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NOTÍCIAS

Sucesso hoje em Brasília, seminário será apresentado amanhã
em BH
20/01/2020

Sucesso de público hoje (20) em Brasília, a série de apresentações do seminário Procedimentos e Controles na Elaboração
das Demonstrações Contábeis do Exercício 2019 das EFPC prossegue amanhã (21) em Belo Horizonte (21/01) . Virão
depois Salvador (22/01), Curitiba (23/01), Porto Alegre (24/01), Florianópolis (27/01), São Paulo (28/01), Rio de Janeiro (29/01),
Vitória (30/01) e Recife (31/01).
As inscrições estão abertas em www.ancep.org.br
Falando na abertura do seminário nesta segunda-feira (20), o Presidente Roque Muniz (foto) exaltou a força técnica do
evento e a sua oportunidade. "Melhor momento para a sua realização não poderia existir", disse, uma vez que com toda a
série de apresentações acontecendo em janeiro, a ANCEP ajuda os profissionais a se sentirem mais seguros e orientados a
tempo do fechamento dos balanços e envio dos demonstrativos para a Previc até o final de março.
A ativa participação da Previc só faz ajudar. Hoje, no DF, estão presentes o Diretor de Fiscalização, Carlos Marne e o
Coordenador-Geral de Orientação de Atuária e Contabilidade da autarquia, Christian Catunda. .
A pauta do evento traz não só pontos relativos ao fechamento dos balanços e envio dos demonstrativos até o final de
março, mas também aborda da forma mais ampla questões que figuram com destaque na agenda de nosso
sistema: reforma da Previdência e as muitas maneiras em que deverá impactar as entidades e suas patrocinadoras, adoção
da previdência complementar por estados e municípios, CNPJ por plano, visão da nova planificação contábil para 2021
e precificação dos títulos (na curva ou a mercado), entre vários outros aspectos.
No campo propriamente contábil, são tratados aspectos relacionados à constituição do fundo administrativo, nova instrução
da Previc relativa às contas do fundo compartilhado (como eram tratadas até 2019 e como passam a ser em 2020), vamos
atualizar o status dos estudos que estão sendo feitos para a adoção do CNPJ por plano, também se vai discutir as regras da
contratação de seguros no âmbito de sua contabilização (algumas entidades estão procedendo de uma forma e outras de
maneira diversa), sendo necessário padronizar.
É também abordada a necessidade de padronizarmos o preenchimento da ECD e ECF , uma outra luta na qual ANCEP e
ABRAPP estão juntas, para evitar que as entidades continuem seguindo procedimentos diversos.
Da mesma forma, no seminário se irá tratar da abertura da conta relativa ao resgate total e parcial, uma vez que temos que
levar em consideração a nova instrução da Previc.

Contabilidade, auditoria e atuária: Previc publica atualizações de Guias das Melhores
Práticas
A Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) publicou as atualizações do Guia de Melhores Práticas
Contábeis e de Auditoria e do Guia de Melhores Práticas Atuariais. Os guias foram ajustados de modo a contemplar as
recentes alterações normativas, abrangendo Resoluções do Conselho Nacional de Previdência Complementar – CNPC e
Instruções da própria Previc que tratam de assuntos atuariais e contábeis.
O Guia atuarial traz como principais novidades uma seção específica abordando os estudos técnicos de aderência de
hipóteses atuariais, bem como orientações adicionais para o tratamento de planos com déficit a equacionar ou superávit a
destinar.
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Já o Guia contábil aborda as melhores práticas no que concerne às provisões ativas e passivas, além de oferecer um
referencial de melhores práticas de comitê de auditoria e auditorias interna, independente e de patrocinador, de forma a
estimular a excelência na gestão e controle dos riscos inerentes à administração de planos de benefícios.
A Previc também publicou o Perguntas e Respostas sobre Atuária da Previdência Complementar, com o objetivo de dirimir
dúvidas das entidades e do público em geral quanto à interpretação e aplicação das normas atuariais, com referências
diretas aos dispositivos da Resolução CNPC nº 30, de 2018, e Instrução Previc nº 10, de 2018. (Previc)

Justiça aceita denúncia contra ex-dirigentes
O juiz da 10ª Vara Federal de Brasília, Vallisney de Oliveira, aceitou a denúncia contra o ex-ministro do Planejamento Esteves
Colnago, atualmente assessor especial do ministro da Economia, Paulo Guedes, e outras 28 pessoas por supostas
irregularidades nos investimentos feitos da Petros, Previ, Funcef e Valia na Sete Brasil. A notícia varreu os portais noticiosos
desde a tarde de sexta (17) e chegou no sábado (18) às edições impressas de O Globo e Folha de S. Paulo.
A empresa seria responsável pela construção de sondas para a exploração do pré-sal, mas os investimentos, segundo o
Ministério Público, causaram às entidades um prejuízo de R$ 5,5 bilhões.

Família Previdência festeja resultados nos investimentos
A Fundação Família Previdência fechou 2019 com 20,87% de rentabilidade nominal. Descontando a inflação, medida pelo
INPC, de 4,48%, o retorno real dos investimentos da entidade foi de 15,69%, enquanto o CDI, taxa utilizada como referência
em aplicações financeiras, foi de 5,95%. A notícia é do portal da entidade.
O segmento de Renda Variável, composto principalmente por ações em Bolsa de Valores, teve retorno de 33,5% no ano,
enquanto o de Renda Fixa, cujo forte são títulos públicos rendeu 19,54% no período.
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