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MENSAGEM DA DIRETONA EXECUTIVA

Prezado leitor

A FundaQ3o Eletros de Assist6ncia e Bem Estar Social FABES, no ano de 2019 envidou

esforQos na preservaQ3o dos seus programas e na busca continua da exce16ncia em seus

atendimentos, visando, desta forma. promover a qualidade de vida dos seus benefici6rios.

Assim, por compreendermos que qualidade de vida envolve determinantes que abarcam o

bem estar fisico, mental e social dos nossos usu6rios, priorizamos, considerando o equilibrio

econ6mico - financeiro e bom funcionamento da Fundagao, adequando nossas despesas a

realidade de um funcionamento cada vez mais sustent6vel e consciente. a continuidade de

programas coma o PAM Programa de Auxilio a Mensalidade e o PAB - Programa

Assistencial B6sico, por exemplo, tends em vista a manutengao da assist6ncia a saOde

desses benefici6rios.

E importante ressaltar ainda que o diferencial da FABER 6 o atendimento humanizado,

viabilizando aos usuarios, delta forma, o acolhimento necess6rio nos momentos em que

maid precisam. Essen atendimentos sio realizados a partir da escuta qualificada da equipe

t6cnica, presencialmente ou nao, com o intuito de identificar as demandas e dar

encaminhamento, tendo por base os recursos existentes na FundaQao e, ainda. os recursos

externos no que concerne aos direitos garantidos nas legislag6es vigentes, para a melhor

resolutividade possivel a eases usuirios.

Destacamos que. embora o ano de 2019 tenha sido comprometido pda crise econ6mica do

pals, acarretando medidas de austeridade em todos os imbitos da sociedade, foi um ano

tamb6m desafiador para a continuidade das politicas ou de programas das areas

assistenciais, como a FABES.
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Delta forma, nio obstante iatual realidade que impactou na dinimica da concess5o dos

beneficios, a fundag3o realizou 1430 atendimentos em 2019. com 795 atendimentos

assistenciais e 635 no plantao assistencial da FABES. Foram concedidos ainda 263 beneficios,

sendo 155 para o PAM e 107 ao PAB e 01 ao PCA. Outro nOmero importante 6 o da

cobertura de atendimentos da VIDA UTI, garantida tamb6m pda FABER, a qual abrange

4970 vedas.

Portanto, a partir dos nOmeros apresentados e dos desafios que foram surgindo ao longo

de 2019, foi preconizada a 6nfase na manutengao dos Programas, como ji ressaltado, tendo

em vista a necessidade premente da garantia dos beneficios que, indubitavelmente, fazem a

diferenga na vida dos nossos usu6rios.

Boa leitural
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SOBRE O RELAT6mO

O Relat6rio Anual da FABER 6 um documento produzido anualmente com intuito de

apresentar de maneira objetiva e transparente. as principais realizag6es e os aspectos

operacionais da fundagao, bem como seu modelo de gestao, Estrutura de Governanga.

Estatisticas de Atendimento, Programas Assistenciais, Orgamento, Investimentos, Prestag3o

de Contas e DemonstraQ6es Cont6beis do exercfcio vencido.

O referido relat6rio 6 uma ferramenta que assume o compromisso de ressaltar um conjunto

de informag6es sobre os prqetos e beneficios sociais no 6mbito da responsabilidade social.

E uma construg5o no sentido de manter firme o cumprimento de nossa miss3o, que 6

promover o desenvolvimento social e humana.

HISTONCO

A Fundag3o Eletros de Assist6ncia e Bem Estar Social - FABES 6 pessoa juridica de direito

f)rivado, sem fins lucrativos, com autonomia administrativa, patrimonial e financeira,

instituida pda Fundagao Eletrobras de Seguridade Social - ELETROS, em 07 de novembro de

2003, com a devida aprovag3o do Minist6rio P6blico do Estado do Rio de Janeiro - MPRJ.

que tem o dever de zelar e aprimorar valores coma a utica, profissionalismo e

comprometimento em suas interveng6es.

Foi instituida com a finalidade de corroborar no suporte 6s necessidades dos participantes,

sobretudo dar sequ6ncia aos programas assistenciais da sua Instituidora, bem como

promover novas ag6es que atendam aos participantes em situag5o de vulnerabilidade

socioeconomica.
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ESTRUTURA DEaOVERNANgA

O Conselho Deliberative da FABES CDF 6 o 6rgao de deliberaQao e orientag3o superior da

FABES, composto por seis membros efetivos e respectivos suplentes que cumprem mandate

de quatro antes com possibilidade de reeleigao/recondugao por maid um mandato. As

compet6ncias do CDF encontram-se dispostas no artigo 30 do Estatuto.

O Conselho Fiscal da FABER CFF 6 o 6rgao de fiscalizag5o das atividades econ6mico

financeiras da Fundag3o. EI composto por quatro membros efetivos e respectivos suplentes

que cumprem mandato de quatro ands, vedada a reeleigao/reconduQ5o. Dentre as suas

atribuig6es estatut6rias, destaca-se: examinar e emitir parecer sobre as atividades

econ6mico-financeiras, tomando por base o relat6rio de atividades e as demonstraQ6es

financeiras anuais. As compet6ncias do CFF encontram-se dispostas no artigo 46 do

Estatuto.

A Diretoria Executiva - DEF 6 o 6rgao de administrag3o gerd. Dentre suas compet6ncias

destacamos a apresentagao das propostas para aprovagao do Conselho Deliberativo da

FABER - CDF, regulamentares e normativas, bem como o cumprimento das diretrizes

definidas pele Conselho Deliberativo da FABER.

A DEF 6 composta por tr6s membros, que cumprem mandate de tr6s anon com

possibilidade de reeleigao/recondug3o por mais um mandato. As compet6ncias da DEF

encontram-se dispostas no artigo 37 do Estatuto.

O processo de escolha de Conselheiros, por processo eleitoral ou por indicagao, ocorre de

acordo com o art. 22 do Estatuto, seus membros s3o independentes e impedidos de exercer

simultaneamente outro cargo ou fung3o na FABES. Os Conselheiros e Diretores tamb6m n3o

N
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poderao exercer, cumulativamente, cargos de Diretores e Conselheiros nas patrocinadoras

da Instituidora. Tamb6m n3o podem participar simultaneamente do mesmo 6rg3o, c6njuges

e parentes, consangufneos ou afins, at6 o terceiro grau inclusive. estando essas pessoas

impedidas de participar de deliberaQ6es de interesse uma das outras.

C)s requisitos minimos para investidura no cargo de Conselheiros e Diretores s3o os

seguintes: comprovada experi6ncia no exercicio de atividade na area financeira.

administrativa, contibil, juridica. de fiscalizaQao ou auditoria; n8o ter sofrido condenaQao

criminal transitada em julgado; nio ter sofrido penalidade administrativa por infraq3o como

servidor ptlblico ou da legislag3o de seguridade social, inclusive da previd6ncia

complementar. O exercfcio das fung6es de membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal da

FABES, assim como da Diretoria Executiva da FABES, n3o 6 remunerado.
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COMPOSlgAo DOS 6RaAOS ESTATUTAmos EM 31/12/2019

CONSELHO DELIBERATIVO DA FABES - CDFe b

Efetivos Suplentes

Jailson Jose Medeiros Alves Presidente

Inicio: 01.10.2019 T6rmino: 30.06.2023
Thadeu figueiredo Rocha

Inicio: 01.11.2019 T6rmino: 30.06.2023

Jack Nottingham Steiner

Inicio: 06.09.2019 T6rmino: 30.06.2023
Romero Gongalves de Andrade

Inicio: 06.09.2019 T6rmino: 30.06.2023

Carol Sampaio Diogo de Siqueira

Inicio: l0.02.2017 T6rmino: 21.11.2020

Jose Luiz Miglievich Grunewald Leduc

Inicio: 06.09.2019 T6rmino: 30.06.2023
Rodrigo Dias Ramirez
Inicio: 06.09.2019 T6rmino: 30.06.2023

Alice Valderez de Andrade Salom3o

Inicio: 06.09.2019 T6rmino: 30.06.2023

Marcia Kennedy de Almeida
[nicio: 06.09.2019 T6rmino: 30.06.2023

Rosane Barboza da Silva

Inicio: l0.02.2017 T6rmino: 21.11.2020

Paulo Tadeu Paes Alves

Inicio: l0.02.2017 T6rmino: 21.11.2020

DIRETOMA EXECUnVA DA FABES - DEF

Pedro Paulo da Cunha - Presidente

Inicio: 13.11.2019 T6rmino: 22.09.2022

Marcio Peres Silvado (*) Diretor

[nicio: 23.09.2017 T6rmino: ]0.01.2020

Luiz Guilherme de franca Nobre Pinto (") - Diretor

Inicio: 06.01.2017 T6rmino: 20.01.2020

(')com a investidura do seu substituto, Carlos Eduardo Brasil Pereira de 1 3/01/2020 a 12/01/2023.

