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CRCDF sedia reunião da ASCOP e propõe capacitação 
O presidente do CRCDF, Adriano Marrocos, participou na segunda-feira (11/02) da reunião da Associação dos Conselhos de 
Profissões Regulamentadas do Distrito Federal, ASCOP/DF, realizada na sede do Conselho. No encontro foram discutidas questões 
como a palestra a ser ministrada por auditor do Tribunal de Contas da União (TCU) para explicar detalhes e esclarecer dúvidas sobre 
o Relato Integrado (prestação de contas). Também participaram os representantes dos conselhos regionais de Relações Públicas 
(Conrerp 6ª) – o presidente Antônio Carlos Lago; de Corretores de Imóveis (Creci-DF / 8ª Região) – o presidente Geraldo 
Nascimento e o 1º secretário – Diego Henrique Gama; de Odontologia (CRO/DF) – o presidente Marco Antônio dos Santos; de 
Biomedicina (CRBM – 3) – o presidente Renato Pedreiro Miguel; de Educação Física (CREF7/DF) – a vice-presidente Nicole Christine 
Silva; de Economia (Corecon – DF) – o vice-presidente Eloy Corazza; de Biologia (CRBio-04) – o delegado Gildemar Crispim; de 
Medicina Veterinária (CRMV-DF) – o assessor jurídico Weber Teixeira da Silva Neto; de Psicologia (CRP01/DF) – a conselheira Meg 
Gomes Martins; de Biomedicina (CRBM-3) – o conselheiro Rony Castilho; e de Farmácia (CRF/DF) – a assessora Adriana Carrijo. 

 
Comissão de Jovens Empresários se reúne no CRCDF 
A Comissão de Jovens Empresários do CRCDF, coordenada pelo professor Leonardo de Oliveira Mihsen, se reuniu na quarta-feira 
(13/02). Na ocasião foram discutidas iniciativas em andamento pela comissão como a criação de um software para auxiliar os jovens 
empresários no cumprimento das obrigações acessórias e também o referencial de serviços contábeis. Além do coordenador da 
comissão participaram do encontro os integrantes Thiago Almeida Fernandes, Thiago de Almeida Costa, Karla Cinthiam Meira e Diego 
dos Santos Rodrigues. 

 

 

CFC publica NBC PG 01 - Código de Ética Profissional do Contador 
O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) aprovou, em reunião realizada no dia 7 de fevereiro, a NBC PG 01 - Código de Ética 
Profissional do Contador, publicada no DOU de 14/02/19, Seção 1, Página 84. A norma aprovada tem por objetivo fixar a conduta do 
contador, quando no exercício da sua atividade e nos assuntos relacionados à profissão e à classe, e  passa a vigorar a partir de 1º 
de junho de 2019, revogando a Resolução CFC n.º 803/96 e suas alterações, quando da sua vigência. A NBC PG 01 - Código de Ética 
Profissional do Contador pode ser visualizada clicando aqui. 

 

http://www2.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?Codigo=2019/NBCPG01&arquivo=NBCPG01.doc


 

 

TV Receita disponibiliza videoaulas sobre eSocial, EFD-Reinf e DCTFWeb 
Por meio de seu canal no Youtube a Receita Federal disponibiliza 10 videoaulas em que o auditor-fiscal Cláudio Maia apresenta a 
nova forma de apresentação de informações previdenciárias, trabalhistas e fiscais, além de apresentar as novas declarações 
previdenciárias. Os vídeos tratam especificamente da forma de apuração do cálculo das contribuições previdenciárias para orientar os 
contribuintes na geração de seus débitos previdenciários. Acesse os vídeos clicando aqui. 

Em parceria com CRCDF, Alterdata transmite palestra via Youtube 
O Operador Nacional dos Estados (ONE) e o IoT, ferramentas de integração de dados que estarão presentes nos processos de 
fiscalização de órgãos públicos foram explicados na palestra ministrada pelo professor Dante Barini na quarta-feira (13/02). Por meio 
da transmissão integrada a palestra foi assistida nos canais do CRCDF e da Alterdata Software no Youtube.  Clique aqui e assista o 
conteúdo na íntegra. 

 
Força-tarefa vai desafogar demandas nas Administrações Regionais 
A solução prometida ao CRCDF pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) para liberar as demandas de alvarás 
acumuladas nas Administrações Regionais foi lançada na quinta-feira (14/02) em solenidade que contou com a participação do 
presidente do CRCDF, Adriano Marrocos. Por meio de portaria conjunta entre três secretarias, a de Desenvolvimento Urbano e 
Habitação, de Desenvolvimento Econômico e Adjunta das Cidades, o Governo do Distrito Federal lançou a força-tarefa que vai 
agilizar a emissão de Licenças de Funcionamento de Atividades Econômicas. A medida atende pedido feito no mês passado pelo 
presidente Adriano Marrocos, durante cerimônia de posse do secretário de Desenvolvimento Econômico. Leia mais ou assista ao 

vídeo divulgado pela TV CRCDF clicando aqui. 
 

 

 
CRCDF presente em lançamento do Destrava DF 
Já na sexta-feira (15/02) o presidente Adriano Marrocos participou da solenidade de lançamento do Programa SOS Destrava DF. A 

iniciativa anunciada pelo governador Ibanes Rocha envolve um pacote de medidas que promete agilidade à tramitação de projetos 
de construção, como a criação de postos avançados da Central de Aprovação de Projetos (CAP). 
 
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. 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL7zsee2Wcyb4DmJ3d1WXo2blfNV4NzjIK
https://www.youtube.com/watch?v=PwTDxbFfDcc
https://www.crcdf.org.br/portal/2019/02/14/forca-tarefa-vai-desafogar-demandas-nas-administracoes-regionais/
https://www.youtube.com/watch?v=i_DIa39fSK4
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


 

 

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 
 
 

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 

Boletim do CRCDF 

Presidente 

Adriano de Andrade Marrocos 

Jornalista Responsável 

Márcia Prado 

MTB 0065170/DF 

Fotos 

Maria das Dores Fonseca 
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