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Relatório Da Administração
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias vigentes, apresentamos a V.Sas. as Demonstrações Contábeis relativas ao Exercício de 2017 e as respectivas compara-
ções com as Demonstrações Contábeis de 2016, acompanhadas das Notas Explicativas, Parecer da Auditoria Atuarial Independente e Relatório dos Auditores Independentes 
sobre as Demonstrações Contábeis. Conforme podemos avaliar por estes dados ora demonstrados e que representam uma garantia a todos os nossos Associados ou Benefi-
ciários. O objetivo da Administração da SCMS é manter o seu campo de atuação com a continuidade do equilíbrio econômico e financeiro, onde está sendo cumprido. 
Caxias do Sul, 31 de Dezembro de 2017. Diretoria

ATIVO - R$ 31/12/2017 31/12/2016
Circulante 44.130.604,47 27.745.570,03
Disponível 53.706,80 9.680,77
Caixa e Bancos 53.706,80 9.680,77
Aplicações C/Ne4 43.144.336,14 26.872.574,18
Títulos de Renda Fixa - Privados 28.420.545,42 22.837.050,27
Títulos de Renda Fixa - Públicos 10.313.602,02 0,00
Títulos de Renda Variável 324.465,34 235.559,28
Quotas de Fundos de Investimentos 4.085.723,36 3.799.964,63
Créditos das Oper. C/Prev.compl. 700.690,69 606.483,44
Valores a Receber- Prev. Compl. 700.690,69 606.483,44
Títulos e Créditos A Receber 231.424,46 255.985,14
Créditos a Receber 97.367,07 99.037,29
Créditos Tributários e Previdenciários 0,00 1.000,00
Adiantamentos Administrativos 550,00 400,00
Outros Créditos 133.507,39 155.547,85
Despesas Antecipadas 446,38 846,50
Despesas Operacionais Antecipadas 446,38 846,50
Ativo Não Circulante 5.917.545,71 15.295.557,31
Realizável a Longo Prazo 0,00 9.361.335,81
Aplicações C/Ne4 0,00 9.361.335,81
Títulos de Renda Fixa - Públicos 0,00 9.361.335,81
Investimentos C/Ne5 5.626.819,82 5.633.468,47
Imóv. Destin. a Renda - Imóv. Urbanos 5.626.819,82 5.633.468,47
Imobilizado C/Ne5 290.725,89 300.753,03
Imóveis de Uso Próprio 249.506,04 254.186,91
Bens Móveis 37.780,33 37.562,32
Outras Imobilizações 3.439,52 9.003,80
Total do Ativo 50.048.150,18 43.041.127,34

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DEZEMBRO DE 2017

PASSIVO - R$ 31/12/2017 31/12/2016
Circulante 1.073.051,51 1.349.009,16
Contas a Pagar 340.594,48 271.282,67
Obrigações a pagar 231.240,30 167.564,96
Imp. e Encargos Sociais a Recolher 32.104,98 30.290,97
Encargos Trabalhistas 51.792,18 48.848,35
Impostos e Contribuições 25.457,02 24.578,39
Débitos de Oper. C/Prev.compl. 1.533,87 1.361,16
Constribuições a Restituir 16,56 0,00
Operações de Repasses 1.517,31 1.361,16
Depósitos de Terceiros 0,00 117.988,16
Outros Depósitos 0,00 117.988,16
Provisões Técnicas - Prev.
complementar C/Ne6 717.163,17 946.369,97
Planos Bloqueados 3.357,18 4.191,55
Prov.de Sinistros a Liquidar 481,10 584,18
Prov.de Sinistros Ocor.mas N/ Avisados 2.698,79 3.516,54
Outras Provisões Técnicas 177,29 90,83
Planos Não Bloqueados 713.805,99 942.178,42
Prov.de Prêmios Não Ganhos 0,00 25.105,96
Prov.de Sinistros a Liquidar 422.028,09 586.793,45
Prov.de Sinistros Ocor.mas N/Avisados 247.200,49 303.176,23
Outras Provisões Técnicas 44.577,41 27.102,78
Outros Débitos 13.759,99 12.007,20
Provisões Cíveis C/NE7 13.759,99 12.007,20
Passivo Não Circulante 667.719,25 658.655,86
Prov. Técn. - Prev.complem. C/Ne6 667.719,25 658.655,86
Planos Bloqueados 58.527,13 53.187,33
Prov.Matem. de Benef.a Conceder 58.527,13 53.187,33
Planos Não Bloqueados 609.192,12 605.468,53
Prov.Matem. de Benef.a Conceder 609.192,12 605.468,53
Patrim. Líq.-Ents.de Prev.compl.-Sfl 48.307.379,42 41.033.462,32
Patrimônio Social 36.255.818,01 28.989.999,12
Reservas de Reavaliação 4.413.699,96 4.517.831,76
Res. de Reten.de Superávits C/NE8 233.764,50 245.697,03
Ajustes de Avaliação Patrimonial 2.270,68 14.115,52
Super./Déficits Acumulados C/NE9 7.401.826,27 7.265.818,89
Total do Passivo 50.048.150,18 43.041.127,34

As notas explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis

31/12/2017 31/12/2016
Contribuições P/Cobertura de 
Riscos C/Ne10 6.245.486,95 5.496.719,83
Receitas de Contrib.-Pl.bloq. 2.426,36 2.757,95
Planos de Pecúlio - Capitalização 2.426,36 2.757,95
Rec. de Contrib.-Pl.n/Bloqueados 6.243.060,59 5.493.961,88
Planos de Pecúlio - Repartição 
Simples/ Capitalização 6.243.060,59 5.493.961,88
Variações das Prov.Técnicas (1.518,52) (14.155,67)
Variações das Provisões Técnicas - 
PMBAC /RVNR /PDR (1.518,52) (14.155,67)
Sinistros Ocorridos (336.534,36) (624.649,96)
Despesas Com Benefícios (498.955,15) (570.465,23)
Planos de Pecúlio (498.955,15) (570.465,23)
Var.da Prov.Sin. Ocorridos mas N/ 
Avisados -IBNR 56.793,49 (54.184,73)
Var.da Prov.Sin. IBNER - Ajuste PSL 105.627,30 0,00
Outras Rec./Desp. Operacionais 20.034,80 (69.527,19)
Outras Receitas Operacionais 108.485,12 50.298,38
Outras Despesas Operacionais (88.450,32) (119.825,57)
Despesas Administr. C/Ne10 (2.349.035,73) (2.061.193,41)
Despesas Com Tributos C/Ne10 (407.400,16) (393.264,21)
Resultado Financeiro C/Ne10 3.186.214,23 3.872.535,71
Receitas Financeiras 3.922.665,75 4.532.887,66
Despesas Financeiras (736.451,52) (660.351,95)
Resultado Patrimonial 928.933,95 971.121,01
Receitas c/Imóveis de Renda 1.313.003,31 1.352.134,98
Despesas c/Imóveis Destinado à  
Renda ou Venda (384.069,36) (381.013,97)
Resultado Operacional   7.286.181,16   7.177.586,11
Ganhos ou Perdas Com Ativos 
Não Correntes (419,22) 0,00
Resultado Líquido no Exercício 7.285.761,94 7.177.586,11
    As notas explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - R$

