Ano 2017 – Nº 020 – Março/2017

Prezado Participante, confira nesta edição os seguintes destaques:

1) ANABBPrev envia à PREVIC os documentos referentes ao encerramento do
exercício findo em 31/12/2016.
Foi enviado à PREVIC no dia 27/03/2017 e encontra-se disponível no portal da ANABBPrev www.anabbprev.org.br os
documentos referentes ao encerramento do exercício de 2016: o Balanço Patrimonial; a Demonstração da Mutação do
Patrimônio Social; a Demonstração da Mutação do Ativo Líquido por Plano de Benefício; as Demonstrações do Ativo
Líquido por Plano de Benefício; a Demonstração do Plano de Gestão Administrativa (Consolidada); a Demonstração das
Provisões Técnicas dos Planos de Benefícios; as Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis consolidadas; os
Pareceres do Atuário, o Relatório dos Auditores Independentes (Confeccionado de acordo com a nova NBCTA – 570 e
redigido conforme o modelo expresso no Comunicado Técnico nº 01/2017 do IBRACON - Instituto dos Auditores
Independentes do Brasil); o Parecer do Conselho Fiscal e a Manifestação do Conselho Deliberativo.

2) Certificação, Habilitação e Qualificação de Dirigentes e Conselheiros
A ANABBPrev conta com 8 (oito) profissionais habilitados e 6 (seis) certificados até o momento.
A certificação atesta a comprovação de atendimento e verificação de conformidade com os requisitos técnicos
necessários para o exercício do cargo ou função.
Agora o exercício como membro de diretoria-executiva, conselho deliberativo e conselho fiscal depende da prévia
obtenção do Atestado de Habilitação de Dirigente ou Conselheiro de EFPC a ser expedido pela Previc.
Essa medida contribui para a permanente qualificação dos dirigentes e conselheiros do sistema.

3) Conselho Deliberativo aprova alterações no Regulamento do Plano ANABBPrev
Instituído - Confira a proposta de alteração do regulamento do Plano ANABBPrev Instituído aprovada pelo Conselho
Deliberativo da ANABBPrev em 24/03/2017. São duas as alterações propostas: o reajuste anual das contribuições; e a
possibilidade de parentes de associados da instituidora aderirem ao plano de benefícios.
Para entrar em vigor, é necessário a aprovação da Instituidora ANABB, bem como da Superintendência Nacional de
Previdência Complementar – PREVIC, que é o órgão responsável pela regulação e fiscalização das Entidades Fechadas de
Previdência Complementar (EFPC).
O quadro comparativo com a íntegra da proposta de alteração do Regulamento do Plano ANABBPrev Instituído está
disponível para consulta no site www.anabbprev.org.br.

4) Nossos Números – Fevereiro/2017 - POSIÇÃO DOS RECURSOS DA ANABBPREV

SEGMENTOS
INVESTIMENTOS
DISPONÍVEL
GESTÃO PREVIDENCIAL
GESTÃO ADMINISTRATIVA
IMOBILIZADO
TOTAL DO ATIVO

Valor (R$)
17.029.320,88
87.820,66
3.663,80
10.087,88
27.621,19
17.158.514,41

%
99,25
0,51
0,02
0,06
0,16
100

Poupança

0,67%

INPC

SELIC

Plano
Plano
Instituído Patrocinado
0,24% 0,87% 0,83%
0,81%

