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NOTÍCIAS

Um time de especialistas vai oferecer a orientação que os
ancepianos precisam na melhor hora
19/12/19

A ANCEP divulgou ontem o time de especialistas que irá conduzir as apresentações em 10 cidades, em janeiro
próximo, do Seminário Procedimentos e Controles na Elaboração das Demonstrações Contábeis do Exercício 2019 das
EFPC. São todos dirigentes ou conselheiros de nossa Associação, renomados conhecedores da matéria e conhecidos por
sua didática objetiva e clara, capaz de tornar assuntos complexos conhecimento de fácil absorção.
Vão atuar nas apresentações um time do qual fazem parte Geraldo de Assis, Maria Elizabete, Luiz Felipe, Júlio Pasqueleto,
Edgar Grassi e Edgar Almeida.
E não apenas eles, mas também participando de uma forma muito especial um poderoso time da Mercer, formado pelo
diretor Antônio Fernando Gazzoni e os especialistas Frederico Schulz Vieira e Tiago Calçada.
Tudo isso para garantir a mais ampla cobertura do tema, desde a temática puramente contábil mas incluindo também a
parte atuarial e a do interesse dos auditores.
Vão estar sendo abordados os procedimentos gerais para o fechamento contábil do exercício social de 2019, os aspectos
relacionados à constituição do Fundo Administrativo Compartilhado, CNPJ por planos, consolidação das normas de
procedimentos contábeis, (proposta apresentada à Previc), regras para a contratação de seguros, prazos de
encaminhamento das informações à Previc, preenchimento da ECD e ECF, prestação de contas da Educação Profissional
Continuada do CFC, marcação de títulos, resolução de transparência, impactos da reforma da Previdência e adesão de
estados e municípios ao regime de previdência complementar, além de comentários sobre os normativos relacionados à
auditoria independente.
Além disso já são conhecidas as cidades e as datas, todas em janeiro próximo, em que vão ocorrer as apresentações
do Seminário Procedimentos e Controles na Elaboração das Demonstrações Contábeis do Exercício 2019 das EFPC. É
importante conhecer essa agenda de antemão porque o início de cada ano costuma ser um período em que um maior
número de pessoas sai de férias e neste caso trata-se de um evento imperdível, considerando que as entidades precisam
atender o prazo dado para entrega à Previc (Superintendência Nacional da Previdência Complementar) até o final de
março.
A primeira apresentação da série vai acontecer já em 20 de janeiro, em Brasília, permitindo com isso uma intensa presença
da Previc e dessa forma facilitando o esclarecimento pelas autoridades de dúvidas que porventura surgirem. Virão em
seguida Belo Horizonte (21/01), Salvador (22/01), Curitiba (23/01), Porto Alegre (24/01), Florianópolis (27/01), São Paulo (28/01),
Rio de Janeiro (29/01), Vitória (30/01) e Recife (31/01)
Há outras razões que reforçam essa série de eventos, atraindo mais público: é a abordagem também dos aspectos atuariais
e de tudo aquilo que pode interessar aos auditores.
Convém, portanto, reservar desde já na agenda.
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Previ deve lançar o seu plano família em fevereiro
A Previ pretende lançar o plano "Previ Família" em fevereiro próximo, logo após o Carnaval, noticia o portal da revista
Investidor Institucional. Será voltado para parentes consanguíneos até o terceiro grau e por afinidade até o segundo,
informou o diretor de Seguridade, Marcel Juviniano Barros.
O projeto de um plano sob medida para familiares do público diretamente ligado à entidade começou a ser debatido
internamente há cerca de dez anos. A proposta, entretanto, esbarrou na inexistência de um candidato a instituidor de maior
porte, com raio de ação nacional. “A solução só surgiu recentemente com o Plano Setorial da Associação Brasileira das
Entidades Fechadas de Previdência Complementar, a Abrapp, ao qual aderimos”, comenta Barros.

Câmara examina projeto que obriga INSS a emitir extrato anual de contribuições
O Projeto de Lei 10776/18 torna obrigatório o envio, às empresas e aos segurados pelo Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS), de extrato anual de recolhimento de contribuições previdenciárias, informa a Agência de Notícias da Câmara.
A proposta está em tramitação na Câmara dos Deputados. “Não obstante os avanços para facilitar o acesso às contribuições
previdenciárias, observa-se que a norma falha ao determinar que o envio do extrato pelo INSS só ocorra mediante
requerimento”, disse o autor, deputado Hildo Rocha (MDB-BA). “É justamente por meio do confronto entre as informações
fornecidas pela empresa e aquelas fornecidas pelo INSS que o segurado empregado poderá ter segurança de que os
recolhimentos previdenciários estão corretos e garantir sua correta aposentadoria no futuro”, completou o parlamentar.
O projeto tramita em caráter conclusivo e será analisado pelas comissões de Seguridade Social e Família; de Finanças e
Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Reforma da Previdência na França: grevistas cortam o fornecimento de energia
Os sindicatos na França passaram a cortar o fornecimento de energia de milhares de casas, empresas e até do Banco da
França para tentar forçar o governo a cancelar o projeto de reforma da Previdência. A administração diz que não voltará
atrás, mas declarou estar disposta a discutir melhorias no projeto, dizem a Folha de S. Paulo e a TV5.
Os cortes de energia, que atingiram ao menos 150 mil casas, ampliaram a sensação de caos no país, que vive a segunda
semana de greve nacional que paralisa os transportes e fecha escolas.
"Houve cortes [de energia] a grandes empresas, prefeituras, centros comerciais, clínicas, quartéis dos bombeiros. Isso está
muito longe do modo normal de fazer greve", questionou Elisabeth Borne, ministra dos Transportes.
Perguntado por uma rádio se os cortes elétricos, ilegais por lei da França, eram uma ação que passava dos limites, Philippe
Martinez, líder do sindicato CGT, disse que a medida é necessária para forçar Macron a recuar. "São cortes direcionados.
Você entenderá que cuspir no serviço público pode deixar alguns de nós nervosos."
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