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[DESTAQUE] Palestra ao vivo pela TV Alterdata e TV CRCDF: ONE + IoT 
Entenda o que é o Operador Nacional dos Estados (ONE) e saiba como essa nova forma de fiscalização pelos órgãos estaduais 
interfere na sua empresa assistindo a palestra que será realizada pela Alterdata Software com o apoio do CRCDF. Ministrada pelo 
professor Dante Barini Filho, a palestra será transmitida ao vivo na quarta-feira (13/02) - a partir das 15h, com espaço para 
perguntas via chat, e o conteúdo NÃO ficará disponível para consulta posteriormente. Não perca essa oportunidade e faça sua 
inscrição no site para ter acesso ao certificado: site. 

 
Em reunião comissão alinha preparativos para XII Convenção de Contabilidade do DF 
O grupo de trabalho criado para discutir projetos que envolvem a realização da 12ª edição da Convenção de Contabilidade do Distrito 
Federal se reuniu na sede do CRCDF na terça-feira (05/02). A comissão coordenada pelo presidente da Academia de Ciências 
Contábeis do Distrito Federal (ACiCon-DF) - Dr. José Antônio de França, apresentou as ideias iniciais ao presidente Adriano Marrocos 
em reunião que contou ainda com a presença do vice-presidente da Associação dos Peritos Judicias, Árbitros, Conciliadores e 

Mediadores do Distrito Federal (APEJUS/DF) – Fernando Cesar Guarany; da professora da Universidade de Brasília (UnB) – Diana Vaz 
de Lima; do coordenador da Comissão de Jovens Empresários do CRCDF – Leonardo de Oliveira Mihsen e do professor e empresário 
contábil Humberto Adão de Castro. 

 

 

CRCDF e Receita Federal realizam palestra sobre eSocial e EFD-Reinf 
Cerca de 300 profissionais participaram na quarta-feira (06/02) da palestra sobre eSocial e Escrituração Fiscal Digital de Retenções e 
Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf) realizada pelo CRCDF, em parceria com a Receita Federal, no auditório da Faculdade 
UPIS.  Ministrada pelo auditor-fiscal da Receita Federal do Brasil – Cláudio Maia, a palestra abordou os cálculos das contribuições no 
eSocial e na EFD-Reinf; As ocorrências/erros mais comuns na primeira fase de implantação e questões envolvendo a Declaração de 
Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTFWeb). A abertura foi conduzida pelo presidente do CRCDF, Adriano Marrocos, e o 
encerramento pela vice-presidente de Desenvolvimento Profissional - Darlene Paulino Delfino Lunelli. Leia mais: (link). 

 

 

 

 

 

 

 

https://allianceadm.alterdata.com.br/palestras.asp?id_palestra=1553&participarPalestra=inscricao&pag=1
https://www.crcdf.org.br/portal/2019/02/12/crcdf-e-receita-federal-realizam-palestra-sobre-esocial-e-efd-reinf/


 

 

 

 

 

   

 

Marrocos pede agilidade na tramitação de projeto sobre ISS das empresas contábeis 
O Projeto de Lei 1496/2013, que concede redução da base de cálculo do Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza-ISS para 
empresas contábeis foi novamente tema de reunião entre o CRCDF e o representante da Câmara Legislativa do Distrito Federal 
(CLDF). Desta vez o presidente Adriano Marrocos foi recebido pelo chefe de gabinete da presidência da CLDF – Ricardo Alves Sande, 
que representou o presidente da Casa – deputado Rafael Prudente (MDB-DF). Na ocasião Adriano Marrocos lembrou a relevância, 
para a classe contábil, da proposta que atualmente aguarda inclusão na pauta para ser analisada pelo plenário da Casa. O presidente 
do CRCDF também conversou com o chefe de gabinete sobre a importância da realização de Sessão Solene em homenagem ao Dia 
da Contabilidade, celebrado em 25 de abril. 

 
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 (06/02) a 1ª reunião extraordinária 
de 2019. O CRCDF participou do encontro, representado pelo conselheiro - João Barbosa França. Na reunião foram discutidas 
questões como os critérios para recomposição do Conselho e sugestões de agendas e prioridades. 

