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NOTÍCIAS

Covid-19: Sistema vive dia de expectativa e Abrapp
divulga comunicado

17/03/2020

Com o noticiário dominado pelo coronavírus, ontem foi para os nossos dirigentes e profissionais um dia de muitas decisões e
de expectativas criadas para o futuro. A sensação nessa segunda-feira é que muitas entidades, seguramente uma ampla
maioria delas, adotou a prática do home office ou se preparava para fazê-lo hoje (17) ou nos próximos dias, ao mesmo tempo
em que se adiava eventos e reuniões presenciais e se partia para alternativas como as vídeo conferências. Uma nova
realidade que se impôs, inclusive, aos conselhos, em obediência às orientações passadas pelas autoridades e até mesmo ao
mais simples bom senso.

Nessa linha, ainda que nenhuma decisão tenha sido anunciada até agora (embora de forma genérica a Abrapp tenha se
manifestado ontem) são esperadas novidades em relação ao agendamento da reunião do Colégio de Contabilidade,
marcada para os dias 1º e 2 de abril.

Decisões esperadas tampouco se concretizaram.  Havia a expectativa no ar, por exemplo, de que se daria a conhecer as
alterações na Instrução Previc nº 34, de natureza contábil, mas isso não se confirmou e a expectativa, agora, é que a
esperada atualização venha talvez na próxima semana ou na outra.

Assim foi que tivemos nessa segunda-feira o comunicado divulgado pela Abrapp, que reproduzimos a seguir: 

Comunicado da Abrapp  -   Enviado em nome da equipe da Abrapp, ICSS, Sindapp, UniAbrapp e Conecta, o comunicado
diz: "Em virtude do aumento de casos de coronavírus (COVID-19) e das recomendações e diretrizes repassadas pelo 
Ministério da Saúde e outras autoridades estaduais e municipais brasileiras, comunicamos as medidas preventivas que
estamos adotando no grupo Abrapp (envolvendo UniAbrapp, Conecta, ICSS e Sindapp) visando preservar a integridade de
nossos colaboradores e de todos que participam presencialmente das atividades promovidas, bem como, contribuir para a
redução da possibilidade de propagação do vírus, em respeito ao próximo.

Nesse sentido, em nosso plano de contingência, estão sendo tomadas de imediato as seguintes providências:
 

  Suspensão da agenda de cursos e eventos que está sendo postergada e reestruturada, com retomada prevista a partir
de julho, a depender da evolução do cenário;

 
  Reuniões dos órgãos estatutários, comissões técnicas e grupos de trabalhos serão realizadas por meio de vídeo ou
teleconferência;

 
  Embora nossas rotinas internas de higienização do escritório tenham sido reforçadas, o acesso de visitantes está
restrito e iniciamos adoção de regime de home office buscando toda a preparação humana e técnica para assegurar a
excelência de nosso atendimento e entrega.

 
Estamos atentos à situação e avaliando constantemente medidas a serem tomadas, destacando que não há, até o momento,
casos suspeitos e nem confirmados entre os colaboradores e seus familiares, bem como frequentadores das nossas
instituições.
 
Enfatizamos que todos os nossos canais de comunicação permanecem funcionando normalmente.
 
Permanecemos à disposição para eventuais dúvidas e sugestões.

Covid-19: O alerta do CFC sobre os impactos nas demonstrações

O CFC emitiu um alerta dirigido aos profissionais, com uma série de recomendações quanto aos cuidados, a partir da
pandemia do coronavírus,  nas divulgações dos impactos, mensuráveis ou não, riscos e incertezas associados com a
publicação de informações contábeis e financeiras levantadas em 31 de dezembro de 2019 ou em datas posteriores.

Veja aqui: https://cfc.org.br/noticias/cfc-fornece-alerta-para-profissionais-da-contabilidade-sobre-o-surto-do-coronavirus-
impacto-nas-demonstracoes-contabeis-levantadas-na-data-base-de-31-de-dezembro-de-2019-e-datas-posteriores/

INSS  vai pagar em maio a 2ª parcela do 13º.

O Ministério da Economia  anunciou nesta segunda-feira a antecipação para maio do pagamento da segunda parcela do 13º
de aposentados e pensionistas em pacote de medidas voltadas ao combate dos efeitos do coronavírus  que, segundo o
governo, prevê a destinação de um total de 83,4 bilhões de reais para a população mais vulnerável e 59,4 bilhões de reais
para a manutenção de empregos. A notícia é do portal Money Times mas pode ser encontrada também em muitos outros
canais da mídia.

A antecipação da primeira parcela do 13º, para abril, já havia sido anunciada na semana passada.

https://cfc.org.br/noticias/cfc-fornece-alerta-para-profissionais-da-contabilidade-sobre-o-surto-do-coronavirus-impacto-nas-demonstracoes-contabeis-levantadas-na-data-base-de-31-de-dezembro-de-2019-e-datas-posteriores/
https://www.moneytimes.com.br/coronavirus
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