31/12/2017 31/12/2016
Atividades Operacionais
Receb. de prêm. de seg., contrib. de 
previd. e taxas de gestão e outras 6.205.003,05 5.410.929,60
Outros recebimentos operacionais 
(Salvados, Ressarc. e outros) 1.315.123,05 1.359.780,29
Pagamentos de sinistros, benefí-
cios, resgates e comissões (506.507,78) (579.543,08)
Pagam.de despesas e obrigações (2.199.385,68) (2.013.214,66)
Outros pagamentos operacionais (225.663,66) (135.142,43)
Receb. de Juros e Dividendos 5.368,98 4.150,98
Caixa Ger./(Cons.) pelas Oper. 4.593.937,96 4.046.960,70
Impostos e Contribuições Pagos (779.003,25) (627.006,85)
Aplicações (27.245.000,00) (24.796.803,63)
Vendas e Resgates 23.614.841,96 21.554.486,53
Caixa Líquido Gerado/(Cons.) 
nas Ativ. Operacionais 184.776,67 177.636,75
Atividades de Investimento
Pagamento pela Compra: (140.750,64) (186.708,72)
Investimentos (128.536,00) (171.695,71)
Imobilizado (12.214,64) (15.013,01)
Caixa Líquido Gerado/(Cons.) 
nas Ativid. de Investim. (140.750,64) (186.708,72)
Aumento/(Redução) Líquido(a) 
de Caixa e Equival. de Caixa 44.026,03 (9.071,97)
Caixa e Equivalentes de Caixa 
no Início do Exercício 9.680,77 18.752,74
Caixa e Equivalentes de Caixa 
no Final do Exercício 53.706,80 9.680,77
Aumento (Dimin.) Nas Aplicações 
Financeiras - Recursos Livres 6.379.288,06 6.447.171,42

As notas explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis

 DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - MÉTODO DIRETO 

31/12/2017 31/12/2016
Resultado Líquido do Exercício 7.285.761,94 7.177.586,11
Variação de Reservas de Reavaliação 104.131,80 104.131,80
Ajuste de Avaliação Patrimonial (11.844,84) (5.419,58)
Resultado Abrangente do Exercício 7.378.048,90 7.276.298,33
   As notas explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis  

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE - R$

Nota 1 - Contexto Operacional: Entidade Aberta de Previdência 
Complementar - Sem Fins Lucrativos, tem como objetivo operacional 
da instituição, operação e manutenção de planos de previdência pri-
vada, em todo território Nacional, conforme legislação em vigor. Nota 
2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis: As demonstra-
ções contábeis estão sendo apresentadas de acordo com as práticas 
contábeis emanadas da legislação societária brasileira, adotando e 
incorporando as alterações promovidas pela Lei nº. 11.638/07, Lei nº. 
11.941/09 e Circular SUSEP nº 517 de 30/07/2015 e Circular SUSEP 
nº 521 de 24/11/2015 e suas alterações, além das normas e instru-
ções do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP e da Supe-
rintendência de Seguros Privados - SUSEP. As demonstrações con-
tábeis estão de acordo com o Plano de Contas das Entidades 
Abertas de Previdência Complementar instituído pela Resolução 
CNSP nº 321, de 15/07/2015 e normatização complementar da SU-
SEP. Nota 3 - Principais Práticas Contábeis:  a) - Apuração dos 
Resultados - As receitas e despesas foram contabilizadas pelo regi-
me de competência. b)  Aplicações - Correspondem à Títulos de 
Renda Fixa Privados e Públicos demonstrados ao custo de aquisi-
ção,acrescido dos rendimentos auferidos no período e Títulos de 
Renda Variável que são as Ações de Terceiros registradas ao preço 
de mercado. c) - Depreciação - As depreciações dos Bens do Ativo 
Imobilizado, passíveis de desgastes são determinadas pelo método 
linear de acordo com as taxas usuais. d) - Imobilizado - Esta demons-
trado pelo custo de aquisição mais reavaliação,ajustado por depre-
ciações acumuladas em conformidade com a legislação em vigor. e) 
- Eventos Subseqüentes - A Sociedade Caxiense de Mútuo Socorro 
avaliou os eventos subsequentes até 22 de fevereiro de 2018, que é 
a data da aprovação das demonstrações contábeis pela Diretoria da 
Entidade. f) - Moeda Funcional e Moeda de Apresentação - As De-
monstrações Contábeis foram elaboradas em Reais (R$), que é a 
moeda funcional e de apresentação da Sociedade Caxiense de Mú-
tuo Socorro. g) - Redução ao valor Recuperável de Ativos e Ativo 
Imobilizado - A Entidade efetuou estudos de apuração do Valor Re-

Patrimônio  
Social Reservas Ajuste Tvm

Superávits Ou  
Déficits  

Acumulados Total
De 

Reavaliação
De Retenção 

de Superávits
Saldos em 31/12/2015 23.347.228,22 4.621.963,56 229.798,01 19.535,10 5.642.770,90 33.861.295,79
Reserva de Reavaliação 0,00 (104.131,80) 0,00 0,00 104.131,80 0,00
Realização 0,00 (104.131,80) 0,00 0,00 104.131,80 0,00
Títulos E Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 (5.419,58) 0,00 (5.419,58)
Superávit/Déficit Do Período 0,00 0,00 0,00 0,00 7.177.586,11 7.177.586,11
Proposta P/Destinação Do Superávit 5.642.770,90 0,00 15.899,02 0,00 (5.658.669,92) 0,00
Reservas para Contingências de Benefícios 0,00 0,00 15.899,02 0,00 (15.899,02) 0,00
Outros 5.642.770,90 0,00 0,00 0,00 (5.642.770,90) 0,00
Saldos em 31/12/2016 28.989.999,12 4.517.831,76 245.697,03 14.115,52 7.265.818,89 41.033.462,32
Reserva de Reavaliação 0,00 (104.131,80) 0,00 0,00 104.131,80 0,00
Realização 0,00 (104.131,80) 0,00 0,00 104.131,80 0,00
Títulos e Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 (11.844,84) 0,00 (11.844,84)
Superávit/Déficit Do Período 0,00 0,00 0,00 0,00 7.285.761,94 7.285.761,94
Proposta P/Destinação Do Superávit 7.265.818,89 0,00 (11.932,53) 0,00 (7.253.886,36) 0,00
Reservas para Contingências de Benefícios 0,00 0,00 (11.932,53) 0,00 11.932,53 0,00
Outros 7.265.818,89 0,00 0,00 0,00 (7.265.818,89) 0,00
Saldos em 31/12/2017 36.255.818,01 4.413.699,96 233.764,50 2.270,68 7.401.826,27 48.307.379,42

