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NOTÍCIAS DA SEMANA                                                                                                                                                                                     
 
CRCDF tem nova Ouvidoria 

Já está disponível no site do CRCDF a nova Ouvidoria, que passa agora a integrar os Conselhos Regionais 

de Contabilidade (CRCs). A medida atende às exigências da Lei n.º 13.460/2017 e da Resolução CFC n.º 

1.544/2018 e tem também como objetivo proporcionar o atendimento ao cidadão de maneira rápida e segura, 

elevando a qualidade de atendimento e melhorando os processos e serviços da entidade. Acesse a ouvidoria e 

registre suas dúvidas ou sugestões. 

 
Marrocos participa do 6º Encontro do Programa Líder/DF 

O presidente do CRCDF, Adriano Marrocos, participou na terça-feira (23/07) da abertura do 6º Encontro do 

Programa Líder/DF que nesta edição teve como tema “Formulação de Estratégias de Desenvolvimento”. A iniciativa 

é da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) e do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do DF 

(Sebrae/DF).  

 

Em reunião presidente do CRCDF alinha parceria 

Na terça-feira (23/07) o presidente Adriano Marrocos recebeu a representante da empresa Rui Juliano Perícias – 

Fernanda Gomes – na sede do Conselho. O encontro foi marcado com o intuito de alinhar a parceria firmada entre 

as duas instituições, que prevê desconto de 15% no valor do curso de perícias judiciais para os profissionais 

registrados no CRCDF, regularizados e adimplentes. Os telefones para contato com a Rui Juliano são os seguintes:  

(53) 98113-2980 e (53) 3231-3622. 

 

 
Presidente do CRCDF prestigia posse do CODESE/DF 

Na quarta-feira (24/07) o presidente do CRCDF, Adriano Marrocos, participou da cerimônia que deu posse a nova 

diretoria executiva do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico do Distrito Federal 

(Codese/DF). Os membros foram eleitos no último dia 10 de julho. Paulo Muniz, fundador do conselho, segue 

como presidente no mandato que vai até 2021. 

 

 

https://ouvidoria.cfc.org.br/visao/modo_manifestando.frm.php?cabecalho=1


 

Marrocos recebe representantes do Sindiatacadista e da ACDF 

O presidente do CRCDF – Adriano Marrocos, recebeu na sede do Conselho na quinta-feira (25/07), Júlio César 

Itacaramby - presidente do Sindicato do Comércio Atacadista do Distrito Federal (Sindiatacadista/DF) e Liane 

Alagemovits – representando a Associação Comercial do Distrito Federal (ACDF). No encontro foi apresentado ao 

presidente do CRCDF o movimento do setor produtivo que busca a revitalização do Teatro Nacional Cláudio 

Santoro. O objetivo foi solicitar o apoio institucional do dirigente do CRCDF, que também representa a Associação 

dos Conselhos de Profissões Regulamentadas do Distrito Federal (ASCOP/DF). Marrocos se comprometeu a apoiar 

as ações e contribuir na busca de recursos para o Teatro Nacional.  

 

Marrocos se reúne com Secretário de Habitação 

Ainda na quinta-feira (25/07) o presidente do CRCDF, Adriano Marrocos, foi recebido pelo secretario de 

Desenvolvimento Urbano e Habitação (SEDUH), Mateus Leandro de Oliveira e pela subsecretaria de Gestão Urbana 

– Marise Medeiros. Acompanhado pelos contadores Fernando César Guarany e Frank Eduardo Silva, além da vice-

presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal (CAU/DF) - Mônica Andréa Blanco. O 

presidente Marrocos, que também preside a Associação dos Conselhos de Profissões Regulamentadas do Distrito 

Federal (ASCOP/DF) apresentou pleito relacionado à LUOS – Lei de Uso e Ocupação do Solo do Distrito Federal. Na 

ocasião foi entregue documento sugerindo Projeto de Lei Complementar permitindo emissão de licença de 

funcionamento para arquitetos, urbanistas e contadores com atividades instaladas em regiões como Lago Sul e 

