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NOTÍCIAS

40º Congresso: Contabilistas mais perto do protagonismo
10/10/19

Os fundos de pensão estarão vivendo durante 3 dias na próxima semana (de 16 a 18 de outubro), em São Paulo, o
que é visto como o maior evento do tipo no Mundo, o 40º Congresso Brasileiro da Previdência Complementar
Fechada, assim reconhecido não apenas por sua festejada qualidade técnica e temática mas também por reunir um
público esperado superior a 3.500 pessoas. Algo em  si mesmo extraordinário, mas que este ano, voltado para o
tema-central "Protagonismo em um Mundo sem Fronteiras",  ganha cores ainda mais fortes por se completarem
quatro décadas e por viver o segmento um cenário de inédita efervecência. Depois de muito tempo, o debate em
torno da reforma da Previdência, uma liderança inovadora e motivada e as imensas transformações em curso nos
mercados e nos relacionamentos profissionais permitem ao segmento emitir sinais de retomada de seu crescimento,
uma combinação de causas e consequências que certamente se vai refletir nas apresentações e debates. "Um
momento para parar, refletir e escolher os melhores caminhos a seguir", resume o Presidente da anfitriã Abrapp. Luís
Ricardo Marcondes Martins, que completa: "e naturalmente os contabilistas estão convidados a se inscrever, uma
vez que a sua participação, pelo muito que podem contribuir, como sempre se mostrará fundamental".

E os contabilistas têm mesmo boas razões para estar presentes, bastando ver a programação para se ter a certeza
disso. Desafiados pelas mudanças, em geral motivadas pelos avanços da tecnologia, os profissionais da área
mostram compreender a necessidade de se preparar cada vez mais, o que requer estar constantemente se
informando no contexto de um aprendizado permanente. E o que o 40º Congresso vai trazer, em seus vários
auditórios, é muita informação, plural porque calibrada por debates e, com isso,  exatamente a oportunidade de se
aprender mais e melhor sobre as inovações que já estão disponíveis, mas também a respeito daquelas que ainda
são  tendências que estão para chegar. Uma oportunidade e tanto para pensar sobre a conveniência de
se reformatar a maneira de pensar e agir.

Vai ser um show de exposição e análise das tecnologias, mas também uma vitrine do pensamento mais avançado
acerca das oportunidades que se abrem a partir da reforma da Previdência, ao mesmo tempo que uma chance de
olhar de perto demandas tão atuais por mais transparência e governança. E todas essas são questões que tocam de
muito perto e envolvem cada vez mais os contabilistas, que crescem  nas organizações em que trabalham à medida
em que se colocam como agentes participantes dos processos decisórios. Por sinal, tema de uma das
apresentações no evento.

 

Treinamento Ancep: evento hoje e na sequência em mais cidades
 

A programação desenvolvida pela ANCEP frequentemente é levada a uma dezena de cidades.
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Por exemplo, o seminário  Orçamento EFPCs: Gestão e Práticas aplicadas aos Fundos de Pensão,  apresentado nos últimos
tempos   no Rio de Janeiro (RJ), Fortaleza  (CE), Florianópolis (SC), São Paulo (SP) e  Salvador (BA), será apresentado agora
em  Porto Alegre (11/10), Recife (21/10) e Brasília (05/11) e Belo Horizonte (04/11).

A pauta técnica do seminário prevê uma ampla Introdução sobre os temas e nivelamento de expectativas quanto aos
resultados esperados, seguindo-se uma exposição  em que o orçamento geral é apresentado como  ferramenta para gestão
eficiente dos recursos financeiros e para tomada de decisão.

Já o seminário Nova EFD Reinf V.2.1., DCTFWEB e Relação com o e-Social é um  treinamento que compreende os novos
Leiautes da EFD-Reinf versão 2.1 disponibilizados em 28/08/2019. Essa nova obrigação acessória - que tem como prazo de
entrega a partir de 10 de janeiro de 2020, aplica-se  aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2020.

O evento já aconteceu em Salvador, Florianópolis, Belo Horizonte, Curitiba e Brasília e hoje no  Rio de Janeiro (10/10),
seguindo-se Recife (14/11), Porto Alegre (22/11), Fortaleza (25/11) e São Paulo (29/11).

Comissão do Senado aprova isenção do IR para contribuintes acima dos 60 anos

Rendimentos de pensões e aposentadorias pagas pelo INSS, até o limite do teto Regime Geral da Previdência Social (hoje
em R$ 5,8 mil), poderão ficar livres de cobrança do Imposto de Renda (IR) quando o segurado completar 60 anos. A isenção
é o que almeja o Projeto de Lei (PL) 4.198/2019, de autoria do senador Jorge Kajuru (Cidadania-GO), aprovado nesta quarta-
feira (9) na Comissão de Assuntos Sociais (CAS). Agora, a proposta será analisada pela Comissão de Assuntos Econômicos
(CAE), informa a Agência de Notícias do Senado.

A mudança na Lei 7.713, de 1988, que regula o IR, teve voto favorável do relator, senador Paulo Paim (PT-RS).   Atualmente, a
Lei 7.713, de 1988, estabelece isenção de rendimentos de aposentadoria e pensão, de transferência para a reserva
remunerada ou de reforma pagos pela Previdência Social da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, por
qualquer pessoa jurídica de direito público interno ou por entidade de previdência privada, a partir do mês em que o
contribuinte completar 65 anos. A mesma norma impõe como teto mensal para essa isenção o valor de R$ 1.903,98.
 
Assim, ao mesmo tempo em que reduz a faixa etária que torna o segurado apto à isenção proposta, o PL 4.198/2019 amplia
o limite mensal de referência para o teto de aposentadorias e pensões pagas pelo RGPS: R$ 5.839,45.

Goiás anuncia que reforma da Previdência estadual começará a tramitar ainda em
outubro

O Governador Ronaldo Caiado (DEM-GO) anunciou ontem, informa o jornal goiano O Popular, que não vai esperar a
tramitação da Pec paralela, que busca estender aos estados a reforma da Previdência, e irá ainda em outubro enviar  para a
Assembleia Legislativa um projeto com alterações na previdência de seus servidores.

Serão 5 projetos no total, sendo 1 PEC e 4 projetos de lei.

http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/137851
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7713.htm