As notas explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO - R$

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 - EM R$
cuperável de Ativos(teste de Impairment) e avaliação da vida útil dos 
bens no exercício apresentado, conforme previsto no Art.167/170 da 
Circular Susep 517 de 30/07/2015 e alterações posteriores, NBC TG 
01 (R3) Redução ao Valor Recuperável de Ativos e NBC TG 27 (R3) 
Ativo Imobilizado, e não identificou indicadores que pudessem redu-
zir o valor recuperável dos Ativos. CONTAS DO ATIVO: Nota 4 - 
Aplicações: Os títulos e valores mobiliários estão classificados con-
forme segue: a) Disponíveis para negociação: Quotas de Fundos 
de Investimentos; a rentabilidade esta baseada na valorização dos 
recursos em carteira dos ativos relacionados a cada Fundo. Os Fun-
dos estão atualizados pelo valor das quotas e rendimentos: R$ 
4.085.723,36 b) Disponíveis para venda: Ações de Terceiros, Le-
tras do Tesouro Nacional - LTN’s e Letras Financeiras do Tesou-
ro - LFT’s; Ações de Companhias Abertas, estão avaliadas pela sua 
cotação média do último dia do mês p/ Bolsa de Valores de São 
Paulo- BOVESPA : R$ 324.465,34 Letras do Tesouro Nacional - LTN 
- título público de emissão do Tesouro Nacional prefixado, a rentabi-
lidade é pré-determinada pelo preço de compra do título e o prazo 
para seu vencimento: Vencimento em 01/01/2018 , em número de 
1.439 , c/ prazo, c / ajuste de Mercado: R$ 1.438.617,11 Letras Fi-
nanceiras do Tesouro - LFT - título público de emissão do Tesouro 
Nacional, pós-fixado, a rentabilidade é determinada através da varia-
ção da taxa Selic, definida pelo Banco Central do Brasil: Vencimento 
em 01/03/2018, em número de 274 , c/ prazo, c / ajuste de Mercado: 
R$ 2.543.667,22 Vencimento em 01/03/2018, em número de 182 , c/ 
prazo, c / ajuste de Mercado: R$ 1.689.589,18 Vencimento em 
01/03/2018, em número de 500 , c/ prazo, c / ajuste de Mercado - N/
vinculada as Provisões Técnicas: R$ 4.641.728,51 Conforme NOTA 6 
- letra b, as LTN’s e LFT’s fazem parte da Cobertura das Provisões 
Técnicas. c) Disponível no vencimento: Certificados de Depósi-
tos Bancários - CDB’s, estão classificados no Curto Prazo, com 
registro na Cetip e rendimento mensal de 100,00% a 104,50% do 
CDI: R$ 28.420.545,42.

Movimentação  dos Títulos e Valores Mobiliários: 

Aplicações
Saldo em 

31/12/2016 Aplicações
Resgates/ 

IRRF- Desval.
Rendimentos 
/Atualizações

Ajuste 
TVM

Saldo em 
31/12/2017

Percentual 
Aplicado

Quotas de Fundos 3.799.964,63 – (52.167,85) 337.926,58 – 4.085.723,36 9%
LTN’s / LFT’s 9.361.335,81 – – 964.111,05 (11.844,84) 10.313.602,02 24%
Ações 235.559,28 – (87.556,21) 176.462,27 – 324.465,34 1%
CDB’s 22.837.050,27 27.245.000,00 (24.100.183,42) 2.438.678,57 – 28.420.545,42 66%
Total Aplicado: 36.233.909,99 27.245.000,00 (24.239.907,48) 3.917.178,47 (11.844,84) 43.144.336,14 100%

31/12/2017 31/12/2016
Recursos Livres Fundos - Letras - Cdb’s - Ações 37.261.761,17 30.956.645,23
Recursos Vinculados Letras (Lft’s E Ltn’s) - Ações 5.882.574,97 5.277.264,76
Recursos Livres Imóveis (Líquido Depreciação) 5.876.325,86 5.887.655,38
Nota 5 - Investimentos e Imobilizado: Composição:
Investimentos CUSTO DEPRECIAÇÃO SLD LÍQ. DEZ-2017 SLD LÍQ. DEZ-2016
Imóveis Dest. a Renda 6.952.243,48 (1.325.423,66) 5.626.819,82 5.633.468,47
Total 6.952.243,48 (1.325.423,66) 5.626.819,82 5.633.468,47
Imobilizado CUSTO DEPRECIAÇÃO SLD LÍQ. DEZ-2017 SLD LÍQ. DEZ-2016
Imóveis Uso Próprio 311.542,89 (62.036,85) 249.506,04 254.186,91
Equipamentos 84.410,56 (58.030,04) 26.380,52 27.198,41
Móveis, Máq.Utens. 88.885,07 (77.485,26) 11.399,81 10.363,91
Outras Imobilizações 64.259,68 (60.820,16) 3.439,52 9.003,80
Total 549.098,20 (258.372,31) 290.725,89 300.753,03
MOVIMENTAÇÕES:
Investimentos Saldo31/12/16 Aquisições Baixas Depreciações Saldo31/12/17
Imóveis Dest.Renda 5.633.468,47 127.311,85 – (133.960,50) 5.626.819,82
Total 5.633.468,47 127.311,85 – (133.960,50 5.626.819,82
Imobilizado Saldo31/12/16 Aquisições Baixas Depreciações Saldo31/12/17
Imóveis Uso Próprio 254.186,91 1.224,15 – (5.905,02) 249.506,04
Equipamentos 27.198,41 9.435,75 (868,70) (9.384,94) 26.380,52
Móveis,Máq. Utens. 10.363,91 2.778,89 – (1.742,99) 11.399,81
Outr. Imobilizações 9.003,80 – – (5.564,28) 3.439,52
Total 300.753,03 13.438,79 (868,70) (22.597,23) 290.725,89
CONTAS DO PASSIVO  Nota 6 - Provisões Técnicas a) - Constituição - A elaboração das Provisões Técnicas estão sob a responsabilidade 
do Atuário contratado pela Entidade, Sr.Carlos Henrique Radanovitsck -MIBA 1213. As Provisões estão de acordo com as Resoluções e 
Circulares em específico a Resolução CNSP Nº 321 de 15/07/2015 e suas alterações conforme Resolução CNSP Nº 360 de 20/12/2017 e 
Circular Susep Nº 517 de 30/07/2015 com suas alterações posteriores , dispõem sobre critérios para constituição das Provisões Técnicas. 
b) - Cobertura - As provisões técnicas estão suficientemente cobertas por títulos de renda fixa-públicos LFT’s e LTN’s, Ações . Tais bens 
garantidores encontram-se vinculados à SUSEP, conforme legislação. c) - Provisões Técnicas - A finalidade das provisões técnicas é 
garantir o cumprimento dos compromissos assumidos junto aos associados. 
d) - MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS

