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NOTÍCIAS
Demonstrativos 2019: Sem tempo a perder Ancep agenda
para janeiro seminário que vai ajudar a cumprir prazo que se
esgota em março
20/12/19

As entidades têm até o final de março de 2020 para enviar os demonstrativos relativos ao ano de 2019, de maneira que não
há tempo a perder para se tirar eventuais dúvidas. É pensando na urgência em passar toda a orientação que falta aos
nossos profissionais que a ANCEP agendou para janeiro, como aliás sempre faz, todas as apresentações do Seminário
Procedimentos e Controles na Elaboração das Demonstrações Contábeis do Exercício 2019 das EFPC. Esse conjunto de
eventos é um tradicional sucesso, um êxito que se explica não só pela qualidade docente, mas também pela oportunidade
de se tratar de algo à beira do vencimento do prazo dado pelo órgão supervisor.
As Inscrições já estão abertas e para garantir o seu lugar os profissionais devem ir ao endereço a
seguir: http://www.ancep.org.br/wp/seminario/seminario-procedimentos-e-controles-na-elaboracao-das-demonstracoescontabeis-do-exercicio-2019-das-efpcs
E para esclarecer todas as dúvidas, sem deixar pergunta sem resposta, a ANCEP vai contar com a parceria da Mercer, que
vai mardar para as várias apresentações do seminário alguns dos seus maiores nomes, a começar pelo seu
diretor Antônio Fernando Gazzoni e incluindo os especialistas Frederico Schulz Vieira e Tiago Calçada. Eles vão se voltar
para temáticas como marcação de títulos, resolução de transparência, impactos da reforma da Previdência e adesão de
estados e municípios ao regime de previdência complementar, entre outras questões.
Com isso se garante a mais ampla cobertura do tema, desde a temática puramente contábil mas incluindo também a parte
atuarial e a do interesse dos auditores.
No tocante à temática contábil, vai atuar nas apresentações um time do qual fazem parte Geraldo de Assis, Maria Elizabete,
Luiz Felipe, Júlio Pasqueleto, Edgar Grassi e Edgar Almeida. 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 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 e prestação de contas da Educação Profissional
Continuada do CFC, 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)

Comissões técnicas regionais de contabilidade se reúnem mais de 20 vezes em
2019
As comissões técnicas regionais de Contabilidade da Abrapp, integradas também por nomes sugeridos pela Ancep, estão
presentes nas seis regiões (sudeste, sudoeste, centro-norte, nordeste, leste e sul) e este ano se reuniram mais de 20 vezes.
Sem esquecer do órgão maior, o Colégio de Coordenadores das Comissões Técnicas Regionais de Contabilidade, que tem
como secretário-executivo Geraldo de Assis Souza Júnior, conselheiro da Ancep.

Plano família da Funcesp pode atingir R$ 2 milhões ao final de 2019
O plano de previdência familiar da Funcesp atingiu recentemente a marca de R$ 1,5 milhão de patrimônio – e a expectativa
é encerrar o ano na casa de R$ 2 milhões, informa o Site da Funcesp.
Lançado em maio, o Familinvest registrou perto de 400 participantes ao fim de novembro. O produto pode abrigar familiares
e assistidos até o 4º grau de parentesco (trisavós) e permite resgates parciais a partir do terceiro ano, sem a necessidade de
o participante pedir desligamento. Com isso, é possível usar os recursos em projetos pessoais, por exemplo.
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O plano acumula valorização de 4,5% desde o início das aplicações, em junho, até o fim de novembro. No mesmo intervalo
comparativo, a poupança rendeu 2,5%, enquanto o CDI subiu 2,9%.

INSS divulga datas de pagamento dos benefícios em 2020
Os 35 milhões de aposentados e pensionistas do INSS já podem checar o calendário com as datas em que os benefícios da
Previdência serão pagos no próximo ano, informa o site Editalconcursos. A ordem de pagamentos prevê que os segurados
que ganham até um salário mínimo comecem a receber os depósitos cinco dias úteis antes do término do mês referente à
competência que está sendo paga.
No caso de beneficiários com renda acima do piso, estes, recebem a partir do primeiro dia útil do mês seguinte.
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