(")com a investidura do seu substituto, Max Leandro Ferreira Tavares de 21/01/2020 a 20/01/2023
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CONSELHO FISCAL DA FABES - CFF

Efetivos Suplentes

Hiram Carneiro Toledo dos Santos Presidente

Inicio: 14.11.2017 T6rmino: 21.11.2020

Anton Andrade

Inicio: 29.08.2019
[)an Abensur Gandelman

Inicio: 29.08.2019 T6rmino: 30.06.2023T6rmino: 30.06.2023

Gustavo Botrel Coutinho de Melo(*)

Inicio: 02.06.2017 T6rmino: 21.11.2020

Jo3o Vicente Amato Torres

Inicio: 05.12.2019 T6rmino: 30.06.2023

(*) Gustavo Botrel Coutlnho de Meld a partir de 05/12/2019 passou a ser membro efetivo
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PERFIL DOS PARnCIPANTES

Sio Participantes da FABES, os participantes da Instituidora ELETROS e deus dependentes; os

empregados das patrocinadoras da instituidora e seus dependentes; os empregados da

pr6pria FABER e seus dependentes e os participantes vinculados e seus dependentes,

conforme previsto em Estatuto

ATENDIMENTO AO PARTICIPANTE

Foram realizados 1430 atendimentos assistenciais em 2019, conforme detalhado a seguir

PLANTAO ASSISTENCIAL

Consiste no atendimento aos empregados das patrocinadoras Eletrobras, Cepel e ELETROS,

aos assistidos e seus respectivos dependentes com o objetivo de prestar atendimento

assistencial, esclarecimentos e orientag6es em rela€io aos procedimentos m6dico-

hospitalares em car6ter de urg6ncia/emerg6ncia. orientaG6es sobre os procedimentos de

acesso aos beneficios da FABES, a16m de transmitir orientag6es sobre o Plano Eletros-Sa6de

e a instituidora ELETROS, subsidiando, tamb6m. os empregados que se encontram em

transito, ou deja. fora da sua empresa de origem.

Em 2019 foram realizados 635 atendimentos aos empregados da Eletrobras, Cepel e

ELETROS; aos assistidos; autopatrocinadores e seus respectivos dependentes, todos em

situaG6es emergenciais de cunho assistencial e de saOde. fora do hor6rio de expediente.

Demonstramos abaixo a origem e representaQao dos atendimentos realizados:
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PLANTAO ASSISTENCIAL 2019
n Assistidos

B Fundag3o

y Eletrobras

B Cepel

B Reciprocidade

H Ex-empregado

H Rede Credenciada

y Outros

8,66%

1,89%

3,46%

cede Credenciada: Informag6es sobre participantes e rotinas de atendimento

Reciprocidade: Participantes em outros Estados

Outros: Seguro Funeral e Vida U'n.

ATENDIMENTOS SOCIALS FABES

Neste mesmo exercicio foram realizados 795 atendimentos sociais, cujas demandas

provenientes de nossos participantes podem ser consideradas de natureza psicossocial,

sendo observado acometimento de patologias fisicas e mentais, coma tamb6m de

vulnerabilidade socioecon6mica, que repercutem significativamente nas relag6es inter e

intrapessoais, conforme demonstrado abaixo:

TIPO DE ATENDIMENTO

H Atendimentos Pessoais

(Presencial)

H Atendimentos Pessoais -
ITelef6nico)

y Entrevistas, diagn6sticos e
Pareceres socials

B Visitas Domiciliares e Hospitalares
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ATENDIMENTOS SOCIALS NA PATROCINADORA DA INSnTUIDORA ELETROS

ELETROBRAS

A FABES mant6m parceria com a Divis3o de Sa6de e Qualidade de Vida da ELETROBRAS no

acompanhamento social dos empregados, por meio de agnes que envolvam acolhimento,

processo de escuta e esclarecimento frequente is quest6es burocr6ticas. Elsa iniciativa

permite conhecer as necessidades socioecon6micas dos nossos participantes, propiciando o

desenvolvimento de novak aQ6es que busquem desacelerar a ansiedade gerada com o

problema exposto, que afeta diretamente a atividade laborativa do empregado.

Perfildos atendimentos do plantao Eletrobras 2019

0,63%
3,09%

6,06%
4,97%

3,18%

H Cuidado r Soda I

H Elet ros-Sa6de

u Excepcionalidade

H Auxilio Doenga - INSS
H Licenga acompanhamento

H Licenga Matern idade

y Licenga Paternidade

u Prob. Psicopedag6gico
H Segu ro d e Vida
y O utros

S1,48%

CONCESSAO DE BENEFiC10S

Em 2019 foram concedidos 263 beneficios, conforme detalhados a seguir

PROGRAMA ASSISTENCIAL BASICO - PAB

O PAB 6 um programa de beneficios assistenciais, custeado com recursos orgamentarios da

FABER, cujos beneficios s3o concedidos ou renovados casa a caso, conforme previsto em

regulamento, e engloba:
/

11
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Beneficios Psicopedag6gicos: consiste na concess3o de reembolso parcial, destinado

aos dependentes-benefici6rios dos assistidos, deficientes fisicos e/ou mentais com

repercuss6es psicossociais em desacordo com os padr6es normais do grupo e que

estejam exigindo cuidados especializados para o seu ajustamento ao meio social

Contempla a cobertura de ensino pedag6gico, fonoaudiologia, psicologia, fisioterapia.

terapia ocupacional, psicomotricidade, arteterapia, dangaterapia, cantoterapia, gin6stica.

inform6tica. equoterapia, nataqao e musicoterapia. foram concedidos beneficios mensais

a 09 benefici6rios inscritos no programa.

Beneficios Pr6-Hospitalares de Urg6ncia e de Emerg6ncia 24 horas: t6m por objetivo

atendimento pr6-hospitalar de urg6ncia e emerg6ncia 24h, remog6es inter-hospitalares

terrestres e a6reas, central de emerg6ncias m6dicas 24h, aconselhamento m6dico

telef6nico 24h e orientaQio telefonica administrativa sobre a rede credenciada do Plano

Eletros Sa6de compreendendo a procura de vagas para a internagao e informag6es

sobre as entidades credenciadas, serviqos e locais de atendimento.

No decorrer do exercicio foram atendidos 96 benefici6rios em cason de urg6ncia e

emerg6ncia m6dico-domiciliar. das 4970 vidas cobertas mensalmente em 2019.

Beneficio Internagao Psiquiatrica Clinica: consiste na cobertura de despesas realizadas

em regime de internaq3o integral ou parcial, diirias hospitalares, alimentaQao, higiene

pessoal, materiais, medicamentos, assist6ncia e honoririos m6dicos. Este beneficio 6

destinado aos assistidos e seus respectivos dependentes.

Em 2019, foi concedido 01 benefrcio

Outros beneficios de natureza m6dica e/ou assistencial: destinados aos participantes,

assistidos, autopatrocinadores e seus dependentes, mediante requerimento individual e

an61ise socioecon6mica e que, a crit6rio da DEF, justifiquem liberag6es excepcionais de

n
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recursos. As liberag6es de recursos est3o condicionadas a laudo m6dico externo, parecer

e autorizag3o da Diretoria Executiva da FABES - DEF. Em 2019. foi concedido 01

beneffcio.

PROGRAMA ASSISTENCIAL DE COBERTURAS ADICIONAIS - PCA

De natureza complementar, o programa proporciona algumas coberturas m6dico

odonto16gicas adicionais aquelas praticadas pele Plano Eletros-Saade, bem como pda

Politica de Beneficios das Patrocinadoras.

Em 2019, foi concedido 01 beneffcio

PROGRAMA DE AUXfLIO A MENSALIDADE - PAM

C) PAM tem por objetivo conceder auxllio para o ingresso e a manutengao do participante

no plano de sa6de Eletros-SaOde. O beneficio 6 concedido ao participante que possui o

Plano Eletros-Saade. cuja renda familiar mensal bruta obedega ao limite m6ximo

estabelecido, propiciando maier acesso dos benefici6rios a assist6ncia a saOde.

possibilitando atrav6s do cuidado a saOde, maier qualidade de vida para os nossos

participantes.

TABELA DE RENDA 2019

FNXAS DE RENDA (R$)

At6 1.740,95Faixa I

De 1.740,96 a 3.481,90Faixa 2

De 3.481,91 a 5.222.84Faixa 3

De 5.222,85 a 9.003,31(*)Faixa 4

6%

17%

18%

20%

DESCONTO

179,85

212,55

310,65

(*) Em 2019, o limite da ultima faixa de renda foi reaUustado em 3,43%

Delta forma. em 2019 foram concedidos 155 beneficios mensais
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F6rmula de c61culo de beneficio:

PAM = {(Mensalidade Titular + Mensalidade Dependente) [jRenda Familiar Mensal Bruta x
CR) - Valor descontol}.

