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CONTABILIZAÇÕES 

  

 Segundo a Instrução PREVIC N° 31 de 20 de agosto de 2020, em seu artigo 

4°, instrui que as Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC) 

tenham sua contabilidade elaborada por um plano de modo que seja possível a 

formação de um plano com informações consistentes e transparentes, 

caracterizando todas as atividades realizadas e sua respectiva independência 

patrimonial. A EFPC é responsável pela definição de uma política contábil que 

considere as particularidades da entidade e da natureza de suas operações. A 

execução dessa política deve obedecer a critérios consistentes e verificáveis, dentro 

dos limites das Normas Brasileiras de Contabilidade. 

 Quanto à gestão administrativa, a instrução PREVIC N° 31, em seu artigo 6°, 

instrui que: o Plano de Gestão Administrativa (PGA) , em seu regulamento, deve 

conter regras claras e objetivas, e deve, no mínimo, tratar das fontes de custeio e 

das destinações dos recursos administrativos, dos direitos e das obrigações dos 

planos de benefícios, dos patrocinadores, dos participantes assistidos, da 

transferência de gerenciamento, da criação e extinção dos planos de benefícios de 

caráter previdencial e assistencial, da retirada de patrocínio e adesão de novos 

patrocinadores, bem como novas formas de reorganização (Brasil, 2020). 

 Ao final de cada mês, as Entidades Fechadas de Previdência Complementar 

têm o dever de registrar no balancete de cada plano de benefícios de caráter 

previdenciário, nas contas de participação do Plano de Gestão Administrativa, no 

Ativo, e participação do fundo administrativo no PGA, no Passivo, a parcela 

equivalente à participação no plano de benefícios no fundo administrativo registrado 

no PGA. As Entidades Fechadas de Previdência Complementar devem, também, 

elaborar um estudo de viabilidade econômica para demonstrar a forma de 

financiamento para o plano de benefícios, de caráter previdenciários, quando 

apresentar saldo negativo, ou, fundo administrativo descoberto – segundo os artigos 

7° e 8° da Instrução PREVIC N°31 (Brasil 2020). 

 

 


