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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA 

REALIZADA AOS 26 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2.021 

 
SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA RUMOS 

CNPJ nº 51.245.355/0001-81 

 
Aos vinte e seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, às 15:00 

horas, reuniram-se os membros da Diretoria Executiva da Sociedade Previdenciária 

Rumos (“Sociedade”), com sede social sita à Alameda Itapecuru, 506/Parte, 

Alphaville, no município de Barueri, Estado de São Paulo, acompanhados das Sras. 

Márcia Maria Soares de Sena e Valéria Sant’Ana Rocha, da equipe de gestão da 

Sociedade. Na qualidade de Presidente da Mesa, assumiu a direção dos trabalhos o 

Diretor Superintendente, Financeiro, de Gestão de Riscos e AETQ, que designou a 

mim, Gustavo Queiroz Haddad, para servir como Secretário da Mesa. A reunião foi 

realizada por videoconferência, conforme prevê o Art. 12 do Regimento da Diretoria 

Executiva. Verificado o quórum para início dos trabalhos, o Sr. Presidente informou 

aos presentes que, conforme já era do conhecimento de todos, a Ordem do Dia 

consistia dos seguintes itens, cuja apreciação havia sido adiada, por decisão do Sr. 

Presidente, na reunião da Diretoria Executiva da Sociedade realizada aos 18 dias do 

mês de novembro de 2.021: a) aprovação das propostas de Políticas de 

Investimentos; b) revisão do desempenho dos investimentos; c) revisão da 

conformidade dos investimentos às normas e políticas; d) revisão da execução 

orçamentária; e) avaliação dos controles internos e dos riscos resultantes; f) revisão 

da Política Contábil; e g) revisão da situação de ações e projetos. O Sr. Presidente 
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colocou então em discussão o item “a” da Ordem do Dia. Discorreu sobre as 

principais alterações propostas às Políticas de Investimentos da Sociedade para o 

quinquênio de 2.022 a 2.026, justificando-as. Esclarecidas as questões dos 

presentes e ajustadas as propostas à satisfação dos Srs. Diretores, estes decidiram, 

por unanimidade, documentar e fundamentar na Nota 27/2021 as propostas de 

Políticas de Investimentos da Sociedade para o quinquênio de 2.022 a 2.026 e 

encaminhar essa nota para a apreciação do Conselho Deliberativo da Sociedade. 

Passando ao item “b” da Ordem do Dia, o Sr. Presidente discorreu sobre os 

resultados dos investimentos da Sociedade, tudo conforme o documentado na Nota 

20/2021, enviada aos Srs. Diretores com a devida antecedência, para a sua 

preparação prévia. Esclarecidas as perguntas dos presentes, os Srs. Diretores 

decidiram, por unanimidade, aprovar sem ressalvas a referida Nota 20/2021 e 

providenciar o seu encaminhamento à apreciação do Conselho Deliberativo da 

Sociedade. Colocado em discussão o item “c” da Ordem do Dia, o Sr. Presidente 

reiterou aos presentes que a equipe de gestão da Sociedade e seus assessores 

encontraram os investimentos da Sociedade conformes às suas políticas de 

investimentos e aos limites impostos pela legislação, tudo conforme o documentado 

na Nota 22/2021, enviada aos Srs. Diretores com a devida antecedência, para a sua 

preparação prévia. Respondidas as questões dos presentes, os Srs. Diretores 

decidiram, por unanimidade, aprovar a referida Nota 22/2021 e providenciar o seu 

encaminhamento à apreciação do Conselho Fiscal da Sociedade. O Sr. Presidente 

passou então ao item “d” da Ordem do Dia e destacou as justificativas para as 

discrepâncias observadas entre o orçamento e os resultados efetivamente obtidos 
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pela Sociedade no exercício corrente, até o encerramento do seu terceiro trimestre, 

tudo conforme o documentado na Nota 19/2021, enviada aos Srs. Diretores com a 

devida antecedência, para a sua preparação prévia. Feitos os devidos 

esclarecimentos e encerrados os debates sobre o tema, os Srs. Diretores decidiram 

aprovar, por unanimidade, sem ressalvas, a referida Nota 19/2021 e providenciar o 

seu envio à apreciação dos Conselhos Fiscal e Deliberativo da Sociedade. O Sr. 

