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ABERTURA 

A reunião foi aberta pelo Coordenador da Coaso que iniciou os trabalhos dando as boas-

vindas aos presentes. Em seguida, foi iniciada a pauta proposta. 

1. ASSUNTOS EM DISCUSSÃO 

1.1 Questionário Trimestral 

O coordenador da Coaso trouxe a discussão proposta de alterações no questionário 

trimestral. Foram debatidos os principais pontos da proposta e recebidas várias sugestões dos 

representantes da comissão. 

Ficou acordado que o tema voltaria a ser tratado na próxima reunião já considerando as 

sugestões acolhidas. 

 

1.2 Mudança do Plano de Contas 

O chefe da Dinoc apresentou as mudanças propostas para o plano de contas com vigência 

2017. As alterações visam a sanar dúvidas na aplicação da norma em relação a redução ao valor 

recuperável de créditos tributários e demais créditos a receber bem como acabar com a exigência 

de envio a Susep de exemplares das demonstrações financeiras em papel. 

Foi discutida a necessidade de ajuste na redação do art. 168 da Circular Susep nº517/15 

para exigir que a redução ao valor recuperável de créditos a receber, nos casos em que a 

supervisionada não dispuser de estudo, deverá incluir os créditos vincendos de um mesmo 

devedor e não apenas os vencidos. 

 

1.3 PPNG líquida de custos de aquisição 

 



O coordenador da Coaso informou que o assunto foi discutido na última reunião da 

comissão atuarial e o posicionamento atual é pela manutenção da provisão bruta dos custos de 

aquisição. Está em discussão na comissão atuarial ainda a proposta de tratar os custos iniciais de 

contratação como custos de aquisição para fins de provisão e diferimento. 

 

 

 

Próxima Reunião: 

Agendamento 

Reunião da Comissão Contábil  

Data: 31/05/2016 

Hora: 10:00h Local: Av. Presidente Vargas, 730, 9° andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


