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NOTÍCIAS

Seminários de janeiro: Presença confirmada da equipe da
Previc atrai ainda mais público
17/01/2020

A ativa participação das equipes da Previc é uma das marcas da primeira apresentação do seminário Procedimentos e
Controles na Elaboração das Demonstrações Contábeis do Exercício 2019 das EFPC , que vai acontecer na próxima
segunda-feira, dia 20. Mas o fato é que a autarquia estará presente também nas edições que se seguirão em Belo Horizonte
(21/01) e 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). Essa presença é fundamental para melhor esclarecimento de nosso público, que se
inscreve cada vez em maior número.
Já estão confirmadas as presenças, entre outros da equipe da autarquia, o Diretor de Fiscalização, Carlos Marne e o
Coordenador-Geral de Orientação de Atuária e Contabilidade da autarquia, Christian Catunda. .
O número de participantes em Brasília já se aproxima de 60 e cresce significativamente nas demais apresentações. É que a
pauta do evento trará não só pontos relativos ao fechamento dos balanços e envio dos demonstrativos até o final de março,
mas também irá abordar da forma mais ampla questões que figuram com destaque na agenda de nosso sistema: reforma da
Previdência e as muitas maneiras em que deverá impactar as entidades e suas patrocinadoras, adoção da previdência
complementar por estados e municípios, CNPJ por plano, visão da nova planificação contábil para 2021 e precificação dos
títulos (na curva ou a mercado), entre vários outros aspectos.
No campo propriamente contábil, serão tratados aspectos relacionados à constituição do fundo administrativo, nova
instrução da Previc relativa às contas do fundo compartilhado (como eram tratadas até 2019 e como passam a ser em 2020),
vamos atualizar o status dos estudos que estão sendo feitos para a adoção do CNPJ por plano, também se vai discutir as
regras da contratação de seguros no âmbito de sua contabilização (algumas entidades estão procedendo de uma forma e
outras de maneira diversa), sendo necessário padronizar.
Será também abordada a necessidade de padronizarmos o preenchimento da ECD e ECF , uma outra luta na qual ANCEP e
ABRAPP estão juntas, para evitar que as entidades continuem seguindo procedimentos diversos.
Da mesma forma, no seminário se irá tratar da abertura da conta relativa ao resgate total e parcial, uma vez que temos que
levar em consideração a nova instrução da Previc.

CFC cobra da Receita providências para estabilizar o seu sistema
O Conselho Federal de Contabilidade enviou, nesta quinta-feira (16), um ofício à Receita Federal do Brasil reiterando
providências aos problemas de instabilidade no sistema da instituição, especialmente ao Centro Virtual de Atendimento (eCAC). Na tarde da última quarta-feira (15), a Receita tinha informado que a situação seria normalizada até às 20h do mesmo
dia, no entanto, as inconsistências ainda continuam.
Desde o dia 10 de janeiro, diversas manifestações sobre a lentidão e indisponibilidade de atividades são relatadas pelos
profissionais da contabilidade, principalmente em ações como a pesquisa da situação fiscal das empresas e pessoas físicas;
o acesso à caixa postal; a retirada de certidões de regularidade fiscal das empresas; e a impossibilidade de confirmação de
pagamentos por meio de DAS.
Em nota divulgada hoje, o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) informou que a previsão é que os serviços
sejam restabelecidos gradativamente até o dia 19 de janeiro. Porém, o CFC ratifica que a situação é caótica, considerando
que as empresas têm até o dia 31 para solicitar enquadramento no regime tributário do Simples Nacional. Além de uma
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solução célere, o Conselho solicita que, caso a instabilidade persista, seja realizada a dilação do prazo para o Simples
evitando, assim, prejuízos às empresas. (CFC-ANCEP)

INSS prorroga pagamento pela Previ até junho
O INSS informou, por meio de ofício enviado ontem (16), que os benefícios do instituto permanecerão sendo pagos na folha
da Previ até a competência de junho de 2020. A notícia está no portal da própria Previ e no site da Fenae.
"A prorrogação do prazo é resultado de pedido efetuado pela Previ ao INSS em 10/1, após reunião realizada em sua sede no
Rio de Janeiro, com o intuito de buscar uma solução para a manutenção do acordo com o instituto", diz o texto publicado no
site.
Já o site da Fenae completa a informação dizendo que a expectativa é que o pedido da Funcef também seja atendido pelo
INSS.

INSS: processos internos precisam estar preparados para a digitalização
O aumento da demanda em função da divulgação que o INSS fez de seus serviços digitais, mesmo não estando o Instituto
realmente preparado para essa transição na direção do atendimento pela internet, é vista pelo secretário especial de
Desburocratização, Gestão e Governo Digital, Paulo Uebel, com um dos principais motivadores das "filas" formada por
brasileiros em busca de benefícios sem serem atendidos, registra O Globo.
Para Uebel, na digitalização não se pode cuidar apenas de facilitar o acesso para o cidadão, mas também preparar os
processos internos para essa nova fase
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