Exemplo de c61culo de beneficio com um benefici6rio com Renda bruta de R$ 5.000,00:

PAM = {3.853.94 - [(5.000 x 18%) - 212.551} =
PAM ; {3.853,94 (900,00 212,55)} :
PAM = (3.853,94 -- 687,45) =3.166.49

PROGRAMA ASSISTENCIAL HABnACIONAL - PAH

Consiste em concess3o de beneficio para a compra de im6vel residencial urbano ao

participante da ELETROS que n3o possui im6vel pr6prio, definido nos termos do

regulamento, vinculado a utilizag3o de seu saldo do FGTS e/ou assung3o, pelo mesmo, de

financiamento junta a Caixa Econ6mica federal ou a outra institui€ao financeira autorizada a

manter programas similares.

O programa este suspenso para novas ades6es, entretanto, 6 necess5rio registrar sua

dinimica de manutengao, devido ao cen6rio de amortizag6es e reajuste dos auxilios ja

concedidos.

BENEFICIOS CONCEDIDOS

(*) e ("*) Considerados meses de maior n6mero de beneficios concedidos

(") Total de beneficios concedidos no ano.

14

 
Proarama Assistencial Bisico - PAB 108 107

Psicopedaq6qjco (*) 7 9

Internac3o Psiauiitrica Clinics 0 l
Pr6-hosDitalar de Ura6ncia e Emera6ncia 24 horas (") 101 96

Outros de natureza m6dica assistencia 0 l
Proarama Assistencial de Coberturas Adicionais - PCA 0 l

Medicamentos 0 l
Proarama de Auxilio a Mensalidade - PAM (***) 151 155

Proarama Assistencial Habitacional - PAH 0 g
Total 259 263



IJlIFabes
FundaQao 8ehos de Asdst6r)da e Bem Estar Social

Relat6rio Anual 2019

VALORES A RECEBER PROGRAMA ASSISTENCIAL HABnACIONAL PAH

Trata-se de 20 beneficiosja concedidos a participantes que n3o possufam im6vel residencial

pr6prio, em car6ter de empr6stimo assistencial, para auxilio da compra de im6vel definido

nos termos do regulamento e vinculado a utilizagao do saldo do FGTS e/ou assungao, pelo

mesmo, de financiamento junto a Caixa Econ6mica Federal CEF, ou junto a outra

instituig3o financeira autorizada a manter programas similares.

Programa suspense a novak ades6es conforme diretriz do CDF

VALORES A RECEBER DO PLANO DE SAUDE ELETROS-SAUDE

Refere-se a valores a receber da Instituidora Fundagio Eletrobris de Seguridade Social

ELETROS, decorrente de valores a receber do Plano Eletros-SaOde, oriundos do faldo

remanescente no Fundo Transit6rio, transferido em sua totalidade a FABER, conforme

decis3o tomada na 164a Reuni3o do Conselho Deliberativo da ELETROS - CDE. em 18 de

dezembro de 2009. e o disposto no Termo de Acordo para Transfer6ncia de Cr6ditos em

favor da Fundaqao FABES (IPA-019-09), datado de 30 de dezembro de 2009.

15

 
faldo em 31/12/2018 187.267,75

1+) PAH Concedidos em 2019  
1+) AtualizaG3o 5.414,32

1-) Amortizag5o 39.332,19

faldo em 31/12/2019 153.349.88

A receber - curto orazo 36.789.12

A receber longo puzo 116.560.76
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Demonstramos a seguir o faldo do empr6stimo

REALiZAgA0 0RgAMENTAMA 2019

As origens de recursos realizadas no exercfcio ando em 31 de dezembro de 2019

totalizaram R$ 5.300.002 (R$ 5.523.289 - orgado) e as despesas representaram R$ 7.943.650

IR$ 9.605.271 - orgado). A execuQao orgamentaria apresentou um decr6scimo na

arrecadag3o de 4,04% e uma reduQ3o das aplicaQ6es previstas de 17,30%.

O Resultado do exercicio de 2019 foi de (-R$ 2.643.647), obtendo a variag3o de

(-35,24%), (-R$ 4.081.982 - orgado). Destacamos que 70,27% dos recursos utilizados na

Fundagao durante o exerclcio de 2019 foram destinados para fins assistenciais.

*Centavos Omissos

16

n

 
faldo em 31/12/2018 2.585.179.93

(+) Juror e CM 206.360.19

(-) Prestagao 792.521,64

faldo em 31/12/2019 1.999.018.48

A receber - curto puzo 710.551,65

A receber - lingo puzo 1.288.466,83

eURqH&lillBe] Rile 12ilaUBSmlilll lilgnlF4n®llaj] EZ5i12g ESW2

Recursos Disponiveis 5.523.289 5.300.002 4,04%  
Recursos Utilizados 9.605.271 7.943.650 17,30% 100%

Programa Assistencial B6sico - PAB 544.583 407.411 25,19% 5,13%

Programa Assistencial de Coberturas

Adicionais PCA

581.686 4.440 -99,24% 0,06%

Programa de Auxilio a Mensalidade - PAM 5.672.708 5.112.936 9,87% 64,37%

Plant3o Assistencial 64.520 56.311 -12,72% 0,71%

Despesas Administrativas 1.674.873 1.419.042 -15,27% 17,86%

Despesas Financeiras 70.635 46.344 -34,39% 0,58%

Despesas Tributirias 996.267 897.165 9,95% 11,29%

Resultado 4.081.982 -2.643.647 -35,24%  
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Recursos Utilizados

resp.Tribut6rias

Deep. Adm.

PAM

PAB

0

Desp. Financeiras l

lPlant3o Assistencial
REAUZADO

PREVISTO

1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000

PERFIL DOS INVESTIMENTOS

Os recursos financeiros da FABES em 2019 continuaram sends aplicados, em sua maier

parte, na renda axa, por meir do fundo de Investimento Urca. exclusivo da Instituidora

ELETROS e da FABES, representando 46,60% do total de investimentos da FABER, e em

Notas do Tesouro Nacional (NTN-B), representando 53,40%, a16m da atualizagao monet6ria

sobre as amortizag6es referentes ao Programa Assistencial Habitacional PAH e ao direito

de recebimento do empr6stimo ao Plano Eletros-Sa6de, oriundo do funds FABES

Tra nsit6rio.

ANALYSE DOS RESULTADOS

Consolidado

A rentabilidade consolidada de 7.87% no ano, para uma carteira de renda axa, foi

excepcional. A rentabilidade foi impactada positivamente pelos titulos de longs puzo que

rendem inflagao mais uma taxa de juror. Ressaltamos que elsa rentabilidade representou,

no ano de 2019. um percentual de 132,3% do CDI.

17
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Carteira administrada

Essa Carteira apresentou uma rentabilidade de 9.49% no ano de 2019. sendo respons6vel

pda excelente rentabilidade consolidada. Quando comparada com o CDI, essa rentabilidade

representou 159,7% no ano. Adicionalmente, ressaltamos que, em termos reais, representou

aproximadamente 5% em 2019.

Funds Urca Santander:

O fundo apresentou uma rentabilidade pr6xima ao CDI no decorrer de 2019. A

rentabilidade atingida estava dentro do previsto, uma vez se tratar de um fundo com baixo

risco de mercado e de cr6dito e que tem coma objetivo garantir liquidez a fundag5o FABES.

Retorno Acumulado 2019

l0,0(y6

9,00%

8,00%

7,00%

6,00%

s,oo%

4,(D%

3,00%

2,00%

1,(D%

o,m%

Funds
9,49%

Carteira

IPCA

CDI

.CONSOUDADO

mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 set/19 aut/19 nov/19 dez/19

Rentabilidade

Bruta Nominal

Rentabilidade

Bruta Realm

Fundo de Investimento

Carteira Titulos NTN-B

Consolidado

6,26%

9,49%

]N%

1,88%

4,97%

3,41%
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POLITICA DE INVESnMENTO

A Polftica de Investimento da FABER 6 elaborada anualmente, pda Gest3o de Investimentos

da Instituidora, sendo a maid importante refer6ncia para a administragao e norteia as

decis6es de investimento, conforme preceitua a legislaqao e o Estatuto da FABES. Nela s8o

definidas as diretrizes, objetivos, alocagao e seleQao de ativos, administrag3o de riscos e

responsabilidades.

O Plano de Aplicag3o de Recursos e de Investimentos visa delinear os crit6rios e os

procedimentos para que os recursos financeiros da FABES atendam is suas necessidades de

curto, m6dio e longo prazos, diversificando os investimentos, preservando o poder

aquisitivo do patrim6nio e a seguranga dos capitais investidos.

As aplicaQ6es da FABES s5o norteadas pda liquidez, seguranqa e rentabilidade, raz3o pda

qual permanecer3o concentradas em titulos de renda axa, adotando-se sempre o crit6rio de

baixo navel de risco para as aplicag6es, como 6 caso das Notas do Tesouro Nacional (NTN).

RESUMO DAS APLiCA96ES PREVISTAS PARA 2020

Com base no resumo abaixo, a rentabilidade nominal bruta projetada para 2020 do

patrim6nio total da FABES 6 7,4% e considerando que a prqeq5o de inflagao medida pelo

IPCA 6 de 3.5%, a rentabilidade real de 2020 este projetada em 3.9%.

