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NOTÍCIASNOTÍCIAS

O Jornal diário dos
Ancepianos
21 de dezembro - 12 horas21 de dezembro - 12 horas

CARLOS DE PAULA E SOLANGE PAIVA SÃO CANDIDATOS ACARLOS DE PAULA E SOLANGE PAIVA SÃO CANDIDATOS A
COMANDAR ÓRGÃO SAÍDO DA POSSÍVEL FUSÃO PREVIC E SUSEPCOMANDAR ÓRGÃO SAÍDO DA POSSÍVEL FUSÃO PREVIC E SUSEP

A coluna "Broadcast", de O ESTADO DE S. PAULOO ESTADO DE S. PAULO, diz que a fusão entre Previc e Susep é dada como certa.
 
E diz também que dois possíveis nomes para comandar o órgão que iria resultar da fusão seriam os de Solange Paiva e
Carlos Alberto de Paula (foto). Este último é referido como o preferido das lideranças dos fundos de pensão e das
seguradoras.
 
 

Programação da Ancep abre 2019 com 10 eventos em janeiroProgramação da Ancep abre 2019 com 10 eventos em janeiro
 
A ANCEP cumprirá intensa programação de eventos em janeiro, sendo que todos estão espalhados pelo País
 
Serão nada menos de 10 seminários,  oferecendo com isso uma base de orientações seguras quanto ao encerramento do
exercício, mas não apenas isso. Oferecerão também oportunidades imperdíveis para um melhor entendimento da nova
norma que permite aos planos terem o seu próprio CNPJ, uma nova regra criada para lhes assegurar maior segurança
jurídica.
 
A Abrapp, através de seu Presidente, Luís Ricardo Marcondes Martins, terá um espaço nos eventos para apresentar a nova
regra e seus benefícios. Afinal, trata-se de uma iniciativa de forte impacto positivo para o nosso sistema e não só merece
como precisa ser divulgada da forma mais ampla.
 
A programação do Seminário Procedimentos e Controles no Encerramento das Demonstrações Contábeis do ExercícioSeminário Procedimentos e Controles no Encerramento das Demonstrações Contábeis do Exercício
2018 das EFPCs 2018 das EFPCs terá início e se encerrará dentro do mês de janeiro, com um total de 10 eventos, a saber: Rio de JaneiroRio de Janeiro
(14), SalvadorSalvador (15), São Paulo São Paulo (17), RecifeRecife (18), BrasíliaBrasília (21); VitóriaVitória (22). Belo HorizonteBelo Horizonte (23), Curitiba Curitiba (25), FlorianópolisFlorianópolis (28) e
Porto AlegrePorto Alegre (29).
 
 
 

CFC publica comunicado técnico sobre laudo de avaliação de ativosCFC publica comunicado técnico sobre laudo de avaliação de ativos
 
 
O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) publicou  a Norma Brasileira de Contabilidade (Comunicado Técnico CTG 2002), que
dispõe sobre os padrões técnicos e profissionais a serem observados pelo contador para emissão de laudo de avaliação dos ativos
líquidos a valor contábil ou dos ativos líquidos contábeis ajustados a preços de mercado.
 
O comunicado estabelece critérios e procedimentos para os contadores em geral, incluindo aqueles que atuam na elaboração das
demonstrações contábeis, os auditores independentes e os peritos contábeis. De acordo com  a norma, os laudos são destinados a
apoiar os processos de incorporação, cisão ou fusão de entidades, de reestruturações societárias, de retirada ou ingresso de
sócios, de encerramento de atividades, de operações específicas previstas em lei ou em norma de órgãos reguladores.
 
Caso os contadores – em geral – tenham dúvidas para a emissão do laudo, a norma orienta que o profissional responsável pelo
processo  de avaliação consulte e utilize “subsidiariamente” a NBC TA 230 para documentação e papéis de trabalho; a NBC TA 560
para eventos subsequentes; a NBC TA 580 para cartas de representação; a NBC TA 620 para a contratação de especialista.
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A avaliação contábil, segundo o documento, consiste na determinação do valor do patrimônio líquido da entidade em determinada
data, ou de componentes específicos do ativo líquido (acervo líquido parcial), da entidade na mesma data. ( CFC CFC )
 
 
 

Invepar pode entrar na Justiça contra a Prefeitura do RioInvepar pode entrar na Justiça contra a Prefeitura do Rio
 
Em nota curta e sem dar maiores detalhes o VALOR ECONÔMICOVALOR ECONÔMICO noticia que a Invepar, controlada por fundos de pensão, informou
que, como acionista controladora da Linha Amarela (Lamsa), tomará as medidas legais para reverter a decisão da Prefeitura do Rio
de Janeiro de suspender a cobrança da tarifa de pedágio no sentido Barra da Tijuca - Ilha do Governador.
 
Decreto publicado ontem suspendeu a cobrança por 19 meses. A Invepar diz que a decisão foi tomada de maneira unilateral e fere
cláusulas do contrato de concessão.
 
 
 


