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CRCDF presente na cerimônia de posse do secretário de Desenvolvimento Econômico do DF 

O presidente do CRCDF, Adriano Marrocos, prestigiou nesta quinta-feira (03/01) a cerimônia de nomeação do ex-vice-presidente da 

Associação Comercial do Distrito Federal (ACDF) – Ruy Coutinho, que assume oficialmente a Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico do DF, cargo ocupado no governo anterior por Antônio Valdir Oliveira Filho, que retorna à Superintendência do Sebrae 

DF. A cerimônia foi presidida pelo  vice-governador do DF, Paco Britto, e contou ainda com a presença da Deputada Distrital 

Jaqueline Silva (Vice-presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico da CLDF - CDESCTMAT), além de vários representantes 

de entidades do Setor Produtivo. Ao assumir, Ruy Coutinho registrou seu compromisso com o desenvolvimento econômico e 

anunciou que vai priorizar assuntos considerados mais urgentes como operações com o Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID), programas do BNDES de apoio a cidades e municípios, e, a criação de uma zona de neutralidade fiscal no Aeroporto de 

Brasília. O Vice Governador registrou ação objetiva do governo em fomentar o FCO via BRB, a fim de atender as necessidades de 

crédito para as pequenas e médias empresas. Na ocasião o presidente Adriano Marrocos conversou com o representante da SDE, 

Márcio Faria Júnior, que se comprometeu a buscar uma solução por meio do Programa Simplifica PJ. Em contato nesta sexta-feira 

(04/01) o subsecretário informou a medida a ser tomada: Será lançada uma Força Tarefa ao Empreendedor, um esforço 

concentrado, sob a coordenação da SDE, para liberar todas as consultas de viabilidade, incluindo ainda a liberação de perfis de 

acesso ao Rle@Digital e o treinamento de servidores (todos os envolvidos com a Consulta de Viabilidade e Licença de Funcionamento 

prioritariamente serão concursados, evitando a descontinuidade dos serviços). Esta última ação contará com a participação do 

CRCDF, que levará a preocupação dos profissionais com a qualidade e agilidade no atendimento. 

Anuidade: Aproveite o desconto para pagamento em janeiro 

Os boletos referentes às taxas de anuidade já foram enviados pelo CRCDF aos endereços de correspondência cadastrados no 
sistema, e também já estão disponíveis para emissão em nosso site, (acesse aqui: 

https://www1.crcdf.org.br/spwDF/pagamentoavulso/AnuidadeRegistrado_CRC_Padrao_Completo_2019_01PC.htm). 
Aproveite o desconto especial de 10% para quitação até o dia 31 de janeiro. Os valores foram definidos por meio 
da Resolução CFC nº 1.553/2018, publicada pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) no Diário Oficial da União (DOU). Conheça 
a resolução na íntegra: 

http://www2.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?Codigo=2018/001553&arquivo=Res_1553.doc 

Prazo para a declaração de não ocorrência de operações ao COAF vai até o dia 31 

Profissionais e organizações contábeis atuantes nas áreas pública e privada que prestem, mesmo que eventualmente, serviços de 

assessoria, consultoria, contabilidade, auditoria, aconselhamento ou assistência, de qualquer natureza, nas operações elencadas no 

Art. 1º da Resolução, exceto aos profissionais da contabilidade com vínculo empregatício em organizações contábeis, devem 

comunicar ao Coaf a não ocorrência de eventos suspeitos de lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo entre os dias 1º e 

31 de janeiro de 2019. O procedimento pode ser realizado diretamente por um sistema desenvolvido pelo Conselho Federal de 

Contabilidade (CFC), que elaborou uma cartilha com as orientações para auxiliar os profissionais. Saiba 

mais: https://cfc.org.br/noticias/declaracao-de-nao-ocorrencia-de-operacoes-deve-ser-comunicada-ao-coaf-em-janeiro/ 

Profissionais devem informar cumprimento da Educação Profissional Continuada 

Vai até 31 de janeiro o prazo para que os profissionais de contabilidade prestem contas ao Programa de Educação Profissional 
Continuada (PEPC) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Tanto os que são obrigados como os que desejam comprovar de 
forma voluntária devem informar neste mês sobre os 40 pontos exigidos pelo EPC, referentes às atividades realizadas em 2018. A 
norma que trata da educação continuada é a NBC PG 12 R3, que define as obrigatoriedades e formas de obtenção da pontuação. 

Saiba mais acessando a norma:  

http://www2.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?codigo=2018/REVIS%C3ONBC02. 
O CFC elaborou ainda um “passo a passo”, orientando os profissionais a prestarem contas ao EPC. Acesse aqui: 

https://cfc.org.br/desenvolvimento-profissional-e-institucional/educacao-profissional-continuada/videos-e-orientacoes/ 

ou obtenha mais informações entrando em contato com a coordenadoria de Desenvolvimento Profissional pelos telefones (61) 3314-
9629/9640/9403. 

 
Vem aí o XII Encontro Nacional da Mulher Contabilista 
Idealizado pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e realizado pelo Conselho Regional de Contabilidade de Pernambuco 
(CRCPE), vem aí o XII Encontro Nacional da Mulher Contabilista, que será realizado em Porto de Galinhas nos dias 11 a 13 de 
setembro de 2019. A proposta é discutir temas da área contábil e de interesse geral, com enfoque principal no universo feminino. 
Separe espaço na sua agenda. Acesse mais informações aqui. 
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SIMPLIFICA PJ: Participe você também! 
O CRCDF está entre as entidades que atuam no Programa Simplifica PJ, lançado pelo Governo e com sede no setor industrial de 
Taguatinga. O Simplifica PJ tem como objetivo agilizar e facilitar a abertura, regularização e fechamento de empresas. A participação 
do Conselho se dá por meio do atendimento aos empresários prestado por contadores que se voluntariam para a iniciativa. 
Interessados em participar devem entrar em contato com o CRCDF por meio dos 
endereços ouvidoria@crcdf.org.br e presidencia@crcdf.org.br. 
 

Banco de instrutores do CRCDF: Saiba como fazer o cadastro 
O CRCDF está cadastrando instrutores para ministrar palestras e cursos no âmbito do Programa de Educação Continuada. Os 
instrutores habilitados farão parte de um banco de dados para futura contratação. Acesse o site e saiba mais. 
  

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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