Presidente, assim, colocou em discussão o item “e” da Ordem do Dia e compartilhou 

com os presentes o resultado da avaliação dos controles internos e riscos 

resultantes da Sociedade, relativa ao primeiro semestre de 2.021, tudo conforme o 

documentado na Nota 24/2021, enviada aos Srs. Diretores com a devida 

antecedência, para a sua preparação prévia. Esclarecidas as questões dos 

presentes, os Srs. Diretores decidiram, por unanimidade, aprovar sem ressalvas a 

referida Nota 24/2021 e providenciar o seu encaminhamento à apreciação do 

Conselho Fiscal da Sociedade. Colocado em discussão o item “f” da Ordem do Dia, 

o Sr. Presidente destacou que os aprimoramentos propostos à Política Contábil da 

Sociedade, constantes de rascunho enviado aos Srs. Diretores, com a devida 

antecedência, para a sua preparação prévia, eram poucos e objetivavam maior 

simplicidade e clareza para o documento, não havendo mudança significativa quanto 

ao seu mérito. Não havendo questões dos presentes, os Srs. Diretores decidiram, 

por unanimidade, aprovar sem ressalvas a Política Contábil da Sociedade, que faz 

parte integrante desta ata, e providenciar a sua divulgação tempestiva à equipe de 

gestão da Sociedade e fornecedores de serviços terceirizados pertinentes. O Sr. 

Presidente passou, assim, ao último item da Ordem do Dia. Compartilhou com os 
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presentes o progresso na solução das pendências de conciliação de contas 

contábeis, com o cumprimento por larga margem da meta que a equipe de gestão 

da Sociedade se impôs de solução de todas essas pendências em prazo inferior a 

180 dias, tudo conforme o documentado na Nota 23/2021, enviada aos Srs. 

 

Diretores com a devida antecedência, para a sua preparação prévia. Esclareci que 

esse progresso foi obtido pela investigação e solução individual de toda e cada 

pendência anteriormente identificada. Não havendo questões dos presentes, os Srs. 

Diretores decidiram aprovar, sem ressalvas, por unanimidade, a referida Nota 

23/2021 e providenciar o seu encaminhamento aos Conselhos Fiscal e Deliberativo 

da Sociedade. Finda a Ordem do Dia, o Sr. Presidente franqueou a palavra aos 

presentes. Como nada mais tínhamos a tratar, determinou o Sr. Presidente que 

fosse lavrada esta ata, a qual, lida e achada conforme, foi assinada pelos Srs. 

Diretores e pelo Secretário da Mesa. Barueri, 26 de novembro de 2.021. 

 

 

 

 

 
 

 

Gustavo Queiroz Haddad Alexandre Garcia de Carvalho 

 

Diretor Executivo e Diretor Executivo 

 

Secretário da Mesa e Presidente da Mesa 
 

 

 

 
 

 
Ana Cristina Teixeira de Castro Piovan 

Diretor Executivo 
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Política Contábil 

 

 
Sociedade Previdenciária RUMOS 

CNPJ 51.245.355/0001-81 
Aprovada pela Diretoria Executiva em 26/11/2021 
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1. OBJETIVO 

 

Descrever a estrutura de gestão e controle da contabilidade da SOCIEDADE 

PREVIDENCIÁRIA RUMOS observando as regulamentações aplicáveis e 

melhores práticas de mercado, em cumprimento a Instrução Previc nº 31 de 20 de 
agosto de 2020, que no seu Capítulo II, Parágrafo Único, estabelece: 

 

Parágrafo único. É de responsabilidade das EFPC a definição de política contábil 

considere as peculiaridades da entidade, bem como a natureza de suas operações, 
devendo ser efetuada com critérios consistentes e verificáveis, em observância às 

Normas Brasileiras Contabilidade que contemple sua gestão de riscos e o 
tratamento das provisões, ativos e passivos contingentes. 

 

2. PÚBLICO-ALVO 

 
Esta política aplica-se à SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA RUMOS. 

 

3. INTRODUÇÃO 

 

A contabilidade da SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA RUMOS é a área responsável 

por registrar os eventos ocorridos nos períodos de funcionamento e por realizar 
controles que proporcionem informações essenciais à tomada de decisão por seus 

administradores. 

 

Em decorrência da importância dos dados e impactos causados pelo processo 

contábil, cabe a elaboração da referida política para descrever a base que sustenta 
os procedimentos adotados. 

