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Participe da palestra sobre eSocial e EFD-Reinf [DESTAQUE] 
Fruto de uma parceria entre o CRCDF e a Receita Federal do Brasil a palestra que vai abordar o eSocial e a EFD-Reinf será ministrada 
pelo auditor-fiscal da RFB, Cláudio Maia. Será no dia 06 de fevereiro, às 14h, no auditório da Faculdade UPIS. A inscrição é social (1 
kg de alimento não perecível) e deve ser feita no site do Conselho: site. 

 
Parceria entre CRCDF e SDE/DF pauta reunião 
O presidente do CRCDF, Adriano Marrocos, a vice-presidente de Desenvolvimento Profissional Darlene Paulino Delfino Lunelli, o 
técnico em contabilidade Lúcio Gomes Lobato e o contador França Ribeiro, participaram de reunião com o secretário de 
Desenvolvimento Econômico do DF (SDE/DF) – Ruy Coutinho; com o secretário adjunto da SDE/DF - Expedito Afonso Veloso; e com 
o subsecretário de Relação com o Setor Produtivo da SDE/DF – Marcio Faria Junior; na quinta-feira (31/01). No encontro foram 
discutidos a continuidade da parceria firmada entre as instituições para atendimento aos empresários, por contadores mobilizados 
pelo Conselho, no Simplifica PJ; os processos instaurados no RLE Digital em análise nas Administrações Regionais, dentre outros. 

Leia mais sobre a reunião. 

 

CRCDF discute com SEF/DF lançamento de um painel com informações de NF-e 
O conselheiro Cássio dos Santos e os contadores Aldo Régis Medeiros Lopes, (representante do CRCDF no Gama), e Michael Martins 
Fernandes representaram o CRCDF em reunião com o auditor da Secretaria de Fazenda (SEF/DF), Roberto Muller, e com o consultor 
Wellington Augusto Oliveira de Jesus na quinta-feira (31/01). O principal assunto discutido no encontro foi o Painel com Informações 
sobre NF-e, que será disponibilizado para consulta no Portal da SEF, no Agênci@Net, na opção consulta do CNPJ. No encontro a 
SEF/DF apresentou um esboço do que vai ser o painel com a inclusão de alterações sugeridas anteriormente pelos representantes da 
classe contábil. Os contadores apontaram ainda algumas inconsistências, como divergências do sistema com o Agênci@Net, que 
precisam ser sanadas. A Secretaria tomou nota das observações e anunciou que logo que forem corrigidos esses detalhes será 
informada a previsão de lançamento do painel. A ferramenta trará informações como a quantidade e o somatório de Notas Fiscais 

Eletrônicas emitidas em cada mês, emitidas para clientes, para fornecedores, canceladas, valores totais de notas, base de cálculo 
ICMS da NF-e, base de cálculo de ICMS ST da NF-e, entre outros. 

Marrocos recebe coordenador da Comissão de Governança e Compliance 
O presidente Adriano Marrocos recebeu na quinta-feira (31/01) o coordenador da Comissão de Governança e Compliance no Setor 
Público do CRCDF – o professor Marilson Dantas, que representa a UnB na comissão. O encontro foi marcado para apresentação das 
propostas em estudo pela comissão, como a realização de um evento, ainda neste ano, para abordar a temática da governança no 
setor público. 

Reunião com coordenador de comissão inicia discussões sobre XII Convenção de Contabilidade do DF 
Ainda na quinta-feira (31/01) o presidente do CRCDF, Adriano Marrocos, recebeu na sede do Conselho o presidente da Academia de 
Ciências Contábeis do Distrito Federal (ACiCon-DF) e coordenador da comissão que organiza a Convenção de Contabilidade do 
Distrito Federal – Dr. José Antônio de França. No encontro foram iniciadas as discussões de propostas para a décima segunda edição 
do evento, que é promovido pelo CRCDF de dois em dois anos. 
 

https://www.crcdf.org.br/portal/
https://www.crcdf.org.br/portal/2019/02/05/parceria-entre-crcdf-e-sdedf-pauta-reuniao/


 

 

Anuidade: Aproveite o desconto para pagamento em fevereiro. 

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. Aproveite o desconto especial de 5% para quitação em 

fevereiro. 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: site. 

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: site. O CFC elaborou ainda um “passo a passo”, orientando os profissionais a prestarem contas ao EPC. cesse 
aqui: site 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. 
 
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 

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
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/
https://www.crcdf.org.br/portal/chamamento-publico/
http://www.crcdf.org.br/portal/parceiros/
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


 

Entre em contato com o CRCDF: 

Geral- crcdf@crcdf.org.br 

Ouvidoria - ouvidoria@crcdf.org.br 
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Adriano de Andrade Marrocos 
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MTB 0065170/DF 

Fotos 
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