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MENSAGEM DA DIRETORIA

O ano de 2015 foi um dos mais desafiadores para 
a economia brasileira e mesmo assim o  OABPrev-SC 
teve a satisfação de informar aos seus participantes 
uma rentabilidade média acumulada de 14,93%, o que 
corresponde a um índice mensal de aproximadamente 
1,25%.  É importante registrar, portanto, que o número 
alcançado comprova a seriedade com que o OABPrev-
-SC trabalha pelos advogados e dependentes.

Em 2015 o OABPrev-SC teve mais um motivo para 
comemorar, que foram os 10 anos de existência, 
completados em maio, do primeiro fundo de pensão 
da advocacia brasileira, que fez de Santa Catarina a 
referência para as demais OABs do país, que copiaram 
o modelo catarinense com o aval do Conselho Federal. 
É sempre gratificante lembrar que tudo começou aqui, 
em solo catarinense.

Outro dado importante no ano que passou foi o 
crescimento de patrimônio. Os ativos do OABPrev-SC 
aumentaram 22,7%, passando de R$ 88 milhões em  

2014 para R$ 108 milhões em 2015.  Hoje são mais de 
6 mil e quinhentos participantes e 70 assistidos, que 
já podem comprovar pessoalmente a importância 
de planejar o futuro com antecedência, bem como 
veem plenamente retribuída a confiança depositada 
ao longo dos anos de contribuição.

Para 2016 as metas não mudam: crescimento com 
responsabilidade frente à missão de prosseguirmos 
construindo um fundo de pensão forte e que traduz os 
anseios de cada participante por um futuro tranquilo. E 
se hoje cada vez mais o OABPrev-SC está presente aten-
dendo às necessidades da classe em todos os sentidos, 
isso não é por acaso, mas a certeza do retorno que os 
advogados e familiares têm no seu investimento.

É por isso que nos orgulhamos de apresentar 
números que refletem uma gestão responsável e 
comprometida com nossos objetivos. Nesse relatório 
você acompanhará o trabalho desenvolvido em 2015. 
Obrigado pela confiança.

Vencendo desafios

Ezair Meurer
Diretor Presidente 
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DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014

I – BALANÇO PATRIMONIAL
em R$ mil

ATIVO
Exercício 

Atual
Exercício
Anterior

PASSIVO
Exercício 

Atual
Exercício 
Anterior

Disponível 270 139 Exigível Operacional 818 616 
  Gestão Previdencial 571 572 

Realizável 107.146 85.707   Gestão Administrativa 56 44 
  Gestão Previdencial 16 16   Investimentos 191 0 
  Gestão Administrativa 77 72 
  Investimentos 107.053 85.619 Patrimônio Social 107.203 85.865 
    Títulos Públicos 5.838 5.286   Patrimônio de Cobertura do Plano 104.865 83.895 
    Créditos Privados e Depósitos 12.417 10.610     Provisões Matemáticas 104.865 83.895 
    Fundos de Investimentos 88.798 69.723         Benefícios Concedidos 11.060 9.325 

        Benefícios a Conceder 93.805 74.569 
Pemanente 605 636 
Imobilizado 605 636   Fundos 2.338 1.971 

    Fundos Administrativos 2.338 1.971 
Total do Ativo 108.021 86.482 Total do Passivo 108.021 86.482 

II - DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL
  em R$ mil

Descrição Execício Atual Exercício Anterior Variação (%)
A) Patrimonio Social - início do exercício 85.865 71.841 19,52%

1. Adições 32.066 19.732 62,51%
(+) Contribuições Previdenciais 17.390 12.143 43,21%

(+) Resultado Positivo Líquido dos investimentos - Gestão Previdencial 13.115 6.500 101,77%

(+) Receitas Administrativas 1.375 962 42,96%

(+) Resultado Positivo Líquido dos investimentos - Gestão Administrativa 185 127 45,94%

2. Destinações -10.729 -5.708 87,96%
( - ) Benefícios -9.525 -4.685 103,31%

( - ) Constituição Líquida de Contingência - Gestão Previdencial -10 -56 -82,22%

( - ) Despesas Administrativas -1.194 -967 23,46%

3. Acréscimo/Decréscimo no Patrimônio Social (1+2) 21.337 14.024 52,15%
(+/-) Provisões Matemáticas 20.970 13.902 50,84%

(+/-) Fundos Administrativos 367 122 200,67%

(B) Patrimônio Social no Final do Exercício (A+3+4) 107.203 85.865 24,85%

III - DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO POR PLANO DE BENEFÍCIOS
em R$ mil

Descrição Execício  Atual Exercício  Anterior Variação (%)

A) Ativo Líquido - início do exercício 83.895 69.993 19,86%

1. Adições 30.740 18.954 62,18%

(+) Contribuições 17.625 12.454 41,52%

(+) Resultado Positivo Líquido dos investimentos - Gestão Previdencial 13.115 6.500 101,77%

2. Destinações -9.770 -5.052 93,39%

( - ) Benefícios -9.525 -4.685 103,31%

( - ) Constituição Líquida de Contingência - Gestão Previdencial -10 -56 -82,22%

( - ) Custeio Administrativo -235 -311 -24,51%

3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2) 20.970 13.902 50,84%

(+/-) Provisões Matemáticas 20.970 13.902 50,84%

B) Ativo Líquido - final do exercício (A+3+4) 104.865 83.895 25,00%

C) Fundos não previdenciais 2.338 1.971 18,60%

(+/-) Fundos Administrativos 2.338 1.971 18,60%
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IV - DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO POR PLANO DE BENEFÍCIOS 
 em R$ mil

DESCRIÇÃO Exercício atual Exercício Anterior Variação %
1. Ativos 107.964 86.438 24,90%

Disponível 1 91 -98,36%
Recebíveis 2.354 1.986 18,53%
Investimentos 105.609 84.361 25,19%

Títulos Públicos 5.838 5.286 10,44%
Créditos Privados e Depósitos 12.417 10.610 17,03%
Fundos de Investimento 87.354 68.465 27,59%

2. Obrigações 762 572 33,18%
Operacional 762 572 33,18%

3. Fundos não Previdênciais 2.338 1.971 18,60%
Fundos Administrativos 2.338 1.971 18,60%

5. Ativo Líquido (1-2-3) 104.865 83.895 25,00%
Provisões Matemáticas 104.865 83.895 25,00%

V - DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - (CONSOLIDADO)
  em R$ mil

DESCRIÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior Variação %

A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior 1.971 1.849 6,60%
1. Custeio da Gestão Administrativa 1.561 1.089 43,31%

1.1. Receitas 1.561 1.089 43,31%
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial 291 312 -6,67%
Custeio Administrativo dos Investimentos 112 94 18,96%
Receitas Diretas 964 546 76,54%
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos 185 127 45,94%
Outras Receitas 8 10 -16,05%

2. Despesas Administrativas 1.137 967 17,62%
2.1. Administração Previdencial 1.026 873 17,48%

Pessoal e encargos 328 298 10,03%
Treinamentos/congressos e seminários 24 32 -23,74%
Viagens e estadias 32 43 -25,64%
Serviços de terceiros 267 250 6,79%
Despesas gerais 258 215 19,91%
Depreciações e amortizações 35 35 0,98%
Tributos 81 0 100,00%

2.2. Administração dos Investimentos 112 94 18,96%
Pessoal e encargos 81 58 39,02%

Serviços de terceiros 31 36 -13,35%
4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios 56 0 100,00%
6. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-4) 367 122 200,67%
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6) 367 122 200,67%

B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+7) 2.338 1.971 18,61%

VI - DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DE BENEFÍCIOS
 R$ mil

DESCRIÇÃO Exercício atual Exercício Anterior Variação %

Provisões Técnicas (1+4) 105.435 84.466 24,83%

1. Provisões Matemáticas 104.865 83.894 25,00%

1.1. Benefícios Concedidos 11.060 9.325 18,61%

Contribuição Definida 11.060 9.325 18,61%

1.2. Benefícios a Conceder 93.804 74.569 25,80%

Contribuição Definida 93.804 74.569 25,80%

Saldo de contas - parcela participantes 93.804 74.569 25,80%

4. Exigível Operacional 571 572 -0,25%

4.1. Gestão Previdencial 571 572 -0,25%

As Notas Explicativas integram as Demonstrações Contábeis
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Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014

(em R$ mil)

Nota 1 – Contexto Operacional

O Fundo de Pensão Multipatrocinado da Ordem dos Advogados 
do Brasil, Seção do Estado de Santa Catarina - OABPREV-SC é uma 
entidade fechada de previdência complementar, constituída sob a 
forma de sociedade de previdência complementar nos termos da 
Lei Complementar n.º 109, de 29 de maio de 2001, e normas subse-
quentes. Autorizado a funcionar pela Secretaria de Previdência Com-
plementar do Ministério da Previdência Social, através da portaria nº 
125 de 08 de outubro de 2004, sem fins lucrativos, com autonomia 
administrativa e personalidade jurídica de direito privado, com a fi-
nalidade principal de administrar o Plano de Benefícios Previdenci-
ários do Advogado de Santa Catarina – PBPA. São instituidores do 
PBPA, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado de Santa 
Catarina – OAB/SC e a Caixa de Assistência dos Advogados do Esta-
do de Santa Catarina – CAASC.

O OABPREV-SC tem sede e foro na Avenida Hercílio Luz, 639 sala 211 
– Centro, Florianópolis – SC, podendo manter escritórios, agentes ou 
representações locais e regionais em qualquer parte do território na-
cional. 

O OABPREV-SC tem por objetivo executar e administrar planos de 
benefícios de natureza previdenciária, constituídos por Instituidores, 
mediante contribuição de Participantes, de Empregadores ou de am-
bos, de acordo com os regulamentos e com as leis aplicáveis. Poderá 
promover outros programas previdenciais, em caráter facultativo, me-
diante contribuição específica dos membros interessados, respeitada 
a legislação vigente. Nenhum benefício ou serviço poderá ser criado 
ou majorado sem que, em contrapartida, seja previamente estabele-
cida a respectiva receita de cobertura. 

Para a consecução de seus objetivos, a Entidade dispõe de recursos 
oriundos das Contribuições de seus participantes, de comissões e da 
remuneração dos seus ativos.

Na forma de suas disposições estatutárias e regulamentares, a entida-
de tem como finalidade principal, suplementar os benefícios previ-
denciários a que têm direito os participantes e seus dependentes, nos 
termos do regulamento do seu plano de benefício e custeios.

O plano estabelece a concessão dos seguintes benefícios: (a) aposen-
tadoria programada; (b) aposentadoria por invalidez total e perma-
nente; e (c) pensão por morte do participante ativo ou assistido.

A concessão dos Institutos está restrita aos participantes.

O participante custeia de forma facultativa contribuição destinada a 
cobrir a parcela adicional de risco, contratada pelo OABPREV-SC com 
a Mongeral S.A. Seguros e Previdência, para cobertura de morte e in-
validez permanente do participante. A cobrança dessa contribuição é 
feita pela Entidade e repassada à Seguradora, detentora do risco.

Para a consecução de seus objetivos, a Entidade dispõe de recursos 
oriundos das Contribuições de seus participantes, de comissões e 
da remuneração dos seus ativos, que obedecem ao disposto na Re-
solução CMN nº 3.792/2009, estabelecida pelo Conselho Monetário 
Nacional.

Nota 2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apre-
sentadas em atendimento às disposições legais dos órgãos norma-
tivos e reguladores das atividades das entidades fechadas de previ-
dência complementar, especificamente a Resolução CNPC nº 8, de 31 
de outubro de 2011, Instrução SPC nº 34, de 24 de setembro de 2009, 
Resolução do Conselho Federal de Contabilidade nº 1.272, de 22 de 
janeiro de 2010, que aprova a NBC ITG 2001, e as práticas contábeis 
brasileiras. 

A estrutura da planificação contábil padrão das EFPC reflete o ciclo 
operacional de longo prazo da sua atividade, de forma que a apre-
sentação de ativos e passivos, observadas as gestões previdencial, 
administrativa e o fluxo dos investimentos, proporcione informações 
mais adequadas, confiáveis e relevantes do que a apresentação em 
circulante e não circulante.

A estrutura contábil está segregada em três atividades, formando um 
conjunto de informações que caracterizam os processos destinados à 
realização das funções das Entidades Fechadas de Previdência Com-
plementar - EFPC, quais sejam:

• Gestão Previdencial – é o ambiente contábil que mantém os 
registros dos fatos econômico-financeiros diretamente rela-
cionados a contribuições e benefício previdenciários.