Norte. O Secretário de Habitação indicou como válida a iniciativa e se comprometeu a analisar a proposta. Leia o 

documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.crcdf.org.br/portal/wp-content/uploads/2019/07/OF_ASCOP.pdf


 

Marrocos concede entrevista sobre mudanças na Junta Comercial  

Foi ao ar na quinta-feira (25/07) a entrevista concedida pelo presidente do CRCDF, Adriano Marrocos, ao jornal 

Bom Dia DF, da Rede Globo, sobre as mudanças na Junta Comercial do DF. Com a nova gestão as reclamações 

sobre cobrança de taxas e prazos para análise de processos aumentaram. Em sua fala o presidente do CRCDF 

aponta a falta de funcionários como um agravante para essa questão. Assista ao vídeo acessando aqui.  

 

CRCDF protocola documento na Junta Comercial com sugestões para o atual cenário 

O CRCDF protocolou ofício na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal - JUCIS/DF apresentando 

propostas relativas ao cenário atual e relembrando pleitos da classe contábil, já apresentados anteriormente, que 

ainda não foram atendidos. As propostas envolvem questões como controle de qualidade no atendimento, prazo 

de análise, implantação de atendimento ao contador, transparência, horário de atendimento, indicação do 

responsável técnico e sistema de consulta de viabilidade.  Acesse o documento. 

 

Receita libera ajuste de Guia da Previdência Social (GPS) pelo Portal e-CAC para Pessoa Jurídica 

A Receita Federal implementou no Portal e-CAC a funcionalidade que permite a retificação de Guia da Previdência 

Social (GPS) de códigos de pagamento da série 2000 para contribuintes Pessoa Jurídica que possuem certificado 

digital ou para seus procuradores, previamente cadastrados na Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil 

(RFB). Saiba mais no site. 

 

Curso de Substituição Tributária atualiza conhecimentos dos profissionais 

O professor Ângelo Márcio Leandro da Costa ministrou nos dias 25 e 26 de julho o curso sobre Substituição 

Tributária na sede do CRCDF. Com carga horária de 16 horas o curso teve a participação de 38 profissionais. 

 

CRCDF vai realizar cursos de Auditoria dos Controles Internos e de Lucro Real 

Estão abertas as inscrições para o curso de Auditoria dos Controles Internos, que será realizado nos dias 05 a 09 

de agosto no período vespertino e de Lucro Real, que será realizado nos dias 13 e 14 de agosto no período 

noturno, ambos na sede do CRCDF. Mais informações podem ser obtidas no site do Conselho. 

 

TRT-10 lança edital para formação de cadastro de peritos e órgãos técnicos ou científicos 

O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (TRT-10), com sede no Distrito Federal e em Tocantins, publicou 

edital para formação de cadastro eletrônico de credenciamento de peritos, tradutores, intérpretes e órgãos 

técnicos e órgãos técnicos ou científicos. Os aprovados ficarão responsáveis pela prestação de serviços de perícia 

ou exame técnico e serviços de tradução e interpretação, incluindo Libras, nos processos judiciais trabalhistas da 

jurisdição do Tribunal. Entre as atribuições estão produzir laudos e exames técnicos em ações judiciais, com 

informações que auxiliem o magistrado na tomada de decisão no processo em análise. As inscrições devem ser 

realizadas pelo site do Tribunal. Acesse o edital para saber mais. 

 

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. 

 

 

 

 

https://globoplay.globo.com/v/7791294/programa/
https://www.crcdf.org.br/portal/wp-content/uploads/2019/07/OF_GAB_PRES106.pdf
http://receita.economia.gov.br/noticias/ascom/2019/julho/receita-federal-libera-ajuste-de-guia-da-previdencia-social-gps-pelo-portal-e-cac-para-pessoa-juridica
https://www.crcdf.org.br/portal/cursos/
https://www.trt10.jus.br/
https://www.trt10.jus.br/ascom/?pagina=showNoticia.php&ponteiro=52753
http://www.trt10.jus.br/servicos/credenciamento/Peritos/edital-credenciamento-04-2019.pdf
http://enmc.cfc.org.br/


 

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. 

 

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
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