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ABERTURA 
 
            A reunião foi aberta pela SUSEP com a leitura e aprovação da Ata referente à 
reunião anterior, de 13/12/2005.  
 
1. PLANO DE CONTAS  
 
1.1 Provisões Contingenciais 
 

Os membros do IBRACON demonstraram preocupação quanto à adoção da NPC 22 
em virtude dessa norma estar sendo rediscutida pela CVM e pelo IBRACON, a SUSEP 
informou que estará participando de uma reunião com esses dois órgãos ainda esse mês, em 
que será abordado esse assunto, e na próxima reunião estará apresentando uma definição 
quanto ao tema, até lá, não será cobrada a aplicação integral da NPC 22.  
 
1.2 Prêmios Estimados 

 
A SUSEP informou que com a abertura da conta Prêmios Emitidos - Riscos 

Vigentes e não Emitidos, no grupo de Prêmios de Seguros, a conta Prêmios Estimados 
perdeu a função, foi então decidido que essa conta deve ser desconsiderada até a próxima 
alteração do plano de contas, quando será excluída. 

 
1.3 Portabilidade 



 
No plano de contas referente ao exercício de 2006, a contabilização da portabilidade 

e da transferência de carteira não deve transitar por contas de resultado, à exceção do ágio e 
deságio na transferência, conforme previsto no modelo de contabilização, anexo IV da 
Circular SUSEP nº 314/2005, as sociedades que porventura tenham contabilizado 
portabilidade transitando em contas de resultado, poderão fazer o estorno do lançamento 
em abril de 2006. 

 
2    OUTROS  ASSUNTOS 
 
2.1 Sistema Público de Escrituração Digital  - SPED.     
 
            A SUSEP informou que foi convidada a participar do projeto SPED conduzido pela 
Receita Federal, onde a partir do exercício de 2007 a escrituração contábil das sociedades 
será armazenada nesse sistema que também divulgará as informações contábeis das 
sociedades. A partir do avanço das discussões, a SUSEP informará o cronograma a ser 
cumprido e discutirá com essa Comissão os assuntos próprios do sistema. 
 
2.2 Comunicado nº 14.259, de 10 de março de 2006 do Banco Central do Brasil 

 
Os membros do IBRACON informaram sobre o comunicado emitido pelo BCB a 

respeito da convergência das normas de contabilidade e auditoria das instituições 
financeiras com as normas internacionais promulgadas pelo IASB e pela IFAC, a SUSEP 
tomou conhecimento e se propôs a incluir esse assunto na pauta da próxima reunião.   

 
2.3 Resolução CNSP nº 118/04 
 

A SUSEP informou que emitirá uma carta-circular solicitando o envio em papel e 
em meio eletrônico dos relatórios previstos nessa Resolução. 

 
2.4 Confirmação dos representantes da Comissão Contábil 
 

A SUSEP solicitou que os órgãos que são representados nessa comissão, enviem um 
comunicado informando os seus representantes. 

 
 

 


