
 8 

BANDEPREV - BANDEPE PREVIDÊNCIA SOCIAL 
 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS--Continuação 
31 de dezembro de 2006 e 2005 

(Em milhares de reais) 
 

3. Principais Práticas Contábeis--Continuação 
 

c) Programa de investimentos - Ativo 
 

c.1) Títulos de renda fixa e renda variável 
 

Em atendimento à Resolução CGPC nº 4, de 30 de janeiro de 2002, os títulos e valores 
mobiliários são classificados em duas categorias, a saber: 
 
- Títulos para negociação - registra os títulos com propósito de serem negociados, 

independentemente do prazo a decorrer, os quais são avaliados, na data do balanço, pelo 
seu valor de mercado, e seus efeitos são reconhecidos em conta específica no resultado do 
exercício. 

 
- Títulos mantidos até o vencimento - registra os títulos com vencimentos superiores a doze 

meses da data de aquisição e que a Entidade mantenha interesse e capacidade financeira 
de mantê-los até o vencimento, bem como classificados como de baixo risco por agência 
de risco do País, os quais serão avaliados pela taxa intrínseca dos títulos, ajustados pelo 
valor de perdas permanentes, quando aplicável. 

 
Os fundos de investimentos financeiros são avaliados pelo valor da quota, informado pelos 
Administradores dos fundos, na data do balanço. 
 

c.2) Custódia de títulos 
 

As aplicações no segmento de Renda Fixa são registradas no Sistema Especial de Liquidação 
e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e Liquidação Financeira (CETIP) e os 
investimentos em ações são registrados na Cia Brasileira de Liquidação e Custódia (CBLC), 
por meio do Banco ABN AMRO Real S.A., em atendimento à Resolução BACEN n° 3.121, 
de 25 de setembro de 2003, alterada pelas Resoluções BACEN n° 3.142 de 27/11/2003, 
3.305 de 29/07/2005 e 3.357 de 31/03/2006. 
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BANDEPREV - BANDEPE PREVIDÊNCIA SOCIAL 
 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS--Continuação 
31 de dezembro de 2006 e 2005 

(Em milhares de reais) 
 

3. Principais Práticas Contábeis--Continuação 
 

c) Programa de investimentos - Ativo--Continuação 
 

c.3) Investimentos imobiliários 
 
Os imóveis estão demonstrados ao custo de aquisição, ajustados ao valor decorrente das 
reavaliações realizadas. As depreciações das construções são calculadas pelo método linear 
às taxas entre 1,92% a 14,28% ao ano, considerando as normas da Secretaria de Previdência 
Complementar – SPC e a vida útil remanescente estipulada nos laudos de avaliação. 
 
Em julho de 2005 os imóveis foram reavaliados pela empresa Valor - Engenharia de 
Avaliação e Perícia Ltda.  

 
c.4) Operações com participantes 

 
Representadas por empréstimos concedidos a participantes ativos e aposentados, que estão 
demonstrados pelos saldos originais acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do 
balanço da taxa referencial – TR mais juros 1,2 %; 1,4% ou 2% a.m. de acordo com a 
modalidade. 

 
 d) Exigível operacional 

 
São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos 
correspondentes encargos e variações monetárias incorridas, estando representados pelas 
obrigações decorrentes de direito a benefícios pelos participantes, prestação de serviços de 
terceiros e obrigações fiscais. 
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS--Continuação 
31 de dezembro de 2006 e 2005 

(Em milhares de reais) 
 

3. Principais Práticas Contábeis--Continuação 
 

 e) Exigível atuarial – provisões matemáticas 
 

As provisões matemáticas do plano de benefícios são determinadas em bases atuariais pelos, e 
sob a responsabilidade dos consultores atuários externos, contratados pela Entidade e são 
constituídas para fazer face aos compromissos relativos aos benefícios concedidos e a conceder 
aos participantes e seus beneficiários. 
 
A provisão de benefícios concedidos representa o valor atual dos benefícios do plano com os 
compromissos futuros da Entidade para com os participantes que já estão em gozo de benefícios 
de prestação continuada, aposentadorias e pensões. 
 

A provisão de benefícios a conceder representa a diferença entre o valor atual das obrigações 
futuras da Entidade e o valor atual das contribuições futuras da patrocinadora e participantes. 
 

O cálculo atuarial das provisões matemáticas tem por base os métodos: Agregado adotado para 
avaliação do Benefício de aposentadoria, pensão e pecúlio, e o da Repartição Simples, para 
avaliação dos demais benefícios do Plano. A estrutura do cálculo atuarial contempla uma taxa de 
retorno dos investimentos à razão de 6% ao ano. 

 
f) Fundos dos programas previdencial, assistencial, administrativo e de investimentos 

 

O Fundo Previdencial corresponde aos saldos das provisões matemáticas que foram transferidos 
do Exigível Atuarial, em conexão com o processo de retirada das patrocinadoras. 
 