 

A contabilidade emite os seguintes relatórios para cumprimento das 

regulamentações em vigor e para análise e tomada de decisões de seus usuários, 
nas periodicidades indicadas a seguir: 

 
Mensal 

 
I - Balancete do Plano de Benefícios: demonstrativo contábil para registro do 

patrimônio e da mutação patrimonial do plano de benefícios, de caráter 
previdencial ou assistencial, administrado pela EFPC; 

II - Balancete do PGA: demonstrativo contábil para registro do patrimônio e do 
resultado do PGA (1); e 

III - Balancete Consolidado: demonstrativo contábil de consolidação do patrimônio 

e das mutações patrimoniais dos planos de benefícios, de caráter previdencial e 
assistencial, e do PGA, evidenciando os procedimentos contábeis adotados; 
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Anual 

 

I - Balanço Patrimonial Consolidado, apresentando a posição financeira e 

patrimonial da entidade no final do exercício, comparativa com exercício anterior; 

II - Demonstração da Mutação do Patrimônio Social - DMPS, de forma consolidada, 
apresenta a variação do Patrimônio da entidade de maneira consolidada e 

comparativa com exercício anterior; 
III - Demonstração do Plano de Gestão Administrativa - DPGA, de forma 

consolidada, apresentando a variação do Patrimônio do PGA (Plano de Gestão 
Administrativa) da entidade de maneira consolidada e comparativa com o exercício 

anterior; 
IV - Demonstração do Plano de Gestão Administrativa - DPGA, por plano, 

apresentando a variação do Patrimônio do PGA (Plano de Gestão Administrativa) 
da entidade por plano e comparativa com o exercício anterior (facultativa); 

V - Demonstração do Ativo Líquido - DAL, por plano de benefícios previdencial, 
mescla a posição financeira do plano de benefícios com a composição patrimonial 

para batimento do ativo líquido, comparativa com o exercício anterior; 
VI - Demonstração da Mutação do Ativo Líquido - DMAL, por plano de benefícios 

previdencial, apresentando a variação do patrimônio do plano de benefícios, 

comparativa com o exercício anterior; 
VII - Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios - DPT, por 

plano de benefícios previdencial, apresentando a posição financeira do patrimônio 
social e exigível do plano de benefícios, comparativa com o exercício anterior; e 

VIII - Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis consolidadas, detalhando 
informações sobre os fundamentos da preparação das demonstrações contábeis e 

as políticas contábeis específicas utilizadas. 

 

4. DIRETRIZES 

Critérios 

No processo contábil da SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA RUMOS são adotados 

critérios específicos, baseados nas resoluções em vigor e relatórios internos, 

sendo: 
o Gestão Previdencial e Investimentos – são aplicadas as regras das 

legislações vigentes, guia de melhores práticas da Previc e 
regulamentações internas elaboradas pela entidade, tais como: 
regulamento do plano de benefícios, plano de custeio anual e política de 
investimentos. 

 
o Gestão Administrativa – são aplicadas as regras das legislações 

vigentes, guia de melhores práticas da Previc e regulamentações internas 
elaboradas pela entidade, tais como: regulamento do PGA (Plano de 
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Gestão Administrativa), plano de custeio e orçamento anual aprovado 

pelo Conselho Deliberativo. 

 
o Rateio das Despesas Administrativas – conforme deliberação 

destacada no orçamento anual elaborado pela entidade. 

 
o Custeio administrativo – conforme deliberação destacada no 

orçamento anual e plano de custeio (Parecer Atuarial). 

 
o Eliminações – aplicada a regra da legislação vigente que determina a 

consolidação de saldos nas informações divulgadas nos balancetes e 
demonstrativos contábeis consolidados. São passiveis de eliminação, 
entre outras, “Compensações de Fluxos Previdenciais”, “Participação no 
PGA”, “Participação no Fundo Administrativo PGA” além de valores a 
pagar e a receber entre planos. 

 

o Impostos 

 

I. Imposto de Renda 
 

Em 29 de dezembro de 2004 foi editada a Lei n° 11.053, que revogou a Medida 
Provisória n° 2.222, de 04 de setembro de 2001, e introduziu alterações no 

sistema de tributação dos planos de benefícios de caráter previdenciário. 
Conforme previsto no artigo 5° dessa Lei, a partir de 01 de janeiro de 2005, 

ficaram dispensados a retenção na fonte e o pagamento em separado do imposto 

de renda sobre os rendimentos e ganhos auferidos nas aplicações de recursos das 
provisões, reservas técnicas e fundos de planos de benefícios de entidade de 

previdência complementar. 

 
II. PIS e COFINS 

 

São as contribuições calculadas às alíquotas de 0,65% para o PIS e 4% para a 

COFINS, sobre as receitas administrativas (receita bruta excluída, entre outros, 
dos rendimentos auferidos nas aplicações financeiras destinadas a pagamentos de 

benefícios de aposentadoria, pensão, pecúlio e de resgate). 
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Contingências 

 

Aplicam-se as regras das resoluções vigentes e guia de melhores práticas da 

Previc, sendo observada a necessidade de recolhimento por vias judiciais, quando 

aplicável, e as devidas atualizações dos valores. 
Para as provisões de passivos contingentes a Entidade utiliza as definições do 

Pronunciamento Técnico CPC 25, conforme definições a seguir: 

 

– Prováveis: para os quais são constituídas provisões; 
– Possíveis: somente são divulgados sem que sejam provisionados; e 

– Remotas: não requerem provisão e divulgação. 

