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Representantes do CRCDF reúnem-se com vice-governador Paco Britto 
O vice-governador do Distrito Federal, Paco Britto, recebeu na quarta-feira (09/01) o presidente do CRCDF Adriano Marrocos, os 
vice-presidentes de Administração Daniel Fernandes; de Registro Profissional Fernanda Veras Oduaia; de Controle Interno José Luiz 
Marques Barreto; de Desenvolvimento Profissional Darlene Paulino Delfino Lunelli, além do Representante do CRCDF nas Regiões 
Administrativas do Jardim Botânico/Lago Sul - contador Eduardo Raposo Massena. O encontro no Palácio do Buriti teve como 
objetivo a apresentação, ao novo Governo, de projetos e propostas de interesse dos profissionais da classe contábil que o CRCDF 
vem defendendo. Iniciou pelos projetos com a entrega do Projeto de Lei Complementar que trata da inclusão de, no mínimo, um 
contador nos conselhos fiscais e nos comitês de auditoria das entidades da Administração Indireta do GDF, empresas públicas, 
autarquias, agências, sociedades de economia mista e fundações públicas. Segundo projeto apresentado trata da alteração do 
Decreto nº 36.307, de 26 de janeiro de 2015, sobre a atuação e a composição do Conselho de Transparência e Controle Social do 
Distrito Federal. Terceiro projeto, inclui o Conselho Regional de Contabilidade como ator social relevante na formulação de políticas 
públicas, com participação em tribunais, conselhos e comitês. Quarto Projeto de Lei, iniciativa da atual presidência do CRCDF em sua 
gestão anterior (2012) e já aprovado em todas as comissões da CLDF, concede redução de base de cálculo do Imposto sobre 

Serviços de Qualquer Natureza (ISS) e, o quinto Projeto de Lei, trata da obrigatoriedade de contratação de serviços de auditoria 
independente para convênios e contratos assinados com o GDF. Nessa primeira fase ainda foi apresentada proposta de criação da 
Contadoria Geral do DF ou Secretaria de Contabilidade Pública, que seria vinculada diretamente à Governadoria. Presidente Adriano 
Marrocos apontou que tais projetos são prioridades para a Classe Contábil do DF e buscam o reconhecimento do poder público para 
nossa atuação, tão exaltada em discursos e manifestações dos gestores públicos. 
 
Marrocos também apresentou outras propostas de interesse do CRCDF, como a instituição do Código de Defesa do Contribuinte, a 
criação do Conselho de Governança e a implantação de Projeto de Educação em Ética e Cidadania, Gestão Tributária e Finanças 
Pessoais nas escolas da Rede Pública e Privada. 
 
Outro assunto da pauta foi a transferência da Junta Comercial do Distrito Federal para o GDF, (luta da Classe Contábil há décadas), 
lembrou Adriano Marrocos, mas que destacou a importância da participação do CRCDF na construção de um projeto que traga 
agilidade à gestão e integração da JCDF com outros órgãos, sendo sugerida sua constituição como autarquia estadual e não um 
órgão da administração direta. 
 
O presidente do CRCDF também informou ao vice-governador, que o Conselho foi procurado pelo TCDF pois diretores de escolas 
públicas e regionais de ensino, que recebem recursos do PDAF (Programa de Descentralização Administrativa e Financeira) e do 
PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola), estariam com dificuldades para fechar o movimento e elaborar as respectivas prestações 
de contas. Marrocos, então, propôs a realização de treinamento aos diretores sobre os programas e a criação de um grupo de 
profissionais que poderão assumir a prestação de contas. Presidente Marrocos lembrou ainda que essa dificuldade alcança entidades 
sem finalidade de lucro que recebem recursos para ações sociais e assistenciais e que também enfrentam essas dificuldades, mas 
antecipou que esse assunto também será objeto de pauta com o MPDFT. 

 
A reunião atendeu pedido do presidente do CRCDF, Adriano Marrocos, que demonstrou a intenção de contribuir com a gestão do 
governador Ibaneis Rocha. Em resposta o vice-governador argumentou que algumas das demandas devem ser tratadas com os 
Secretários de Estado e providenciou contato com alguns deles, que vão receber o CRCDF para discussão das propostas, que contou 
com a simpatia do governo em todas as questões. Todavia antecipou que será necessária discussão com André Clemente, Secretário 
de Fazenda, sobre o Projeto de Lei que trata da redução da base de cálculo do ISS. 
 
