi stentes na EFPC,  a 
utilização depender á do cr itério est abeleci do, quando da const ituição;  

e) o Fundo do Pr ogram a Adm inistrativo cor respondent e ao At ivo Per m anente não poder á ser  ut ilizado par a a 
cober tura de r esul tados negat ivos do pr óprio pr ogram a, em  f unção da obr igatoriedade de per m anência de 
sal do m ínim o, equi val ente ao registrado no Ativo Perm anente; 

f) o Fundo do Program a Adm inistrativo,  ainda disponí vel , poder á ser  utilizado ao f inal de cada exer cício soci al, 
nos casos previ stos na legislação vigent e; 

g) par a r egistro cont ábi l do di spost o no subi tem  ant erior, ser á necessár io que os val ores t ransi tem , 
prim eiram ente, pel o Pr ogram a Adm inistrativo e,  post eriorm ente, vi a “ Transf erênci as I nterprogram as”, par a o 
Program a Previ denci al. 

 
 
3. PRO G RAM A PREVIDENCIAL 
a) a cont abilização dos r ecur sos col etados e ut ilizados do Pr ogram a Previ denci al dever á ser  ef etuada em  

atendim ento ao Pr incí pio da Com pet ênci a, de acor do com  o pr evi sto no est atuto e/ ou r egulam ento, em  
conf orm idade com  a Pl anificação Cont ábi l Padr ão das EFPC e de f orm a a possi bilitar a pr est ação de 
inform ações de natureza est atíst ica,  entre outras.  

 
 
4. PRO G RAM A ASSISTENCIAL 
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a) a cont abi lização dos r ecur sos col etados e ut ilizados do Pr ogram a Assi stenci al dever á ser  ef etuada em  
atendim ento ao Pr incí pio da Com pet ênci a, de acor do com  o pr evi sto no est atuto e/ ou r egulam ento, em  
conf orm idade com  a Planificação Contábil Padrão. 

 
5. PRO G RAM A ADM INISTRATIVO  
 
5.1. RECEITAS DO  PRO G RAM A ADM IN ISTRATIVO  
a) ser ão consi deradas com o recei tas do Program a Adm inistrativo som ente aquel as geradas no próprio program a; 
b) i ndependent em ente da cont ribuição par a o cust eio adm i nistrativo se concr etizar  pel o(s)  Pat roci nador (es) , 

através do repasse de num erários,  o val or da Sobrecar ga Adm inistrativa - Receita, não deve ser  cont abi lizado 
com o “ Receita Adm inistrativa” , e si m , com o “ Recursos Col etados do Pr ogram a Previ denci al ( ou Assi stenci al, 
quando f or o caso) ”. Est e pr ocedi m ento vi sa evi denci ar as r ecei tas r eais dos pr ogram as e não cont raria a 
filosof ia de segr egação dos m esm os; 

c) par a o r eem bolso de despesas adm i nistrativas dever á ser  r econheci do o i ngresso de r ecur sos no Pr ogram a 
Previ denci al e/ ou Assi stenci al, em  cont rapar tida ao r espect ivo Real izável , devendo ser  ut ilizada a r ubrica 
própria de “ Transf erênci as I nterprogram as” par a a t ransf erênci a dos r eferidos r ecur sos ao Pr ogram a 
Adm inistrativo.  

 
5.2. DESPESAS DO  PRO G RAM A ADM INISTRATIVO  
a) as despesas adm i nistrativas de t odos os pr ogram as dever ão ser  r egistradas no subgr upo 5. 2.0.0.00.00-

Despesas- Program a Adm inistrativo,  de acor do com  a nat ureza,  cl assi ficando- as em  Adm i nistração 
Previ denci al, Adm inistração Assistenci al e Adm inistração dos Invest im entos;  

b) as despesas necessár ias à adm i nistração e ao cont role dos i nvest im entos ser ão r egistradas no Pr ogram a 
Adm inistrativo e poder ão ser  cust eadas pel o Pr ogram a de I nvest im entos,  por  m eio de “ Transf erênci as 
Interprogram as”. 

