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NOTÍCIAS

Começa hoje a eleição para a renovação das plenárias
dos 27 CRCs

19/11/19

O processo eleitoral para a renovação de 1/3 do plenário dos 27 Conselhos Regionais de Contabilidade teve início às 8h,
horário de Brasília, desta terça-feira (19) e está previsto para terminar às 18h desta quarta-feira (20). Ao todo foram
registradas 44 chapas que disputarão as lideranças dos CRCS.

O sistema  de votação - exclusivamente eletrônico, seguro e confiável -,foi desenvolvido por empresa especializada por
meio de processo licitatório.  Para trazer mais segurança e lisura em todo o processo, foi contratada (nos mesmos moldes
para o desenvolvimento do sistema de votação), uma empresa de auditoria de sistemas para testar, avaliar e comprovar o
grau de segurança dos dispositivos de software.

As eleições dos CRCs e a do CFC são regidas pelo Decreto-Lei n.º 1.040/1969. Este ano, a regulamentação do processo
eleitoral dos Conselhos Regionais é feita pelas Resoluções CFC n.º 1.570/2019 e n.º 1.571/2019.
Conforme o Art. 2º da Resolução 1.570, o voto é secreto, obrigatório, direto e pessoal e será exercido por contador e técnico
em contabilidade na jurisdição do CRC de seu registro. Os pleitos dos Regionais têm cumprido essa determinação legal
desde a publicação do Decreto-Lei n.º 1.040/1969.

O Art. 4º da Resolução nº 1.570/2019, porém, introduziu uma regra nova para estas eleições: “o colégio eleitoral será
formado por contadores e técnicos em contabilidade ativos que estiverem com seus dados cadastrais atualizados e em
situação regular no CRC quanto a débitos de qualquer natureza, até 10 (dez) dias antes da data de início da eleição”.
 

Como o voto nas eleições dos CRCs é obrigatório, conforme estabelecido em lei, aqueles que não votarem terão que
justificar a ausência no pleito. O prazo para a justificativa é de 30 dias após o término da votação, ou seja, vai até 20 de
dezembro.

Conforme o Art. 3° da Resolução CFC nº 1.571/2019, será dispensado de apresentar justificativa de ausência na eleição
apenas aqueles que estiverem em débito com o CRC e os profissionais com 70 anos ou mais na data da eleição.
Esta Resolução estabelece a aplicação de uma “pena de multa com importância correspondente a até o valor da anuidade
ao contador e ao técnico em contabilidade que deixar de votar sem causa justificada”. (CFC/ANCEP)

Dois eventos vão olhar de perto o pós reforma

O sistema se mobiliza para as duas apresentações do seminário Soluções para a Gestão de Planos de Previdência
Complementar Frente ao Atual Cenário. A primeira irá acontecer em São Paulo, no próximo dia 26, e a segunda no Rio de
Janeiro, em 6 de dezembro. E os posts nas páginas da ANCEP no Linkedin e no Instagram entraram na campanha que busca
destacar a importância de ambos os eventos, que vão reunir destacados especialistas no exato momento em que o País
conclui a reforma da Previdência e as entidades fechadas e seus profissionais se deparam com um amplo cenário de
desafios e oportunidades geradas pelas mudanças nas regras.

José Edson da Cunha Júnior (foto), Consultor Sócio da JCM Consultores e um dos expositores no seminário, também tem
palavras que definem a importância do evento: "O evento certo no momento em que precisa acontecer e envolvendo os
especialistas que melhor podem analisar as oportunidades que se abrem nessa hora histórica que vivemos"
 
José Edson, com passagens pelo órgão supervisor, CNP e CRPC, é tido como um dos maiores conhecedores de nosso
sistema e observa ainda que "esse super seminário irá fornecer uma análise abrangente e profunda de um quadro que
acaba de se formar". 
 