PLANOS BLOQUEADOS PLANOS NÃO BLOQUEADOS

Passivo
N/

Circulante Circulante
N/

Circulante Circulante TOTAL
Provisões PMBAC IBNR PDR PMBAC IBNR PDR PSL RVNR PROVISÕES
Saldo 31/12/2015 47.302,02 1.777,05 61,86 601.942,50 250.730,99 26.660,92 650.439,59 20.832,46 1.599.747,39
Constituição 5.885,31 1.739,49 28,97 3.526,03 52.445,24 441,86 – 4.273,50 68.340,40
Aviso Sinistro – – – – – – 411.998,71 – 411.998,71
Pagto.Sinistro – – – – – – (349.668,41) – (349.668,41)
Juros e At.Monetária – – – – – – 57.322,80 – 57.322,80
Reversão – – – – – – (182.715,06) – (182.715,06)
Saldo 31/12/2016 53.187,33 3.516,54 90,83 605.468,53 303.176,23 27.102,78 587.377,63 25.105,96 1.605.025,83
Constituição 5.339,80 (817,75) 86,46 3.723,59 (55.975,74) 17.474,63 – (25.105,96) (55.274,97)
Aviso Sinistro – – – – – – 417.369,03 – 417.369,03
Pagto.Sinistro – – – – – – (304.379,27) – (304.379,27)
Juros e At.Monetária – – – – – – (36.433,21) – (36.433,21)
Reversão – – – – – – (135.797,69) – (135.797,69)
Prov. IBNER – – – – – – (105.627,30) (105.627,30)
Saldo 31/12/2017 58.527,13 2.698,79 177,29 609.192,12 247.200,49 44.577,41 422.509,19 – 1.384.882,42

e) - PSL - Provisão de Sinistro a Liquidar

Saldo-31/12/16
Aviso 

Sinistro Pagos Reversão
At. Monet./

Juros Saldo-31/12/17
Administrativas 587.377,63 412.577,36 (304.379,27) (135.797,69) (51.688,51) 508.089,52
Judiciais – 4.791,67 – – 15.255,30 20.046,97
Total Prov. Sinistro a Liquidar - PSL 587.377,63 417.369,03 (304.379,27) (135.797,69) (36.433,21) 528.136,49
Provisão IBNER da PSL – – – (105.627,30) – (105.627,30)
Total Prov. Sinistro a Liquidar - PSL 
após IBNER 587.377,63 417.369,03 (304.379,27) (241.424,99) (36.433,21) 422.509,19

Na Provisão de Sinistro a Liquidar - PSL esta sendo aplicada 
a Provisão de IBNER , conforme Nota Técnica Atuarial e em 
conformidade a Circular Susep 517/2015. Em consonância as 
Normas da Susep o valor constituído de PPNG-RVNE não é 
necessário, sendo assim esta Provisão teve seu valor zerado.

2017 2016
Ativos Garant. Letras - Ações 5.882.574,97 5.277.264,76
Val. P/ Cobert. Provis. Técnicas 1.384.882,42 1.605.025,83
Nota 7 - Provisões Cíveis: Em conformidade com o parecer da As-
sessoria Jurídica esta provisionado um Processo Cível no valor de 
R$ 13.759,99 com atualização até a presente data, por se tratar de 
processo possível de desfecho que envolva uma obrigação e pode-
mos fazer uma estimativa que seja suficientemente confiável para 
ser usada no reconhecimento desta provisão. Nota 8 - Reserva de 
Contingência de Benefícios - Retenção de Superávits: Em con-
formidade com a Circular Susep nº 517 de 30/07/2015, Artigo nº144 
a Reserva de Contingência de Benefícios poderá ser constituída so-
mente por entidades sem fins lucrativos. Para o cálculo das Reservas 
foram aplicados 25% sobre as Provisões ( IBNR - PMBAC ). As Re-
servas estão constituídas conforme segue:  

31/12/2017 31/12/2016
Reservas Estatutárias 4.359,87 4.359,87
Res. de Contingd de Benefícios 229.404,63 241.337,16
Total Res. de Ret. de Superávits: 233.764,50 245.697,03
Nota 9 - Proposta para Destinação do Superávits: De acordo com 
o ESTATUTO SOCIAL da SOCIEDADE CAXIENSE DE MÚTUO SO-
CORRO ao final do exercício a destinação do resultado será confor-
me o Artigo 21, letra d e Artigo 36. 
Nota 10 - Detalhamento - Contas de Resultado