O Fundo Administrativo corresponde ao valor apurado decorrente das sobras entre as 
contribuições para a cobertura das despesas administrativas e as despesas administrativas 
mensais efetivamente incorridas. 
 
O Fundo Assistencial tem o objetivo de cobrir custos de serviços médicos não cobertos pelo 
Plano de Saúde vigente. 
 
O Fundo de Investimentos tem como objetivo quitar, em caso de falecimento, os empréstimos 
contraídos pelos participantes.   
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS--Continuação 
31 de dezembro de 2006 e 2005 

(Em milhares de reais) 
 

3. Principais Práticas Contábeis--Continuação 
 

g) Transferências interprogramas 
 

g.1) Programa administrativo 
 

Este programa recebe valores transferidos do programa de investimentos, relativos ao 
custeio das taxas de administração dos investimentos, além dos valores transferidos do 
programa previdencial para cobertura das despesas administrativas. 

 
g.2) Programa previdencial 

 
Os valores registrados como despesas administrativas previdenciais no programa 
administrativo são cobertos por transferências mensais do programa previdencial. 

 
g.3) Programa de investimentos 

 
As receitas dos investimentos mensais (correção monetária, juros, ágio, prêmios, dividendos, 
lucros de venda, etc.), deduzidas das despesas (imposto de renda, IOF, prejuízos na venda, 
deságio, etc.), são transferidas para os programas previdencial e administrativo, de acordo 
com a participação de cada programa. 
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BANDEPREV - BANDEPE PREVIDÊNCIA SOCIAL 
 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS--Continuação 
31 de dezembro de 2006 e 2005 

(Em milhares de reais) 
 

4. Realizável - Programa de Investimentos 
 

a) Composição da carteira de títulos de renda fixa e renda variável 
 
 2006 2005 
 Valor de 

custo* 
Valor 

contábil 
Valor 

contábil 
    

Títulos mantidos até o vencimento 441.162 441.162 461.395 
    

   Renda fixa 441.162 441.162 461.395 
      Notas do Tesouro Nacional   - 
      Títulos securitizados 441.162 441.162 461.395 
    
Títulos para negociação 602.105 602.105 502.765 
    

   Renda fixa 602.105 602.105 502.765 
      Cotas de fundos de investimento – FIF 95.541 95.541 136.793 
      Cotas de fundos de investimento – FAQ 506.564 506.564 365.971 
    

   Renda variável 1 1 1 
      Fundos de investimentos em ações 1 1 1 
    

 1.043.268 1.043.268 964.160 
 

* Compreende os custos mais os rendimentos incorridos ate a data do balanço. 
 

b) Composição por prazo de vencimento 
 
 2006 
 Sem 

vencimento 
Acima de 
360 dias 

 
Total 

    
Títulos mantidos até o vencimento - 441.162 441.162 
   Renda fixa - 441.162 441.162 
      Títulos securitizados - 441.162 441.162 
    
Títulos para negociação 602.105 - 602.105 
   Renda fixa 602.105 - 602.105 
      Cotas de fundos de investimento – FIF 95.541 - 95.541 
      Cotas de fundos de investimento – FAQ 506.564 - 506.564 
    
   Renda variável 1 - 1 
      Fundos de investimentos em ações 1 - 1 
    
 602.106 441.162 1.043.268 
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS--Continuação 
31 de dezembro de 2006 e 2005 

(Em milhares de reais) 
 

4. Realizável - Programa de Investimentos--Continuação 
 

b) Composição por prazo de vencimento--Continuação 
 
 2005 
 Sem 

vencimento 
Acima de 
360 dias 

 
Total 

    
Títulos mantidos até o vencimento - 461.395 461.395 
   Renda fixa - 461.395 461.395 
      Títulos securitizados - 461.395 461.395 
    
Títulos para negociação 502.765 - 502.765 
   Renda fixa 502.765 - 502.765 
      Cotas de fundos de investimento – FIF 136.793 - 136.793 
      Cotas de fundos de investimento – FAQ 365.971 - 365.971 
    
   Renda variável 1 - 1 
      Fundos de investimentos em ações 1 - 1 
    
 502.766 461.395 964.160 

 
Os títulos securitizados referem-se a Títulos Públicos Federais (ESTI 980315 – Assunção de 
Dívida do Estado de Pernambuco), os quais são atualizados pelo IGP-DI mais 6% ao ano. Esse 
título possui pagamento anual de juros e principal em 15/1 de cada ano com vencimento final em 
15 de janeiro de 2022. 

 
c) Investimentos imobiliários: 

 
 2006 2005 
   Terrenos, Edificações e Participações 7.424 7.676 
Outros - 707 
    7.424 8.383 

 
A Bandeprev, em atendimento ao artigo 36, inciso II do regulamento anexo à Resolução n 3.121, 
de 25 de setembro de 2003, do Conselho Monetário Nacional, reavaliou todos os imóveis em 
2005, no montante total de R$6.629 que passaram a registrar o valor de R$7.424 (R$7.676 em 
2005). As referidas reavaliações foram efetuadas com base na norma NBR 14.653 – partes 1 e 2 
da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. Os laudos de avaliação foram emitidos 
pela Valor Engenharia de Avaliação e Perícia Ltda. 
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS--Continuação 
31 de dezembro de 2006 e 2005 