Maiores informações podem ser acessadas e  inscrições feitas em www.ancep.org.br
 
Seguem os 4 painéis e os respectivos expositores: Módulo I – Diagnóstico da Previdência Complementar no Brasil – Pós
Reforma do RGPS (1:30 hs). Palestrante: José Edson Cunha – JCM Consultores, Módulo II – Cenário Macro Econômico e as
Tendências dos Investimentos dos Fundos de Pensão (1:15 hs). Palestrantes: André Meireles (Sócio da Way Investimentos) e
André Laport (Vinland Capital), Módulo III – Desafios na Gestão dos Planos de Previdência Complementar (1:45hs)
Palestrante: Paulo Gama – Wedan Consultoria e Assessoria Atuarial e Módulo IV – Otimização da gestão previdenciária e
minimização de riscos – (1:45 hs) Palestrante: Daniel Pereira – Wedan Consultoria e Assessoria Atuarial

 

EDF-Reinf: seminário será apresentado em Porto Alegre e São Paulo ainda em
novembro

O seminário Nova EFD Reinf V.2.1., DCTFWEB e Relação com o e-Social será apresentado pela ANCEP  ainda 2 vezes neste
mês de novembro, sendo   no dia 22, em Porto Alegre e, no dia 29, em São Paulo, atraindo não apenas  os contadores mas
também aos profissionais de RH.

https://cfc.org.br/legislacao/decretos-lei/
http://www2.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?Codigo=2019/001570&arquivo=Res_1570.doc
http://www2.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?Codigo=2019/001571&arquivo=Res_1571.doc
http://www.ancep.org.br/
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E estará valendo 8 pontos nos programas de educação continuada dos CRCs e ICSS. É hora, portanto, de os profissionais
desejosos de acrescentar créditos para fins de certificação e recertificação fazerem um balanço da pontuação de que ainda
precisam e se inscrever.

Em todas as apresentações contará com a presença de um especialista sempre muito festejado por seu conhecimento e
didática, Edgar Grassi, conselheiro de nossa Associação
 
Esse ´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.

Economus define um novo diretor-superintendente

Amauri Aguiar de Vasconcelos, de 53 anos, será o novo diretor-superintendente do Economus a partir da próxima segunda-
feira, dia 25, noticia o portal da revista Investidor Institucional.

Graduado em ciências da computação pela Universidade Federal do Ceará (UFC), Vasconcelos ingressou no BB em 1987. A
partir de 2000, trocou as agências por cargos de destaque no organograma do banco. 

Faceb: CRPC  pune atual e antigos dirigentes

Suspeitos de irregularidades no aporte de recursos a uma empresa citada na operação Greenfield (2017), um atual diretor e
ex-dirigentes da Fundação de Previdência dos Empregados da CEB (Faceb) receberam decisão desfavorável da Câmara de
Recursos da Previdência Complementar (CRPC), órgão administrativo vinculado ao Ministério da Economia, e terão de pagar
uma multa de mais de R$ 40 mil, além de sofrer outras penalidades. Ainda cabem recursos internos à CRPC, noticia o Jornal
de Brasília.

Além do afastamento por 180 dias do atual diretor de Benefícios, João Carlos Dias Ferreira, o colegiado aplicou uma multa
de R$ 40.339,59 (que ainda pode ser reajustado) ao dirigente e aos demais condenados. São eles: os ex-diretores Eli
Soares Jucá, Cláudio Santos Nascimento e Jorge Éden Freitas da Conceição.

O colegiado considerou que os funcionários julgados, supostamente, aplicaram recursos em desacordo com as normas
vigentes e estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. Por essa razão, as penas aplicadas inicialmente foram
mantidas.

Todos eles foram sentenciados pela segunda e última instância administrativa por autorizar supostos aportes irregulares da
entidade em fundo de investimento envolvido na operação Greenfield, que investigou supostas aplicações ilegais nos
fundos de pensão de estatais em 2017. Ao todo, o fundo de investimento Multiner teria recebido cerca de R$ 31 milhões da
Facep (aproximadamente R$ 56 milhões em valores atualizados pela inflação).