31/12/2017 31/12/2016
Contrib. para Cobertura de 
Riscos 6.245.486,95 5.496.719,83
Rec. de Contrib.- Planos Bloq. 2.426,36 2.757,95
Rec. de Contrib.-Planos N/Bloq. 6.243.181,17 5.493.961,88
Restituição- Plano de Risco (120,58) –
Variação das Prov.Técnicas (1.518,52) (14.155,67)
Var. Prov. Téc. Planos Bloqueados (5.426,26) (5.914,28)
Var. Prov. Téc. Planos N/Bloq. 3.907,74 (8.241,39)
Sinistros Ocorridos (336.534,36) (624.649,96)
Despesas com Benefícios (480.241,35) (570.465,23)
Var. da Prov..Ev.Ocor. Mas N/Avisados 56.793,49 (54.184,73)
Var. da Prov.Sinistros IBNER- Aj. PSL 105.627,30 –
Despesas com Benefícios Judiciais (18.713,80) –
Outras Rec. / Desp. Oper. 20.034,80 (69.527,19)
Outras Receitas(Rec. Desps. c / 
Conv. e Reemb) 108.485,12 50.298,38
Outras Desp. Operacionais - Taxa 
Consig. Prev. (88.450,32) (119.825,57)
Despesas Administrativas (2.349.035,73) (2.061.193,41)
Pessoal Próprio (811.635,79) (754.967,33)
Serviços de Terceiros (953.997,52) (936.023,25)
Localização e Funcionamento (138.714,23) (160.310,98)
Publicidade e Propaganda (8.665,62) (4.500,93)
Publicações (32.835,00) (29.049,99)
Donativos e Contribuições (48.932,16) (49.145,53)
Administrativas Diversas (354.255,41) (127.195,40)
Despesas com Tributos (407.400,16) (393.264,21)
Impostos Federais e Municipais (2.369,91) (133,29)
Imp. s/ Operações de Previdência (290.415,12) (255.597,48)
Contribuições (6.003,37) (2.949,00)
Outros (108.611,76) (134.584,44)
Resultado Financeiro 3.186.214,23 3.872.535,71
Receitas Financeiras 3.922.665,75 4.532.887,66
Títulos de Renda Fixa Privados 2.776.605,15 3.422.118,85
Títulos de Renda Fixa Públicos 964.111,05 936.833,92
Títulos de Renda Variável 181.844,15 173.934,89
Outras Receitas Financeiras 105,40 –
Despesas Financeiras (736.451,52) (660.351,95)
Despesas Com Ações (180,00) (207,51)
Provisões Técnicas (8.862,82) 46.992,38
Títulos Renda Variável (87.556,21) (90.941,44)
Imposto de Renda Retido na Fonte (537.509,31) (526.797,75)
Outras Desp. ( Cetip - Selic - BB) (102.343,18) (89.397,63)
Resultado Patrimonial 928.933,95 971.121,01
Receitas Patrimoniais 1.313.003,31 1.352.134,98
Despesas Patrimoniais (384.069,36) (381.013,97)
Resultado Operacional        7.286.181,16 7.177.586,11
Ganhos ou perdas c/ Ativos n/ Corr. (419,22) –
Lucro Líquido do Exercício 7.285.761,94 7.177.586,11

Nota 11 - Conciliação Entre o Resultado Líquido e o Fluxo de 
Caixa Líquido das Atividades Operacionais

Dezembro/2017 Dezembro/2016
Result. Líquido do Exercício 7.285.761,94 7.177.586,11
Ganhos ou Perd. c/Ativos Não 
Correntes 419,22 –
Depreciação 156.138,51 151.731,17
Baixa Deprec. Imobil. 868,70 1.256,00
Ajuste de Avaliação Patrimonial (11.844,84) (5.419,58)
Result. do Período Ajustado 7.431.343,53 7.325.153,70
(Aum.) Dimin.em Ativos Oper. (6.979.672,60) (7.354.197,46)
Aplicações no Período (6.910.426,15) (7.148.789,00)
Créd. das Oper. c/Previdência (94.207,25) (103.505,15)
Títulos e Crédi. a Rec. 24.560,68 (101.466,55)
Desp. Antecipadas 400,12 (436,76)
Aum. (Dimin.) em Passivos Oper. (266.894,26) 206.680,51
Contas a Pagar 69.311,81 72.114,33
Débitos de Oper. c/ Previdência 172,71 (13,15)
Depósito de Terceiros (117.988,16) 117.988,16
Provisões (220.143,41) 5.278,44
Outros Débitos 1.752,79 11.312,73
Caixa Líquido das Ativid. Oper. 184.776,67 177.636,75
Nota 12 - Controle e Avaliação de Riscos: Em consonância a Cir-
cular Susep 521 de 24 de novembro 2015 foram implantadas Estru-
turas de Gestão de Riscos de acordo com os requisitos mínimos 
estabelecidos. A gestão de riscos é um dos principais fatores para a 
sobrevivência e continuidade da Entidade. Foram aperfeiçoados os 
mecanismos de controles adotados, como forma de gerenciamento 
dos riscos, além de incluir os previstos nas circulares e seus comple-
mentos. Risco de Mercado: associado a perdas potenciais advindas 
de variações de preços de ativos financeiros, taxas de juros, moe-
das, índices e prazos de direitos e obrigações. Gerenciamos os ris-
cos de mercado através de atividades de mensuração, monitoramen-
to e controle dos limites de exposição . E estabelecendo medidas 
mitigadoras com o objetivo de minimizar ou eliminar possíveis riscos 
de mercado. Risco de Crédito: é o risco de perda de valor de ativos 
financeiros como consequência de uma contraparte no contrato não 
honrar a totalidade ou parte de suas obrigações. A SCMS adota po-
lítica de baixo grau de exposição ao risco de crédito e de mercado, 
na medida em que opera, preponderantemente, com títulos de emis-
são do Governo Federal e de Instituições Financeiras classificados 
na referida Resolução como de baixo risco de crédito, na sua grande 
maioria. No caso dos títulos privados de crédito, o controle de risco é 
realizado com base em ratings elaborados por, no mínimo, uma 
Agência de Classificação de Risco de renome nacional ou interna-
cional. A carteira da SCMS é composta por vários ativos conforme 
descritas na Nota 4, que estão diversificadas para evitar a concentra-
ção e com isto mitigar o risco de perda. Os Bancos detentores das 
aplicações mantém situação de solidez, e são constantemente moni-
torados e acompanhados pela Administração e gerência. Risco de 
Subscrição: Deve refletir os riscos decorrentes das obrigações em 
relação às coberturas e aos processos utilizados na realização de 
negócios. O processo envolve a tomada de decisão seletiva, de ris-
cos aceitáveis, determinação do prêmio a serem cobrados, os ter-
mos do contrato e o monitoramento das decisões tomadas para não 
ocorrer perdas decorrentes de inadequação da metodologia ou das 
premissas atuariais adotadas, inclusive falhas na especificação téc-
nica do produto. Conforme descrito na Nota 6, as provisões constitu-
ídas estão em conformidade com as exigências recomendadas e 
acompanhamento Atuarial. Risco Operacional: Definido como a 
possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de falha, deficiên-
cia ou inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, ou 
de eventos externos. Os gestores de risco, a alta administração e a 
Assessoria, são responsáveis por identificar, avaliar, monitorar, con-
trolar e acompanhar junto às áreas as ações, visando minimizar e/ou 
mitigar os riscos operacionais inerentes ao negócio da Entidade e 
atender à legislação pertinente. Utilizam requisitos exigidos de con-
trole e gerenciamento dos riscos, para salvaguardar as garantias e 
os direitos dos associados. As regras de cálculo dos requisitos de 
capital necessários para garantir o cumprimento das responsabilida-
des, tendo em conta os diversos riscos a que a Entidade se encontra 
exposta, reduzindo a probabilidade de insolvência. Os riscos são 
avaliados e identificados em relatórios de acompanhamento e 
por apontamento mediante reuniões periódicas. Nota 13 - Análi-
se de Sensibilidade: A Análise de Sensibilidade prevista na letra e 
do Artigo 156, Capítulo II, Seção I, Subseção XVII da Circular SU-
SEP 517/2015 e suas alterações na Circular SUSEP 521 de 
24/11/2015 determina que se faça um recálculo das operações con-
siderando outros cenários dentre as variáveis possíveis, devido a 
natureza das operações da SCMS. As variáveis que poderão impac-
tar nos resultados finais são a de mortalidade (despesas com sinis-
tros) e a de despesas administrativas. Sendo assim, o Resultado do 
período bem como o Patrimônio Líquido, com a alteração destas 
variáveis, seriam os seguintes:

