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NOTÍCIAS
Seminário da Previc sobre comitês de auditoria já soma mais de
uma centena de inscrições
12/09/19

A Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) realizará no próximo dia 23 o seminário Boas práticas
de Comitê de Auditoria, sendo que a resposta de nosso público a esse evento está sendo a melhor possível, com mais de
uma centena de inscrições até agora.
O evento é destinado aos membros do Comitê de Auditoria, conselheiros e dirigentes de EFPC, para que possam
compartilhar experiências, além de conhecer boas práticas de governança e experiências de outros órgãos supervisores do
Sistema Financeiro Nacional.
O seminário contará com as presenças de diretores da Previc, da Associação Brasileira de Entidades Fechadas de
Previdência Complementar (ABRAPP) e da Associação Nacional de Contabilista em Entidade de Previdência (ANCEP).
Também estarão presentes representantes do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) e de Comitês de
Auditoria da Funcef, da Fundação Copel, da Petros e do Postalis, com o objetivo de compartilhar suas experiências na
atividade do Comitê de Auditoria. Ao final, os participantes terão oportunidade de participar dos debates e esclarecer
dúvidas.
O evento será realizado no Auditório do bloco “K” do Ministério da Economia. As inscrições são gratuitas e serão realizadas
por meio da página http://cgaceventos.wixsite.com/comitedeauditoria até o dia 16 de setembro.

Dois eventos vão oferecer a melhor orientação nos próximos dias
A 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.

Andréa é a nova superintendente da Fibra
Andréa Silva Medeiros é a nova diretora superintendente da Fibra, no lugar de Mariana Favoreto Thiele, que deixou a
fundação para assumir a diretoria jurídica da patrocinadora, informa o site da revista INVESTIDOR INSTITUCIONAL.
Andréa, que era anteriormente diretora de Administração e Processos da Fibra, é formada em Ciências Contábeis,
Contabilidade e Finanças pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, com especialização em finanças pelo Ibmec.

https://www.prevdigest.com/ancep

1/2

12/09/2019

ANCEP | prevdigest

Votação em primeiro turno da reforma da Previdência no plenário do Senado vai
acontecer no dia 24
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou nesta quarta-feira (11) que, em acordo com os líderes partidários, ficou
estabelecido que a votação da reforma da Previdência em primeiro turno será no próximo dia 24, atendidos todos os prazos
regimentais. Já a decisão em segundo turno deverá ocorrer na semana entre 3 e 10 de outubro, informa a AGÊNCIA DE
NOTÍCIAS DO SENADO.
Também houve acordo para que os líderes partidários apoiem todas as emendas apresentadas à PEC 6/2019 até a próxima
segunda-feira (16), para garantir o prazo de tramitação.
Com relação à chamada PEC Paralela, proposta que traz sugestões de alterações na Previdência como a inclusão de
estados e municípios, o prazo para assinatura das emendas é até quarta-feira (18).
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