c) ser ão consi deradas despesas especí ficas da Adm i nistração dos I nvest im entos as gest ões de car teiras de 
Rendas Fi xa e Var iável , de I nvest im entos I m obiliários e de O per ações com  Par ticipant es,  r em uneração,  
encar gos e cont ingênci as trabal histas,  diárias e est adas ligadas ao pessoal  da área de invest im entos e outras 
inerentes a área; 

d) as despesas adm i nistrativas com uns a t odos os pr ogram as dever ão ser  r ateadas ent re a “ Adm inistração 
Previ denci al”, “Adm inistração Assistenci al” e “Adm inistração dos Invest im entos” , a fim  de dest acar  o real cust o 
de cada pr ogram a. O s cr itérios de r ateio dever ão ser  obj etivos e uni form es ao l ongo do t em po e possui r 
em basam ento t écni co.  Tai s cr itérios dever ão const ar, obr igatoriam ente, em  Not as Expl icat ivas às 
Dem onstrações Contábeis;  

e) par a que se possa evi denci ar, de f ato, o m ont ante necessár io à gest ão adm i nistrativa da EFPC e del a r etirar 
concl usões,  aval iações e t raçar  obj etivos e m et as,  a EFPC dever á apr opriar, m ensal m ente, t odos os seus 
cust os adm inistrativos com  base no Princí pio da Com petênci a; 

f) caso a EFPC possua val ores r egistrados no At ivo Per m anente ( aplicação t ípica do Pr ogram a Adm inistrativo) , 
dever á obr igatoriam ente possui r val or, na cont a “ Fundos -  Pr ogram a Adm inistrativo” , no m í nim o, equi val ente 
ao registrado naquel e Ativo;  

g) na exi stênci a de r esul tado devedor  no Pr ogram a Adm inistrativo,  a EFPC poder á ut ilizar -se de Fundo do 
Program a Adm inistrativo,  const ituído par a essa f inalidade,  obser vando- se o cr itério est abeleci do par a sua 
const ituição,  além  do sal do m ínim o obrigatório, quando for o caso.  

 
6. PRO G RAM A DE INVESTIM ENTO S 
a) ser ão cont abi lizados com o gast os di retos do Pr ogram a de I nvest im entos:  com i ssões,  cor retagens,  cust ódias,  

taxas e tributos diretam ente inci dent es sobr e invest im entos,  ágio nos invest im entos de renda fixa,  ser viços de 
reaval iações de i nvest im entos i m obiliários,  t axas condom i niais e dem ai s t axas i nci dentes em  i nvest im entos 
im obiliários,  e, excepci onal m ente, os gast os necessár ios para a recuper ação de invest im entos;  

b) as t axas de adm i nistração de Em pr ést im os e/ ou Fi nanci am entos I m obiliários,  quando cobr adas dos 
participantes,  assi st idos e aut ofinanci ados,  dever ão ser  r egistradas com o “ rendas/ var iações posi tivas”  do 
Program a de Invest im entos.  

 
7. SEG REG AÇÃO  DE PLANO S 
a) r egistra a segr egação dos val ores r eferentes a par ticipação de cada pl ano de benef ícios nas apl icações e/ ou 

utilizações de r ecur sos dos Pr ogram as Adm inistrativo e de I nvest im entos,  com uns a m ai s de um  pl ano,  
efetuadas pela entidade;  

b) no bal ancet e denom i nado “ O perações Com uns” , o sal do da cont a apr esent ar-se- á com o r etificador a, em  
função da necessi dade de transf erênci a dos val ores relativos a participação de cada plano de benef ícios para 
os respect ivos balancet es.  

 
8. CO NTABILIZAÇÃO  DA DO TAÇÃO  INICIAL 
a) a Dot ação I nicial, se r efere ao val or pago ou doado pel o(s)  pat roci nador (es)  no i nício de f unci onam ento da 

EFPC; 
b) a Dot ação I nicial t em  que ser  i ntegralizada com  r ecur sos excl usi vos do( s)  pat roci nador (es) , não sendo acei to 

qualquer  outro tipo de integralização;  
c) o val or dever á ser  at uarialm ente cal cul ado,  podendo r eferir-se a:  Ser viço Passado,  Despesas Adm i nistrativas 

Iniciais e Doações;  
d) a Avaliação Atuar ial Inicial que ser viu de base para a aprovação do plano de benef ícios é que def inirá a que se 

referem  as ver bas r epassadas pel o(s)  pat roci nador (es) . Em  quai squer  dos casos ant eriorm ente ci tados,  os 
lançam entos cont ábeis ser ão: 
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01) Serviço Passado:  
Débito  : Conta de Ativo (Caixa ou Bancos cont a M ovim ento) 
Credito : Conta de Passi vo ou Conta de Resultados (Program a Previ denci al-Contribuições Extraordinárias)   
Será consi derado tecni cam ente cor reto o crédito feito na cont a “Provi sões M atem áticas a Constituir”, caso 
se tenha cal cul ado pelo val or bruto. 

