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CRCDF marca presença em cerimônia de assinatura da Sanção da LUOS. O presidente do CRCDF, Adriano Marrocos, esteve 
presente na cerimônia solenidade de sanção da Lei de Uso e Ocupação do Solo do Distrito Federal (LUOS), realizada na quarta-feira 
(15/01). A medida tem o objetivo de consolidar e unificar as normas e regulamentações urbanísticas. Os representantes do CRCDF 
nas Regiões Administrativas participaram e acompanharam o processo de elaboração da LUOS. 
 
 

 
 

CRCDF e Secretaria de Fazenda alinham sobre o Painel com Informações sobre NF-e. 

O presidente do CRCDF, Adriano Marrocos e os contadores Aldo Régis Medeiros Lopes e Michael Martins Fernandes foram recebidos 
na quarta-feira (16/01) pelo auditor da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal Roberto de Andrade Müller e pelo consultor 
Wellington Augusto Oliveira de Jesus. O encontro teve como finalidade a apresentação do layout do Painel com Informações sobre 

NF-e que, depois de concluído, estará disponível no Portal da SEF, no Agênci@Net, na opção consulta do CNPJ. O Painel trará as 
seguintes informações na consulta por CNPJ: quantidade e o somatório de NF-e e de NFSe emitidas em cada mês, quantidade de NF-
e emitidas para clientes, quantidade de NF-e emitidas pelos fornecedores, quantidade de NF-e canceladas, valor total de NF-e, base 
de cálculo ICMS da NF-e, base de cálculo de ICMS ST da NF-e, valor destacado do ICMS na NF-e, valor destacado do ICMS ST na NF-
e, base de cálculo ISS da NF-e e valor destacado ISS da NF-e. O presidente do Conselho, Adriano Marrocos ressaltou a importância 
de disponibilizar essas informações, pois possibilitará aos contadores a sanar situações de clientes que estejam dentro da Malha 
Fiscal e, principalmente, revisar o LFE antes de seu envio, mitigando risco de novas malhas. 

CRCDF presente em reunião do Conselho de Transparência do DF. 
O Conselho de Transparência e Controle Social do Distrito Federal (CTCS) realizou na quarta-feira (16/01) a 1ª reunião ordinária, que 
contou com a presença do Subcontratador de Transparência e Controle Social Paulo Wanderson Moreira Martins. O CRCDF 
participou do encontro, representado pelo Vice-Presidente de Controle Interno José Luiz Marques Barreto. No encontro foram 
tratados os requerimentos de 2018 e outros assuntos internos. O Conselho de Transparência integra a Controladoria-Geral do DF 
(CGDF) e tem natureza consultiva e de acompanhamento das políticas de transparência e de controle social em Brasília. 
 
Presidente do CRCDF recebe representantes da Rede ALUB de Educação. 
O presidente do CRCDF, Adriano Marrocos, recebeu na última quinta-feira (17), os representantes da Rede ALUB de 

Educação Rodrigo Aragão (diretor financeiro) e Fernanda Sales (coordenadora de gestão de pessoas). O encontro foi marcado com o 
objetivo de apresentar os serviços da Rede ALUB de Educação, que “têm como papel de transformar vidas por meio de um ensino de 
qualidade, possui 6 unidades de educação básica e 5 de cursos livres no Distrito Federal”. Marrocos destacou que conhece a entidade 
e reconheceu seu destaque na sociedade brasiliense e os resultados de seus alunos. Com 6 unidades de educação básica e 5 de 
cursos livres, Rodrigo e Fernanda propuseram descontos de 15% para o período matutino e 25% no vespertino na Rede ALUB de 
Educação aos profissionais e seus dependentes, sendo necessária apresentação da Certidão de Regularidade emitida pelo CRCDF 
(https://www1.crcdf.org.br/spwdf/ConsultaCadastral/Principal.aspx). Para saber mais entre em contato pelo telefone (61) 3201-
1000  e site: www.alub.com.br. 
 

 

https://www1.crcdf.org.br/spwdf/ConsultaCadastral/Principal.aspx
http://www.alub.com.br/


 

 
 

 

 

 
Marrocos recebe representante da Mongeral. 
Ainda na quinta-feira (17/01) o presidente Adriano Marrocos recebeu Paulo Henrique da Fonseca, corretor parceiro da Mongeral 
Aegon Seguros e Previdência, multinacional com mais de 184 anos de existência, especialista em seguros e previdência. Na reunião 
foram apresentados os serviços oferecidos pela empresa, além de estreitar a possibilidade de parceria com objetivo de proporcionar 
benefícios aos contadores, como Seguro de Responsabilidade Profissional, dentre as modalidades mais conhecidas. Para entrar em 
contato com o representante da Mongeral o telefone é o (61) 99408-4812 e o email: phff80@gmail.com. 
 

 

 
 
 
Profissional da Contabilidade, Participe da Pesquisa de Opinião “Sobre o horário dos cursos do CRCDF”. 
O Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal está realizando a Pesquisa de Opinião “Sobre o horário dos cursos do 
CRCDF” e está convidado todos os Profissionais a opinarem. Não é necessário se identificar, mas é extremamente importante que 
todos respondam, pois assim estarão colaborando para a melhoria dos serviços prestados pela entidade. Clique Aqui e Responda 
Agora! 

 

 

mailto:phff80@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc47GJ3ncIyyYOn4QHypgzcMJuf-rGwzjO81EEloXwmU1HnpA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc47GJ3ncIyyYOn4QHypgzcMJuf-rGwzjO81EEloXwmU1HnpA/viewform


 

 

 

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. 
 
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. 
  

 

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/


 

 
 

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 

Boletim do CRCDF 

Presidente 

Adriano de Andrade Marrocos 

Jornalista Responsável 

Márcia Prado 

MTB 0065170/DF 

Fotos 

Maria das Dores Fonseca 

 

 

 

 

 

 

http://www.crcdf.org.br/portal/parceiros/
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