&
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APLiCAgOES DE CURTO PRAZO EM RENDA FIXA

Esse tips de aplicag3o esb vinculado a rentabilidade de curto puzo da renda axa

20

 

financeiras
98,99% em Aplicag6es

Curto 1% acima do IPCA
e Imposto de renda de 15% retido na

fonte (tabela regressiva).

Longo 6.5% acima do IPCA

e Imposto de renda (tabela

regressiva) no pagamento de juros e

no resgate dos titulos.

0,2% para o Programa

Assistencia

Habitacional - PAH

Longo 3.5% nominais
e Imposto de renda de 15%

(provisionado).

0,9% em empr6stimo

ao Eletros Sa6de
Longs 9.5% nominais

e Imposto de renda de 15%

jprovisionado).

Veiculo:
fundo de Investimento "Urca FIM Cr6dito Privado" gerido

pele Banco Santander.

Custodiante: Banco Bradesco S/A.

Participagao e limite
minimo:

Representando 46.7% do patrim6nio estimado para

31/12/2019. essa participagao poder6 ser reduzida at6 o

limite minimo que nio comprometa a liquidez para o

custeio dos programas e despesas administrativas,

financeiras e tribut6rias no decorrer do ano de 2020.

Rentabilidade e risco:

A rentabilidade esperada para 2020 6 de 1% acima da

variagao do induce de Pregos ao Consumidor Ample (IPCA);

o perfil das aplicaq6es do fundo 6 de baixo risco de
cr6dito e de mercado, com alta liquidez.

Tributaqao:
15% de imposto de renda retido na fonte (tabela

reg ressiva) .
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INVESTIMENTOS DE LONGO PRAZO EM RENDA FIXA

Esse tipo de aplicagao, iniciado em 2010, este vinculado a rentabilidade de titulos de longo

puzo de renda axa.

PROGRAMA ASSISTENCIAL HABnACIONAL - PAH

Estimam-se os seguintes indices de reajuste do saldo devedor, atualizado de acordo com o

reajuste da renda da categoria:
21

Veiculo: Notas do Tesouro Nacional, carteira administrada pelo Banco
Bradesco

Custodiante: Banco Bradesco S/A.

Participagao e limite
maxims:

Representando 52,1% do patrim6nio estimado para

31/12/2019. esse participagao poder6 ser ampliada em 2020

at6 o limite mdximo que n3o comprometa a liquidez

necess6ria ao custeio dos programas e das despesas

administrativas, financeiras e tribut6rias

Rentabilidade e risco:

A rentabilidade esperada para 2020 6 de 6.5% acima da

variagao do IPCA; o perfil das aplicag6es da carteira 6 de

baixo risco de cr6dito e de mercado, com liquidez moderada

porque se referem a titulos de prazos maid longos.

TributaQao:
[mposto de renda pe]a tabe]a regressiva incidente no

pagamento de juros e no resgate dos titulos.

Gestor:
fundaQ3o Eletros de Assist6ncia e Bem Estar Social -
FABER

Part icipaQao :
Representa 0,2% do patrim6nio estimado para

31/12/2020

Finalidade/estrat6gia:

Parcela dos recursos destinados ao PAH. na modalidade

de empr6stimo assistencial para a aquisiQ3o de im6ve
urbano, n5o incidem juror mensais, sendo o saldo
devedor. atualizado anualmente de acordo com o

reajuste da renda da categoria.

Tributagao: Imposto de renda de 15% (provisionado).
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EMPR£STIMO AO ELETROS - SADDE

PATNM6N10 SOCIAL

O patrim6nio da FABES em 31/12/2018 6 de R$ 58.688.727. O deficit do exercicio de 2019

foi de R$ -2.643.647. inferior ao resultado esperado em -35,24% (R$ 4.081.982 - orQado).

n

Categoria Eletrob ris Cepel ELETROS Assistidos

Indice esperado de atualizag3o

monet6ria do PAH - 2019
3,09%   3,53% 3,53%

nestor:
fundaGao Eletros de Assist6ncia e Bem Estar Social

FABER

Part icipa€ao :
fiepresenta 0,9% do patrim6nio estimado para
31/12/2020.

finalidade/estrat6gia:

Recursos advindos do "Terms de Acordo para a

Transfer6ncia de Cr6ditos em favor da fundaQ3o FABES

jlPA-019/09)". Cess3o de direito de recebimento de

empr6stimo, sendo reajustado anualmente pelo Indice
Nacional de Pregos ao Consumidor (INPC), com taxa de

u ros de 0,5% ao m6s.

Tributagao: Imposto de renda de 15% (provisionado).

 
faldo em 31/12/2018 58.688.726.87

Deficit de 2019 -2.643.647,36

faldo em 31/12/2019 56.045.079,51
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PRESTAgAo DECONTAS

A prestagao de contas possibilita que a FABER demonstre o fluxo de receitas e despesas por

atividade tornando possivel o acompanhamento pda Provedoria de Fundag6es do

Minist6rio P6blico do Estado do Rio de Janeiro - MPRJ.

A obrigatoriedade da prestaQ3o de contas do exercicio 6 anual, devendo ser composta pdas

DemonstraQ6es Contibeis, a16m da manifestaQao dos 6rgaos internos de controle e dos

auditores externos, visando a identificaQao de fates que possam afetar o patrim6nio da

FundaCao.

Em 13/12/2019, o Conselho Deliberativo da FABES aprovou na 114; Reuniio o orQamento

da Fundagao para 2020 e o Plano de Aplicag6es dos Recursos e Plano de Investimentos da

FABES para 2020.

AUDITO MA INDEPENDENTE

A auditoria independente tem coma atribuigao assegurar. de acordo com as pr6ticas

cont6beis no Brasil, que as demonstraQ6es cont6beis representem, em todos os aspectos

relevantes, a posiqao patrimonial e financeira da FABES.

A apuragao dos resultados econ6mico-financeiros e a avaliaQao dos controles internos de

2019 foram auditadas pda empresa Loudon Blomquist Auditores Independentes e est3o de

acordo com as normal vigentes no Brasil.

Nas p6ginas seguintes est3o transcritos os quadros que integram as Demonstrag6es

contibeis auditadas.



IJ.LIFabes
FundaQao 8ebos de Asgst6rlcb e Bem B@ Sodas

Relat6rio Anual 2019

BALAN£O PATRIMONIAL

(ern Regis)

ATIVO

31/12/2019 31/12/2018

CIRCULANTE

Caixa e equivalentes de caixa (Rota 4)

Convfnio Cooperagao Tfcnica - ELETROS (Rota 5)

Programs Assistencial Habitacional - PAH (Rota 6)

Valores a receber do Eletros-Sa6de (Rota 7)

Cr6ditos a Compensar (Rota IO)

Total do ativo circulante

25.693.801

403.400

36.789

710.551

44.413

26.888.954

28.798.548

177.993

43.921

648.327

52.736

29.721.525

NAO CIRCULANTE

Realiz6vel a Lingo Puzo

Aplicagaes Financeiras(riots 8)

Programs Assistencial Habitacional- PAH(Rota 6)

Valores a receber do Eletros-Sa6de (Rota 7)

bep6sitos Judiciais (Rota 9)

27.867.479

116.562

1.288.466

115.156

29.387.663

28.125.048

143.347

1.936.853

111.567

30.316.815

Imobilizado (note ll)
Sistemas Aplicativos - Software

Amortizagao Acurnulada B.829)

3.845

29.391.508

4.697

30.321.512Total do ativo ndo circulante

Total do ativo 56.280.462 60.043.037

As notas explicativas da administragao fazem parte integrante das demonstrag6es
cont6beis
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BALANGO PATnIMONIAL
(em Regis)

PASSIVO

31/12/2019 31/12/2018
CIRCULANTE

Impostor e contribuigaes a recolher (Rota 12)

Outras Obrigag6es

Total do passive circulante

232.779

604

233.383

1.353.732

578
1.354.310

PATRIM6NIO LiQurOO (nota 13)
Patrim8nio social

Total do patrim6nio liquids

56.047.079

56.047.079

58.688.727

58.688.727

Total do passive 56.280.462 60.043.037

As notas explicativas da administragao fazed parte integrante das demonstrag6es
cont6beis
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DEMONSTRA(Xo OE nEsuLTAoo oo EXERciclo - onE
(Em Regis)

Exercfcios findos em

31/12/2019 31/12/2018

RECEITAS OPERACIONAIS

Outras Receitas (Rota 14) 442.335

442.335

1.633.899

1.633.899Total

DESPESAS OPERACIONAIS

Socials (Rota 15)

Tribut6rias (Rota 16)

Administrativas (nota17)

5.522.788

897.165

1.475.353

3.412.643

1.614.044

1.467.461

Total 7.895.306 6.494.148

DEFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO (7.45z.97i) (4.860:949)