Em relação às demais propostas, o vice-governador Paco Britto, manteve contato telefônico e já acertou reuniões com Rafael 
Parente, Secretário de Educação, com vista à assinatura de termo de parceria entre CRCDF e GDF para a capacitação proposta, que 
vai resultar em mais transparência na aplicação dos recursos e, consequentemente, possibilitar melhorias na estrutura oferecida aos 
alunos, agradecendo a preocupação do CRCDF. Também manteve contato com Cristiane Nardes, Secretária da Governança, para 
engajamento do CRCDF nas discussões envolvendo Governança, momento em que o presidente Marrocos indicou a Comissão de 
Estudo da Governança e Compliance no Setor Público do CRCDF para essa ação. 
 
No encontro, o presidente Marrocos destacou ao representante do GDF a importância da atuação e colaboração do CRCDF, por meio 
dos contadores, no atendimento prestado aos empresários e a sociedade no Simplifica PJ, e demonstrou preocupação em relação aos 
processos e as consultas de viabilidade e licenças de funcionamento que estão paradas nas Administrações Regionais, trazendo 
impacto negativo na economia do DF, principalmente nesse momento de reenquadramento no SIMPLES Nacional. O vice-governador 
informou que os administradores regionais já foram nomeados e logo as administrações contarão com novos funcionários que estão 
sendo nomeados de forma cautelosa, pedindo paciência aos contadores. Ainda na ocasião o vice-governador Paco Britto entregou ao 
presidente Adriano Marrocos o relatório do Governo de Transição. Ao final, todos os participantes concederam entrevista a TV CRCDF 
(link). 

 

https://youtu.be/fjeUjvJCrHM


 
 
 
 
 

 

   
 

Comissão de Governança realiza primeira reunião do ano. 
A Comissão do CRCDF de Estudo da Governança e Compliance no Setor Público reuniu-se na sede do Conselho na quinta-feira 
(10/01) e discutiu o Congresso que o grupo vem estruturando para realizar nesse primeiro semestre de 2019. Coordenada pelo 
professor José Marilson Dantas, da Universidade de Brasília, a reunião também teve a participação do coordenador adjunto o vice-
presidente de Controle Interno do CRCDF José Luiz Marques Barreto, do presidente do Observatório Social de 
Brasília Onésimo Stafuzza, da professora Rosane Maria Pio da Silva também da Universidade de Brasília e do convidado João Batista 
de Souza. 

 

Contadores de Taguatinga se reúnem com secretário de Desenvolvimento Econômico. 
E na sexta-feira (11/01) o representante do CRCDF na Região Administrativa de Taguatinga Thiago de Almeida Fernandes e 
contadores, receberam a visita do Secretário de Desenvolvimento Econômico do DF Ruy Coutinho. O assunto foi o atendimento que 
será prestado por esses profissionais mobilizados pelo CRCDF no Simplifica PJ. 

 

 

 



 

 

Registre sua consideração sobre o CONVÊNIO ICMS 142/18.Com o objetivo de receber e repassar as manifestações sobre o 
Convênio ICMS 142, de 14/12/2018, o  CRCDF disponibiliza a íntegra do documento, que pode ser acessado clicando aqui: (link). A 
divulgação atende solicitação do presidente do Sindiatacadista, Júlio Itacaramby, e de colegas que entendem a necessidade de sua 
divulgação. Caso haja interesse de apresentar alguma consideração sobre o texto, enviar mensagem 
para ouvidoria@crcdf.org.br com o assunto: convênio ICMS 142. 

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 proficionais. 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. 
 
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! 

https://www.crcdf.org.br/portal/wp-content/uploads/2019/01/CONVENIO_ICMS.pdf
mailto:ouvidoria@crcdf.org.br
https://www1.crcdf.org.br/spwDF/pagamentoavulso/AnuidadeRegistrado_CRC_Padrao_Completo_2019_01PC.htm
http://www2.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?Codigo=2018/001553&arquivo=Res_1553.doc
https://cfc.org.br/noticias/declaracao-de-nao-ocorrencia-de-operacoes-deve-ser-comunicada-ao-coaf-em-janeiro/
http://www2.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?codigo=2018/REVIS%C3ONBC02
https://cfc.org.br/desenvolvimento-profissional-e-institucional/educacao-profissional-continuada/videos-e-orientacoes/
http://enmc.cfc.org.br/
mailto:ouvidoria@crcdf.org.br
mailto:presidencia@crcdf.org.br
https://www.crcdf.org.br/portal/2018/04/12/banco-de-instrutores-crcdf/
http://www.crcdf.org.br/portal/parceiros/


 

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 

Boletim do CRCDF 

Presidente 

Adriano de Andrade Marrocos 

Jornalista Responsável 

Márcia Prado 

MTB 0065170/DF 

Fotos 

Maria das Dores Fonseca 
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mailto:ouvidoria@crcdf.org.br
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http://br.linkedin.com/pub/conselho-regional-de-contabilidade-do-df/65/313/655
https://twitter.com/crc_df
https://pt-br.facebook.com/crcdf.df
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