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NOTÍCIAS
Evento de março abre uma oportunidade imperdível para
conselheiros, auditores e profissionais de controle
27/02/2020

Já tem local definido o evento com o qual a ANCEP vai retomar a sua programação de 2020. O seminário Compliance do

Conselho Fiscal será realizado no dia 20 de março no auditório do Serpros, no Rio de Janeiro, à
Rua Fernandes Guimarães nº 35, bairro Botafogo.

Pela qualidade das exposições em si e oportunidade dos temas tratados, o evento será uma chance imperdível para que os
conselheiros, auditores internos e externos e profissionais de controle possam atuar com muito maior conhecimento e se
manifestar a respeito.
Participando do seminário os conselheiros poderão melhor avaliar as demonstrações contábeis a serem encaminhadas
à Previc referente 2019 e cujo prazo de entrega se esgota em 31 de março. Isso porque os integrantes dos conselhos terão
a partir daí uma visibilidade ainda maior da situação de suas entidades, isso lhes permitindo uma manifestação muito mais
efetiva sobre a qualidade das demonstrações, estando estas sendo vistas pela primeira vez ou sendo revistas.
Além das Demonstrações, os conselheiros terão reforçada a sua visão sobre os riscos, investimentos e as despesas
administrativas. Bem como a respeito da elaboração do Relatório de Controles Internos, com modelagem completa. Enfim,
vai estar sendo exposta da forma mais ampla a matriz de compliance, onde estará indicada todas as obrigações e
responsabilidades do Conselho Fiscal em seu processo fiscalizatório.
Tudo isso bem à altura das responsabilidades do colegiado. A ideia é oferecer uma visão o mais abrangente e profunda dos
compromissos que os Conselhos devem atender perante a legislação e normativos, que vem se tornando nos últimos anos
crescentemente exigentes relativamente aos quesitos exigidos.
A isso acresce a qualidade técnica oferecida pelos seminários da ANCEP, sempre capazes de mobilizar os especialistas
certos para tratar de cada temática.
O time de expositores do evento confirma mais uma vez isso. Dionísio Jorge da Silva, Presidente do Conselho Deliberativo
da ANCEP, contador, é Mestre em Controladoria pela Universidade de Brasília E professor de pós-graduação da FGV.
Alexandra Patrícia é especialistas em controles internos, pós graduada em gestão de EFPCs pela FGV.
Leandro Augusto Silva é analista de controles internos, certificado pela Anbima e graduado em gestão de riscos financeiros
pela FGV.

MP para contratação de inativos sai nos próximos dias
O Governo concluiu a elaboração da MP que autoriza a contratação de servidores públicos aposentados para trabalhar no
INSS, de maneira a ajudar a reduzir as filas formadas no atendimento aos requerimentos dos segurados, noticia o jornal O
Globo.
A medida, que reformula todo o modelo de contratação temporária no serviço público, deverá ser divulgada agora após o
Carnaval.

Eletros lança canal para acolher denúncias
A Eletros lançou o canal de comunicação denominado ‘Integridade Eletros’, para que participantes possam denunciar, de
forma anônima e confidencial, a ocorrência de irregularidades ou de qualquer tipo de situação que atente contra um
ambiente de trabalho saudável, íntegro e ético, noticia o site da revista Investidor Institucional.
São consideradas irregularidades fraudes econômico-financeiras; entrega de informação confidencial da empresa; conflito
de interesses; descuido ou utilização inapropriada dos bens da organização; uso inapropriado do nome, logo e marcas da
empresa; assédio moral ou maus tratos.
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