RESULTADO FINANCEIRO(nota 18)
Receitas financeiras

Despesas financeiras

4.857.666

46.343

5.009.063

344.445

Total 4.811.323 4.664.618

DEFICIT DO EXERCICIO [2.641.648) (195.631

As notas explicativas da administragao fazed parte integrante das demonstrag6es
cont6beis
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DEMONSTRAGXo OE auTXGAo oo PATRIM6NIO SOCIAL - OOPS

(Em Regis)

Patrim6i
Social

58.884.358

Deficit do10 e

exerciclo TOTAL

SALVOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Deficit do exercicio

Apropriagdo do deficit

SALVOS EM 31 DE DEZEM

Deficit do exercfcio

Apropriagdo do deficit

SALVO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

BRO DE 2018

58.884.358

(195.631)(195.631)

195.631(195.631)

a Ann 7975 58.688.727

(2.641.648)(2.641.648)

2.641.648(2.641.648)

56.047.079 56.047.079

As natal explicativas da adtninistragao fazem parte integrante das demonstrag6es
cont6beis
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DEMONSTRAGA0 00 RESULTA00 ABRANOENTE

(Em Regis)

Exerclcios findos em

31/12/2019 31/12/2018

Deficit do Exercfcio

Resultado Abrangente Total do Exercicio

(2.641.648)

(2.641.648)

(195.631)

(195.631)

As notes explicativas da administragao fazed parte integrante das demonstrag6es
cont6beis

28



IJ.lIFabes
Fundagao 8ebos de Assist6ncia e Bem Estar Social

Relat6rio Anual 2019

bEMONSTRA£Xo bE FLUXO bE CAIXA

(Em Regis)

METODO DIRETO

Exercicios findos em

31/12/2019 31/12/2018

Atividades Operacionais
Aplicagdes Financeiras

Outras Receitas

Total dos Recebitnentos

4.857.666

442.337

5.300.003

5.009.328

1.633.634

6.642.962

Desembolsos

Administrativos

Sociais

Financeiros

Tributaries

Tributos a Recuperar

Conv8nio Cooperagdo T6cnica - ELETROS

Programa Assistencial Habitacional - PAH
Valores a receber do Eletros-Sa6de

Aumento/Diminuigao do Realiz6vel a Largo Puzo

Obrigagaes Fiscais

Outras Obrigag6es

Total dos desembolsos

(897.165)

(5.522.787)

(46.344)

(1.475.354)
8.323

(225.406)
7.132

(62.225)
930.004

(1.120.954)

26

(8.404.750)

(1.467.461)

(3.412.643)

(344.445)

(1.614.044)

(52.736)

(177.993)
2.559

(58.842)

(384.096)

(80.366)

(222.464)

(7.812.531)

Das Atividades de Investimentos

Aquisigao de Ativo Irnobilizado (4.819)

Caixa Liquids gerado nas atividades operacionais (3.104.747) (1.174.388)

Aumento (redugao) liquids de caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalente de caixa no initio do exercfcio

Caixa e equivalente de caixa no fim do exercfcio

(3.104.747)

28.798.548

25.693.801

(1.174.389)
29.972.937

28.798.548

As notes explicativas da administragao fazed parte integrante das demonstrag6es
cont6beis
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bEMONSTRA(X0 0E FLUXO DE CAIXA

(Em Regis)

METODOINDIRETO

Exercicios findos em

31/12/2019 31/12/2018

Atividades operacionais
[)6ficit do exercfcio

Amortizagdes

(Aumento) redugao nos Ativos

Convfnio cooperagao t6cnica - ELETROS

Programs assistencial habitacional - PAH

Valores a receber do Eletros-Sa6de

Dep6sitos judiciais
Aplicagaes financeiras

Crfditos a recuperar

Aumento(redugao) nos Passivos
Impostor e contribuigdes a recolher

Outras Obrigagaes

Caixa liquids gerado nas atividades operacionais

(2.641.648)
852

(195.631)

122

(225.406)
33.918

586.161

(3.589)
257.569

8.323

(177.993)
58.258

502.522

(3.868)

(997.413)

(52.736)

(1.120.953)

26

(3.104.747]

(80.367)

(222.464)

(1.169.570)

Aquisigao de Intangfvel

Total das atividades de investimentos

(4.819)

(4.80)

Aumento (redugao) liquido de caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalents de caixa no initio do exercfcio

Caixa e equivalents de caixa no fim do exercfcio

(3.104.747)
28.798.548

25.693.801

(1.174.389)
29.972.937

28.798.548

As notes explicativas da administragao fazetn parte integrante das demonstrag6es
cont6beis
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DEMONSTRACXO DO VALOR AFICIONADO

(Em Reais)

Exercicios findos em

31/12/2019 % 31/12/2018

(6:a9}:9Z4 g6g.g& (4:Z94:!ZQ

(125.979) 11,2% (125.979)

442.336 -39,5% 1.633.634

%

Receitas

Receita das atividades 442.336

442.336

39.5%

39.5%

1.633.634

1.633.634

92,7%

92,7%

Insumos Adquiridos de Terceiros

Servigos de Terceiros
Outros Custom e Despesas
Operacionais

(125.979)

(6.293.973)

(6.419.952)

11,2%

562 .0%

573,2%

(125.979)

(4.754.125)

(4.880.104)

-7,1%

269.7%

276,8%

Valor Adicionado Lfquido produzido
pele Entidade (5.977.616) 533,7% (3.246.470) 184,1%

Valor Adicionado Liquids Recebido em
Transferfncia

Receitas Financeiras 4.857.667

4.857.667
433,7%

.433,7%

100 .o%

5.009.328

5.009.328

284.1%

284,1%

100.0%Valor Adicionado a Distribuir (1 . 1 0 .949) 1.762.858

Distribuigao do valor adicionado
Impostor, Taxes e Contribuigdes
federais

Remuneragao de Capital de Terceiros

bespesas Financeiras (euros)
cobras e Retengaes

Super6vit(Deficit) do Perfodo

1.475.354 -131,8%

-4,1%

235.9%

1.614.044

344.445

91,6%

19,5%

-11.1%

46.344

(2.641.647) (195.631)

(1.119.949: 100.0% 1.762.858 100.0%

As notes explicativas da administragao fazem parte integrante das demonstrag6es
cont6beis
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NOTA 1- CONTEXTS OPERATIONAL

A Fundagdo Eletros de Assistfncia e Bem Ester Social - FnBES, doravante denominada

sirnplesmente FaBEr, pessoa jurfdica de direito privado, seth fins lucrativos, corn
autonomic administrative, patrirnonial e financeira, instituida pda Fundagao Eletrobr6s de

Seguridade 5ocial - ELETROS, tem por finalidade administrar pianos e programas
assistenciais jurito a sua Instituidora. ds subs Patrocinadoras, a pr6pria FXBES e aos
respectivos participantes, empregados e dependentes dessas.

A FABER foi constituida pda Escritura Publica - Ato Notarial R.o 006 de 26/06/2003 e
037 de 24 de julio de 2003. lavrada no 24' Oficio de Notes, livro 5336. fls. O11/19, tends
o seu Estatuto registrado no Cart6rio do Registro Civil das Pessoas Jurfdicas, sob o R.o
204709, em 08/10/2003, da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, tem deus
atom institucionais devidamente registrados e velados pele Ministfrio P6blico - Curadoria
de Fundag8es da Capital, da Procuradoria Gerd de Justiga do Estado do Rio de Janeiro.

Conjuntura Tribut6ria

. A FXBES ingressou em 25-05-2009 com Agro Judicial Ro 2009.51.01.011653-0,
perante a 18'. Vera Federal do Rio de Janeiro, visando a declaragao de Imunidade
Tribut6ria combinada com repetigao de ind6bito tribut6rio, de valores de IRRF
retido e recolhido sabre rendimentos auferidos em aplicag6es financeiras.

.Em 2017 esse processofoi encerrado, pris o pedido da FABER de imunidade
tribut6ria foi denegado em primeira e segundo inst6ncia e foi ernitido parecer por
escrit6rio contratado aduzindo que a FABER este sujeita ao regime tribut6rio de
isengao, ndo imunidade.

. A FXBES em 2018 contratou parecer jurfdico externo acerca da tributagao
incidente sabre suns receitas auferidas e operagaes realizadas, considerando o
arquivamento do processo que discutia a imunidade tribut6ria da Fundagdo e a
sujeigao ao regime tributdrio de isengao. A partir das conclusdes do parecer juridico,
a FABER efetuou a provisao dos tributes devidos sabre as suns receitas.

.Em decorrfncia do contexts tributdrio citado, a instituigdo realizou em
28/06/2019 para Receita Federal do Brasil o recolhimento da den6ncia espontanea
referente a provisao da COFINS auferida no perfodo cornpreendido de 30/06/2014
a 31/05/2019. Diante do contexto, a FABER veM recolhendo mensalrnente a COFINS
sabre Receitas Financeiras (alfquota de 4%) e Rentabilidade do Fundo Rotativo
(alfquota de 7.6%).

