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NOTÍCIAS DA SEMANA                                                                                                                                                                                     
 
Marrocos é recebido na Secretaria de Fazenda e fala sobre Proposta para o ISS 

O presidente do CRCDF, Adriano Marrocos, foi recebido na quarta-feira (03/07) pelo secretário adjunto de Fazenda 

– Marcelo Ribeiro Alvim, que estava acompanhado pelo subsecretário da Receita – Otávio Rufino dos Santos e pelo 

coordenador da coordenação de Tributação (SUREC) – José Ernani Marinho Santos. O encontro foi marcado com o 

intuito de transmitir demandas já antecipadas anteriormente ao Secretário de Fazenda do DF – André Clemente. A 

principal dessas demandas é a aprovação do Projeto de Lei nº 1496/2013 - que trata da redução da base de 

cálculo do ISS normal para empresas contábeis, que tramita atualmente na Câmara Legislativa do Distrito Federal, 

onde aguarda aprovação. Outra proposta de interesse da classe contábil citada no encontro com a Secretaria de 

Fazenda é o Projeto de Lei Complementar que trata da inclusão de, no mínimo, um contador nos conselhos fiscais 

e nos comitês de auditoria das entidades da Administração Indireta do GDF, empresas públicas, autarquias, 

agências, sociedades de economia mista e fundações públicas. 

 

CRCDF vai integrar Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do DF 

Tomaram posse na quinta-feira (04/07) os integrantes do Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte do DF em primeira reunião plenária realizada na sede da Fecomércio/DF. O presidente Adriano 

Marrocos participou da abertura do encontro deu posse aos membros indicados para o período de 2019 a 2021 e 

definiu a composição das Câmaras Temáticas. O Conselheiro Cassio dos Santos foi empossado como titular e o 

coordenador da Comissão de Jovens Empresários, Leonardo Oliveira Mihsen, como suplente. Ambos vão atuar nas 

Câmaras Temáticas de Investimento e Financiamento e de Desoneração e Desburocratização. 

 



 

Marrocos concede entrevistas sobre mudanças na gestão da JCDF 

Já na sexta-feira (05/07) o presidente Adriano Marrocos concedeu entrevista para a Rede Globo sobre as 

mudanças na gestão da Junta Comercial do Distrito Federal (JCDF), que deixa de ser autarquia e passa a ser 

vinculada ao Governo do Distrito Federal. A participação foi ao vivo no Jornal Bom dia DF, em que Marrocos falou 

sobre as dificuldades enfrentadas pelos contadores nos processos que envolvem a Junta Comercial e falou da 

participação dos contadores e do setor produtivo no processo de transferência. Veja aqui. 

 

Inscrições abertas para o curso de Substituição Tributária 

Nos dias 25 e 26/07 o professor Ângelo Márcio ministra no CRCDF o curso sobre Substituição Tributária. Será na 

sede do CRCDF, das 9h às 18h. Acompanhe o CRCDF nas redes sociais e não perca essas oportunidades. Acesse o 

site para conferir a pontuação para o Programa de Educação Profissional Continuada e garanta sua inscrição no 

site. 

 

Você está por dentro do Bloco B do SPED? 

A TV WEB do CRCDF preparou uma série com dez dicas sobre o Bloco B do SPED – que se refere à escrituração e 

apuração do ISS. Fiquem atentos ao canal do Conselho no Youtube, os vídeos já estão sendo postados no site. 

 

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 o site para mais informações. 

 

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 e-mails: 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://globoplay.globo.com/v/7741880/programa/
https://www.crcdf.org.br/portal/curso/substituicao-tributaria/
https://youtu.be/DxaU4RLwrr8
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 
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