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NOTÍCIAS

No dia 16, em Salvador, e 19, no Rio, seminários da ANCEP ajudam
a melhor qualificar os ancepianos
09/09/19

No  momento certo e mobilizando os maiores especialistas o programa de treinamento da ANCEP vai estar oferecendo duas
atrações nos próximos dias, eventos capazes de contribuir e muito para preparar os nossos profissionais para melhor
responder aos desafios que não faltam. O seminário Nova EFD Reinf, DCTFWeb e Relação com o e-Social, cuja primeira
apresentação  vai acontecer no próximo dia 16, em Salvador, terá como instrutor  Edgar Grassi, Diretor de Administração e
Seguridade da CBS e conselheiro da ANCEP. 

Já a primeira apresentação do  seminário Orçamento EFPCs- Gestão e Práticas Aplicadas aos Fundos de Pensão terá lugar
no Rio de Janeiro,  no próximo dia 19, tendo como instrutora uma das maiores especialistas em controladoria em nosso
segmento. Maria Elizabete da Silva  é Controller da FACHESF, DiretoraTécnica da ANCEP e Coordenadora da Comissão
Técnica Regional Nordeste de Contabilidade da ABRAPP.
 
Pós-graduada em Finanças, Auditoria, Controladoria, Gestão Orçamentária e Custos, ela é instrutora da Ancep,  Uniabrapp e
Fachesf; e professora do Centro Universitário Estácio.
 
A maioria das cidades e datas em que a série de apresentações do seminário terá lugar já foi definida: Rio de Janeiro (RJ)-
19/09/19; São Paulo (SP) – 01/10/19; Salvador (BA) – 07/10/2019; Porto Alegre (RS)- 11/10/2019; e Recife (PE)- 21/10/19. Haverá
ainda apresentações em Brasília, Curitiba, Fortaleza e Belo Horizonte.

Quanto ao seminário Nova EFD Reinf, DCTFWeb e Relação com o e-Social, na  condição de um dos maiores especialistas na
matéria, Edgar Grassi alerta:  Com as mudanças operadas no eSocial, as informações de natureza tributária, inclusive para o
financiamento da previdência social, serão tratadas pela EFD-Reinf, módulo do Sistema Público de Escrituração Digital -
SPED, instituído pelo Decreto n. 6022, de janeiro de 2007. Essa nova obrigação, EFD - Reinf, tem como prazo de entrega a
partir de 10 de janeiro de 2020, relativamente aos fatos geradores ocorridos a partir de 1 de janeiro de 2020. 

Todas as informações prestadas na EFD - Reinf serão consolidadas com eSocial no ambiente da DCTFweb, que será
responsável pela a emissão do Darf (Documento de arrecadação da Receita Federal), esclarece Edgar.

Portanto, os ancepianos não têm tempo a perder em se inscrever, levando em conta que após Salvador o seminário será
apresentado em Belo Horizonte, Curitiba, Brasília, Rio de Janeiro, Recife, Porto Alegre, São Paulo e Fortaleza. 

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.

Evento Mercer acontece amanhã em Brasília

O Evento Mercer de Previdência Complementar – EMPC 2019,  realizado pela Mercer anualmente em Brasília para
convidados,  vai acontecer este ano na próxima terça-feira, dia 10. Sucesso há 9 anos, desde que foi promovido pela
primeira vez pela Gama Consultoria Atuarial, sua realização é sempre muito aguardada pela qualidade dos expositores,
amplitude e intensidade dos debates e abrangência e profundidade das experiências e ideias apresentadas.

Uma de suas marcas é a apresentação de experiências internacionais.

Maiores detalhes, inclusive com a programação, podem ser encontrados no link https://www.mercer.com.br/events/evento-
mercer-de-previdencia-complementar-2019.html.

Projeto que cria a ASPC está perto de ser remetido ao Congresso

O Ministério da Economia encaminhará ao Congresso, ainda setembro,  projeto de lei  criando  a Autoridade de Seguros e
Previdência Complementar (ASPC), como resultado da fusão da Previc com a Susep, noticia o portal PANORAMA BRASIL  /
DCI.

A ideia é que o novo órgão tenha uma atuação mais ativa no Banco Central e maior participação na fiscalização dos fundos
de pensão e das seguradoras."Já está tudo pronto e só falta alinhar os últimos pareceres. Ainda está no Ministério da
Economia e deve ser encaminhado para a casa civil ainda dentro desse mês", afirmou a superintendente da Susep, Solange
Vieira.

Já o jornal O GLOBO traz, em nota publicada em coluna, informação que ilustra o novo clima respirado na Susep desde a
chegada de Solange Vieira. Em apenas 5 meses, a autarquia conseguiu encerrar 5 liquidações que se arrastavam há vários
anos sem solução.

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mercer.com.br%2Fevents%2Fevento-mercer-de-previdencia-complementar-2019.html&data=02%7C01%7C%7C729c877d602b4ec8bd2608d73071a2d0%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637031136931316826&sdata=asQHFApMTLVHZRNqoKMy2qeQd31jN1UjeCC9asIfr%2BE%3D&reserved=0
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A média de liquidações encerradas era de menos de 2 por ano.

Queimadas: Fundo de pensão da Noruega cobra explicações de empresas
brasileiras

O KLP, maior fundo de pensão da Noruega, com ativos ao redor de US$ 80 bilhões, está cobrando de empresas com
operações no Brasil providências para conter as queimadas na Amazônia. A entidade tem US$ 14 milhões investidos em
companhias envolvidas no plantio de soja, relata o site da revista INVESTIDOR INSTITUCIONAL.

O fundo de pensão cobra resultados práticos e rápidos.