 
Marrocos recebe presidente do SINCOFARMA 
Na quinta-feira (07/02) o presidente Adriano Marrocos recebeu o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Produtos 
Farmacêuticos do Distrito Federal (SINCOFARMA) – Francisco Messias Vasconcelos. A reunião, marcada a pedido do SINCOFARMA, 
teve como objetivo discutir a possibilidade de realizar palestras em parceria sobre as tributações relacionadas ao segmento 
farmacêutico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

Presidente do CRCDF vai ao Senado tratar do projeto que anula multas da Gfip 
Ainda na quinta-feira (07/02) o presidente do CRCDF, Adriano Marrocos, foi recebido pelo senador Izalci Lucas (PSDB-DF) para 
conversar sobre a tramitação de propostas no Legislativo que interessam a classe contábil, como o Projeto de Lei nº 7.512, que foi 
criado e apresentado em 2014, e anula as multas por atraso na entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e de informações à 
Previdência Social (Gfip). A proposta, que vem sendo defendida nos últimos anos pelo dirigente do CRCDF, já foi aprovada na 
Câmara dos Deputados e está parada no Senado onde aguarda análise do plenário. Outro assunto discutido na ocasião foi a 
realização de sessão solene para lembrar o Dia da Contabilidade, celebrado em 25 de abril. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Comissão de governança alinha ações de capacitação 
A Comissão do CRCDF de Estudo da Governança e Compliance no Setor Público se reuniu na quinta-feira (07/02) para tratar de 
iniciativas em andamento pelo grupo como o Seminário que a Comissão pretende realizar no primeiro semestre deste ano e ainda 
palestras a serem transmitidas em tempo real pelo Youtube. Participaram do encontro o coordenador da comissão – Professor José 
Marilson Dantas, da Universidade de Brasília, a professora  Rosane Maria Pio da Silva, também da UnB, o coordenador adjunto e 
vice-presidente de Controle Interno do CRCDF – José Luiz Marques Barreto, e a convidada Bruna Carla Carvalho Cavalcante. 

 

 



 

 

Contabilidade no ranking dos 40 cursos mais bem remunerados do país 
Aliada à tecnologia e exigindo atualização constante dos profissionais a contabilidade se fortalece cada vez mais e a prova disto está 
nos dados apresentados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados- CAGED, do Ministério do Trabalho e Previdência 
Social, que colocam a contabilidade entre as seis profissões de nível superior que mais contrataram em 2018 no Brasil. O 
levantamento também indica que o curso de Ciências Contábeis ocupa a 4ª posição no ranking que lista os 40 cursos mais bem 
remunerados do Brasil com base nas maiores médias salariais encontradas. Os dados foram colhidos das empresas instaladas nas 27 
capitais e regiões metropolitanas do País e revelam a importância da carreira que, de acordo com o presidente do CRCDF, Adriano 
Marrocos, segue em evidência e valorizada. “A profissão contábil não está com os dias contados, muito pelo contrário, quem se 
capacita, quem se adequa às novidades e ajustes que são constantes em nossa profissão se estabelecem e recebem reconhecimento 
no mercado de trabalho”, declarou evidenciando os resultados da pesquisa. 

 
Participe da pesquisa sobre aposentadoria para tese de MBA 
O aluno de MBA na FGV - Jonathan de Sousa Almeida Neves disponibiliza a pesquisa que está realizando para colher as opiniões e 
decisões dos contadores que atuam no Distrito Federal sobre a aposentadoria, que é o objeto de estudo do Trabalho de Conclusão 

de Curso. A pesquisa com o tema “O Contador do Distrito Federal e seu Planejamento para a Aposentadoria” tem um questionário 
com dez questões de múltipla escolha. Os dados coletados serão utilizados exclusivamente para fins acadêmicos. Acesse o link e 
participe respondendo a pesquisa: pesquisa. 

CRCDF retoma calendário de cursos 
Com participação intensa dos profissionais o CRCDF está realizando os cursos previstos para esse primeiro trimestre de 2019. Em 
duas turmas realizadas na semana passada cerca de 80 profissionais acompanharam as explicações do professor Ângelo Márcio 
Leandro da Costa sobre a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTFWeb) e a Escrituração Fiscal Digital de 
Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf). Confira o calendário dos cursos que serão realizados neste primeiro trimestre 
de 2019: site. 
 
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. 
  

 

 

https://pt.surveymonkey.com/r/7WFD9Q7
https://www.crcdf.org.br/portal/wp-content/uploads/2019/01/ARTE.png
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/


 

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/
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
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