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Quinta-feira tem transmissão sobre a LUOS na TV Web do CRCDF 

O CRCDF transmite na próxima quinta-feira (04/04) o debate que vai abordar a Lei de Uso e Ocupação do Solo do Distrito Federal – 

LUOS, licença para funcionamento (novos e renovação) e a atual situação das consultas de viabilidade. Na ocasião os profissionais 

poderão participar encaminhando perguntas aos representantes do GDF: O Secretário da Secretária de Estado de Desenvolvimento 

Urbano e Habitação - Mateus Leandro de Oliveira; o secretario Executivo das Cidades - Gustavo Almeida Aires e o subsecretario de 

Relação com o Setor Produtivo - Márcio Faria Júnior. O link para assistir a transmissão estará disponível no site do Conselho no dia do 

debate. 

 

Comissão se reúne e discute realização do Fórum da Mulher Contabilista 

Coordenada pela contadora Jaqueline Pereira Rocha Torres a Comissão CRCDF Mulher realizou reunião, na sede do CRCDF, na 

segunda-feira (25/04) para discutir os preparativos para o XI Fórum da Mulher Contabilista do Distrito Federal. Além da 

coordenadora, participaram do encontro a vice-presidente de Registro Profissional, Fernanda Veras Oduaia, e as integrantes Diana 

Ribeiro Confessor, Sulamita Abreu Batista, Roseni da Costa Veloso e Bruna Symara Alves da Costa. O processo para a realização do 

evento está em andamento. Mais informações serão divulgadas em breve. 

 

MPF ouve CRCDF sobre prestação de contas eleitorais 

Na terça-feira (26/03) o conselheiro do CRCDF, Alberto Milhomem e o coordenador da Comissão CRCDF Jovens Empresários 

receberam os representantes da Procuradoria-Geral Eleitoral do Ministério Público Federal (PGE/MPF) – o secretário executivo Álvaro 

Santarém Amorim e a estagiária Katrine Gomes Soares para falar sobre o documento enviado pela PGE/MPF ao CRCDF convidando a 

participar de discussões sobre propaganda e financiamento na pré-campanha. O Conselho será representado nessas discussões pelo 

conselheiro Alberto e pelo coordenador Leonardo, que já apresentaram aos representantes da PGE/MPF algumas divergências 

encontradas e sugestões relacionadas à escrituração contábil nas prestações de contas eleitorais, assim como a necessidade de 

aprimorar pareceres das unidades técnicas do TSE. 

 

 



 
Comissão de governança e compliance realiza reunião no CRCDF 

A Comissão do CRCDF de Estudo da Governança e Compliance no Setor Público se reuniu na terça-feira (26/03) para tratar de 

iniciativas que visam a capacitação dos contadores sobre o tema, como o Seminário que a Comissão vai realizar nos próximos meses. 

Participaram do encontro o coordenador da comissão – Professor José Marilson Dantas, da Universidade de Brasília, o coordenador 

adjunto e vice-presidente de Controle Interno do CRCDF – José Luiz Marques Barreto, o controlador-geral do DF, Lúcio Carlos de 

Pinho Filho, além das convidadas Bruna Carla Carvalho Cavalcante e Camila de Oliveira Martins. Assista ao vídeo e saiba mais. 

 

Comissão de Perícia inicia tratativas para realização do 4º Fórum 

A Comissão de Perícia do CRCDF, coordenada pelo contador Fernando César Guarany, reuniu-se na sede do Conselho na quarta-feira 

(27/03) para iniciar as discussões sobre a realização da 4ª edição do Fórum de Perícia Contábil do Distrito Federal. O encontro teve a 

presença dos integrantes da comissão Anderson Alves de Oliveira, Marcelo Mousinho Quaresma, Marcos Mousinho Quaresma e 

Thiago Guevara Alves Viana. 

 

CRC presente em reunião da Frente Parlamentar pela Reforma Tributária 

A coordenadora da Comissão CRCDF Mulher, contadora Jaqueline Pereira Rocha Torres, representou o Conselho na reunião de 

instalação da Frente Parlamentar Mista da Reforma Tributária, realizada na Câmara dos Deputados no sábado 27/03. A Frente 

Parlamentar conta com 187 deputados e 39 senadores e é presidida pelo deputado Luis Miranda (DEM/DF). O objetivo é definir uma 

agenda de ações para construir uma proposta de reforma para o complexo sistema tributário brasileiro. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uh4Yj7fHkxY


 

 

Câmara de Fiscalização do CRCDF analisou 57 Processos em março 

A Câmara de Fiscalização, Ética e Disciplina do CRCDF está enviando e-mails aos profissionais contábeis com o objetivo de melhor 

orientá-los quanto aos processos e normas. É a chamada fiscalização orientativa, que tem como intuito manter o contador atualizado 

e, assim, atuar como fator de proteção à sociedade e embasar maior valorização da classe como um todo. Em março a Câmara 

analisou um total de 57 processos da fiscalização, que busca manter a credibilidade e zelar pela ética e pela responsabilidade no 

exercício profissional. 

 

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 no site. 

 

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. 

 

Gestão de Riscos e Compliance abordados em curso do CRCDF 

O CRCDF vai realizar nos dias 11 e 12 de abril o curso de Introdução à Gestão de Riscos e Compliance, ministrado pelo professor 

Lúcio Carlos de Pinho Filho. Serão abordadas questões como os fundamentos, as estruturas, contexto, escopo, critérios e 

identificação de riscos. Saiba mais e garanta a sua inscrição no site. 

 

Inscrições abertas para o curso sobre SPED ECF/ECD O professor Ângelo Márcio Leandro da Costa vai ministrar no dia 10 de 

abril o curso sobre SPED ECF/ECD, na sede do CRCDF. Saiba mais no site. 
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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 
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Márcia Prado 

MTB 0065170/DF 
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