Todos os programas sdo de beneffcios assistenciais, custeados com recursos
orgament6rios da FaBEr, quaid sejarn;
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' Programs Assistencial B6sico - PAB: tem coho finalidade principal assegurar aos
participantes a continuidade dos prograrnas assistenciais anteriorrnente conduzidos
pda Fundagdo Eletrobr6s de 5eguridade Social - ELETROS. O PAB compreende:
beneffcios psicopedag6gicos, beneficios pr6-hospitalares de urg€ricia e de
ernergfncia 24 horns e outros beneffcios de natureza rn6dica e/ou assistencial.

' Programa Assistencial de Coberturas Adicionais - PCA: tem coho finalidade
principal proporcionar aos participantes algurnas coberturas rn6dico-odonto16gicas
adicionais, aquelas praticadas polo Plano Eletros-Sa6de, bem coho pda polftica de
beneficios da Eletrobras, repel e ELETROS.

' Programs de Auxflio a Mensalidade - PAM: tem coho finalidade principal auxiliar
o ingresso e a manutengao dos participantes de mellor renda menial no Plano Eletros-
Sa6de.

' Programa Assistencial Habitacional - PAH: tem corns finalidade o auxilio
financeiro para compra de irn6vel residencial para o participants que ainda ndo possum

im6vel residencial proprio, definido nos terrnos do regulamento, vinculado a utilizagao
de seu faldo do FATS e/ou assungdo, palo mesrno, de financiamento junta a Caixa
Econ6tnica Federal ou junta a outra instituigdo financeira autorizada a master
programas similares. Atualmente este belief ido encontra-se suspense.

NOTA 2 - BASE 0E PREPARACXo E APRESENTACX0 0AS DEMONSTRAC6ES
coNTABEis

As dernonstragdes cont6beis da Fundagao Eletros de Assistfncia e Bem Ester Social -

BABES sdo de responsabilidade de sua administragao e farah elaboradas com observ6ncia

das disposigaes corltidas na Resolugdo n ' 68/79, da Procuradoria Gerd de Justiga do
Estado do Rio de Janeiro e subs resolugdes complementares, e eM conformidade com as

pr6ticas cont6beis adotadas no Brasil que compreendem as disposigaes da legislagao

societ6ria previstas na lei Ro 6.404/76. com as alteragaes das leis n o 11.638/07 e n a
11.941/09 e as orientagaes e interpretagdes emitidas polo Comity de Pronunciamentos

Cont6beis - CPC, vigentes em 31 de dezembro de 2019, notadamente a Resolugao CFC n '

1.409/12 que aprovou a ITG 2002 - Entidades sem Finalidade de Lucros.

NOTA 3 nEsuMO OAS PRINCIPALS PnXTICAS coNT4BEls

As principais pr6ticas cont6beis adotadas na elaboragao das demonstragaes cont6beis sdo
as seguintes:
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a) 4Dycgcao do resultado

Apurado segundo o regime de competancia

b) 4pli qwg $ finqn girq$

Dernonstradas ao Gusto de aplicagdo, acrescido dos rendimentos auferidos

at6 a data do balango, calculados coM base na taxa efetiva de aquisigdo, que
sdo registrados no resultado corns receitas financeiras e, quando aplic6vel,
ajustadas a valor de mercado.

d Ativos circulantes e n&a circulantes

Sdo apresentados pele valor de Gusto ou de realizagao, incluindo, quando
aplic6vel, os rendirnentos e as variagdes monet6rias auferidas. Quando
aplic6vel, os ativos circulantes e ndo circulantes sdo registrados eM valor
presents. Ndo farah identificados castes com a necessidade de ajuste a
valor presents.

d) Pq$jvQ$ ic$glqplg

Estdo dernonstrados pecos valores conhecidos e/ou calcu16veis. acrescidos,
quando aplic6vel, dos correspondentes encargos incorridos. Quando
aplicdvel, os passivos circulantes sdo registrados em valor presente. Ndo
forarn identificados castes com a necessidade de ajuste a valor presente.

e) Imobilizado

Estdo demoristrados ao custo de aquisigao deduzido da amortizagao

acumulada. calculada palo rn6todo linear ds texas descritas na Rota ll.

0 Moeda funcionale moeda de apresentac3o

As demonstragdes cont6beis estdo apresentadas em regis, que f a rnoeda
funcional da entidade e, tarnbfrn. a sua rnoeda de apresentagdo.
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NOTE 4 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Ern regis
31/12/2019 31/12/2018

Banjos conte movimento
Aplicagdes financeiras

7.460
25.686.341
25.963.801

l0.694
28.787.854
28.798.548

As aplicagdes financeiras correspondern a recursos aplicados no Funds de Investimento

Urea Multimercado Crfdito Privado, avaliados a prego de mercado, administrado pelo

Santander Asset Management e custodiado junta ao Banco Bradesco S.A.

NOTA 5 CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA ELETROS

Em regis
31/12/2019 31/12/2018

Funds Rotativo
Valores a Receber

401.400
2.000

403.400

162.281
15.712

177.993

Refere-se ao Funds Rotativo em poder da instituidora Fundagdo Eletrobr6s de Seguridade

Social - ELETROS, em conf ormidade coM o Convfnio de Cooperagao Tfcnica e Operational,

firmado entry a FXBES e a instituidora - ELETROS, aprovado pelo Minist6rio Pi3blico nos
termos da Portaria PF - SC n ' 22/2004, datada de 27 de janeiro de 2004 e com o Terms
Aditivo do convfnio em referancia, aprovado nos terrnos da Portaria PJF - SC Ro 11/2011.
datado de 15 de abrilde 2011.

O faldo do Funds ern 31 de dezernbro de 2019 f de R$ 401.400 (R$ 162.281 em dezernbro

de 2018).

A rubrics Valores a Receber apresentou faldo devedor de R$ 2.000 em 31 de dezembro de
2019 e R$ 15.712 ern dezembro de 2018. Em 2019, o valor originou palo cr6dito referente

ao langarnento a maier de R$ 2.000 na despesa de VIDA UTI pda instituidora ELETROS.

Jd em 2018. em fungdo da amortizagao do PAH realizado por urn participante na

instituidora ELETROS gerardo direito a receber no mfs de dezembro de 2019.
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NOTE 6 PROGRAMA ASSISTENCIAL HABTTACIONAL PAH

O Programs Assistencial Habitacional 6 um programs que disponibiliza recursos para
auxiliar a compra de im6vel residential urbano, para participantes que kinda ndo possuam
im6vel residencial proprio definido nos terrnos do regulamento e vinculado a utilizagao do

faldo do FATS e/ou assungao, pele mesmo, de financiarnento junta a Caixa Econ6mica

Federal - CEF, ou junta a outta instituigdo financeira autorizada a rnanter programas
simi lanes .

Este prograrna este fechado a novos entrantes e com ipso ndo houveram concess6es em
2019

Em 31 de dezernbro de 2019 e de 2018 este representado cano segue

Em regis
31/12/2019 31/12/2018

Circulante
Ndo circulante

36.789
116.562
153.351

43.921
143.347
187.268

NOTA 7 VALORES A RECEBER DO ELETROS - EXUDE

Refers-se a valores a receber da instituidora, Fundagao Eletrobrds de Seguridade Social -

ELETROS, oriundos do faldo remanescente no Funds Transit6rio, transferido ern sua

totalidade a FABER. conf arne decisdo tomada na 164'. Reunido de Conselho Deliberative

da Eletros, ern 18 de dezernbro de 2009, e o disposto no Terms de Acordo para
Trarlsferfncia de Crfditos em favor da Fundagdo FXBES (IPA-019-09), datado de 30 de

dezembro de 2009, com as seguintes condigdes:
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Em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 este representado porno segue

Em regis
31/12/2019 31/12/2018

Circulante
Ndo circulante

710.551
1.288.466
1.999.017

648.327
1.936.853
2.585.180

NOTA 8 - APLICACOES FINANCEIRAS

As aplicagdes financeiras, classificadas no realizdvel a largo puzo, corresponded a

recursos aplicados em Tftulos do Tesouro Nacional - NTN-B, emitidos palo Tesouro

Nacional, dernonstrados ao custo, acrescidos das remunerag6es contratadas pele critfrio

"pr6-rata temporis" em fungdo do puzo decorrido. Eases tftulos estdo custodiados no
Banco Bradesco S.A.

Exercfcios findos em
31/12/2019 31/12/2018

1.226.200
2.396.930
1.208.018
3.133.416
3.854.312
7.090.496
9.215.676

28.125.048

2.490.142
1.251.899
3.247.816
3.993.927
7.342.937
9.540.758

27.867.479

NOTA 9- DEPOSITOR JUDICIAIS

Registrar os valores correspondentes aos dep6sitos judiciais com contingancias
tribut6rias, cuba natureza 6 de multi de mora incidente sabre COFINS ndo recolhida por
forma de procedimento de den6ncia espontanea. cujo montante em 31 de dezembro de 2019
f de R$ 115.156 (R$ 111.567 em 2018) acrescidos de atualizagao rnonet6ria pda taxa
SELIG, no rnontante de R$ 3.589, registradas na receita financeira.

