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NOTÍCIAS

Ancep é recebida em audiência na Previc e conversa
mostra valorização do papel dos contabilistas
26/09/19

A ANCEP foi recebida ontem em audiência pelo Diretor-Superintendente da Previc, Lucio Rodrigues Capelletto, o
Diretor de Licenciamento, Carlos Marne Dias Alves, e o Procurador-Chefe, Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho,
tendo a conversa girado em torno da disposição manifestada por todos de contribuírem para o aprofundamento do
diálogo e das condições que levem ao fomento do sistema. A associação esteve representada na visita à Previc pelo
Presidente Roque Muniz, o Presidente de seu Conselho Deliberativo, Dionísio Jorge da Silva, os diretores Edgar
Almeida Santos e Luiz Felipe de Sousa e o conselheiro Edgar Grassi. Presente estava também Erasmo Cirqueira,
Diretor da Abrapp (foto: Capelletto e Roque)
Capelletto sublinhou o papel ainda mais central que os contabilistas estarão assumindo doravante, fruto da ênfase
ainda maior nos controles, na medida em que em matéria de plano de contas estaremos nos aproximando do
modelo (Cosif) das instituições financeiras, adotado pelo Banco Central. Ele salientou também a disposição de
investir na melhoria do monitoramento dos riscos. Abordou ainda a questão do novo plano de contas, que deve
entrar em vigor em janeiro de 2021 já contemplando o CNPJ por plano,
A Ancep defendeu a necessidade de adequação dos procedimentos contábeis, de maneira que o novo plano de
contas contemple as novas realidades do mercado, principalmente os novos modelos de planos de benefícios,
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assim como a aplicação dos CPC.
O Presidente Roque colocou a Ancep à disposição da Previc para que através de um diálogo marcantemente
técnico se avance nas discussões em torno da implementação do novo plano de contas e do desenho de novas
modelagens semelhantes ao Cosif.

Eleições na Ancep: 97% dos associados sufragaram a chapa "Continuidade"
O dia de eleição ontem na ANCEP terminou com a divulgação pela Associação de que 97% dos votantes disseram
concordar com a indicação da única chapa apresentada, a "Continuidade". Os resultados também mostraram que a ampla
maioria se manteve qualquer que fosse o tipo de eleitor (contabilista ou entidades).
Para o Presidente reeleito, Roque Muniz, foi uma clara manifestação de apoio à linha de ação atualmente seguida e o
reconhecimento do esforço da ANCEP em se mostrar proativa e verdadeiramente protagonista em tudo que se faz em prol
do crescimento do sistema. "Ancepianos, inauguramos mais um biênio em que vou precisar muito de vocês, uma vez que os
desafios estão aí para juntos enfrentá-los . Agradecemos a confiança e vamos em busca de novas conquistas", disse Roque.
Veja aqui a composição da Chapa "Continuidade": http://bit.ly/chapareg2019

EFD Reinf: um evento fundamental para orientar em Belo Horizonte
O seminário Nova EFD Reinf, DCTFWeb e Relação com o e-Social, será apresentado no próximo dia 27 em Belo Horizonte,
vindo a seguir Curitiba, Brasília, Rio de Janeiro, Recife, Porto Alegre, Fortaleza e São Paulo. O professor é Edgar Grassi, um
dos maiores especialistas na matéria.
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.

Funcef mostra resultados favoráveis
Números prévios divulgados pela Diretoria de Investimentos da Funcef mostram que a carteira de renda variável da
entidade acumula valorização de 18,99% este ano até agosto, ampliando para quase 2,5 pontos percentuais a sua diferença
em relação ao IBrX-100, seu índice de referência, que variou 16,75% no período. A rentabilidade também supera em mais de
três vezes a meta atuarial de 5,74%.
A notícia é do Site da Funcef e indica ainda que, apesar de a nova realidade ter reduzido expressivamente a atratividade da
renda fixa, mesmo assim a entidade alcançou no período retorno de 6,77%, percentual que representa rentabilidade de
162% do CDI.

Adiamento da votação pode levar à redução de 17% na economia esperada com a
reforma da Previdência
O adiamento da votação final da reforma da Previdência no Senado está dando mais tempo aos lobbies para agir e assim
desidratar mais um pouco a economia esperada pela equipe econômica, informa o jornal O Globo.
As alterações cogitadas pelos lobistas têm potencial para reduzir em R$ 153,6 bilhões o impacto fiscal da reforma em 10
anos, ou seja, 17% da economia prevista em R$ 876,7 bilhões.
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