Variável Alteração Resultado
Patrimônio 

 Líquido
Mortalidade mais 5% 7.260.814,18 48.282.431,66
Desp. administr. mais 5% 7.168.310,15 48.189.927,63
Nota 14 - Teste De Adequação Do Passivo: O Teste de Adequação 
de Passivos - TAP avaliou, na data-base de 31/12/2017, as 
obrigações decorrentes dos contratos de previdência complementar 
aberta em cumprimento ao disposto na Circular SUSEP nº 517, de 
30/07/2015 e suas alterações. O TAP foi realizado com prudência e 

objetividade, a partir da utilização de métodos estatísticos e atuariais 
relevantes, aplicáveis e adequados, baseado em dados atualizados 
e informações fidedignas fornecidas pela Entidade de onde podemos 
indicar que a EAPC não tem, pelas suas operações de Previdência 
principal - Planos de Pecúlio, estruturados principalmente no Regime 
Financeiro de Repartição Simples, necessidade de constituição 
suplementar de provisões. Os resultados do TAP para os fluxos 
dos Planos com as premissas apuradas baseadas nas informações 
fornecidas pela SCMS foram os seguintes:

Fip plano Pecúlio
Regime  

Financeiro
Persistência  

ou taxa de saída Despesa Adm
Despesa  

Comercial
Necessidade  

de PCC com a PMBAC
4 Centenário+PEC RS RS 0,43% 22,59% 0,00% 1.021.440,25
5 Plano 10 RS 0,12% 22,59% 0,00%  (3.218.565,95)
6 Plano 11 RS 0,10% 22,59% 0,00%  ( 126.508.845,82)
3 PCC+PPR CAP 0,93% 22,59% 0,00%  (251.826,84)
1 Conjugado CAP 0,17% 22,59% 0,00%  (11.538,93)

Continua>>>
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Os resultados dos fluxos das provisões constituídas foram os seguintes:
Grupo de Provisões Provisão Constituída em 31/12/2017 Valor Pres. do Fluxo de caixa Resultado do Fluxo X Provisão
PSL + IBNR + IBNER 672.408,47 666.695,33  (5.713,14)
PDR PSL + PDR IBNR 44.506,70 44.128,55  (378,15)
PDR PMBAC 248,00 245,89  (2,11)
Abaixo estão as tabelas indicadas pela SUSEP para demonstração dos resultados do TAP: 
PRÊMIOS E CONTRIBUIÇÕES REGISTRADOS E N/ REGISTRADOS DE PMBAC DE PRODUTOS DE BENEFÍCIO DEFINIDO

Tipo de 
Plano Cobertura

Base  
Técnica

Tipo de 
Pagamento

(A) PMBAC C 
Constituída

(B) Valor 
Presente do 

Fluxo de 
Caixa 

Relacionado 
à PMBAC

(C) PDR de 
PMBAC 

contituída

(D) Valor 
Presente do 

Fluxo de 
Caixa 

Relacionado 
à PDR de 

PMBAC
(E) PCC - 

PMBAC BD

Pecúlio Morte
CSO58 + IGP - M 

+ 6% Único 667.719,25 404.353,48 248,00 245,89  (263.367,88)
Total – 667.719,25 404.353,48 248,00 245,89  –

Aos Administradores da Sociedade Caxiense de Mútuo Socorro
Escopo da Auditoria Examinamos as provisões técnicas registra-
das nas demonstrações financeiras e os demonstrativos do capital 
mínimo, da análise de solvência e dos limites de retenção da Socie-
dade Caxiense de Mútuo Socorro - SCMS, em 31 de dezembro de 
2017, elaborados sob a responsabilidade de sua Administração, em 
conformidade com os princípios atuariais divulgados pelo Instituto 
Brasileiro de Atuária - IBA e com as normas e orientações da Supe-
rintendência de Seguros Privados - SUSEP. Responsabilidade da 
Administração: A Administração da SCMS é responsável pelas pro-
visões técnicas registradas nas demonstrações financeiras e pelos 
demonstrativos do capital mínimo, da análise de solvência e dos limi-
tes de retenção elaborados de acordo com os princípios atuariais 
divulgados pelo Instituto Brasileiro de Atuária - IBA e com as normas 
e orientações da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, e 
pelos controles internos que ela determinou serem necessários para 
permitir a sua elaboração livre de distorção relevante, independente-

PARECER DA AUDITORIA ATUARIAL INDEPENDENTE

AOS
ILMOS. SRS.
ADMINISTRADORES DA
SOCIEDADE CAXIENSE DE MÚTUO SOCORRO
CAXIAS DO SUL - RS
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da SOCIEDADE 
CAXIENSE DE MÚTUO SOCORRO que compreendem o 
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e as respectivas 
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações 
do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo 
naquela data, bem como as correspondentes notas explicativas, 
incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa 
opinião, as demonstrações contábeis acima referidas, quando lidas em 
conjunto com as notas explicativas que as acompanham, apresentam 
adequadamente, em seus aspectos relevantes, a posição patrimonial 
e financeira da SOCIEDADE CAXIENSE DE MÚTUO SOCORRO 
em 31 de dezembro de 2017, o desempenho de suas operações 
e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis 
às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros 
Privados - SUSEP. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida 
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão 
descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor 
pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes 
em relação à SOCIEDADE CAXIENSE DE MÚTUO SOCORRO, de 
acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de 
Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas 
pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as 
demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e 
apropriada para fundamentar nossa opinião. Outras informações 

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Prêmios e Contribuições Não Registrados de PPNG

Tipo de Produto

Valor Presente do Fluxo de Caixa Relacionado À 
PPNG de Prêmios Não Registrados (Saidas - 

Entradas)
Seguro Danos –
Seguro Pessoas –
Previdência R$ (128.705.971,57)
Total R$ (128.705.971,57)
Nota 15 - Patrimônio Líquido Ajustado - Pla, Capital Mínimo 