Os dep6sitos farah realizados para garantia do jufzo e possibilitar a defesa da Fundagdo

mediante ernbargos a execugao fiscal, cujo risco da dernanda 6 classificado palos advogados
coHO "Perda Renata
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  Emitente Vencirnentos
NTN-B Tesouro Nacional 15/05/2019
NTN-B Tesouro Nacional 15/08/2020
NTN-B Tesouro Nacional 15/05/2023
NTN-B Tesouro Nacional 15/08/2024
NTN-B Tesouro Nacional 15/08/2030
NTN-B Tesouro Nacional 15/05/2035
NTN-B Tesouro Nacional 15/08/2040
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NOTA 10 - CREDITOR A COMPENSAR

O montante do crfdito a compensar em 31 de dezembro de 2019 f de R$ 44.413 e em

dezembro de 2018 R$ 52.736. Registrar os valores correspondentes ao cr6dito tribut6rio

dos valores recolhidos no perfodo de janeiro de 2015 a dezembro 2019. totalizando 60
moses, de PIS e COFINS incidentes sabre as receitas provenientes do conv6nio de
cooperagdo t6cnica e operational CV 048/03 celebrado entre a FXBES e ELETROS.

NOTAll- IMOBILIZADO

Em regis
31/12/2019 31/12/2018

gusto de aquisicdo
Softwares

3.829
3.829
3.845

DeDreciac6o e Amortizacdo acumulada
Softwares

O ativo imobilizado asta registrado ao valor de Gusto de aquisigdo. liquids das amortizagaes
acumuladas, calculadas segundo o m6todo linear. a taxa de 20% a.a., correspondente a vida
6til econ6mica estimada.

NOTE 12 IMPosTor E CONTRIBulC6ES A nEcoLHEn

Os impostor e contribuigaes a recolher estdo representados porno segue

Ern regis
31/12/2019 31/12/2018

115.156 111.567
20.799 1.144.495

66 3.854
96.635 93.693

123 123
232.779 1.353.732

Multi sabre COFINS (a)
COFINS a recolher - aplicagdes financeiras (b)
COFINS a recolher - outras receitas (c)
ISS a recolher - assist8rlcia social (d)
Outros

a) Na referida rubrics estdo registradas as estimativas de penalidades, sob o
tftulo de multas de mora sobre a Contribuigao para o Financiamento da Seguridade

Social - COFINS, decorrentes do ndo recolhirnento dessa contribuigao at£ 5 de
jumbo de 2007. Os recolhimentos relatives aos periodos anteriores farah efetuados
rnediante dent3ncia espontanea a Secretaria de Recelta Federal - SRF, que consistiu
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em solicitor a inexigibilidade da rnulta de HOFF sabre a COFINS que resultou na
execugdo fiscal Ro 2010.51.01.506735-2. Atualmente a execugdo fiscal encontra-se

garantida por dep6sito judicial, conforrne mencionado na Rota 9. do rnontante integral
do d6bito ern discussao, e, atualmente. aguarda julgarnento de 2' Instancia. por
rnotivo de recurse de apelagao apresentado pda FXBE5 nos Embargos n '
2010.51.01.520878-6. Em 29/10/2013, foi apresentado parecer pele Minist6rio
P6blico Federal - MPF, concluindo pda proced6ncia da apelagao da FXBES, urns vez
que ficou configurada a den6ncia espontanea

Atualrnente a execugao fiscal este suspense, aguardando o julgamento final dos
embargos n ' 2010.51.01.520878-6.

b) O faldo em 31 de dezernbro de 2019 refere-se a provisao do rOFl:NS sabre
os rendirnentos das aplicagdes financeiras referente ao mfs de dezembro de 2019.
Corn base no parecer jurfdico externo de 2018 a FXBES constituiu provisdo em 31 de
dezembro de 2018 referente a Contribuigdo para o Financiamento da Seguridade
Social - COFINS do periods de 07/2015 a 12/2018, tends coho base os rendimentos
do Funds de Investimerlto Urea Multimercado Cr6dito Privado e os rendimentos dos

Tftulos do Tesouro Nacional - NTN-B. A FXBE5 efetuou o recolhirnento da provisdo
realizada em 2018 em 28 de jumbo de 2019.

c) O faldo ern 31 de dezembro de 2019 refere-se a provisdo do COFINS sabre
Outras Receitas referente ao mas de dezembro de 2019. Em decorrfncia do parecer
jurfdico externo de 2018 a FABER constituiu ern 31 de dezembro de 2018 provisao
dos valores devidos nos 61timos 5 amos relatives a Contribuigao para o Financiamenta
da Seguridade Social - COFINS sabre a rentabilidade do 'Funds Rotativo". Em 28 de
junho de 2019, a BABES realizou o recolhimento da provisao realizada em 2018.

d) Refere-se a provisdo dos t31timos 60 memes de Imposto sabre Servigos
]:SS incidente sabre o ressarcimento de despesas de assistfncia social por carta da
disponibilizagao de um professional corn formagao ern Servigo Social para instituidora
ELETROS, conf orrne previsto no Convfnio de Cooperagao T6cnica CV-048/03.

NOTA 13 - PATRIMONIO LiQuiOO

O patrim6nio liquids este representado polo Patrim6nio Social que foi constiturdo pelos
recursos integralizados em 07 de novernbro de 2003, oriundos de dotagdo initial e polos
aportes suplementares no decorrer dos exercfcios de 2005 e 2009. todos realizados pda
instituidora Fundagao Eletrobr6s de Seguridade Social - ELETROS; e pele super6vit
acumulado inerente ds atividades da Fundagao.



IJIFabes
Furidagao Eletros de Assist6ncia e Bem Estar Social

Relat6rio Anual 2019

O patrim6nio liquids corresponde a R$ 56.047.079 em 31de dezernbro de 2019(R$
58.688.727 em 2018).

NOTA 14 RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS RECErrAS

Em reals
31/12/2019 31/12/2018

273.422 264.385
167.900 1.369.249

1.013 265
442.335 1.633.899

Ressarcimento de despesas de assistfncia social
Resultados de exercfcios anteriores
Atualizagao monetdria do cr6dito tributdrio

Neste grupo estdo registrados

. Os ressarcimentos de despesas referee-se a disponibilizagdo de um profissional
com formagdo em Servigo Social para o Eletros-Sa6de. conforrne previsto no
Convfnio de Cooperagao T6cnica CV-048/03, para atuar coho facilitador das
provid€ncias diretamente relacionadas ao Plano Eletros-Sa6de Eletrobr6s.

e No exercfcio de 2019, os registros na rubrics 'resultados de exercfcios anteriores
referee-se a ao estorno da provisao realizada a maier da COFINS sabre ds Receitas
Financeiras e Rentabilidade do Funds Rotativo no perfodo de 2014 a 2018. Em 2018,
contfm estornos de provisdes de PIS e COFINS sabre as receitas assistenciais
provenientes do ressarcimento do conv6nio de cooperagao tfcnica CV 048/03, alan
da atualizagao rnonet6ria dos respectivos tributes desde o infcio da incidfncia at6 o
exercfcio de 2018; 1R sabre as receitas financeiras (rentabilidade do funds rotativo,
rentabilidade de euros e atualizagdo monet6ria dos valores a receber do Eletros -
Sa6de e atualizagao rnonet6ria do "PAH"); IR sabre as receitas assistfnciais
(ressarcirnento do convfnio de cooperagao t6cnica CV 048/03), a16m de euros e mora
do IR que incidirarn no resultado econ6mico que farah registrados desde o infcio das
atividades atf o exercfcio de 2018.

A rubrics "Atualizagao rnonet6ria do crfdito tribut6rio 'refere-se a corregao do rnontante
recolhido de PIS e COFINS sobre o "Ressarcimento de Despesas de Assist8ncia Social" no
perfodo de Of/2015 a 03/2019 pda taxa SELIG.

