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NOTÍCIAS DA SEMANA                                                                                                                                                                                                 
 
CRCDF realiza reuniões de Câmaras 

Na terça-feira (15/10) foram realizadas as reuniões das Câmaras de Registro, Fiscalização e Desenvolvimento Profissional no 

CRCDF. Nesses encontros, que são mensais, são discutidos os processos de cada setor.  

 
ASCOP-DF se reúne na sede do CRCDF 

A Associação dos Conselhos de Profissões Regulamentadas do Distrito Federal (ASCOP/DF) se reuniu na sede do CRCDF na 

quarta-feira (16/10). No encontro, conduzido pelo presidente do CRCDF e da ASCOP, Adriano Marrocos, os representantes dos 

Conselhos discutiram assuntos como as eleições da Associação e questões relacionadas a PEC 108/2019. Também na ocasião foram 

apresentados destaques sobre Responsabilidade Civil Profissional. Participaram da reunião os presidentes dos Conselhos: de 

Corretores de Imóveis da 8ª Região (CRECI8) – Geraldo Nascimento; de Biologia da 1ª Região (CRB1) – Fábio Lima Cordeiro; de 

Odontologia do Distrito Federal (CRO/DF) – Marco Antônio dos Santos; de Representantes Comerciais no Distrito Federal (CORE/DF) 

– Wiliam Vicente Bernardes; e também a vice-presidente do Conselho Regional de Psicologia 1ª Região – Carolina Saraiva; o vice-

presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Distrito Federal (CRMV-DF) – Saulo Borges Lustosa; o secretário do 

Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 8ª Região (CRECI8) – Diego Gama; a conselheira do Conselho Regional de 

Museologia 4ª Região (COREM4) – Ana Maria Duarte Frade; o assessor do Conselho Regional de Fonoaudiologia 5ª Região 

(CREFONO5) - Danilo Alves Mantovani; a assessora do Conselho Regional de Farmácia (CRF/DF) – Adriana Carrijo de Medeiros e o 

conselheiro do Conselho Regional de Economia do Distrito Federal (CORECON-DF) – Jucemar Imperatori, além dos representantes 

da Magistral Seguros – Katiúscia Leles, Janaína Biziu e Aline Dias. 

 
Em evento com a participação do CRCDF, Receita lança alerta sobre Simples Nacional  

O presidente do CRCDF, Adriano Marrocos, participou na quinta-feira (17/10) do I Fórum Regional Tributário – Fort, promovido pela 

Receita Federal em Brasília sob a coordenação do Superintendente da 1ª Região, Antonio Henrique L. Baltazar. Também participaram 

do encontro, pela Receita Federal, o superintendente adjunto Daniel Delmiro, a delegada Barbara Cristina de Oliveira, e 

representantes de outras áreas da superintendência e da delegacia (Odilon Neves Júnior, Cleyton André Pires, Ellis Regina Lei te, 

Rafael Neves Carvalho, Diego Silva de Carvalho, Osvaldo Bruno Martins, Álvaro Aguiar Lima de Oliveira e George Alex Lima de 

Souza). Foram tratadas diversas questões, como notificações aos contribuintes do Simples Nacional, operacionalidades do porta l de 

atendimento, arrecadação e indicadores relacionados às opções tributárias, além de divergências cadastrais e cobrança de débitos e 

irregularidades com a Receita Federal. No caso específico do SIMPLES Nacional, esclareceram que a ação das notificações 

envolverá a Receita Federal e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Informaram que o acesso às notificações se dará por meio 

do portal do Simples ou pelo Atendimento Virtual (e-CAC) em até 45 dias a partir da data em que foi disponibilizado. Já o prazo para 

regularização é de 30 dias. Saiba mais no site. 

 

https://www.crcdf.org.br/portal/2019/10/25/em-evento-com-a-participacao-do-crcdf-receita-lanca-alerta-sobre-simples-nacional/


 
 

Marrocos recebe assessor parlamentar  

Na quinta-feira (17/10) o presidente do CRCDF, Adriano Marrocos, esteve com os assessores da Deputada Distrital Julia Lucy 

(NOVO) – André Carneiro e Filipe Porto. A reunião foi realizada à pedido do assessor parlamentar para o esclarecimento de dúvidas a 

respeito do cenário atual nas Regiões Administrativas sobre a LUOS - Lei de Uso e Ocupação do Solo do Distrito Federal. Tramita na 

CLDF o Projeto de Lei N° 132/2019 que aprova a Lei de Uso e Ocupação do Solo do Distrito Federal – LUOS, nos termos dos artigos 

316 e 318 da Lei Orgânica do Distrito Federal, e dá outras providências. Foi disponibilizado o endereço de e-mail 

luoslegal@hotmail.com para encaminhamento de demandas sobre a LUOS e de relatos sobre os problemas enfrentados em cada 

região administrativa.  

 

Presidente do CRCDF recebe representantes do Sebrae 

Também na quinta-feira (17/10) o presidente do CRCDF, Adriano Marrocos, recebeu o representante do Sebrae/DF, o coordenador da 

Gerência de Negócios em Rede – Carlos Cardoso de Souza e a Gerente de Marketing – Gabriela Araújo Rocha Passani, para um 

encontro em que foram discutidas as possibilidades de projetos em parceria como as missões empresariais .  

 

 

 

 

mailto:luoslegal@hotmail.com


 
 

Presidente do CRCDF prestigia lançamento de livro 

Ainda na quinta-feira (17/10) o presidente Adriano Marrocos prestigiou o lançamento do livro “Prestação de Contas em Tutelas e 

Curatelas – Uma abordagem conceitual e prática” pela Juruá Editora. A obra é de autoria de Oswaldo Pinto Osorio Fiho e Thais 

Priscila de Andrade Figueiredo.  

 

Advogado aborda o DIFAL em palestra transmitida pelo CRCDF 

O tema “DIFAL para optantes do Simples: Como recuperar?” Foi discutido na palestra ao vivo, transmitida em tempo real pelo 

Youtube, realizada pelo CRCDF na sexta-feira (18/10). O assunto foi apresentado pelo advogado Dr. André Teles, que esclareceu 

dúvidas dos internautas. “O CRCDF está de parabéns, o canal utilizado é sensacional e alcança o público específico, que tem 

interesse no assunto”, destacou. O debate foi conduzido pelo vice-presidente de Administração do CRCDF, Daniel Fernandes. 

“Estamos falando de um assunto recente, que as pessoas estão pesquisando, que buscam entender como funciona, e ter um 

especialista que entende da parte teórica e prática do assunto é muito interessante”, avaliou o vice -presidente. Saiba mais, assista ao 

vídeo divulgado pela TV Web do CRCDF. 

 

 

Participe do curso sobre A Nova Contabilidade do Setor Público Brasileiro 

Estão abertas as inscrições para o curso sobre A Nova Contabilidade Do Setor Público Brasileiro, que será realizado nos dias 28/10 a 

01/11, na sede do CRCDF. O curso será ministrado pelo professor Ronaldo dos Santos Silva e abordará as normas e leis 

relacionadas a contabilidade no Setor Público. Garanta sua inscrição acessando o site.  

 

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. 

 

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 part icipação 

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 

presidência@crcdf.org.br. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wi0O1YKoMAY
https://www.crcdf.org.br/portal/cursos/
https://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/contabilidade/
https://ouvidoria.cfc.org.br/visao/modo_manifestando.frm.php?cabecalho=1
mailto:presidência@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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