• Gestão Administrativa – é o ambiente contábil que mantém 
os registros dos fatos econômico-financeiros diretamente re-
lacionados a receitas e despesas administrativas.

Fluxo de Investimentos – grupo de contas contábeis destinados ao 
gerenciamento das aplicações de recursos oriundos da gestão Pre-
videncial e da gestão Administrativa. A contabilização dos eventos 
relacionados aos investimentos financeiros é efetuada em contas es-
pecíficas.

Apresentamos a seguir os demonstrativos contábeis exigidos a partir 
da Resolução CNPC nº 08, de 31 de outubro de 2011.

I -  Balanço Patrimonial – Tem como finalidade evidenciar de for-
ma consolidada os saldos das contas de Ativo, Passivo e Patrimô-
nio Social do IHPREV, ao final de cada exercício.

II -  Demonstração da Mutação do Patrimônio Social (DMPS) – 
Este Demonstrativo tem como finalidade evidenciar de forma 
consolidada as modificações sofridas pelo Patrimônio Social ao 
final de cada exercício.

III -  Demonstração da Mutação do Ativo Líquido por Plano de 
Benefícios (DMAL) – Tem como finalidade evidenciar de forma 
individualizada as modificações sofridas pelo Ativo Líquido dos 
planos de benefícios, ao final de cada exercício.

IV -  Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios 
(DAL) – Tem como finalidade demonstrar a posição do Ativo, 
Obrigações e Fundos não Previdenciais dos planos de benefícios, 
ao final de cada exercício.

V -  Demonstração do Plano de Gestão Administrativa Consoli-
dada (DPGA) – Tem como finalidade demonstrar de forma con-
solidada a atividade administrativa da entidade, evidenciando as 
alterações do fundo administrativo, ao final de cada exercício.
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VII -  Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Bene-
fícios (DPT) – Tem como finalidade evidenciar de forma indi-
vidualizada as alterações do Patrimônio de Cobertura de cada 
plano de benefícios, ao final de cada exercício.

Nota 3 – Resumo das Principais Práticas Contábeis

O resumo tem como objetivo explicar a forma de contabilização 
das operações e o que representam os valores relativos aos saldos 
existentes em 31 de dezembro de 2015 e 2014 nas diversas contas 
patrimoniais.

A escrituração contábil das operações obedece ao plano de contas 
padrão em vigor para as EFPCs, observadas as normas, os proce-
dimentos e os critérios gerais determinados pela Superintendência 
Nacional de Previdência Complementar (PREVIC).

A contabilidade do OABPREV-SC é elaborada respeitando a auto-
nomia patrimonial do plano de benefícios de forma a identificar, 
separadamente, o plano de benefícios previdenciais administrado 
pela Entidade, bem como o plano de gestão administrativa, para as-
segurar um conjunto de informações consistentes e transparentes, 
com objetivo de caracterizar as atividades destinadas à realização de 
funções predeterminadas. 

O OABPREV-SC adota métodos e critérios objetivos e uniformes ao 
longo do tempo, sendo que as modificações relevantes decorrentes 
da alteração do normativo contábil estão evidenciadas em Notas 
Explicativas, com a quantificação dos efeitos nas demonstrações 
contábeis.

Todos os lançamentos contábeis são registrados com base no Prin-
cípio da Competência, significando que na determinação do resul-
tado são computadas as receitas, as adições e as variações positi-
vas auferidas no mês, independentemente de sua realização, bem 
como as despesas, as deduções e as variações negativas, pagas ou 
incorridas no mês correspondente.

Os registros relativos a contribuições de participantes vinculados ao 
plano instituído, são escriturados com base no regime de caixa, de 
acordo com item 8.1 do anexo C da Resolução CNPC nº 08 de 31 de 
outubro de 2011.

Os principais procedimentos, normas e princípios adotados nas 
demonstrações contábeis, bem como legislação pertinente estão 
resumidas a seguir:

3.1 – Apuração do Resultado
Todos os demais lançamentos contábeis são registrados com base 
no Princípio da Competência, significando que na determinação do 
resultado são computadas as receitas, as adições e as variações posi-
tivas auferidas no mês, independentemente de sua realização, bem 
como as despesas, as deduções e as variações negativas, pagas ou 
incorridas no mês correspondente.

3.2 – Realizável
O realizável da gestão previdencial e administrativa são apresenta-
dos pelos valores de realização e incluem, quando aplicável, as varia-
ções monetárias e os rendimentos proporcionais auferidos.

3.3 – Investimentos
Os limites operacionais de aplicações dos recursos da Entidade fo-
ram estabelecidos pela Resolução do Conselho Monetário Nacional 

3.792 de 24 de setembro de 2009. Nos termos da Resolução CGPC 
nº 4, de 30 de janeiro de 2002, e alterações posteriores, os títulos e 
valores mobiliários são classificados em duas categorias, de acordo 
com a intenção de negociação da Administração na data da aquisi-
ção, atendendo aos seguintes critérios de contabilização:

a. Títulos para negociação – registra os títulos com o propósi-
to de serem ativa e frequentemente negociados, indepen-
dentemente do prazo a decorrer, os quais são contabilizados 
pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferi-
dos, e ajustados pelo valor de mercado com seus ganhos e 
perdas reconhecidos.

b. Títulos mantidos até o vencimento – registra os títulos com 
vencimentos superiores a 12 meses da data de aquisição e 
que a Entidade mantenha interesse e capacidade financei-
ra de mantê-los até o vencimento, bem como classificados 
como de baixo risco por agencia de risco do país, os quais 
serão contabilizados pelo custo de aquisição acrescidos dos 
rendimentos obtidos pela taxa intrínseca dos títulos, ajusta-
dos pelo valor de perdas permanentes, quando aplicável.

3.4 – Exigível Operacional
É demonstrado pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, 
quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações mo-
netárias incorridas.

a)  Gestão Previdencial
O realizável da gestão previdencial é apurado em conformidade 
com o regime de competência, estando representado pelos va-
lores e pelos direitos da Entidade.

b)  Gestão Administrativa
O realizável da gestão administrativa é apurado em conformi-
dade com o regime de competência, estando representado 
pelos valores a receber decorrentes de operações de natureza 
administrativa.

