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Conforme descrito no nota 2.18 e diante do histórico relacionada à obrigação
vinculada a Reserva de Tempo de Serviço Anterior (RTSA) . principalmente face à
existência de ações judiciais contra a ECT. no exercicio de 20 15 houve a
contratação de uma empresa de consultoria atuarial. a qual emitiu um parecer
técnico concluindo que ainda existiria saldo de obrigação de responsabilidade
da ECT relativo à RTSA do Plano de Beneficio Definido (PBD). A ECT submeteu o
assunto à Previ c e aguarda manifestação técnico-regulatória daquele órgão. e .
se for o caso. posterior manifestação do DEST.

o utro s Assuntos

Nossos exames foram conduzidos com o objetivo de emitir parecer sobre as
demonstrações financeiras básicas tomadas em conjunto . A demonstração do
valor adicionado. apresentada para propiciar informações suplementares sobre
a Empresa. não é requerida como parte integrante das demonstrações
financeiras básicas. de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. A
demonstração do valor adicionado foi submetida a procedimentos de auditoria
e. em nossa opinião. está adequadamente apresentada. em todos os aspectos
relevantes. em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
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