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NOTÍCIAS

O Jornal diário dos
Ancepianos
4 de dezembro - 12 horas

PREVIC DIVULGA PLANIFICAÇÃO CONTÁBIL PADRÃO E
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA 2019

A Previc definiu a planificação contábil padrão e as demonstrações contábeis que valerão para o exercício de 2019,
conforme Instrução Previc nº 11/2018, diz NOTA DA PREVIC.
 
A medida altera a Instrução SPC nº 34/09 e atende às disposições da Resolução CNPC nº 29/2018, que trata de procedimentos
contábeis.
 
Para o exercício de 2020, a Autarquia editará nova regra que contemplará as contribuições apresentadas por meio da Consulta
Pública nº 03/2018.
 
 
 

Reflexões sobre a nota tábua de mortalidade
 
Neste final de novembro o IBGE divulgou a nova tábua de mortalidade da população brasileira, relativa a 2017, também
referenciada pela  tábua “IBGE-2017”, e a esse propósito a ATEST CONSULTORIA ATUARIAL , do atuário Ivan Sant´Ana 
Ernandes , produziu um trabalho de primeiras reflexões.
 
O trabalho pode ser acessado através do endereço https://www.atestconsultoria.com.br/blog/tabua-de-mortalidade-ibge-
2017 
 
 

Ancepianos têm novas chances de se qualificarem ainda mais e somarem pontos em
dezembro
 
A ANCEP prepara-se para encerrar com força total a sua programação de eventos deste ano, com 2 apresentações, uma em
Brasília, no dia 10/12, e a outra em São Paulo, em 20/12, de um seminário que vai reunir o melhor dos seminários EDF-REINF:
Instrução Normativa RFB 1767/2017 e  eSocial-Melhores Práticas Trabalhistas, Previdenciárias e Ficais.
 
Separadamente, o seminário eSocial-Melhores Práticas Trabalhistas, Previdenciárias e Ficais está sendo apresentado hoje em
RECIFE e 17/12 em  FLORIANÓPOLIS – SC. 
 
O novo evento do dia 10, em Brasília, e 20 em São Paulo,  vem cercado da confiança que as programações de treinamento da
ANCEP inspiram, exatamente por tratar-se de uma Associação de contabilistas de entidades de previdência que atua com a marca
da especialização. Os seminários que realiza reúne vários dos maiores especialistas na matéria, todos muito conscientes de que os
profissionais buscam uma cada vez maior qualificação.
 
 Confiança que não se alimenta só da qualidade dos quadros profissionais mobilizados pela ANCEP, lembra o Presidente Roque
Muniz, mas também da oportunidade dos temas abordados. Afinal, essa está sendo a melhor hora para o esclarecimento das
dúvidas que ainda perduram sobre a temática que envolve o EDF-Reinf e a Instrução Normativa 1767 da Receita.
 
O coração do programa está nas orientações que são fornecidas sobre o mais recente módulo do Sistema Público de Escrituração
Digital(SPED) denominado de Escrituração Fiscal Digital das Retenções e Informações da Contribuição Previdência Substituída (EFD-
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Reinf) :Legislação; Vigência: Novo cronograma de Implantação oficial instituído pela Instituição Normativa RFB nº 1767/2017;
Retenção de INSS nos Serviços Tomados/Prestados mediante cessão de mão de obra e empreitada.;Retenções na Fonte Pagadora
(IR-CSLL-COFINS-PIS/PASEP) incidentes sobre os pagamentos diversos efetuados e pessoas fisÍcas e jurídicas.; Eventos de
Fechamento e Reabertura da EFD-Renf e Efeito na DCTF - WEB.
 
 Quanto ao e-social, o evento chega no momento em que os ancepianos mais precisam ser melhor orientados. Os  contadores estão
recebendo toda a orientação de que precisam em relação ao assunto, em especial objetivos e conceitos envolvidos, legislação,
tabelas obrigatórias, prazo de envio, reflexos e benefícios, geração de informações e tudo mais que for necessário saber a respeito.
 No comando está um dos maiores especialistas, Edgar da Silva Grassi, Diretor de Administração e Seguridade da CBS Previdência e
conselheiro da ANCEP. 
 
Para se inscrever busque www.ancep.org.br 
 
 
 

Cerca de 60% das associadas da Abrapp já mostram interesse em criar planos para
atender familiares
 
Anunciado em 8 de novembro, o Fundo Setorial da Abrapp já ganha espaço na agenda. Segundo o presidente Luís Ricardo
Marcondes Martins, até o momento cerca de 60% das 270 associadas da Abrapp, incluindo cinco dos 20 maiores nomes do
sistema, já manifestaram algum grau de interesse pela iniciativa, que viabilizará a oferta de planos instituídos de
complementação de aposentadorias aos familiares de participantes ligados a entidades patrocinadas, informa o SITE DA
REVISTA INVESTIDOR INSTITUCIONAL. 
 
“Até o próximo dia 5, deverá estar registrado em cartório o nosso novo estatuto, que institui a categoria de associado
especial previdenciário, voltada a esse público. Os convênios de adesão poderão ser firmados, creio, já a partir do dia 10”,
comenta Martins.
 
Inspirada em planos de saúde mantidos por diversas fundações de previdência – que abrem espaço, há tempos, a parentes
dos titulares desses benefícios –, a proposta do fundo começou a ser debatida há dois anos, com o intuito de interromper o
prolongado ciclo de estagnação da previdência complementar fechada. A criação, naquele período, do Tchê Instituidor
Setorial pela Tchê Previdência, que reúne dez fundos de pensão do Rio Grande do Sul, e o êxito alcançado pela Fundação
Copel com o Plano Família, lançado em dezembro de 2017, contribuíram para reforçar a convicção da Abrapp no potencial
do seu projeto. “Vamos atuar como facilitadores para as entidades, oferecendo nosso ‘guarda-chuva’ para a constituição de
planos familiares instituídos”, diz Martins. “Para o primeiro ano de atividades do Fundo Setorial, projetamos adesões de
cerca de 50 entidades e 500 mil participantes.”
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