Risco de Mercado, sendo este último, com a necessidade de estar 
presente no CMR com 100% de seu valor a partir de 31/12/2017. O 
valor do PLA, apurado na data base, será utilizado para verificação 
da suficiência do CMR, cobertura de margem de solvência e 
apuração de limite de retenção, em consonância com as regras 
constantes dos normativos vigentes. Diante dos modelos de capital 
de Crédito, Subscrição, Operacional e Mercado, previstos legalmente 
e requerido das EAPC’s, a Entidade mantém seus níveis de PLA bem 
superiores aos requerimentos mínimos regulatórios, assim como os 
demais parâmetros de solvência regulatória. As informações abaixo 
demonstram os respectivos valores e os indicadores posicionados na 
data base de 31 de dezembro de 2017:

31/12/2017 31/12/2016
Patrimônio Líquido 48.307.379,42 41.033.462,32
Despesas Antecipadas (446,38) (846,50)
Patrim.Líquido Aj. - PLA ( Subtotal) 48.306.933,04 41.032.615,82
Superávit de Fluxos Prêmios/Con-
trib. Não Registr. Apur. No Tap (+) 28.412.840,36 6.149.581,61
Superávit Entre Prov. e Fluxo Rea-
lista .e Prêmios/Cont. Registr. (+) 263.365,78 130.404,21
Aj. Assoc. À Var. Dos Val. (+/-) 28.676.206,14 6.279.985,82
Pla (Total) = Pla (Subtotal) + Ajustes 
Assoc. À Var. Val. Econ. (+/-) 76.983.139,18 47.312.601,64
Capital Base 0,00 0,00
Risco De Subscrição 614.929,86 622.236,51
Risco De Crédito 1.905.750,90 1.601.524,43
Risco Operacional 22.146,98 19.879,16

Requerido - CMR e Indicadores de Solvência: Em conformidade 
com a legislação em vigor atualizada, mais especificamente 
à RESOLUÇÃO CNSP Nº321 de 2015 e suas alterações que 
instituíram regras e procedimentos para cálculo do Patrimônio 
Líquido Ajustado - PLA e do Capital Mínimo Requerido - CMR das 
Entidades Abertas de Previdência Complementar, abrangendo o 
Capital de Risco de Crédito, o Capital de Risco de Subscrição, o 
Capital de Risco Operacional e mais recentemente, do Capital do 

31/12/2017 31/12/2016
Risco De Mercado 30.389.332,82 7.771.933,87
Benefício Da Diversificação (1.813.480,32) (1.452.100,52)
Capital De Risco 31.118.680,24 8.563.473,45
Capital Mínimo Req.(CMR) 31.118.680,24 8.563.473,45
Suficiência (PLA - CMr) 45.864.458,94 38.749.128,19
% De Sufic. do CMR Frente ao PLA 147,39% 452,5%
INDICADORES DE SOLVÊNCIA: Em conformidade com o disposto 
na Resolução CNSP Nº 360 de 2017, que alterou a Resolução CNSP 
Nº 321 de 2015, a qual determina que a supervisionada apresente 
liquidez em relação ao seu Capital de Risco-CR, ou seja, que o 
montante de ativos líquidos, em excesso à necessidade de cobertura 
das provisões técnicas, superior a 20% (vinte por cento) do capital 
de risco obtido ao se desconsiderar, no cálculo do capital de risco 
de mercado, os fluxos de operações não registradas. Verificando-
se o valor da carteira de ativos garantidores da Entidade na data 
base (notas nº 4 e 6), bem como o montante de provisões técnicas 
a serem cobertas (nota nº 6), denota-se que a Entidade atingiu 
parâmetro bem superior ao requerimento mínimo regulatório previsto 
no respectivo normativo. Caxias do Sul, 31 de Dezembro de 2017.

Jandira de Fátima Pinto
                                       Diretora Presidente 

Carlos Henrique Radanovitsck
Atuário - MIBA 1213

Rosane Maria Schiochet
Téc.Contabilidade-CRC-RS Nº079938/O

mente se causada por fraude ou erro. Responsabilidade do Atuário 
Independente: Nossa responsabilidade é a de expressar uma opi-
nião sobre os itens auditados, integrantes do escopo definido no pri-
meiro parágrafo, com base em nossa auditoria atuarial, conduzida de 
acordo com os princípios atuariais emitidos pelo Instituto Brasileiro 
de Atuária - IBA. Estes princípios atuariais requerem que a auditoria 
atuarial seja planejada e executada com o objetivo de obter seguran-
ça razoável de que os respectivos itens auditados estão livres de 
distorção relevante. Uma auditoria atuarial envolve a execução de 
procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito 
dos valores das provisões técnicas registradas nas demonstrações 
financeiras e dos demonstrativos do capital mínimo, da análise de 
solvência e dos limites de retenção. Os procedimentos selecionados 
dependem do julgamento do atuário, incluindo a avaliação dos riscos 
de distorção relevante independentemente se causada por fraude ou 
erro. Nessas avaliações de risco, o atuário considera que os contro-
les internos da SCMS são relevantes para planejar os procedimentos 

de auditoria atuarial que são apropriados às circunstâncias, mas não 
para fins de expressar uma opinião sobre a efetividade desses con-
troles internos. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é 
suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião de auditoria 
atuarial. Opinião: Em nossa opinião, as provisões técnicas registra-
das nas demonstrações financeiras e os demonstrativos do capital 
mínimo, da análise de solvência e dos limites de retenção da Socie-
dade Caxiense de Mútuo Socorro - SCMS em 31 de dezembro de 
2017 foram elaborados, em todos os aspectos relevantes, de acordo 
com as normas e orientações da Superintendência de Seguros Pri-
vados - SUSEP e com os princípios atuariais divulgados pelo Institu-
to Brasileiro de Atuária - IBA. Outros assuntos: No contexto de nos-
sas responsabilidades acima descritas, considerando a avaliação de 
riscos de distorção relevante nos itens integrantes do escopo definido 
no primeiro parágrafo, também aplicamos selecionados procedimen-
tos de auditoria sobre as bases de dados fornecidas pela Entidade e 
utilizadas em nossa auditoria atuarial, com base em testes aplicados 

sobre amostras. Consideramos que os dados selecionados em nos-
sos trabalhos são capazes de proporcionar base razoável para per-
mitir que os referidos itens integrantes do escopo definido no primeiro 
parágrafo estejam livres de distorção relevante. Adicionalmente, tam-
bém a partir de selecionados procedimentos, com base em testes 
aplicados sobre amostras, observamos que existe correspondência 
desses dados, que serviram de base para apuração dos itens inte-
grantes do escopo definido no primeiro parágrafo, com aqueles enca-
minhados à Susep por meio dos respectivos Quadros Estatísticos e 
FIP (exclusivamente nos quadros concernentes ao escopo da audito-
ria atuarial), para o exercício auditado, em seus aspectos mais rele-
vantes. Porto Alegre/RS, 21 de fevereiro de 2018.