(Em milhares de reais) 
 

4. Realizável - Programa de Investimentos--Continuação 
 

c) Investimentos imobiliários - continuação: 

 
O resultado com imóveis, no montante de R$863 (R$1.960 em 2005) encontra-se compondo o 
saldo da rubrica “Programa de investimentos – investimentos imobiliários” da demonstração do 
resultado. 

 
d) Operações com participantes: 

 
O saldo do exercício de 2006, no montante de R$ 13.786 (R$ 11.873 em 2005) refere-se a 
empréstimos com participantes.  

 
5. Realizável – Programa Administrativo 
 

 2006 2005 
   
Compensação e restituição INSS autônomos 1.913 1.809 
Recolhimentos INSS e IRRF - 7 
Adiantamentos a terceiros 395 383 
Outros 69 261 
   
 2.377 2.460 

 
Os valores apresentados sob a rúbrica Compensação e restituição de INSS autônomos referem-se a 
valores que estão sendo compensados mediante liminar favorável concedida à Entidade, assim 
como valores relativos a restituições de valores pagos indevidamente referentes a INSS sobre 
honorários de diretores. 
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS--Continuação 
31 de dezembro de 2006 e 2005 

(Em milhares de reais) 
 

6. Exigível Operacional  
 
 Programa Previdencial 
 

 2006 2005 
   
Provisão para reserva de poupança 512 492 
Provisão pecúlio por morte 183 - 
Outros 227 42 
   
 922 534 

 
 Programa Administrativo 
 

 2006 2005 
   
Serviços de terceiros 713 650 
Retenções a recolher 106 125 
Provisões para férias e encargos sociais 42 51 
   
 861 826 



 16 
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS--Continuação 
31 de dezembro de 2006 e 2005 

(Em milhares de reais) 
 

7. Exigível Contingencial 
 
A composição e movimentação das provisões para contingências, bem como os seus respectivos 
depósitos judiciais, que visam proteger o patrimônio de eventuais sentenças desfavoráveis, estão 
registrados e demonstrados em conformidade com a Resolução CGPC nº 5, alterada pela Resolução 
CGPC nº 10, e são como segue: 

 
  

Em 1°°°° de 
janeiro de 

2006 

Constituição 
(reversão / 

pagamentos) 
no exercício 

 
Em 31 de 

dezembro de 
2006 

    Imposto de renda na fonte – IRRF 2.130 (2.130) - 
Contingências previdenciais 20.313 3.402 23.715 
Contingências trabalhistas 827 (12) 815 
    
Total das provisões 23.270 1.260 24.530 
    
(-) Depósitos judiciais (4.830) 944 (3.886) 
    
Valor líquido de exposição 18.440 2.204 20.644 

 
O processo referente ao Imposto de renda na fonte foi ganho pela entidade em 2006, motivo pelo 
qual a provisão foi revertida. 
 
As contingências previdenciais referem-se a ações cíveis movidas em sua maioria pelos 
participantes que questionam o valor e/ou a correção dos benefícios. A entidade provisiona os 
valores em risco informados pelos advogados externos cuja probabilidade de perda seja provável. 



 17 

BANDEPREV - BANDEPE PREVIDÊNCIA SOCIAL 
 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS--Continuação 
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8.  Demonstrativo da Composição Consolidada do Exigível Atuarial 
 

 2006 2005 
      
Provisões matemáticas   
      
   Benefícios concedidos  - 657.194 
      Benefícios do plano - 657.194 
    
   Benefícios a conceder - 95.353 
      Benefícios do plano com a geração atual   
         Plano de benefício definido - 125.390 
      (-) Outras contribuições da geração atual             -  (30.037) 
    

Total do exigível atuarial  - 752.547 
 
 Conforme mencionado na Nota 1, o saldo das provisões matemáticas foi transferido para o Fundo 

Previdencial, em conexão com o processo de retirada das Patrocinadoras do Plano. 
 
9. Custeio Administrativo 
 

As despesas administrativas da Entidade são suportadas por contribuições especificas conforme taxa 
estabelecida quando da reavaliação atuarial, sendo os custos administrativos com a administração 
dos investimentos deduzidos da rentabilidade obtida em cada mês, critério esse denominado de 
“quota líquida”. E utilização do Fundo Administrativo. 

 
10. Orçamento Geral 

 
A Entidade elaborou os Orçamentos Gerais para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2006 e 
2005, de acordo com o estabelecido na Resolução do CGPC nº 5, de 30 de janeiro de 2002 e 
alterações posteriores. 

 
11. Rentabilidade dos Planos 

 
A rentabilidade líquida agregada, acumulada no exercício de 2006, obtida pela aplicação do 
patrimônio da Entidade foi de 14,71% (14,67% no exercício de 2005), utilizando o método da TIR. 
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