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NOTÍCIAS
Previc aperfeiçoa o registro contábil do PGA e altera a forma de
envio das informações
03/09/19

A Previc publicou as Instruções 15 e 16/2019, alterando a Instrução SPC nº 34/2009 e a Instrução Previc nº 6/2018, para
aperfeiçoar o registro contábil do Plano de Gestão Administrativa (PGA), além de possibilitar à autarquia o uso de sistema
próprio para recepção de informações de entidades fechadas de previdência complementar (EFPC): o STA, Sistema de
Transferência de Arquivos.
]A notícia, que está no SITE DA PREVIC, mostra que a principal inovação em relação ao PGA se deu no registro contábil do
Fundo Administrativo, que entra em vigor em janeiro de 2020. A norma faz a adequação da estrutura contábil à Resolução
CNPC nº 29/2018, que prevê que as EFPC poderão utilizar os recursos do PGA nas seguintes situações: utilização em custos
de projetos de melhorias nos processos de gestão e reestruturação da EFPC; utilização em despesas administrativas,
quando comprovadamente os custos administrativos da EFPC forem superiores às fontes de custeio do PGA; e destinação
para cobertura de gastos com prospecção, elaboração, implantação e promoção de planos de benefícios, compreendendo
estudo de mercado, negociação com potenciais interessados, planejamento das atividades, esboço do regulamento do
plano, implantação, preparação da infraestrutura da EFPC, aprovação do regulamento, divulgação, captação de participantes
e para cobertura parcial das despesas administrativas de novos planos de benefícios por até 60 meses após o início de seu
funcionamento.
Esses avanços normativos permitirão que os recursos financeiros utilizados para fomentar planos de benefícios sejam
registrados em rubricas contábeis específicas, garantindo a transparência do processo. As medidas fazem parte das
iniciativas "Implementar modernização, proporcionalidade regulatória e simplificação normativa" e "Intensificar o uso de
tecnologia nos processos de trabalho e supervisão" do Plano de Ação 2018-2019 da autarquia.

EFD Reinf: primeira apresentação vai acontecer em Salvador no dia 16
Os ancepianos não têm tempo a perder porque o tema é dos mais complexos, demanda muita orientação, e o evento a seu
respeito já vai acontecer no próximo dia 16, em Salvador. É a primeira apresentação do seminário Nova EFD Reinf, DCTFWeb
e Relação com o e-Social, agendado para ocorrer na capital baiana, tendo como instrutor um especialista, Edgar Grassi,
Diretor de Administração e Seguridade da CBS e conselheiro da ANCEP.
Um especialista que já deu muitas provas de sua capacidade de tratar dos temas mais complexos com muita clareza, sem
perder nem a leveza nem a profundidade.
É mesmo bom se inscrever logo porque falta pouco tempo para a apresentação do seminário em Salvador, vindo a seguir,
no dia 20/9, Florianópolis.
E já estão definidas cidades e datas das apresentações que virão em sequência: Belo Horizonte (27/9), Curitiba (30/9),
Brasília (04/10), Rio de Janeiro (10/10), Recife (14/11), Porto Alegre (22/11), São Paulo (29/11) e Fortaleza (06/12).
Essa obrigação acessória ganhou uma maior abrangência a partir das mudanças operadas no e-social, explica Grassi. Antes,
o REINF só dizia respeito às pessoas jurídicas e físicas sem relação com o mundo do trabalho. Agora, abrange todo tipo de
arrecadação via Receita Federal e contribuições previdenciárias. São nada menos de 6 tabelas a serem preenchidas, 4 delas
envolvendo a folha de pagamento do pessoal, totalizando 10 eventos e acima de 850 campos de preenchimento. O prazo
de entrega (a partir de 10 de janeiro de 2020, relativamente aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2020)
está definido na IN 1900, de 17/07/2019, mais especificamente no artigo 2º, parágrafo 1º, ítem 3.

ECD e ECF: Colégio de Contabilidade já busca padronização no preenchimento
Especialistas já se debruçam sobre a questão do preenchimento da escrituração contábil digital (ECD) e fiscal (ECF), algo
que representa uma dificuldade a ser superada na medida em que atualmente não poucas entidades preenchem as fichas
de forma distinta, seguindo modelos diversos. É preciso buscar uma padronização para evitar problemas.
Reunido na última sexta-feira (30), em Vitória, o Colégio de Coordenadores das Comissões Regionais de Contabilidade da
Abrapp , integrado também por nomes indicados pela Ancep, deliberou divulgar um documento com orientações no sentido
de se alcançar essa padronização. Proposta no intuito dessa maior uniformização será apresentada na reunião de
novembro pelo Secretário-executivo do Colégio e Conselheiro da Ancep, Geraldo Assis.
Ele explica que assim a Ancep e a Abrapp se preparam para encaminhar uma solução para um problema que, na verdade,
só será sentido em 2020.
Presentes à reunião em Vitória, o diretor da Abrapp, Erasmo Cirqueira Lino, e o Presidente da Ancep, Roque Muniz de
Andrade, destacaram de forma conjunta dois dos principais significados do evento que se realizava na capital capixaba, de
um lado a parceria entre as duas associações, de outro a integração do Colégio de Contabilidade às comissões técnicas
regionais, algo expresso na participação dos integrantes da CTR Sudeste de Contabilidade.

Fapes lança canal de denúncias
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A Fapes lançou em meados de agosto o "Canal de Integridade", destinado a receber denúncias de ações e condutas que
não estejam em conformidade com o Código de Ética e Conduta da entidade.
Ao dar a notícia, o portal da revista INVESTIDOR INSTITUCIONAL esclarece que o canal é gerido pela Iaux Brasil, uma
empresa independente.
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