02) Despesas Adm inistrativas - Despesas Iniciais:  
Débito  : Conta de Ativo (Caixa ou Bancos c/  M ovim ento) 
Crédito : Conta de Resultados (Recursos Coletados do Program a Previ denci al) 
A adoção do crédito na Conta de Passi vo (Fundos do Program a Adm inistrativo)  tam bém  ser á consi derado 
tecni cam ente cor reta. 

03) Doações:  
Débito :  Conta de Ativo (Caixa ou Bancos c/  M ovim ento) 
Crédito : Conta de Resultado (Recursos Coletados do Program a Previ denci al) 

 
 
9. CO NTAS RETIFICADO RAS 
a) as cont as retificador as figurarão de form a subt rativa após o grupo ou cont a a que se referirem . 
 
 
10. DEPRECIAÇÃO  
a) r egistra a perda de val or de bens físicos em  função de desgast es pelo uso ou ação da natureza,  de perda de 

utilidade ou de obsol escênci a; 
b) dever ão ser  const ituídas pr ovi sões par a depr eci ação do at ivo per m anente i m obilizado e dos i nvest im entos 

im obiliários,  que t erão com o cont rapar tida, as cont as especí ficas de despesas do Pr ogram a Adm inistrativo e 
deduções/ var iações negat ivas do Program a de Invest im entos (Invest im entos Im obiliários) , respect ivam ente; 

c) apl icar -se- ão, m ensal m ente, em  duodéci m os, às t axas anuai s de depr eci ação apr ovadas pel a SPC, que 
inci dirão sobr e o val or original e est arão afetas à legislação vigent e, no que tange à atualização m onetária dos 
bens e à reaval iação;  

d) os gast os com  benf eitorias,  r eform as e adapt ações capi talizávei s,  que se i ncor porarem  ao val or dos bens,  
tam bém  est arão suj eitos à depreci ação;  

e) a EFPC dever á cont abi lizar  a depr eci ação i ndependent em ente da exi stênci a de super ávi t, sendo que t ais 
val ores acum ul ar-se- ão at é at ingir o val or dos cust os de aqui sição,  i ncor poração e r eaval iação,  e est arão 
afetos à legislação vigente, no que tange a atual ização m onetária; 

f) as cont as especí ficas de depr eci ação acum ul ada f igurarão de f orm a subt rativa ( redutora), em  cada cont a 
suj eita a depreci ação;  

g) as var iações do val or or iginal cor respondent es a r eaval iações obr igatórias ou não,  f icar ão suj eitas a 
depreci ação;  

h) a depr eci ação i nci dirá sobr e o novo val or r eaval iado e ser á cal cul ada de acor do com  o pr azo de vi da út il 
rem anescent e, const ante do laudo de aval iação e/ou reaval iação;  

i) as Taxas Anuais de Depreci ação a ser em  aplicadas aos bens,  são:  
i.01) Inst alações em  geral...................................................... 10%  (dez por cent o); 
i.02) Inst alações Elétricas. ..................................................... 20%  (vinte por cent o); 
i.03) M óveis,  U tensí lios,  M áquinas e Equipam entos de uso. .10%  (dez por cent o); 
i.04) Sistem as de Com unicação (excet o D ireitos de Uso).....10%  (dez por cent o); 
i.05) Sistem as de Segurança (excet o Veícul os) .................... 10%  (dez por cent o); 
i.06) Com putadores e Periféricos - “Hardware”..................... 20%  (vinte por cent o); 
i.07) Veícul os (excet o “U tilitários” )......................................... 20%  (vinte por cent o); 
i.08) Veícul os - U tilitários. ...................................................... 33%  (trinta e três por cent o); 
i.09) Veícul os - Am bulânci as. .................................................33%  (trinta e três por cent o); 
i.10) Ventiladores - Refrigeradores de Ar...............................25%  (vinte e cinco por cent o); 
i.11) Aparelhos C inem atográficos (som  e projeção) .............. 15%  (quinze por cent o); e 
i.12) Bens Im óveis (excet o Terrenos) .................................... Ajust ar a taxa em  função da vida útil ident ificada no 