Alexandre Turk de Almeida - Atuário MIBA nº 1034
ALM Consultoria e Auditoria Atuarial S/S Ltda

CNPJ nº 08.614.081/0001-21 - CIBA nº 102
Av. Túlio de Rose, 400/801B, Porto Alegre

que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do 
auditor: A administração da SOCIEDADE CAXIENSE DE MÚTUO 
SOCORRO é responsável por essas outras informações que 
compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as 
demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração 
e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre 
esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações 
contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da 
Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de 
forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis 
ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra 
forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base 
no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no 
Relatório da Administração somos requeridos a comunicar esse fato. 
Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da 
administração e da governança pelas demonstrações contábeis
A administração da SOCIEDADE CAXIENSE DE MÚTUO 
SOCORRO é responsável pela elaboração e adequada apresentação 
das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas pela 
Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, 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. 
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração 
é responsável pela avaliação da capacidade de a SOCIEDADE 
CAXIENSE DE MÚTUO SOCORRO continuar operando, divulgando, 
quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade 
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 
demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda 
liquidar a SOCIEDADE CAXIENSE DE MÚTUO SOCORRO ou 
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista 

para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela 
governança da SOCIEDADE CAXIENSE DE MÚTUO SOCORRO 
são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de 
elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do 
auditor pela auditoria das demonstrações contábeis Nossos 
objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações 
contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório 
de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um 
alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes 
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro 
e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em 
conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, 
as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas 
referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo 
profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e 
avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações 
contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, 
planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta 
a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e 
suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção 
de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o 
proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os 
controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações 
falsas intencionais. . • Obtemos entendimento dos controles internos 
relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de 
auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo 
de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos 

da SOCIEDADE CAXIENSE DE MÚTUO SOCORRO. • Avaliamos 
a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade 
das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela 
administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela 
administração, da base contábil de continuidade operacional e, 
com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza 
relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar 
dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade 
operacional da SOCIEDADE CAXIENSE DE MÚTUO SOCORRO. 
Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar 
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas 
divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação 
em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas 
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas 
até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras 
podem levar a SOCIEDADE CAXIENSE DE MÚTUO SOCORRO 
a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a 
apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações 
contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis 
representam as correspondentes transações e os eventos de 
maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, 
entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria 
e das constatações significativas de auditoria, que identificamos 
durante nossos trabalhos. Caxias do Sul, 22 de fevereiro de 2018.
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Direção do Pompéia leva
preocupações ao Legislativo

Hospital receia perder recursos do Município

Sem reajuste desde o final da 
administração passada nos 
valores do contrato de re-

passe mensal de R$ 1,7 milhão, o 
Hospital Pompéia convive com a 
expectativa de não poder renovar 
o convênio com o poder público 
que se expira em março. A preo-
cupação foi exposta pelo supe-
rintendente-geral da instituição, 
Francisco Ferrer, em audiência 
com o presidente do Legislativo 
caxiense, vereador Alberto Mene-
guzzi, na tarde desta segunda (26). 
O dirigentes teme que a instabili-
dade política do Município possa 
burocratizar a renovação.

Ferrer também comentou so-
bre a falta de reajuste da tabela do 
Sistema Único de Saúde (SUS), 
que está defasada há mais de uma 
década. No entanto, conforme o di-
retor, a instituição se mantém equi-
librada. Ferrer informou que 82% 
da demanda pública são atendidos, 
enquanto que o seu convênio prevê 
60%. Meneguzzi comentou que irá 
sugerir ao presidente da Comissão 

EXTERIOR

IMIGRAÇÃO

Farroupilha subsidia curso

Senegal terá consulado

A Prefeitura de Farroupilha 
oferece o Programa de Formação 
Técnica em Inovação no Agro-
negócio, na cidade de Latina, na 
Itália. Pelo programa, seis jovens 
agricultores da cidade conhece-
rão novas tecnologias nas cultu-
ras de kiwi e uva.

A Prefeitura, com valor de R$ 
30 mil, fornece o transporte aé-
reo, as despesas com hospedagem 
e curso de formação com o objeti-
vo de transmitir aos participantes 
todas as habilidades básicas ne-
cessárias aos procedimentos rela-
tivos ao trabalho, fertilização do 
solo, semeadura, poda, colheita e 

outros processos de cultivo e pro-
dução vitivinícolas e do kiwi. Já 
o aluno se responsabiliza com ali-
mentação, transporte na cidade, 
seguro viagem e despesas pesso-
ais. Após o curso, os participan-
tes serão certificados pela Ente 
Nazionale per l’Addestramento e 
l’Istruzione dei Lavoratori.

As inscrições devem ser fei-
tas até 2 de março, na Secretaria 
de Desenvolvimento Rural. Os 
agricultores serão selecionados 
por comissão a partir de critérios 
definidos no regulamento. O cur-
so será ministrado entre abril e 
maio, com duração de 30 dias.

Os imigrantes senegaleses 
residentes no Rio Grande do Sul 
contarão com um departamento 
oficial do seu país em Porto Ale-
gre. A abertura de um consulado 
foi anunciada formalmente pela 
cônsul honorária do Senegal no 
estado, Reginete Souza Bispo, du-
rante encontro com o governador 
José Ivo Sartori, no Palácio Pirati-

ni, nesta segunda-feira (26). 
De acordo a cônsul, o local 

será uma área de orientação e as-
sistência aos cidadãos do Senegal. 
“Acredito que a representação 
oficial será um ponto de auxílio e 
fortalecimento para os tantos sene-
galeses que saíram do seu país em 
busca de melhores oportunidades 
no Rio Grande do Sul”, projetou. 

de Saúde e Meio Ambiente, vere-
ador Renato Oliveira, que convide 
os representantes dos hospitais que 
recebem recursos públicos para o 
estabelecimento de pautas comuns. 

A reunião ainda teve as pre-
senças do diretor de planejamen-
to, Gilberto Uebel, do superinten-
dente financeiro, Ivanor Arcari, e 
da superintendente administrati-

va, Daniele Meneguzzi. A comi-
tiva convidou o Legislativo para 
a primeira reunião do programa 
Visita Monitorada ao Hospital 
Pompéia, marcada para o final de 
março. A iniciativa objetiva mos-
trar as instalações, os números e 
a realidade do órgão. Também se-
rão chamados membros do Exe-
cutivo e do Judiciário.

Situação foi exposta por Ferrer (E) ao presidente Alberto Meneguzzi

Felipe padilha, divulgação
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