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CRCDF realiza reunião plenária de Janeiro. 

Os Conselheiros do CRCDF participaram na quarta-feira (23/01) das reuniões do Conselho Diretor e Plenária. No encontro são 

discutidos e revisados os processos que envolvem a fiscalização e o registro, assim como a prestação de contas e cursos e eventos, 

além de resoluções. Também nessas reuniões são definidas as políticas para a gestão dos recursos do CRCDF.  

 

CRCDF se reúne com Subsecretario da Receita da SEF. 

Com o objetivo de reforçar as demandas da classe à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal o CRCDF realizou na última quinta-

feira (24/01) uma reunião com o Subsecretario da Receita da SEF/DF. Na ocasião o CRCDF foi representado pelo presidente Adriano 

Marrocos e pela vice-presidente de Desenvolvimento Profissional Darlene Paulino Delfino Lunelli. Já a Secretaria de Fazenda foi 

representada pelo subsecretario da Receita, Dr. Otávio Rufino dos Santos e pelos auditores Amauri José Lara, Paulo Roberto Souza 

de Proença Gomes, Márcio Silva Gonçalves, Paulo César Santiago Menezes e Estevão Caputo e Oliveira. 

O encontro foi marcado com o intuito de alinhar com o subsecretário, que assumiu o cargo recentemente, as demandas já 

encaminhadas à Secretaria de Fazenda pelo Conselho. 

O primeiro assunto foi o atendimento nas unidades da SEF, pois o CRCDF anteriormente já havia pedido o fornecimento de senha 

para os contadores e também consultou se haveria a possibilidade de fechamento dessas unidades. Ao ser informado da questão 

pelo presidente do CRCDF, o subsecretário esclareceu que até o momento não há definição sobre o fechamento das agências de 

atendimento da SEF, mas que a tendência é que todos os serviços sejam disponibilizados no AgenciaNet. 

Outro ponto discutido na reunião foi a qualidade de atendimento virtual da SEF. Os representantes do CRCDF relataram que os 

contadores “abrem” vários protocolos na AgenciaNet para tratar de um único assunto, tendo vista as divergências de orientações 

recebidas pela SEF. A Secretaria de Fazenda informou que irá analisar algum critério que possibilite identificar e acompanhar os 

atendimentos que estão nessa situação. Na ocasião o CRCDF alinhou com o Subsecretário a realização de transmissão ao vivo, pelo 

canal do Youtube da TV CRCDF para esclarecer sobre as perguntas frequentes recebidas na AgenciaNet e o prazo de resposta. 

O presidente Adriano Marrocos solicitou ao Subsecretário que quando houvesse alterações de legislações, publicações de instruções 

normativas e ritos sumários da SEF, que esses comunicados fossem enviados para o CRCDF para que divulgasse aos contadores, 

com certa antecedência. 

O CRCDF consultou a SEF como são enviadas as notificações pelo correio eletrônico e ECT. A Secretaria de Fazenda informou que de 

praxe a notificação é enviada pelo correio eletrônico, mas quando se tem sua recusa pelo correio eletrônico, a notificação é enviada 

via ECT. Quando não é entregue em seu domicílio fiscal é realizada divulgação no Diário Oficial. 

Por fim Marrocos e Darlene consultaram a SEF sobre a possibilidade de aproveitar os dados da empresa cadastrada pelo 

RLE@Digital, no momento em que o contador for realizar o preenchimento da Ficha de Atualização Cadastral – FAC, pois atualmente 

o sistema tem apresentado instabilidade. Ao final, os representantes da SEF anteciparam que o objetivo é o fim da FAC, que será 

preenchida quando da geração do RLE, havendo aí a indicação do profissional responsável técnico. 

 

 
 

 



 
 

 

CFC apoia o XI Fórum da Mulher Contabilista do Distrito Federal. 

Na sexta-feira (25/01) o presidente do CRCDF- Adriano Marrocos e a Coordenadora da Comissão CRCDF Mulher – Jaqueline Pereira 

Rocha Torres, foram recebidos pelo o presidente do Conselho Federal de Contabilidade - Zulmir Ivânio Breda. A reunião foi marcada 

com o objetivo de formalizar o convite ao Presidente do CFC para participar da abertura e ministra palestra no XI Fórum da Mulher 

Contabilista do Distrito Federal. O evento está previsto para abril/2019. 

 

 
 

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). 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 clicando aqui 

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. 
 
Prorrogado o prazo para a prestação de contas do Programa de Educação Profissional Continuada - PEPC. 
O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) comunica aos profissionais da contabilidade obrigados ao cumprimento do Programa de 
Educação Profissional Continuada (PEPC) a prorrogação do prazo para a entrega das prestações de contas-2018, que, 
excepcionalmente, neste ano, passa a ser até o dia 28 fevereiro de 2019. Tanto os que são obrigados como os que desejam 
comprovar de forma voluntária devem informar 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. O CFC elaborou ainda um “passo a passo”, orientando os profissionais a prestarem contas ao EPC. 
Acesse aqui ou obtenha mais informações entrando em contato com a coordenadoria de Desenvolvimento Profissional pelos telefones 
(61)3314-9629/9640/9403.

 

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/


 

 
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. 
 
Chamamento Púbico de Parceria com o CRCDF. 
O CRCDF lançou edital de Chamamento Público Nº 01/2019 para realização de parcerias com o Conselho Regional de Contabilidade 
do Distrito Federal voltadas à Educação Profissional Continuada. 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 

Boletim do CRCDF 

Presidente 

Adriano de Andrade Marrocos 

Jornalista Responsável 

Márcia Prado 

MTB 0065170/DF 

Fotos 

Maria das Dores Fonseca 

http://enmc.cfc.org.br/
mailto:ouvidoria@crcdf.org.br
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https://www.crcdf.org.br/portal/2018/04/12/banco-de-instrutores-crcdf/
https://www.crcdf.org.br/portal/chamamento-publico/
http://www.crcdf.org.br/portal/parceiros/
mailto:crcdf@crcdf.org.br
mailto:ouvidoria@crcdf.org.br
http://www.crcdf.org.br/bancodetalentos/
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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www1.crcdf.org.br/spwDF/pagamentoavulso/AnuidadeRegistrado_CRC_Padrao_Completo_2019_01PC.htm
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