3.4.1 – Operações Administrativas
Em conformidade com a Resolução CGPC nº 28, de 26 de janeiro de 
2009, e Instrução SPC nº 34, de 24 de setembro de 2009, os registros 
das operações administrativas são efetuados por meio do Plano de 
Gestão Administrativa (PGA), que possui patrimônio próprio segre-
gado dos planos de benefícios previdenciais. O patrimônio do PGA 
é constituído pelas receitas (investimentos e diretas), deduzidas das 
despesas comuns e específicas da administração previdencial e dos 
investimentos, sendo as sobras ou insuficiências administrativas 
alocadas ou revertidas ao Fundo Administrativo, não caracterizando 
obrigações ou direitos aos patrocinadores, participantes e assistidos 
dos planos.

3.4.2 – Rateio das Despesas Administrativas
O registro das despesas administrativas é feito por meio de sistema 
de alocação direta, combinada com rateio de despesas comuns à 
administração previdencial.

3.4.3 – Provisões Matemáticas
As provisões matemáticas são determinadas por atuário externo, 
contratado pela Entidade, e representam os compromissos acu-
mulados no encerramento do exercício, quanto aos benefícios 
concedidos e a conceder, assegurados aos participantes ou a seus 
beneficiários, na forma prevista no regulamento do plano de be-
nefícios.
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Nota 4 – Demonstrações Contábeis

4.1 – Ativo

4.1.1 – Disponível
A denominação “disponível” é usada para designar dinheiro em cai-
xa e em bancos, bem como cheques em tesouraria e numerários em 
trânsito, em 31 de dezembro de 2015 e 2014 apresentam os seguintes 
saldos:

Descrição 2015 2014

Imediato 270 139

Bancos conta movimento 269 138

Banco do Brasil 0 2

Caixa Econômica Federal 1 0

OABCRED - SICOOB 268 136

Bancos carteira administrada 1 0

Carteira Itaú 1 0 

4.1.2 – Realizável

4.1.2.1 – Gestão Previdencial
Os saldos em outros realizáveis da gestão Previdencial referem-se a 
Imposto de Renda a Recuperar sobre recolhimento a maior e devo-
lução de contribuições ocorridas a maior. Em 2015 apresenta os se-
guintes saldos:

Descrição 2015 2014

Outros realizáveis 16 16

IRRF a compensar 16 16

4.1.2.2 – Gestão Administrativa
Registra os recursos a receber do PGA junto a empregados e a tercei-
ros e apresentava os seguintes saldos:

Descrição 2015 2014

Contas a receber 74 69

Responsabilidade de empregados - 4

Adiantamento de Férias - 4

Responsabilidade de Terceiros 74 66

Integralização de Cotas 46 46

Atualização de Cotas 28 20

Outros Realizáveis 3 3

 Impostos a compensar 3 3

4.1.2.2 – Investimento
Em 31 de dezembro de 2015 e 2014, o OABPREV-SC possuía em sua 
carteira, títulos para negociação ajustados ao valor de mercado, e 
títulos classificados na categoria “títulos mantifos até o vencimen-
to” avaliados pelo respectivos custos de aquisição, acrescidos dos 
rendimentos auferidos, os quais impactam o resultado do período, 
de acordo com artigo 3 da Resolução CGPC nº 4 de 30 de  janeiro 
de 2002.

Em 31 de dezembro os investimentos apresentam os seguintes sal-
dos:
In

Investimentos 2015 Distrib.                                                              
%

2014 Distrib.                                                              
%

Investimentos 107.053 100,00 85.619 100,00

Títulos Públicos Federais 5.838 5,45 5.286 6,17

Notas do Tesouro Nacional 5.838 5,45 5.286 6,17

Créditos Privados e Depósitos 12.417 11,60 10.610 12,39

Letras Financeiras 12.417 11,60 10.610 12,39

Bradesco 4.135 3,86 3.532 4,13

Itaú 4.137 3,86 3.533 4,13

Santander 4.144 3,87 3.544 4,14

Fundos de Investimento 88.798 82,95 69.723 81,43

Referenciado 390 0,36 101 0,12

Itaú Soberano DI LP 390 0,36 101 0,12

Multimercado 88.407 82,58 69.622 81,32

Mongeral Aegon OABPrev SC FIM 36.926 34,49 26.756 31,25

Somma OABPrev SC FI Multimercado 51.481 48,09 42.866 50,07

4.1.3 – Permanente

Os valores que compõem o imobilizado, representados pelos bens de 
uso da Entidade, estão registrados ao custo de aquisição e são depre-
ciados pelo método linear, com base na taxa anual de 10% para móveis, 
utensílios, máquinas e equipamentos, e 20% para equipamentos de in-
formática e sistemas operacionais, cujos encargos de depreciação são 
reconhecidos como uma despesa do Plano de Gestão Administrativa, 
em consonância com a Instrução SPC Nº 34, de 24 de janeiro de 2009.
Perman4

Permanente 2015 Acréscimos Depreciação 2014

Imobilizado 605 4 36 636

Bens Móveis 63 4 16 74

Computadores e Periféricos 14 4 6 15

Móveis e Utensílios 37 - 8 45

Máquinas e Equipamentos 9 - 1 10

Instalações 3 - 1 4

Bens Imóveis 542 - 20 562

Salas Comerciais - 211 344 - 16 359

Salas Comerciais - 210 199 - 4 203

4.2 – Passivo

4.2.1 – Exigível Operacional

a) Gestão Previdencial
Corresponde retenções a pagar assumidos pelo plano de benefícios 
com terceiros, mediante contrato de repasse das contribuições de risco 
e retenção de IR sobre resgates com vencimento em janeiro de 2016:

Descrição 2015 2014

Exigível Previdencial 571 573

IRRF s/ Benefícios de Renda Mensal 11 7

IRRF s/ Resgates 23 60

Adiantamento de Contribuições 2 2

Mongeral Aegon Seguros Privados 535 503

Outras exigibilidades - 1
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b) Gestão Administrativa
Correspondem aos compromissos a pagar assumidos pela Entida-
de relativos à Gestão Administrativa, assim como as retenções inci-
dentes sobre salários, fornecedores, terceiros, tributos a recolher a 
vencerem em janeiro de 2016. Em 31 de dezembro de 2015 e 2014 
apresentam os seguintes valores:

Descrição 2015 2014

Exigível Administrativo 56 44

Salários e Encargos 33 37

Fornecedores 2 -

Retenções a recolher 11 -

PIS 1 1

COFINS 5 4

TAFIC 4 2

4.2.1.1 – Exigível Contingêncial
Em 2015 foi liquidado o polo passivo de uma ação cível avaliada 
pala área jurídica, quanto ao risco, como de possível perda e, de 
acordo com a resolução acima não foi provisionada. Trata-se de 
ação cível de pagamento de pecúlio por invalidez de participante, 
coberta pela contratação de seguro.

