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NOTÍCIAS

Mais nomes da Previc confirmam participação em seminário
da Ancep
09/01/2020

A presença maciça da Previc em nossos eventos , com o muito que isso representa em termos de capacidade de
esclarecimento de dúvidas, é com certeza um dos principais atrativos dos seminários que a ANCEP realiza. Nesse sentido,
já noticiamos aqui a presença do Coordenador-Geral de Orientação de Atuária e Contabilidade da
autarquia, Christian Catunda, na primeira apresentação do evento a respeito do tema Procedimentos e Controles na
Elaboração das Demonstrações Contábeis do Exercício 2019 das EFPC, no próximo dia 20, em Brasília. Ontem (8), para
melhorar ainda mais esse quadro tivemos a confirmação de que também estará participando o Diretor de Fiscalização,
Carlos Marne (foto).
Ao mesmo tempo em que a nova série de seminários que está para começa garante que estarão sendo abordados temas
que figuram com destaque na agenda do sistema, como o CNPJ por plano e visão da nova planificação contábil para 2021,
além da resolução (35) que trata da governança das entidades e promete maior rigor na seleção dos dirigentes. A ativa
participação da equipe da Mercer também reforça o interesse que o evento vem despertando.
A equipe da Mercer destaca a importância da norma para para uma ainda maior qualificação dos quadros dirigentes, sejam
eleitos pelos participantes ou indicados pelas patrocinadoras. As opiniões favoráveis à nova norma geralmente ressaltam
que a nova resolução em nenhum momento colide ou veda a eleição, enquanto os seus críticos acreditam que os processos
eleitorais serão diretamente afetados.
Assim, além de esclarecer pontos relativos ao fechamento dos balanços e envio dos demonstrativos até o final de março, o
seminário irá abordar da forma mais ampla a reforma da Previdência e as muitas maneiras em que deverá impactar as
entidades e suas patrocinadoras, entre elas a adoção da previdência complementar por estados e municípios, antecipa
Antônio Fernando Gazzoni , diretor da Mercer e que será um dos expositores, juntamente com outros integrantes de sua
equipe. Outras importantes medidas aprovadas no final do ano passado, que ainda dependem de regulação e mesmo de
assinatura (caso da resolução relativa à governança, aprovada pelo CNPC em sua reunião de 20 de dezembro) já receberão
as suas primeiras análises. É esta última que recebe tanto elogios, por garantir a capacitação dos dirigentes, sejam eleitos
pelos participantes ou indicados pelas patrocinadoras, como manifestações contrárias por parte de quem receia que a
norma venha esvaziar a eleição por ativos e assistidos.
A abrangência do evento vai permitir que se analise inclusive o estágio em que se encontra atualmente a elaboração, frutos
das discussões em andamento em um grupo de trabalho, da norma que irá tratar da precificação dos títulos (na curva ou a
mercado), a ser aprovada possivelmente em reunião do CNPC em março próximo.
E 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. Após Brasília, virão
A primeira apresentação da série vai acontecer já em 20 de janeiro, em Brasília, virão 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).

Dataprev anuncia desligamento de 14% de seus funcionários
A Dataprev, estatal responsável pelo processamento de dados das aposentadorias do país, vai demitir 14% de seus
funcionários até fevereiro. A medida faz parte de um plano de reestruturação que pode ajudar no processo de privatização
da companhia. A notícia está nos jornais O Globo, Folha de S. Paulo , O Estado de S. Paulo e Valor Econômico.
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Ao todo serão desligados 493 funcionários que prestam atendimento aos clientes da Dataprev. No total, a empresa conta
com 3.360 empregados.

Simulador de aposentadoria do INSS sai do ar
Devido ao atraso na atualização dos sistemas do INSS às novas regras de aposentadoria e pensão aprovadas pelo
Congresso, o simulador de benefício do portal de benefícios Meu INSS está fora do ar. Com isso, o trabalhador não
consegue descobrir, de forma automatizada e pelo canal oficial, quando poderá se aposentar a partir das mudanças
implementadas pela reforma da Previdência, dizem O Globo e O Estado de S. Paulo.
O INSS ainda não deu prazo para regularizar a situação. O governo deflagrou uma estratégia de guerra para tentar reduzir a
fila de pedidos de benefícios e traçar um cronograma de ação para implementar as mudanças nos sistemas.
O governo prepara uma estratégia de guerra para tentar pôr fim à extensa fila de espera de 1,2 milhão de pedidos por
benefícios do INSS e conseguir colocar em funcionamento o novo sistema do órgão, já com a incorporação das mudanças
aprovadas na reforma da Previdência. Apenas dois meses após a promulgação das novas regras, integrantes do governo
decidiram traçar um cronograma de ação.
As alternativas em estudo envolvem remanejamento de servidores que cuidam de aposentadorias em outros ministérios
para ajudar na força-tarefa. Também se avalia a contratação de terceirizados para atuar no atendimento ao público nas
agências do INSS - liberando funcionários do órgão para trabalhar nas análises dos benefícios.

Servidores paulistanos começarão a contribuir para a previdência complementar em
fevereiro
Os servidores da Prefeitura de São Paulo que ganham acima do teto do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) poderão
contribuir para o plano de previdência complementar do Município a partir deste ano, noticiam os jornais Agora e Folha de S.
Paulo.
A adesão ao plano complementar (que é opcional) foi feita no momento de contratação do funcionário, mas ainda é possível
escolher fazer parte do sistema. O servidor que foi admitido em 2019 e que escolheu participar já terá o desconto na folha
de fevereiro, segundo a Prevcom.
As mudanças valem para todos os servidores da administração direta, suas autarquias e fundações, funcionários da Câmara
Municipal e Tribunal de Contas do Município (TCM) que ingressaram no serviço público a partir de 28 de dezembro de 2018.
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