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NOTÍCIAS
Demonstrações contábeis: Ancep e Abrapp poderão vir a
pleitear prolongamento do prazo de entrega
18/03/2020

Diante das dificuldades criadas pelo coronavírus para o cotidiano das pessoas e organizações, a ANCEP e a ABRAPP estão
conversando entre si no intuito de virem possivelmente a pleitear à Previc o prolongamento do prazo de apresentação das
Demonstrações Contábeis e suas respectivas Notas Explicativas e pareceres, que pelas regras atuais se encerraria no
próximo dia 31.
As possíveis novas datas estão sendo objeto dessas conversas entre a ANCEP e ABRAPP, que no caso de apresentarem o
pleito o farão de maneira conjunta.

Opinião: entidades devem avaliar repercussões do Covid-19
As entidades, segundo um especialista, deveriam avaliar as repercussões após 31.12.19 da crise financeira ocasionada pelo
Covid 19, e eventualmente, virem a avaliar uma nota de eventos subsequentes, dado que os ativos poder ter se deteriorado (
em graus diferentes) ou ocorrido outras repercussões.
Esse entendimento é defendido por Edison Arisa, Coordenador Técnico CPC e sócio-líder da área de Auditoria de
Instituições Financeiras, Seguros e Previdência da PricewaterhouseCoopers – Brasil.

Ancep divulga nota alertando para adiamento de evento
A Ancep distribuiu nota ontem cuja íntegra reproduzimos a seguir:
Caros Participantes,
Apesar de todo o entusiasmo desta ANCEP com o novo Seminário Compliance do Conselho Fiscal, em virtude da pandemia
do Novo Coronavirus (COVID -19) e de todo o posicionamento Governamental, com a publicação de decretos que
desaconselham eventos com aglomeração de pessoas e, especialmente, da nossa preocupação com a saúde pública e o
bem-estar da população, decidimos, com muito pesar, pelo adiamento do referido treinamento, que aconteceria na próxima
sexta-feira, 20 de Março no Rio de Janeiro (RJ).
Não podemos, neste momento, ser negligentes com a situação vivenciada e colocar nossos profissionais e seus familiares
em risco, ainda que o propósito seja muito nobre, por isso, a ANCEP optou pelo adiamento do evento, na certeza de que, em
breve, poderemos retomar nossa agenda de eventos e de certo os manteremos informados quanto às novas datas.
Certos da compreensão de todos, agradecemos o apoio e nos colocamos à disposição para maiores dúvidas.
Um forte abraço a todos, com desejos sinceros de que passemos por esta crise o quanto antes e principalmente, com saúde!

Planos da Prece superam a meta
A Prece atingiu R$ 1,7 bilhão de patrimônio em 2019, tendo superado as metas atuariais tanto no plano de Contribuição
Variável quanto nos dois de Benefício Definido. A informação é do site da revista Investidor Institucional.
O Prece CV teve um rendimento de 15,60%, frente à meta atuarial de 9,50%; já os planos BD Prece I e Prece II rentabilizaram
15,98%, enquanto a meta foi de 9,08%. Os resultados foram impulsionados principalmente pelos retornos dos investimentos
em renda variável.

INSS: aprovadas a redução dos juros e o prazo maior para pagamento do
consignado
O Conselho Nacional da Previdência (CNP) aprovou ontem, como uma das respostas do Governo à crise do Covid-19, a
redução do teto de juros do crédito consignado dos aposentados e pensionistas do INSS, assim como o alongamento do
prazo de pagamento das operações. A informação é de O Globo, Folha de S. Paulo e Valor Econômico, entre outras mídias,
e interessa na medida em que esse é um mercado onde as nossas entidades também atuam.
Com a decisão do conselho, o teto de juros do empréstimo consignado caiu de 2,08% ao mês para 1,80% ao mês - valor
ainda acima da taxa média aplicada pelo mercado de 1,76% ao mês. Também foi aprovado a ampliação do prazo máximo de
pagamento dos empréstimos, que saltou de 72 para 84 meses,
O governo ainda quer ampliar a margem de comprometimento da renda proporcionada pelo benefício com o empréstimo.
Neste caso, será encaminhado uma proposta ao Congresso Nacional. Atualmente, a margem consignável é de 35%, sendo
30% para empréstimo e 5% para cartão.
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