4.2.1.2 – Exigível Investimento
Representa a transferência do saldo credor do disponível do plano 
de Benefícios, conforme exigência regulamentar.

Descrição 2015 2014

Relacionado com o disponível 191 -

4.3 – Patrimônio Social

4.3.1 – Patrimônio de Cobertura do Plano
Registra o valor das Provisões Atuariais que corresponde ao somató-
rio das contas individuais dos participantes do Plano de Benefícios 
OABPREV-SC.

Os estudos atuariais do plano de previdência são conduzidos pelo 
atuário e é o único responsável pelos cálculos e estudos atuariais, 
seja perante a massa de participantes, os órgãos públicos e a própria 
Entidade. O mesmo atuário, com base nos estudos mencionados, 
determina o valor das provisões matemáticas do plano, e emite o seu 
parecer, evidenciados no quadro VII - Demonstração das Obrigações 
Atuariais do Plano de Benefícios, de acordo com nota técnica atuarial e 
apresentam em 31 de dezembro de 2015 e 2014 os saldos:

Descrição 2015 2014

Patrimônio de Cobertura do Plano 104.865 83.895

Provisões Matemáticas 104.865 83.895

Benefícios concedidos 11.060 9.325

Contribuição Definida 11.060 9.325

Benefícios a conceder 93.804 74.569

Contribuição Definida 93.804 74.569

As provisões matemáticas de benefícios concedidos destinam-se 
à cobertura dos compromissos da Entidade com os benefícios de 
prestação continuada concedidos a seus assistidos, participantes e 
beneficiários em gozo de tais benefícios.

Benefícios a conceder representa a totalidade dos recursos efetiva-
mente acumulados pelos participantes, que não estejam em gozo 
de benefícios, referentes ao saldo atual de suas contribuições.

De acordo com o artigo 3º da Instrução PREVIC nº 12 de 13 de outu-
bro de 2014, a Entidade fica dispensada de encaminhar a Demons-
tração Atuarial - DA para à Previc, devido ao plano de benefícios ser 
constituído na modalidade contribuição definida.

4.3.2 – Fundos
O Fundo Administrativo é constituído pelas receitas (Investimentos e 
Diretas), deduzidas das despesas específicas da administração previ-
dencial e dos investimentos, sendo as sobras ou insuficiências admi-
nistrativas alocadas ou revertidas ao Fundo Administrativo. Em 31 de 
dezembro de 2015 e 2014 apresenta o seguinte saldo:

Fundo 2015 2014

Fundo Administrativo 2.338 1.971

Cobertura do Ativo Permanente 605 636

Fundo Especial de Contingências 1.122 1.335

Sobrecarga Administrativa 611 -

Por determinação da Diretoria Executiva, os fundos administrativos 
foram segregados entre Fundo Administrativo resultado da diferen-
ça entre receitas e despesas administrativas, Fundo de cobertura do 
Ativo Permanente e Fundo Especial de Contingência, formado pela 
dotação especial quando da constituição da entidade, oriunda do IA-
SASC, deduzido de despesas autorizadas pelo Conselho Deliberativo. 
Durante o exercício não houve utilização do Fundo especial, sendo a 
sua variação decorrente da atualização financeira.

4.4 – Resultado das Operações

4.4.1 – Gestão Previdencial
O resultado do plano de benefícios previdenciais no exercício é formado 
pelas adições, subtraídas as deduções por pagamentos de benefícios 
acrescidas ou deduzidas dos fluxos dos investimentos, da cobertura de 
despesas administrativas e da constituição de provisões matemáticas. 
Num plano instituído de contribuição definida, todo o resultado é dis-
tribuído aos participantes, através da constituição ou reversão de Provi-
sões Matemáticas, desta forma não há formação de superávit ou déficit.

Em 2015 em sua comemoração de 10 anos, a entidade realizou cam-
panha de adesão ao plano de benefícios e para este incentivo a cada 
R$ 100,00 aportado pelo participante a entidade colocaria em sua 
conta individual os mesmos R$ 100,00. Este valor foi custeado pelo 
Fundo Administrativo no valor total de R$ 56, mil reais e foi registrado 
em conta de cobertura/reversão de despesas administrativas para o 
plano de benefício.

Descrição 2015 2014

(+) Adições 17.625 12.454

Contribuições 17.625 12.454

( - ) Deduções -9.525 -4.685

Benefícios de Prestação Continuada -1.296 -1.078

Resgates -3.103 -2.988

Portabilidade -578 -612

Outras deduções -4.548 -7

(+/-) Constituições/Reversões de Contingências -10 -56

(+/-) Cobertura/reversão de despesas administrativas 235 311

Recursos Oriundos do PGA -56 -

Contribuições/Reembolsos 291 311

(+/-) Fluxo dos investimentos 13.115 6.500

Constituição/reversão de provisões atuariais 20.970 13.902 
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4.4.2 – Gestão Administrativa
O custeio das despesas administrativas da Entidade teve como fontes 
de recursos, valores correspondentes a taxa de carregamento inci-
dente sobre as contribuições dos participantes, custeio administrati-
vo do plano de investimentos, receitas decorrentes do rebate de taxa 
de comissão pela venda de plano de cobertura de benefícios de risco 
e rendimento das aplicações dos recursos do fundo.

As despesas necessárias à administração da entidade são registradas 
pelo Plano de Gestão Administrativa de acordo com a natureza, e o 
critério utilizado para o custeio administrativo é o custeio direto atra-
vés de rateio entre as gestões. São utilizados critérios uniformes de 
rateio, descritos em controles auxiliares.

4.4.2.1 – Custeio da Gestão Administrativa

4.4.2.1.1 – Receitas

a) Taxa de carregamento
Representa à taxa incidente sobre as contribuições dos participan-
tes e assistidos;

b) Custeio Administrativos dos Investimentos
Representa a receita da gestão advinda dos investimentos para co-
bertura das despesas administrativas dos investimentos.

c) Receitas Diretas e Outras
Registra receitas da entidade decorrentes de comissões pela inter-
mediação da cobertura de risco, pagas pela seguradora Mongeral, 
bem como remuneração de cotas.

d) Resultado Positivo dos Investimentos
Representa o resultado positivo dos investimentos dos recursos do 
Plano de Gestão Administrativa.