NOTA 15 DESPESAS OPERACIONAIS bESPESAS SOCIALS

Refere-se aos gastos com os programas de assistfncia social, denorninados: Programs de

Auxilio a Mensalidade - PAM. Programs Assistencial B6sico - PAB e Prograrna Assistencial
de Coberturas Adiciortais - PCA rnantidos pda FABER. As referidas despesas estdo

representadas coma segue:
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Etn regis
31/12/2019 31/12/2018

5.112.936 3.080.467
405.411 331.886

Programs de auxilio a mensalidade - PAM
Programs assistencial b6sico - PAB
Programs assistencial de coberturas adicionais
PCA 4.441

5.522.788
290

3.412.643

Demonstrative dos benefici6rios atendidos nos prograrnas de assistfncia social da FABER
em 2019 e 2018:

N' de benefici6rios atendidos
31/12/2019 31/12/2018

Programs de auxilio a mensalidade - PAM 155 151

Programs assistencial b6sico - PAB=

Prf-hospitalar de urgancia e ernergancia 24 horns
Psicopedag6gico
Internagao Psiqui6trica Clfnica
Outros de natureza m6dica assistencial

96
9
l
l

107

101
7
0
0

108

Programs de coberturas adicionais - PCA (a) 0

(a) Esclarecemos que a concessdo do beneffcio Pr6tese Dent6ria - PCA no valor
de R$ 290 ocorreu em dez/17, no entanto, o pagarnento ao benefici6rio foi efetuada
em jan/18, sends considerada para fins de estatistica a data da concessdo. hajj vista
a assinatura da DEF

NOTE 16 DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS TRIBUTARIAS

Em regis
31/12/2019 31/12/2018

256.199 265.323Imposto de ronda sabre aplicag6es financeiras (a)
Imposto de ronda sabre rendimentos de NTN-B

COFINS - Aplicagdes Financeiras (b)
COFINS - Receitas Financeiras - Funds Rotativo

ISS - Assistfncia Social (d)
Exercfcios Anteriores (e)

(a)a

(c)C

441.428
185.817

440.114
189.329

273
13.448

897.165

242
13.219

705.817
1.614.044
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Neste grupo estdo registrados

(a) Despesas corn Imposto de Renda Retido na Forte - IRRF, incidentes sabre
os rendirnentos de aplicagdes financeiras (Funds de Investimento Urea Multirnercado
Cr6dito Privado e os Tftulos do Tesouro Nacional - N'TN-B).

(b) Despesas corn Contribuigao para o Financiamento da Seguridade Social
COFINS, incidentes sobre os rendimentos de aplicagdes financeiras (Fundo de
Investimento Urea Multimercado Cr6dito Privado e os Tftulos do Tesouro Nacional -
NTN-B)

(c) Despesas corn Contribuigdo para o Financiarnento da Seguridade Social
COFINS, incidentes sabre os rendimentos do "Funds Rotativo" adrninistrados pda
ELETROS.

(d) Despesas com Imposto sabre Servigos - ISS, incidentes sabre o
ressarciMento de despesas de assistfncia social por carta da disponibilizagao de urn
profissional coM formagao eM Servigo Social para o Eletros-Sa6de, conforme
previsto no Conv€nio de Cooperagao Tfcnica CV-048/03.

Ern 2018, os registros na rubrics 'resultados de exercfcios anteriores" referern-se as
provisaes de COFINS sabre os rendimentos das aplicagdes financeiras (Funds de
Investimento Urea Multimercado Cr6dito Privado e os Tftulos do Tesouro Nacional - N'TN

B) referente ao periods de julho de 2015 a dezernbro de 2018, COFINS e ISS sabre ds
receitas assistenciais (ressarcimento do convfnio de cooperagao tfcnica CV 048/03)
referente ao periods de dezembro de 2013 a dezernbro de 2018.

NOTA 17 DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Corresponded ao reembolso de despesas com pessoal da ELETROS que operas as
atividades da FXBES e outras despesas, tats coho: auditoria, consultorias prestadas e
atnortizagdes.

Ern amis
31/12/2019 31/12/2018

1.370.152 1.359.719
71.596 76.302
30.808 29.685

1.945 1.633
852 122

1.475.353 1.467.461

Ressarcimento de despesas diretas
Ressarcimento de despesas indiretas
Servigos de terceiros
Despesas gerais
Depreciagdes e Amortizagdes
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NOTE 18- RESULTAbO FINANCEIRO

18.1- Receitas financeiras

Em reals
31/12/2019 31/12/2018

1.696.566 1.799.140Juror sobre aplicagdes financeiras (a)
Juror e corregao sabre aplicagdes em
NTN-B (b)
euros e corregao sabre valores a receber
do Eletros-5a6de (c)
Atualizagao monet6ria sabre empr6stirno
habitacional(d)
Rernuneragao do funds rotativo (e)
Atualizagdo monet6ria de dep6sitos judiciais

2.942.855

206.360

2.934.095

263.520

5.414
2.882
3.589

4.857.666

4.990
3.450
3.868

5.009.063

a) euros sabre aplicacdes financeiras

Refere-se a rendimentos de aplicagdes financeiras, auferidos no Funds de
Investimento Urea Multimercado Crfdito Privado, adrninistrado pele Santander

Asset Management e custodiado junta ao Banco Bradesco S..4.

b) auras e correcdo sabre aplicacdes ern N'TN-B

Refere-se a apropriagao dos rendimentos sabre as N'rN-B de acordo com as

condigaes contratadas, sends utilizado para a apropriagdo o crit6rio pr6-rata-
temporis ern fungal do puzo decorrido.

c) euros e correcao sabre os valores a receber do Eletros-Sa6de

Refere-se aos rendimentos sobre os valores a receber do Plano Eletros-Sa6de

apropriados conf OFMe descrito na Rota 7.

d) Atualizacao monet6ria sabre ernprf$tjDO habitacional

testa rubrics estdo registradas as receitas financeiras decorrentes da atualizagda

monet6ria anual sabre o faldo devedor dos empr6stimos habitacionais, pelo fndice de

corregao dos beneffcios dos pianos previdenci6rios no casa de participants

aposentado ou pensionista, ou kinda polo fndice do dissfdio coletivo page pain
patrocinadora empregadora, no casa de participante ativo.
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e) Remuneracao dQ Funds Rotativo

Nests rubrics estdo registradas as receitas financeiras decorrentes da rernuneragao

do funds rotativo da FABER previsto no convfnio de cooperagdo tfcnica e
operacional, adrninistrado pda ELETROS para fazed frente aos gaston da FABES.

18.2 - Despesas financeiras

Estdo representadas pda apropriagdo de euros e multas sabre a Contribuigao para o
Financiarnento da Seguridade Social - COFINS e Irnposto Sabre Servigos - ISS, taxa de

administragao e cust6dia dos investimentos e despesas banc6rias.

Em 2019, os registros na rubrics "exercicios anteriores" cont6m estorno das provisdes de

multi e juror ISS no perfodo de janeiro/2014 a dezembro/2014 contabilizadas em 31 de
dezembro de 2018. Ern 2018, este rubrics compreende euros e multi nas provisdes de

COFINS sabre os rendimentos das aplicagaes financeiras (Fundo de Investirnento Urca
Multimercado Cr6dito Privado e os Titulos do Tesouro Nacional - NTN-B) referente ao

periods de julio de 2015 a dezembro de 2018, COFINS e ISS sobre as receitas
assist€ncias (ressarcimento do convfnio de cooperagao t6cnica CV 048/03) referente ao

perfodo de dezembro de 2013 a dezernbro de 2018.

31/12/2019
3.589
6.859

735
31.363

86
11.897

(8.186)
46.343

Em regis
31/12/2018

3.868
6.295

847
36.363

60
2.093

294.919
344.445

Juror e multi - COFINS
Despesas com investimentos
Despesas banc6rias
Juror e multi - COFINS - Aplicag6es Financeiras
euros e multi - COFINS - Outras receitas
auras e rnulta - ISS - Assistfncia social
Exercfcios anteriores

NOTA 19-RENUNCIA FISCAL

O beneffcio fiscal na qual a FXBES gaza, baseia-se no artigo 1518 da Lei Ro 9.532/1997. de
acordo com referido dispositive legal, sends isenta do Imposto de Renda da Pessoa
Jurfdica ('lRPJ") e da Contribuigao Social sabre o Lucre Liquids ('CALL"), as instituigdes
de car6ter filantr6pico, recreativo, cultural e cientffico e as associagdes avis que prestem
os servigos para os quads houverem fido institufdas e os coloquem a disposigao do grupo de
pessoas a que se destinam. sem fins lucrativos.

Em atendimento a ITG 2002 (RI), artigo 27, letra C, elucidamos o IRPJ e CALL coHO

objetos de rent3ncia fiscal em que a FnBES possuiarnparo legal para tal benef ido.
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NOTA 20 EVENTOS suBSEQUENTES

Em consequ6ncia ao cont6gio de escala global causada pele COVID-19, a FnBES atf a
respective data ndo apresentou instabilidade em suns XPLICX£6ES FINANCEIRAS.

Majoritariamente o potential econ6mico da instituigdo adv6rn de titulos em renda axa
marcados na curve, estes corn menores riscos macroecon6micos frente a ronda vari6vel

Apesar dos mercados ao entorno reagirem de forma pessimists e com impactos expressivos

de rnaneira negative nos resultados financeiros, a Fundagao consolida-se por baixa
exigibilidade no curto puzo e coM investirnentos com riscos baixos. Com ipso, a entidade

ndo apresentou efeito relevante sobre a situagao financeira e aos resultados futures em
fungal da pandemic. Os impactos operacionais decorrentes ds medidas restritivas

implementadas polos governor federal, estadual e municipal estdo sendo rnitigadas sem

prejuizo aos benefici6rios da FXBES.

Rio de Janeiro, 22 de junho de 2020
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