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NOTÍCIAS DA SEMANA                                                                                                                                                                                    

 

XI Fórum da Mulher Contabilista do Distrito Federal: Inscrições Abertas! 

Estão abertas as inscrições para o XI Fórum da Mulher Contabilista do Distrito Federal, que será 

realizado no dia 14 de maio no auditório do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Com o tema 

“Autorresponsabilidade e Empoderamento Feminino” o evento terá palestras com temas como ética, 

compliance e controles internos, empoderamento feminino e o poder da autorresponsabilidade. Assista 

ao vídeo gravado pela comissão organizadora do evento. Acesse o site e garanta sua inscrição. 

 
CRCDF presente em sessão de homenagem ao aniversário de Brasília 

Na segunda-feira (22/04) o presidente do CRCDF, Adriano Marrocos, participou da sessão especial em 

homenagem aos 59 anos de Brasília, realizada no plenário do Senado Federal, de iniciativa do Senador 

Izalci Lucas. Na ocasião o parlamentar listou os desafios que ainda precisam ser superados na capital 

federal.  

 

Sessão especial celebra o Dia do Profissional da Contabilidade 

O CRCDF também foi representando na sessão solene alusiva ao Dia do Profissional da Contabilidade - 

comemorado no dia 25 de abril. A homenagem foi proposta pelo deputado federal Hildo Rocha e 

realizada na segunda-feira (22/04), no Plenário do Congresso Nacional. A sessão também contou com a 

presença de profissionais da Contabilidade e líderes de entidades do setor. O CRCDF foi representado 

pelo vice-presidente de Administração, Daniel Chaves Fernandes, que compôs a mesa de honra. 

Compuseram a mesa o vice-presidente de Política Institucional do Conselho Federal de Contabilidade 

(CFC), Joaquim de Alencar Bezerra Filho, o presidente do Instituto dos Auditores Independentes do 

Brasil (Ibracon), Francisco Antonio Maldonato Sant´Anna e o presidente da Federação Nacional das 

Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas e Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas 

https://www.youtube.com/watch?v=TOULVA0ixZA
http://www1.cfc.org.br/evento?QDB


 

(Fenacon), Sérgio Approbato Machado Júnior. O representante do CFC destacou a importante 

contribuição da Classe Contábil Brasileira para a economia nacional e no funcionamento das 

organizações, além de importantes características, como a linguagem universal dos negócios. 

 

ASCOP-DF reúne presidentes e discute decreto que envolve Conselhos 

Em reunião na segunda-feira (22/04) a Associação dos Conselhos de Profissões Regulamentadas do 

Distrito Federal (ASCOP/DF) discutiu a repercussão do decreto nº 9.745, de 08 de abril de 2019, 

principalmente as notícias falsas que circularam nas redes sociais. Com o decreto, os conselhos de 

profissões regulamentadas que se encontravam sob “regulação profissional” pelo Ministério do Trabalho, 

passaram a integrar a nova estrutura do Ministério da Economia. Ficou alinhado que os conselhos vão 

aguardar manifestações em âmbito nacional e acompanhar os desdobramentos da decisão. A reunião foi 

conduzida pelo presidente Adriano Marrocos e contou ainda com a participação dos presidentes dos 

Conselhos de Relações Públicas (Conrerp6) - Antônio Carlos Lago; de Biomedicina (CRBM3) – Renato 

Pedreiro Miguel; de Representantes Comerciais (CORE-DF) – Wiliam Vicente Bernardes e de Odontologia 

(CRO-DF) – Marco Antônio dos Santos. Também estiveram presentes: a vice-presidente do Conselho de 

Educação Física (CREF7) – Nicole de Azevedo, o gerente geral do Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

(CAU/DF) – Flávio Soares Oliveira e o assessor do Conselho de Fonoaudiologia (CREFONO) – Danilo 

Mantovani.  

 



 

CRCDF realiza reunião plenária de abril 

Os Conselheiros do CRCDF participaram na quarta-feira (24/04) das reuniões do Conselho Diretor e 

Plenária. No encontro mensal eles discutem os processos que envolvem a fiscalização e o registro, assim 

como a prestação de contas e cursos e eventos, além de resoluções. 

 

Conselho realiza duas solenidades e entrega 37 documentos 

Na quinta-feira (25/04) o CRCDF realizou duas solenidades de entrega de carteiras de identidade 

profissional. A primeira foi conduzida pelo presidente Adriano Marrocos e teve como paraninfo o 

conselheiro Welinton Vitor dos Santos. Já a segunda solenidade foi conduzida pela vice-presidente de 

Registro Profissional - Fernanda Veras Oduaia e teve como paraninfo o coordenador da Comissão do 

CRCDF de Estudo da Governança e Compliance no Setor Público – Professor José Marilson Dantas. 

 

Marrocos concede entrevistas sobre o IRPF 

Na sexta-feira (26/04) o presidente Adriano Marrocos concedeu entrevista a TV Justiça e à Rádio Justiça 

sobre o Imposto de Renda da Pessoa Física. Clique para assistir o conteúdo no canal da TV Justiça no 

Youtube. 

 

Decreto publicado pelo GDF, que institui a EFD, considerou sugestão do CRCDF 

O Governo do Distrito Federal publicou no Diário Oficial da União de sexta-feira (26/04) o decreto que 

institui a Escrituração Fiscal Digital – EFD ICMS-IPI para uso pelos contribuintes do Imposto sobre 

Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS e do Imposto Sobre Serviços de Qualquer 

Natureza – ISS. A minuta do decreto foi repassada ao CRCDF para apreciação, conforme combinado em 

reuniões institucionais entre representantes do Governo e o Conselho. As observações transmitidas pelo 

CRC incluíram questões técnicas buscando otimizar a demanda de trabalho por parte dos profissionais de 

contabilidade, garantir o direito à retificação e uma implantação programada. Saiba mais acessando a 

íntegra dos documentos encaminhados pelo GDF e pelo CRCDF, com as observações. 

 

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. 

https://www.youtube.com/watch?v=e-QWlr_8LMs&list=PLVwNANcUXyA-wQFTe0-4qk90QTFcrLxEl&index=52&t=0s
https://www.crcdf.org.br/portal/wp-content/uploads/2019/05/Doc_GDF.pdf
https://www.crcdf.org.br/portal/wp-content/uploads/2019/05/OF_GAB_PRES.pdf
http://http/enmc.cfc.org.br/
mailto:ouvidoria@crcdf.org.br
mailto: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 
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