A soma das receitas da gestão administrativa em 31 de dezembro 
de 2015 e 2014 apresentam os seguintes saldos:

Descrição 2015 2014

Receitas 1.561 1.089

Taxa de carregamento 291 311

Custeio Administrativo dos Investimentos 112 94

Diretas e Outras Receitas 973 557

Resultado Positivo dos Investimentos 185 127

4.4.2.1.2 – Despesas
Registra a soma das despesas da gestão administrativa durante o 
exercício e está dividida em Administração Previdencial e Adminis-
tração de Investimentos.

a) Administração Previdencial
Representa a soma das despesas administrativas da gestão previ-

dencial, incluindo as despesas comuns e as despesas específicas 
do plano.

b) Administração Investimento
Representa a soma das despesas administrativas dos investimentos, 
incluindo as despesas comuns e as despesas específicas do plano.

Nota 5 – Investimentos

A administração, através da Política de Investimentos que é revisa-
da e aprovada anualmente pelo Conselho Deliberativo, determina 
diretrizes para direcionamento da aplicação dos recursos garanti-
dores das Provisões Matemáticas, bem como para classificação de 
Títulos e Valores Mobiliários.

A carteira de investimentos da Entidade tem gestão compartilhada. 
Os títulos encontram-se custodiados em instituições financeiras, 
na Central de Custódia e Liquidação de Títulos Privados - CETIP, no 
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC e na Companhia 
Brasileira de Liquidação e Custódia - CBLC.

5.1 – Fluxo dos Investimentos
O resultado dos investimentos formado pelas variações positivas, 
subtraídas das variações negativas e do custeio da gestão adminis-
trativa dos investimentos é transferido integralmente para a Gestão 
Previdencial e Gestão Administrativa na proporção da participação 
nos recursos garantidores.

A soma dos resultados dos investimentos em 31 de dezembro de 
2015 e 2014 apresentam os seguintes saldos:

Descrição 2015 2014

(+) Rendas/Variações Positivas/Negativas 13.412 6.721

(-) Cobertura Despesas Administrativas de Investimento -111.826 -94

= Apuração do Fluxo dos Investimentos 98.414 6.627

Gestão Previdencial 13.115 6.500

Gestão Administrativa 185 127

Nota 6 – Rentabilidade do plano de benefícios

A rentabilidade líquida acumulada no exercício findo em 31 de de-
zembro de 2015, obtida pela aplicação do patrimônio da Entidade, 
foi de 14,90%, calculada com base na variação da cota.

Nota 7 – PIS e COFINS

A Entidade contribui às alíquotas de 0,65% para PIS e 4% para a 
COFINS, sobre as receitas administrativas (receita bruta excluída, 
entre outros, dos rendimentos auferidos nas aplicações financeiras 
destinadas a pagamento de aposentadorias, pensão, pecúlio e de 
resgate).

Ezair José Meurer Junior 
Diretor Presidente

CPF 008.573.829-85

Marília Lima de Miranda
Contadora - CRC – RJ-087217/O-1

CPF 001.890.407-69
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QUADRO 02  - COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR APLICAÇÃO

Modalidade de Investimentos 31/12/2015 % 31/12/2014 %

RENDA FIXA 99.998.254,55 93,41% 79.197.365,96 92,41%

Letras Financeiras do Tesouro 2.813.742,89 2,63% 14.911.740,42 17,40%

Notas do Tesouro Nacional - Série B 31.881.370,47 29,78% 17.273.498,92 20,15%

Operações Compromissadas (over) 11.332.787,01 10,59% 6.105.247,82 7,12%

Certificado de Depósito Bancário 1.486.245,37 1,39% 1.012.664,87 1,18%

Letras Financeiras 41.361.941,14 38,64% 32.427.725,46 37,84%

Dep. a Prazo com Garantia Especial 1.541.846,48 1,44% 0,00 0,00%

Debêntures 1.581.778,67 1,48% 566.317,98 0,66%

Itau Soberano FI Ref. DI 390.482,45 0,36% 101.429,98 0,12%

BNY Mellon ARX liquidez FI Ref DI LP 41.898,77 0,04% 18.790,56 0,02%

Mongeral Aegon Inst. FI RF Créd. Priv. 7.243.360,80 6,77% 6.294.032,55 7,34%

FIDC Cedae Cotas sênior I 322.800,50 0,30% 485.917,40 0,57%

MULTIMERCADOS 5.340.119,11 4,99% 4.686.417,83 5,47%

FIM SOMMA Multiestratégias II 3.711.704,02 3,47% 3.265.927,91 3,81%

Plural Capital Institucional FIC FIM 1.628.415,09 1,52% 1.420.489,92 1,66%

FUNDOS EM PARTICIPAÇÕES 856.324,70 0,80% 433.807,57 0,51%

Lacan Florestal FIP 856.324,70 0,80% 433.807,57 0,51%

RENDA VARIÁVEL 878.126,83 0,82% 1.308.962,99 1,53%

Sul América Expertise II FIA 878.126,83 0,82% 1.308.962,99 1,53%

TESOURARIA -25.383,13 -0,02% 77.011,43 0,09%

Saldo em Conta Corrente + Caixa -25.383,13 -0,02% 77.011,43 0,09%

Total 107.047.442,06 100,00% 85.703.565,78 100,00%

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 2015
Conforme Resolução MPS/CNPC Nº23, de 06 de dezembro de 2006, Art.º 3, o OABPrev - SC vem por meio deste relatório, disponibilizar aos 
participantes as informações referente aos investimentos da entidade durante o ano de 2015.