laudo de aval iação e/ou reaval iação.  No caso de inexi stênci a, adotar a taxa de 2%  (dois por cent o) ao ano.  
j) quando se t ratar de I m óveis,  as t axas de depr eci ação,  r elaci onadas no subi tem  “ i”, est arão condi cionadas,  

excl usi vam ente aos val ores cor respondent es a Edificações;  
k) quando se t ratar de I nst alações de i m óveis,  as t axas de depr eci ação,  r elaci onadas no subi tem  “ i”, ser ão 

apl icadas,  excl usi vam ente, quando os respect ivos val ores est iver em  segr egados dos val ores das Edificações;  
l) os bens ou equipam entos não relaci onados no subi tem  “i”, ser ão depreci ados de acor do com  as taxas anuai s 

adm itidas e acei tas pela jurispr udênci a adm inistrativa do Im posto sobr e a Renda, divul gadas pela Secretaria de 
Receita Federal, do M inistério da Fazenda.  

 
 
11. AM O RTIZAÇÃO  
a) a taxa de am ortização de cust os e despesas de aquisição e desenvol vim ento de logicai s - “sof twares”  - utilizados 

em  processam ent o de dados,  ser á de 20%  (vinte por cent o) ao ano;  
b) m ensal m ente, const ituir-se- á a pr ovi são em  cont rapar tida à cont a de r esul tado dos pr ogram as especí ficos,  

para am ortização do capi tal aplicado em  despesas e direitos classi ficados no D iferido; 
c) a am ortização do D iferido dever á ser  cont abilizada independent em ente da exi stênci a de Superávi t. A provi são 

cor respondent e ser á acum ulada até o lim ite do val or dos cust os originais e est arão afetas à legislação vigente 
no que tange a atual ização m onetária; 
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d) am or tizar -se- ão os recur sos aplicados no D iferido, em  prazo não super ior a 10 (dez)  anos,  a partir da data de 
início da operação norm al, ou do período em  que passar em  a ser  usuf ruídos os benef ícios deles decor rentes;  

e) pr oceder -se- á a baixa do registro, quando o val or de provi são acum ulada se nivel ar ao do ativo a am ortizar ; 
f) as am ortizações ser ão cal cul adas pelo m étodo linear . 
 
12. APURAÇÃO  DE RESULTADO S 
a) apur ando- se Super ávi t Técni co,  const ituir-se- á a Reser va de Cont ingênci a, at é o l im ite de 25%  ( vinte e ci nco 

por cent o) das Pr ovi sões M at em áticas.  O  excedent e, se houver , ser á cont abilizado com o “ Reserva par a 
Revisão de Plano” ; 

b) a par cel a do Super ávi t Técni co excedent e ao l im ite de 25%  ( vinte e ci nco por  cent o) do val or r egistrado em  
Provi sões M at em áticas,  poder á ser  ut ilizada par a r eajust am ento dos benef ícios,  nos t erm os da l egislação 
vigent e; e 

c) com pensação de Resultados (Superávi t/Défici t): 
c.01) a com pensação entre Superávi t e Défici t Técni cos Acum ulados,  ocor rido(s)  no(s)  plano(s)  de benef ícios,  

dever á ser  r eal izada m ensal m ente, à m edi da de sua ocor rênci a. O ( s)  bal ancet e(s)  do( s)  pl ano(s)  de 
benef ícios,  dever á(ão) cont em plar apenas Superávi t ou Défici t Técni cos.  

c.02) o Super ávi t ou Déf ici t Técni cos dos pl anos de benef ícios dever ão ser  apr esent ados no bal ancet e 
Consol idado da EFPC, após as devi das com pensações,  objetivando a evi denci ação de um  único resul tado.  


