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NOTÍCIAS

                                                            ESPECIAL COVID-19
                     ESTUDO MOSTRA COMO A GESTÃO ASSISTENCIAL É AFETADA

Estudo da WEDAN oferece dados, análises e reflexões, além do contexto histórico. Veja aqui:

        https://wedan.com.br/covid-19-contexto-historico-e-reflexos-na-gestao-assistencial/

Novo Plano de Contas:  Ancep e Abrapp vão apresentar
sugestões
31/03/2020

A ANCEP está convidando os seus associados a participar da audiência pública aberta no final da semana passada pela
PREVIC  sobre o plano de contas e os procedimentos contábeis específicos das entidades fechadas de previdência
complementar (EFPC), para implementação a partir de janeiro de 2021. A ideia é que os ancepianos usem o seu
conhecimento e experiência para, a partir de uma leitura atenta e crítica da minuta apresentada, enviem as suas sugestões
de aprimoramento do texto original para o e-mail ancep@ ancep.org.br , com cópia para evebalzer@gmail.com 

O Vice-presidente Evenilson de Jesus Balzer é o responsável pela coordenação do grupo que na ANCEP irá  receber e
avaliar as sugestões recebidas para, juntamente com o produto dos debates que irão acontecer nas próximas semanas nas
comissões técnicas regionais de contabilidade da ABRAPP, levar à PREVIC  as sugestões oferecidas pelos contabilistas para
o aprimoramento da minuta.

A proposta tem por objetivo padronizar procedimentos, proporcionar maior transparência, aumentar a aderência às Normas
Brasileiras de Contabilidade, considerando o processo de convergência às normas internacionais, bem como aprimorar a
qualidade  das informações sobre o patrimônio dos planos de benefícios aos usuários da informação.
 
Os interessados em participar da consulta pública devem acessar o Sistema de Consulta Pública da Previc, disponível no
sitio eletrônico da autarquia.  
 
A Consulta Pública estará disponível no período de 26 de março à 30 de abril de 2020.

Webinar vai ajudar a fornecer respostas para os novos cenários

A Mercer promoverá na próxima quinta-feira, dia 2,  um webinar aberto a todos os dirigentes e profissionais de entidades,
desafiados a melhor entender e dar a melhor resposta a um cenário impactado, primeiro, pela reforma da Previdência,
seguida da crise do coronavírus.

Clique aqui para se inscrever gratuitamente.

O evento irá contar com a participação de Cláudia Trindade, Diretora-Presidente da Fusan; Walter Mendes, Diretor
Presidente da Funcesp; Lúcio Capelletto, Diretor-Superintendente da Previc, Luís Ricardo Martins - Diretor Presidente da
Abrapp; e Paulo Valle, Subsecretário de Previdência Complementar do Ministério da Economia.
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E entre os temas em debate vão estar questões como principais demandas e preocupações das entidades em relação ao
COVID-19 e seus desdobramentos; um novo olhar de gestão previdenciária que seja adequado para um contexto em
constante mudança; estratégias de curto e longo prazo a serem adotadas para garantir a sustentabilidade do sistema;
oportunidades para alavancar a educação financeira dos participantes dos planos.

Normas Brasileiras de Contabilidade sobre perícia contábil são publicadas
 
Foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU), desta sexta-feira (27), as Normas Brasileiras de Contabilidade NBC TP 01
(R1), que dispõe sobre perícia contábil; e a NBC PP 01 (R1), que dispõe sobre perito contábil.

Com a vigência do novo Código de Processo Civil, em 2016, foram necessários ajustes nas normas anteriores  sobre perícia
contábil – editadas em 2015 – para se alinharem à legislação vigente.

As minutas passaram por audiência pública pelo período de 60 dias, de 14 de junho a 14 de agosto de 2019. Todas as
contribuições recebidas foram avaliadas pelo Grupo de Estudos formado. O grupo ajustou a nomenclatura; a forma de
 cálculo dos honorários, desvinculando das horas técnicas;  e os anexos. As normas entram em vigor a partir de hoje. (CFC-
ANCEP)

Abrapp vai pedir mais prazo para pagamento das contribuições visando o
equacionamento de déficit

A prorrogação de prazos para envio de informações para a Previc e o alongamento da cobrança de contribuições para
equacionamento de déficits estão entre as principais sugestões que a Abrapp irá apresentar ao Governo no intuito de, na
medida em que forem traduzidas em medidas, venham a ajudar as nossas entidades a atravessar as dificuldades trazidas
pelo coronavírus. A notícia é da Agência Estado , dos sites das revistas ISTOÉ e iSTOÉ Dinheiro e de mais de uma dezena de
jornais e sites através do País.

Os pleitos serão subscritos também pelo Sindapp, ICSS e Uniabrapp e enviados ao CNPC, Previc e Subsecretaria do Regime
de Previdência Complementar do Ministério da Economia.

Fapes reduz juros e permite que tomador de empréstimo suspenda pagamento por 4
meses

A Fapes decidiu reduzir, a partir de abril, os juros de seus empréstimos  a participantes, como resultado da nova  taxa
atuarial definida no plano de custeio,  que vigorará de abril deste ano até março de 2021. A informação é do portal da revista
Investidor  Institucional. 
 
As novas taxas serão divulgadas em breve. Além de custos mais acessíveis para essas operações de crédito, a diretoria da
entidade decidiu oferecer a seus tomadores de recursos, em razão da crise gerada pelo Covid-19, a opção de suspender os
pagamentos das prestações por até quatro meses, sendo mantida apenas a cobrança dos seguros.