QUADRO 01  - ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO

Limites de Exposição ao Segmento

SEGMENTO DE APLICAÇÃO
Programa de Investimentos 31/12/2015 % 31/12/2014 % Política de Investimentos

2015 - OABPrev-SC
Resolução 

3.792

Inferior Superior Máximo

Renda Fixa 101.022.039,12 94,37% 80.263.691,42 93,74% 67,0% 100,0% 100,0%

Renda Variável 1.482.757,35 1,39% 1.663.127,45 1,94% 0,0% 15,0% 70,0%

Investimentos Estruturados 4.568.028,72 4,27% 3.699.735,48 4,32% 0,0% 15,0% 20,0%

Investimentos no Exterior 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,0% 3,0% 10,0%

Imóveis 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,0% 0,0% 8,0%

Empréstimos a Participantes 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,0% 0,0% 15,0%

CARTEIRA TOTAL 107.072.825,19 100,00% 85.626.554,35 100,00%

Tesouraria + Conta Corrente -25.383,13 -0,02% 77.011,43 0,09%

PATRIMÔNIO TOTAL 107.047.442,06 100,00% 85.703.565,78 100,00%

Os Quadros 01 e 02 rela-
cionam o montante dos in-
vestimentos do OABPrev-SC 
com gestão terceirizada em 
31/12/2015 em reais e per-
centuais relativos ao total de 
investimentos da entidade.  
O quadro 1 segrega os in-
vestimentos por segmentos, 
considerando os limites pre-
vistos na resolução BACEN/
CMN nº 3792, bem como em 
relação aos limites aprovados 
na Política de investimentos. 
O quadro 02, demonstra a 
carteira de investimentos do 
OABPrev-SC de forma aberta.

Distribuição da Carteira

4,3%

94,3%

0,0%

1,4%

	Tesouraria + Conta Corrente        Renda Fixa       	Renda Variável        Investimentos Estruturados

Limites de Alocação por Segmento

RENDA FIXA

RENDA VARIÁVEL

ESTRUTURADOS - FIM

ESTRUTURADOS - FII

ESTRUTURADOS - FIP

INV. EXTERIOR

IMÓVEIS

POP. PARTICIPANTES

  Patrimônio 
Atual

  Limite 
Máximo

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0,0%

0,0%

94,4%

4,3%

1,4%

0,0%

0,0%

0,0%
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QUADRO 03  - DISTRIBUIÇÃO POR GESTOR TERCEIRIZADO

GESTORES 31/12/2015 %

SOMMA Investimentos 70.121.405,02 65,50%

Mongeral Aegon Investimentos 36.926.037,04 34,50%

Total dos Recursos Garantidores 107.047.442,06 100,00%

QUADRO 04  - COMPARATIVO DE RENTABILIDADE

Rentabilidade por Segmento OABPrev em % Benchmark     em % Comparativo no Ano (diferença)

Renda Fixa 15,69% INPC + 5% a.a. 16,79% -1,1 p.p (excesso)

Renda Variável -30,23% INPC + 8% a.a. 20,10% -50,33 p.p excesso)

Investimentos estruturados 16,23% INPC + 5% a.a. 16,79% -0,56 p.p (excesso)

Investimentos no Exterior - INPC + 8% a.a. 20,10% não investiu em Investimentos no Exterior

Imóveis - INPC + 5% a.a. 16,79% não investiu em Imóveis

Operações com Participantes - INPC + 8% a.a. 20,10% não investiu em Operações com Participantes

Retorno Consolidado Obtido 15,02% INPC + 5% a.a. 16,79% 89,45% do índice de referência

O índice de referência é INPC + 5%, sempre considerado o INPC defasado em um mês. Em 2015, totalizou 16,79%.  

Em 2015, a carteira de investimentos dos participantes do OABPrev-SC teve rentabilidade de 14,93%, con-

tra índice de referência de 16,79%. A palavra que melhor pode definir o ano foi “frustração”, pois foi marca-

do pelas frequentes revisões das projeções econômicas do país, sempre para uma situação mais grave e 

fragilizada. Em resumo, o ano começou cheio de esperança, dada a escolha de Dilma por nomear Joaquim 

Levy para o ministério da Fazenda.  Embora o ano tenha se iniciado com a perspectiva de que em 2015 a 

atividade seria muito fraca e a inflação alta, o governo realizaria uma série de ajustes macroeconômicos 

que teriam como contrapartida uma perspectiva positiva para os anos seguintes. Entretanto, pouco a 

pouco a gravidade do cenário político foi impedindo Levy de tomar as medidas que havia planejado. A 

situação fiscal se agravou, a atividade econômica teve um desempenho horrível e a inflação disparou. 

A Operação Lava Jato aumentou a incerteza do cenário político e jogou luz sobre graves escândalos de 

corrupção, que aumentaram a insatisfação popular com os políticos, e foi um dos motivos para uma forte 

queda dos investimentos nos setores de petróleo e de construção civil.  As agências de risco Standard & 

Poor’s e Fitch tiraram o grau de investimento do país; Levy deixou o ministério da Fazenda e o cenário 

político se tornou ainda mais incerto, com a decisão do presidente da Câmara Eduardo Cunha de acatar 

um dos pedidos de impeachment feitos contra a presidente Dilma. Assim, as perspectivas para os anos 

seguintes tºrnaram-se cada vez piores. O impacto do cenário econômico foi percebido na carteira do 

OABPrev-SC com a forte aceleração da inflação, que acarretou em um aumento do índice de referência da 

entidade. Desta maneira, o percentual da carteira alocado em CDI performou abaixo do índice de referên-

cia, embora tenha contribuído positivamente para o resultado no ano. O principal destaque negativo foi a 

performance dos ativos de renda variável. Como destaque positivo, tivemos os ativos indexados ao IPCA e 

marcados na curva. Pelo fato de a proporção destes ativos ser de mais de 70% da carteira, o descolamento 

da rentabilidade do OABPrev-SC com seu Índice de referência foi pequeno.

Retorno Acumulado no Ano

Índice Ref. (INPC + 5%)

14,93%
16,79%

Conforme previsto  pelo órgão regulador, os planos instituídos de-
vem ter seus ativos geridos integralmente por instituição autoriza-
da para referida atividade. A carteira do OABPrev-SC é  gerida pela 
SOMMA Investimentos e pela Mongeral Aegon Investimentos.
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QUADRO 05  - DESPESAS REFERENTES À ADMINISTRAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Custos Ano de 2015

Taxa de Administração -165.053,01

Taxa de Custódia -63.990,97

Cetip -30.934,30

Selic -2.542,64

Anbima -729,55

Fiscalização CVM -9.852,31

Gestão Externa -273.102,78

QUADRO 06  - EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

As despesas referentes a administração da carteira de 
investimentos, são oriundas do processo de gestão dos 
investimentos da entidades.

Custódia: Itaú Unibanco S.A.

Gestão: SOMMA Investimentos S.A. e Mongeral Aegon 
Investimentos.

