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NOTÍCIAS
CTRs de Contabilidade já se reuniram 17 vezes em 2019
15/10/19

As comissões técnicas regionais da Abrapp são fóruns que muito contribuem para o avanço do pensamento de nosso
sistema, permitindo com isso a formação de um importante acervo de ideias e experiências. Isso é com certeza verdadeiro
no caso das CTRs que reúnem os profissionais de contabilidade, muitos dos quais indicados pela Ancep.
Há CTRs de Contabilidade formadas nas seis regionais da Abrapp, reunindo no total 122 profissionais. Estas se reuniram 17
vezes este ano, sendo que a CTR da Região Sul foi a mais assídua, tendo se reunido 4 vezes.
As CTRs de Contabilidade das regiões Sul, Sudeste e Nordeste têm a particularidade de se reunirem em diferentes cidades.

Receita autoriza armazenar eletronicamente livros obrigatórios de escrituração
Foi publicado no DOU da última sexta-feira, 11, ato declaratório da Receita (4/19) que declara a interpretação a ser dada ao
parágrafo único do art. 195 do Código Tributário Nacional.
O dispositivo prevê que os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos neles
efetuados serão conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se
refiram.
De acordo com o ato da Receita, tais documentos poderão ser guardados em meio eletrônico, óptico ou equivalente. O
documento digital e sua reprodução terão o mesmo valor probatório do documento original para fins de prova perante a
autoridade administrativa em procedimentos de fiscalização.
Além disso, conforme a Receita, os documentos originais poderão ser destruídos depois de digitalizados, ressalvados os de
valor histórico. (Receita)

Real Grandeza recebe selo de autorregulação
A Real Grandeza recebeu da Abrapp o Selo de Autorregulação em Governança Corporativa, em decisão do Conselho de
Autorregulação, que inclui também outras instituições como Anbima, Abvcap, B3, IBGC e Instituto Ethos. Foi avaliada
a aderência da fundação a princípios e diretrizes estabelecidos em três níveis: fundamentos da governança corporativa,
estrutura organizacional da governança e dinâmica organizacional, informou o site da revista Investidor Institucional.
Sérgio Wilson. O presidente da Real Grandeza explica que “como havíamos aderido ao primeiro Código de Autorregulação
em Governança de Investimentos, tivemos uma curva de aprendizado que nos incentivou a acelerar e aprimorar alguns
processos, o que reflete nitidamente nos resultados da Fundação".

Comissão do Senado debate a previdência dos militares
Comissão de Direitos Humanos (CDH) realiza hoje (15), às 9h, audiência pública para debater o tema "Previdência e
Trabalho", com foco no projeto que atualiza o Sistema de Proteção Social dos Militares das Forças Armadas. A Previdência
dos militares (PL 1.645/2019) aumenta de 30 para 35 anos o tempo de serviço necessário para que os servidores da Marinha,
do Exército e da Aeronáutica passem à inatividade. Também aumenta a idades limite para essa condição, dependendo dos
postos hierárquicos, resume a Agência de Notícias do Senado.
Pela proposta, a alíquota de contribuição ao sistema sobe de 7,5% para 10,5%, escalonada em três anos a partir de 2020.
Pessoas que hoje são isentas da contribuição passam a pagá-la, como os pensionistas e os estudantes das escolas
preparatórias e de graduação das Forças Armadas. Segundo os cálculos do Ministério da Defesa, as medidas levarão a uma
economia de R$ 97,3 bilhões em dez anos.
O ponto de conflito do texto é que ele também reestrutura a carreira militar, com reajustes pontuais de soldos e criação ou
modificação de adicionais e ajudas de custo, totalizando uma despesa de R$ 86,8 bilhões em uma década. Feitas as contas,
a economia efetiva com o sistema dos militares seria de R$ 10,5 bilhões no período.
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