 
Plano de contas 

 
O plano de contas vigente é formado por codificação alfanumérica, sendo a parte 

numérica formada por treze dígitos, enquanto a parte alfabética destina-se à 
descrição da conta. 

 
A planificação contábil padrão da entidade está estruturada em: contas sintéticas, 

sendo estas consolidadoras, e contas analíticas, sendo estas de abertura gerencial 
abaixo da conta sintética. 

 

Esta codificação sintética não poderá, em hipótese alguma, ser alterada pela 

SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA RUMOS, conforme determinam os órgãos 

reguladores. 

 

Fechamento Contábil 

 
No fechamento contábil da SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA RUMOS são 

adotados procedimentos operacionais específicos que consistem em validar 
informações recebidas das áreas parceiras ou disponibilizadas pela entidade, a 

partir de conciliações devidamente documentadas, a fim de garantir a consistência 

das informações e o embasamento necessário para os registros contábeis. 
Podemos segregar os procedimentos operacionais em: 

 
o Financeiro – conciliação elaborada com base nos extratos disponibilizados 

pelos bancos e as respectivas provisões registradas pelas áreas responsáveis 
(investimentos, arrecadação, folha previdencial, administrativo etc.). 

 
o Administrativo – conciliação elaborada com base nas notas fiscais / 

documentos suportes utilizados para registro contábil das despesas e 
validação dos movimentos de liquidação financeira. 

 
o Investimentos / Permanente / Empréstimos (operações com 

participantes) – conciliação elaborada com base nos relatórios 
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disponibilizados pelos custodiantes das carteiras de investimento, tais como 

Carteira Diária e Demonstrativo de Caixa, além de suportes oficiais 

devidamente consistidos pelas áreas responsáveis como no caso do 
Permanente e Empréstimos, para análise da composição e evolução do Ativo 

Investido (atualização, amortização etc.). 

 
o Contingências – conciliação elaborada com base nos controles específicos 

de cada contingência, respeitando os critérios de avalição estabelecidos nos 
processos judiciais e quando necessário recebimento periódico de relatórios 
das consultorias jurídicas para devida atualização. 

 
o Arrecadação – conferência dos registros contábeis com base nos relatórios 

suportes oficiais devidamente consistidos pela área responsável, observando 
os critérios estabelecidos na legislação vigente como por exemplo: 
passagem nula no plano previdencial para as contribuições administrativas 
registradas no PGA da entidade. 

 
o Folha de Benefícios - conferência dos registros contábeis com base nos 

relatórios suportes oficiais devidamente consistidos pela área responsável, 
observando a conciliação dos pagamentos e recolhimento de impostos. 

 
o Patrimônio Social – conferência dos registros contábeis com base nos 

relatórios suportes oficiais devidamente consistidos pela área responsável. 

 
o Finalização do Balancete – após validação de todas as informações 

registradas na contabilidade, o balancete é devidamente conciliado com base 
nas regras estabelecidas nas legislações vigentes e enviado para a Previc via 
site disponibilizado pelo órgão regulador. 

 

5. METODOLOGIA E CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DOS RISCOS 

 

Anualmente, a equipe de gestão da RUMOS identifica e avalia os riscos de 

quaisquer naturezas aos quais a entidade está sujeita, conforme sua probabilidade 

de incidência e impacto. A identificação e avaliação dos riscos é submetida à 
aprovação dos Conselhos Fiscal e Deliberativo da entidade. Controles internos 

apropriados são então estabelecidos para mitigar tais riscos. Semestralmente, os 

controles internos são avaliados quanto à sua efetividade e os riscos resultantes 
após a sua aplicação são apurados. O Conselho Fiscal da entidade revê os 

resultados da gestão de riscos, manifestando-se de maneira formal, 
semestralmente, sobre a sua adequação. Essa manifestação semestral, por sua 

vez, é revista e aprovada pelo Conselho Deliberativo da entidade, nos termos da 
resolução CGPC nº 13 de 01/10/2004. 
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6. RESPONSAVEIS PELO DOCUMENTO 

 

Etapas Responsável 

Elaboração Sociedade Previdenciária RUMOS 

Aprovação do contador 
responsável 

Rodrigo Prado 

Diretor(a) Responsável Alexandre Garcia de Carvalho 

 

Prazo de revisão: até 01/2023 
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