Administração: Intrag DTVM. S.A

Nos retornos informados no Quadro 04 já estão deduzidos os 
custos apresentados no quadro ao lado

Evolução Patrimonial no AnoDescrição

Saldo Inicial 85.703.565,78

Contribuições Líquidas 15.932.017,25

Rentabilidade dos Ativos 5.411.859,03

Patrimônio ao Final de 2015 107.047.442,06

Administrador Tecnicamente Qualificado

Nome: YURI CARIONI ENGELKE

CPF: 053.461.109-50

Diretor Administrativo e Financeiro

Telefone (48) 3222-7440

E-mail: diretoria.financeira@oabprev-sc.org.br
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INFORMAÇÕES SEGREGADAS DE DESPESAS 
DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS

EXERCÍCIO 2014 2015 VARIAÇÃO

RUBRICAS PBPA (R$) PBPA (R$) %

PESSOAL E ENCARGOS 356.499,64 408.515,30 14,59%

GESTÃO DE CARTEIRAS 38.036,63 27.900,30 -26,65%

TAXAS BANCÁRIAS 94.150,26 106.001,00 12,59%

AVALIAÇÕES ATUARIAIS 42.914,79 31.345,56 -26,96%

VIAGENS E ESTADIAS 42.899,15 31.973,14 -25,47%

COFINS E PIS 50.637,98 72.569,88 43,31%

CUSTÓDIA 49.433,06 51.032,17 3,23%

CURSOS E TREINAMENTOS 31.758,14 24.403,10 -23,16%

MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS 18.405,64 26.075,23 41,67%

SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 56.830,80 63.650,82 12,00%

COMUNICAÇÃO, PUBLICIDADE E PROPAGANDA 31.458,10 89.557,21 184,69%

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 40.268,20 45.675,65 13,43%

CORREIOS E MALOTES 14.817,00 26.387,36 78,09%

DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 35.067,90 35.342,44 0,78%

HONORÁRIOS AUDITORIAIS 16.118,12 17.255,22 7,05%

CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS 36.156,16 31.194,85 -13,72%

DEMAIS DESPESAS NO EXECÍCIO 35.468,68 53.594,64 51,10%

TELEFONE 13.207,07 12.955,44 -1,91%

ENERGIA ELÉTRICA 5.102,45 7.301,87 43,11%

TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE 4.875,00 8.625,00 76,92%

LANCHES, REFEIÇÕES, CONFRATERNIZAÇÕES E EVENTOS 22.310,28 6.485,35 -70,93%

CONDOMÍNIO 8.082,36 8.703,06 7,68%

INTERNET 3.972,48 4.013,88 1,04%

BRINDES 6.192,43 22.735,78 267,15%

DESPESAS DIVERSAS - OUTRAS 0,00 3.037,50 100%

TOTAL DAS DESPESAS 1.054.662,32 1.216.331,75 15,33%

Florianópolis (SC), 31 de dezembro de 2015.

Marília Lima de Miranda
Contadora CRC-RJ-087217/O-1
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PARECER DO CONSELHO FISCAL
Os membros do Conselho Fiscal do OABPREV-SC, no cumprimento de suas atribuições estatutárias, depois de terem examinado o Balanço 
Patrimonial Consolidado – BP, a Demonstração da Mutação do Patrimônio Social – DMPS, a Demonstração da Mutação do Ativo Líquido – 
DMAL por plano de benefício previdencial, a Demonstração do Ativo Líquido – DAL por plano de benefício previdencial, a Demonstração 
do Plano de Gestão Administrativa – DPGA (consolidada), a Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de benefícios – DPT, as Notas 
Explicativas às Demonstrações Contábeis consolidadas; e o Parecer dos Auditores Independentes, todos relativos ao exercício de 2015, são 
de opinião de que tais documentos merecem aprovação.

Florianópolis, SC, 18 de março de 2016 

 Kliwer Schmitt  Julio Cesar de Souza

 Presidente Membro Titular

Eliane Emilia Machado Pacheco

Membro Titular

 

MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO 
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 2015

Os membros do Conselho Deliberativo do OABPrev Santa Catarina, no cumprimento de suas atribuições estatutárias, depois de terem 
examinado o Balanço Patrimonial, a Demonstração da Mutação do Patrimônio Social, a Demonstração da Mutação do Ativo Líquido por 
plano de benefício previdencial, a Demonstração do Ativo Líquido por plano de benefício previdencial, a Demonstração do Plano de Gestão 
Administrativa (consolidada), Demonstração das provisões técnicas do plano de benefícios, as Notas Explicativas às Demonstrações Contá-
beis consolidadas e o Parecer dos Auditores Independentes, todos relativos ao exercício de 2015, e acatando o Parecer do Conselho Fiscal, 
deliberaram pela aprovação.

Florianópolis, 22 de Março de 2016.

 Eni Terezinha Aragão Duarte  Patrícia Mariot Zanellato 

 Presidente  Membro Titular

 Jorge David Pacheco Rycharde Farah

 Membro Titular Membro Titular
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES 
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos Diretores, Conselheiros, Instituidores e Participantes do
Fundo de Pensão Multipatrocinado da Ordem dos Advogados do Brasil
Seccional Santa Catarina – OABPrev-SC
Florianópolis - SC

Examinamos as demonstrações contábeis do Fundo de Pensão Multipatrocinado da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Santa Ca-
tarina – OABPrev-SC, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2015 e as respectivas demonstrações da mutação 
do patrimônio social, da mutação do ativo líquido por plano de benefícios, do ativo líquido por plano de benefícios, do plano de gestão 
administrativa consolidado e das provisões técnicas do plano de benefícios, para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das 
principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis 

A Administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis a entidades reguladas pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar – CNPC, e 
pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos auditores independentes 

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores 
e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres 
de distorção relevante.

 Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações 
apresentados nas demonstrações contábeis da Entidade. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo 
a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa 
avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
contábeis da Entidade para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar 
uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Entidade.

Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas 
pela Administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

 Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Opinião

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a po-
sição patrimonial e financeira do Fundo de Pensão Multipatrocinado da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Santa Catarina – 
OABPrev-SC  em 31 de dezembro de 2015 e o desempenho de suas operações para o exercício findo naquela data, de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades reguladas pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar – CNPC.

Florianópolis, 14 de março de 2016. 

VGA AUDITORES INDEPENDENTES

 CRC/SC 618/O-2    CVM 368-9

 Lourival Pereira Amorim Deise Cristiane Pereira

 Contador CRC/SC 9.914/O-3 Contadora CRC/SC 35.736/O-2
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