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Florianópolis, 14 de maio de 2010. 

DATA A/216/2010 

 

Ilmo. Sr. 

Dr. Sandro Giassi  

Diretor Presidente – CASANPREV 

Florianópolis – SC 

 

Ref.: Avaliação Atuarial 2009 – Relatório Auditoria 

 

Prezado Senhor, 

Em atenção à solicitação da Auditoria Contábil, vimos prestar as informações 

quanto às demonstrações contábeis do Plano Misto de Benefícios Previdenciários da CASAN 

- CASANPREV, aprovado pela Secretaria de Previdência Complementar em 06/08/2008, 

registrado através do CNPB Nº. 20.080.023-65. 

a. Data de posicionamento da base de dados da avaliação atuarial: 

A data base dos dados utilizados na avaliação atuarial está demonstrada no Relatório 

Avaliação Atuarial 2009 – RA 31/10, não obstante informo que a data é 31/12/2009. 

b. Data de posicionamento da avaliação atuarial; 

A data base da avaliação atuarial está demonstrada no Relatório Avaliação Atuarial 

2009 – RA 31/10, não obstante informo que a referida avaliação está posicionada em 

31/12/2009. 

c. Cópia da carta ou solicitação de esclarecimentos (inconsistência dos dados) em relação 

à base de dados, se houver: 

As solicitações foram encaminhadas via email. 

d. Envio de amostra de informações cadastrais dos participantes ativos e assistidos (o 

auditor deverá identificar os participantes que deverão ter os seus dados cadastrais 

informados pelo atuário mediante análise do banco de dados in loco na entidade / 

patrocinador); 
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Tais informações seguem em anexo. 

e. Resumo dos dados cadastrais, por plano, informando: 

Participantes Ativos: 

- Número de participantes 

- Idade média 

- Salário de Participação e/ou Salário de Contribuição médio 

Participantes Assistidos 

- Número de participantes por tipo de benefício 

- Idade média por tipo de benefício 

- Benefício médio por tipo de benefício 

O grupo de participantes ativos e assistidos pelo plano, bem como suas características, 

é apresentado de forma detalhada no Relatório Avaliação Atuarial 2009 – RA 31/10. 

f. Premissas financeiras e biométricas utilizadas, com a justificativa de eventuais 

alterações ocorridas em relação às premissas utilizadas na última avaliação atuarial: 

As premissas adotadas na Avaliação Atuarial estão demonstradas no Relatório Avaliação 

Atuarial 2009 – RA 31/10 sendo que a justificativa para adoção das mesmas consta do 

Relatório de Hipóteses Atuariais - 2009. 

g. Regimes financeiros e método de capitalização, se cabível, por plano e por benefício: 

Os regimes financeiros e os métodos de capitalização para cálculo dos benefícios estão 

demonstrados no Relatório Avaliação Atuarial 2009 – RA 31/10. 

h. Valores das reservas matemáticas na data da avaliação atuarial, segregadas por Plano 

de Benefícios e Reservas Matemáticas de Benefícios a Conceder e Reservas Matemáticas 

de Benefícios Concedidos: 

O valor das reservas matemáticas resultantes da Avaliação Atuarial estão demonstradas 

no Relatório Avaliação Atuarial 2009 – RA 31/10.  
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i. Valores das contribuições para o plano em percentagem da folha de salários de 

participantes na data da avaliação atuarial (valor informado no DRAA): 

O valor da contribuição atualmente praticada no Plano está demonstrado no Relatório 

Avaliação Atuarial 2009 – RA 31/10.  

j. Valor do custo administrativo em percentagem da folha de salários de participantes na 

data da avaliação atuarial (valor informado no DRAA): 

O valor do custo administrativo atualmente praticado no Plano está demonstrado no 

Relatório Avaliação Atuarial 2009 – RA 31/10. 

k. Identificação dos principais fatores que influenciaram para aumento ou redução 

significativa dos compromissos atuariais de cada plano de benefícios na data da 

avaliação atuarial, bem como a quantificação do valor que as principais alterações 

relacionadas provocaram no plano; 

Os principais fatores que influenciaram os compromissos e o resultado do Plano estão 

descritos no Relatório Avaliação Atuarial 2009 – RA 31/10. 

l. Identificação do atuário responsável pela avaliação atuarial dos planos de benefícios da 

entidade e a empresa responsável, se for o caso; 

Atuário Responsável pela Avaliação Atuarial: Karen Tressino (MIBA 1.123): Atuária 

formada pela UFRGS e pós-graduada em Gestão de Seguros e Previdência Privada pela 

Universidade Presbiteriana Mackenzie. Atua desde 2001 no ramo de Previdência 

Complementar Fechada e Regimes Próprios de Previdência Social, com participação na 

Comissão Técnica Nacional de Atuária da ABRAPP. 

m. Envio do DRAA e do parecer atuarial na data de fechamento do exercício social assim 

que disponíveis. 

n. Favor informar se existe alguma ligação entre V.Sa. e o administrador ou a empresa 

patrocinadora que possa interferir no resultado dos trabalhos de avaliação atuarial. 

Não existe relação pessoal do atuário responsável pela avaliação do Plano CASANPREV 

com os gestores do plano ou com os dirigentes da patrocinadora que possa prejudicar a 

objetividade dos trabalhos realizados. 
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Colocando-se ao inteiro dispor de V.Sa. para maiores esclarecimentos, reiteramos, 

na oportunidade, protestos de elevada estima e consideração. 

 

Atenciosamente, 

 
 
 

Karen Tressino 
Atuária MIBA n° 1.123 

Data A Consultoria S/S Ltda 
 


