30/08/2019

ANCEP | prevdigest

NOTÍCIAS

Manual de Contabilidade: cronograma vai sendo cumprido antes
dos prazos
30/08/19

O cronograma não apenas está sendo cumprido, como prossegue avançando com 15 dias de antecedência em relação aos
prazos estabelecidos no processo de elaboração do Manual de Contabilidade Aplicado às EFPCs. Essa foi uma das
constatações feitas na reunião de ontem (foto), em Vitória (ES), do Colégio de Coordenadores das Comissões Técnicas
Regionais de Contabilidade da Abrapp e que conta com representantes da Ancep. A obra será lançada em 2020 e a
expectativa é não apenas de um teor inédito, por sua abrangência e profundidade, mas também de uma qualidade capaz de
espelhar o contingente de especialistas reunidos para a sua produção.
O manual, que teve a sua primeira redação - elaborada por integrantes do colégio - repassada em 15 de julho último aos
professores da Fucape, a instituição acadêmica contratada para editar a obra, encontra-se no momento em fase de ajustes.
A ideia é ter todo trabalho de criação concluído em 15 de dezembro, explica Geraldo de Assis, Secretário-executivo do
Colégio e conselheiro da Ancep.
Na reunião de ontem os professores da Fucape pediram aos autores dos capítulos ajustes no intuito de se conseguir um
maior alinhamento entre os diferentes textos, algo naturalmente justificável considerando que cada um foi escrito por um
especialista diferente. Também foi solicitado que a redação contenha mais exemplos das situações apontadas, para facilitar
e aprofundar o entendimento.
Os especialistas terão 30 dias para atender as solicitações de ajustes e de incorporação de exemplos ao texto.

Orçamentos: evento vai acontecer no Rio no dia 19
A Ancep vai realizar em setembro e outubro próximos o seminário Orçamento EFPCs- Gestão e Práticas Aplicadas aos
Fundos de Pensão, tendo como instrutora uma das maiores especialistas em controladoria em nosso segmento. Maria
Elizabete da Silva (foto) é Controller da FACHESF, DiretoraTécnica da ANCEP e Coordenadora da Comissão Técnica
Regional Nordeste de Contabilidade da ABRAPP.
Pós-graduada em Finanças, Auditoria, Controladoria, Gestão Orçamentária e Custos, Instrutorada Ancep, Uniabrapp e
Fachesf; e professora do Centro Universitário Estácio.
A maioria das cidades e datas em que a série de apresentações do seminário terá lugar já foi definida: Rio de Janeiro (RJ)19/09/19; São Paulo (SP) – 01/10/19; Salvador (BA) – 07/10/2019; Porto Alegre (RS)- 11/10/2019; e Recife (PE)- 21/10/19. Ainda
estão em aberto as datas das apresentações em Brasília, Curitiba, Fortaleza e Belo Horizonte.

CFC cria Cadastro Nacional de Auditores Independentes
Fortalecer a atividade de auditoria independente, por meio de mecanismos de controle e de reconhecimento da qualidade
do serviço executado por firmas que praticam elevados padrões na área. Esse é um dos objetivos do Cadastro Nacional de
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Auditores Independentes de Pessoas Jurídicas (CNAI-PJ), instituído pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).
A Resolução CFC nº 1.575, de 8 de agosto de 2019, que cria o Cadastro, entrou em vigor nesta terça-feira (27), data em que
foi publicada no Diário Oficial da União (DOU). Porém, os efeitos desse ato normativo terão início apenas a partir de janeiro
de 2020.
“O CNAI-PJ representa o cumprimento de um compromisso do CFC com as pequenas e médias firmas de auditoria”, afirma
o presidente do CFC, Zulmir Breda, explicando que o Cadastro tem a finalidade de contribuir para romper as dificuldades
que impedem essas firmas de concorrerem livremente no mercado de auditoria independente. “Apoiamos um ambiente
favorável de negócios e a livre concorrência de mercado, com a participação de todas as empresas de auditoria, inclusive as
pequenas”, ressaltou o presidente.
De acordo com a Resolução, as organizações contábeis que exploram serviços de auditoria independente e que se
encontram regularmente registradas em Conselho Regional de Contabilidade (CRC) terão direito ao registro no Cadastro
Nacional de Auditores Independentes de Pessoa Jurídica (CFC/Ancep)

GT que vai ajudar estados e municípios a criar a sua previdência complementar se
reúne hoje em Brasília
Está marcada para hoje (30), em Brasília. a primeira reunião do Grupo de Trabalho (GT) que irá auxiliar estados e municípios
a instituírem o Regime de Previdência Complementar, criado por iniciativa da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
do Ministério da Economia criou, no âmbito do CNPC, A informação é do site SOS PETROS.
A Subsecretaria do Regime de Previdência Complementar irá coordenar os trabalhos do grupo, que terá a participação de
membros da Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social, da Secretaria de Política Econômica do Ministério
da Economia, da Previc, da Abrapp, da Anapar e de representantes dos patrocinadores e Instituidores de fundos de pensão.
O GT, instituído pela Portaria nº 1, de 15 de agosto de 2019, irá apresentar propostas de regulação e de orientação sobre
procedimentos para a criação de Regime de Previdência Complementar. Além disso, irá discutir experiências de EFPCs,
como forma de detectar os principais desafios em relação às fases de constituição, implantação e funcionamento do Regime
de Previdência Complementar. O objetivo é orientar o CNPC na regulação do segmento e os entes federativos, na
constituição do regime – além das Entidades de Previdência Complementar que administrarão os novos planos de
benefícios previdenciários.
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