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  NOTÍCIAS DA SEMANA 

 

Regularização de incentivos fiscais concedidos pelos estados segue para sanção  

O Senado aprovou, na quarta-feira (12), o projeto que regulariza incentivos fiscais concedidos por estados como forma de 

atrativo para indústrias e empresas, sem a autorização do Conselho de Política Monetária (Confaz). O texto foi aprovado por 50 

votos a favor, nenhum contra e duas abstenções. O prazo dos benefícios fica prorrogado por até 15 anos. O texto segue para 

sanção presidencial. Clique aqui para ouvir a reportagem em áudio. 

 

Marrocos recebe representante da Digisan Soluções Tecnológicas 

Na terça-feira (18/07) o presidente do CRCDF, Adriano Marrocos, recebeu o diretor executivo da Digisan Soluções Tecnológicas, 

Rafael Mesquita, e o diretor financeiro, Nilton de Sena, que apresentaram os serviços prestados pela empresa em tecnologia da 

informação, e conversaram sobre possíveis parcerias entre a empresa e o Conselho. Entre as soluções oferecidas está a 

ferramenta (software) para emissão e gerenciamento de Notas Fiscais Eletrônicas. Para saber mais acesse www.digisan.com.br 

ou entre em contato pelo endereço nilton@digisan.com.br ou telefones 61 9 8416-3206 ou 3327-3199.   

 

CRCDF entrega 36 carteiras de identidade profissional 

Na quinta-feira (20/07), a Vice-presidente de Administração Darlene Paulino Delfino Lunelli presidiu as duas solenidades de 

juramento profissional, tendo sido entregues 36 carteiras de identidade profissional. Na 11ª solenidade do ano foram 

entregues 17 documentos pelo paraninfo da turma, o contador Carlos Alberto Torres. Na mesma tarde, realizou-se a 12ª 

solenidade deste ano, quando foram entregues carteiras de identidade a 19 profissionais e o paraninfo da turma foi o auditor e 

professor universitário, Ricardo Passos. A cerimônia contou ainda com a presença da Vice-presidente de Registro, Francisca 

Thomaz. Veja o que disseram os paraninfos aos formandos, leia mais clicando aqui. 

 

CRCDF participa de missão técnica e conhece Projeto Junta Digital 

O representante do Conselho no Plano Piloto, Urley Antônio Nunes Carvalho, e o coordenador adjunto da Comissão de Jovens 

Empresários do CRCDF, Leonardo Oliveira Mihsen, participaram nos dias e 20 e 21/07 da missão técnica à cidade de Fortaleza-

CE coordenada pelo Governo do Distrito Federal (GDF), por meio da Secretaria de Economia e Desenvolvimento Sustentável 

(SEDES), em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). A missão também teve a 

participação de representantes da Junta Comercial (JCDF), da Secretaria de Fazenda (SEF/DF), além do Major Rodrigo Freitas, 

do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), e o principal objetivo foi a análise do Sistema em implantação na 

Junta Comercial do Estado do Ceará para legalização de empresas e que compreende ainda a Secretaria de Estado de Fazenda, 

a Receita Federal e as prefeituras daquele estado. As avaliações vão subsidiar a decisão sobre o sistema que será usado pelo 

GDF em substituição ao RLE. O Técnico em Contabilidade Jucimei Geraldo da Costa também participou da missão 

representando o SEBRAE/DF.  

 

CRCDF alinha parceria para oferecer cursos de atualização e extensão 

O presidente do CRCDF, Adriano Marrocos, recebeu na sede do Conselho na terça-feira (18/07) a coordenadora do Centro de 

Estudos e Pesquisas em Economia e Gestão Governamental – CEPEGG, Liziane Angelotti Meira. O encontro foi marcado com o 

intuito de alinhar a parceria que será firmada entre o CRCDF e a instituição, que atua com a preparação de candidatos para as 

carreiras públicas e oferece cursos para atualização e extensão em áreas como contabilidade, auditoria, finanças, economia e 

comércio exterior. Por meio da parceria serão oferecidos descontos nos cursos para os profissionais com registro ativo no 

CRCDF. Para saber mais sobre o CEPEGG, acesse o site www.cepegg.com.br ou entre em contato pelo telefone 61 98142-2191.   

 

CFC coloca em audiência pública norma que trata das competências do profissional na Lei de combate à lavagem de dinheiro 

O Conselho Federal de Contabilidade colocou em audiência pública até o dia 31 de julho a minuta de norma que altera a 

Resolução CFC n.º 1.445/13, que dispõe sobre os procedimentos a serem observados pelos profissionais e organizações 

contábeis para cumprimento das obrigações previstas na Lei nº 9.613/98 (COAF).  A legislação dispõe sobre os crimes de 

“lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores. A minuta foi incluída na lista de audiências públicas do site, e pode ser 

acessada por meio do endereço http://cfc.org.br/tecnica/audiencia-publica/. As sugestões de alteração devem ser 

encaminhadas para a Vice-presidência de Fiscalização, Ética e Disciplina pelo e-mail: fiscalizacao@cfc.org.br. O prazo para 

envio de comentários vai até o dia 31 de julho de 2017.  
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  PARCEIROS DA SEMANA 

O CRCDF tem ainda parcerias firmadas que proporcionam descontos em cursos aos profissionais registrados no Conselho. Para 

saber mais clique aqui. 
 

Utilize o Banco de Talentos do CRCDF 

Oferta de vagas, cadastro de currículo e pesquisa por vagas disponíveis. 

Acesse agora mesmo e fique de olho no mercado! 

 

 
 

Confira as notícias mais importantes para a classe pelas redes sociais do CRCDF 

Acompanhe o portal do CRC e siga-nos nas redes sociais para conferir as últimas notícias e as informações mais importantes para 

você e seus clientes. 

 

  

 

 

Telefones de contato do CRCDF 

Lembramos mais uma vez os números disponíveis para atendimento via telefone: 

3321-1757|3321-1873|3321-1748|3321-8144|3321-7105|3325-3038 

  

 

Entre em contato com o CRCDF: 

Geral – crcdf@crcdf.org.br 

Ouvidoria – ouvidoria@crcdf.org.br 
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