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NOTÍCIAS

O jornal diário dos ancepianos.
12 de junho- 8h30

8º ENCONT: DIVULGADA A PROGRAMAÇÃO E ABERTAS AS
INSCRIÇÕES

Começa a ser divulgada hoje a programação preliminar do 8º ENCONT - Encontro Nacional dos Contabilistas. Também estão
liberadas as inscrições. E tudo isso através do endereço  http://www.abrapp.org.br/Eventos/Paginas/Evento-Detalhes.aspx?cid=77 .

A expectativa é que, a exemplo de suas edições anteriores e ainda mais na medida em que o sistema enfrenta hoje ainda maiores
desafios, o evento atraia um ainda maior número de dirigentes e conselheiros, e profissionais não apenas da área contábil,  mas
também atuarial, jurídica e de investimentos,  de governança corporativa, de gestão de riscos e controles.  Afinal, não se pode
imaginar um fórum mais técnico sem perder a visão da oportunidade política, assim contribuindo para a atualização do
conhecimento e a renovação do ambiente em que atuamos.

O evento,  tendo como tema central  "Contabilidade na Era Digital: Rompendo Fronteiras em um Mundo em Transformação" e  fruto
de uma parceria entre a ANCEP  e a ABRAPP,  será realizado nos dias 1º e 2 de agosto, em Porto Alegre, e a esse respeito os
presidentes Roque Muniz Andrade e Luís Ricardo Marcondes Martins não escondem o tamanho de sua expectativa; "Será um
momento tão importante que a ele com certeza estarão presentes as maiores lideranças de nosso sistema, a elite entre os nossos
profissionais, aquelas pessoas que sabem que não podem faltar numa hora dessas e desejam fazer ouvir a sua voz", resume Roque.

Na mesma linha da valorização do 8º ENCONT,  Luiz Ricardo nota que  “o encontro toca temas atuais e importantes, com um
programa robusto, bem alinhado com a modernização e a reinvenção do sistema que temos defendido”, diz. Ele comenta que a
Abrapp está dando apoio total à organização do evento, como parte da longa parceria mantido com os contabilistas das EFPCs nos
últimos anos.

Com a presença assegurada dos profissionais mais atuantes e preocupados em participar da construção do futuro e pela relevância
de sua temática, com temas incluídos nas principais agendas, trata-se de um momento imperdível. Além das várias questões que
dizem respeito mais de perto aos contabilistas e também aos auditores,  todas da maior importância, o evento promoverá o debate
de temas atuais como a Reforma da Previdência e os Reflexos e Oportunidades para a Previdência Complementar, a Lei Geral de
Proteção de Dados, a Resolução CMN 4.661, o CNPJ por Plano, a governança entre outras questões da maior relevância, conforme
se pode ver na programação em http://www.abrapp.org.br/Eventos/Paginas/Evento-Detalhes.aspx?cid=77 . 

e-Financeira: seminário será apresentado na próxima segunda-feira em SP
 
O  seminário “e-Financeira – Módulo de Previdência Privada"  terá a sua próxima apresentação agora na segunda-feira, dia 17,
em São Paulo (17/6),, sempre contribuindo para o esclarecimento de dúvidas.
 
Na sequência virão Belo Horizonte (1/7), Brasília (5/7) e Salvador (12/7).
 
O evento é uma oportunidade imperdível de esclarecer dúvidas, até porque nenhuma pergunta fica sem resposta, dentro da ideia
que sempre prevaleceu de que os eventos da Ancep devem oferecer a melhor orientação, um caminho a ser seguido
especialmente quanto mais complexas e técnicas são as questões abordadas. Apresentado por Edgar Grassi (Diretor de
Administração e Seguridade da CBS Previdência), o evento em cada uma de suas edições está discutindo, analisando e assim,
propiciando uma ampla compreensão acerca dos procedimentos para entrega do novo módulo da e-Financeira, em especial o
Manual de Preenchimento Versão 1.2.2: Publicado no DOU de 03/05/2019 o ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO COFIS Nº 17, de
30/04/2019
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Governo planeja terminar com o e-Social

O governo planeja acabar ainda neste ano com o eSocial (Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e
Trabalhistas), plataforma em que empregadores devem fornecer ao governo informações sobre seus empregados. A avaliação é
que o sistema, criado para simplificar o fornecimento dos dados, acabou complicando a rotina de quem contrata, noticiam desde
ontem sites e jornais.

Criado em 2014, durante o governo de Dilma Rousseff, o eSocial começou a ser implementado em 2018. Ele exige de
empregadores dados dos trabalhadores como vínculos, contribuições previdenciárias, folha de pagamento, comunicações de
acidente de trabalho, aviso prévio, escriturações fiscais e informações sobre o FGTS. Precisam fornecer as informações desde
pessoas físicas que tenham empregados a grandes empresas.
 
O secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos Alexandre da Costa, afirmou
que o sistema atual é complexo e faz exigências demais e descabidas, além de repetitivas.

Costa afirma que o eSocial foi criado para simplificar a vida do empregador, mas tornou a rotina de quem contrata “um inferno”
principalmente pela quantidade de informações demandadas.  Além disso, ele ressalta que muitos dados precisam ser preenchidos
mais de uma vez.

União entre Previc e Susep poderá ser proposta por meio de projeto de lei

O jornalista Lauro Jardim informa em seu blog, na edição digital de O Globo,  que o governo decidiu criar via projeto de lei e não por meio
de uma MP a nova agência reguladora que vai fundir as atribuições da Susep  e as da Previc, já havendo negociações no sentido de que o PL
seja enviado nos próximos dez dias e vá à votação o mais rápido possível.


