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Dúvidas sobre o Pró-DF são esclarecidas durante transmissão promovida pelo CRCDF 

O novo Programa de Apoio ao Empreendimento Produtivo do DF (Pró-DF II) foi tema de debate transmitido em tempo 

real pelo CRCDF na terça-feira (22/10). A palestra foi ministrada pelo diretor de regularização social e 

desenvolvimento econômico da Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) – Dr. Leonardo Mundim, que na 

sequência esclareceu dúvidas enviadas via chat pelos participantes. O presidente do CRCDF, Adriano Marrocos, foi 

quem conduziu o debate. Ele ressaltou a importância do assunto. “Existem muitas dúvidas, muitas dificuldades. São 

casos distintos e que precisamos estar preparados. Ainda que não seja nosso objetivo conhecer toda a legislação, 

precisamos saber orientar o cliente”, afirmou. Saiba mais no site. 

 

CRCDF prestigia evento na FACE/UnB 

Na segunda-feira (21/10) o presidente do CRCDF, Adriano Marrocos, participou da abertura do III Seminário 

Internacional de Custos, Governança e Auditoria no Setor Público – Gestão e Governança Baseadas em Evidências, 

promovido na Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão Pública – FACE, da Universidade de 

Brasília. Na ocasião foram apresentadas as experiências de implantação do sistema de governança baseado em 

custos na UnB - Universidade de Brasília, no MPDFT - Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e no âmbito 

do governo federal. 

 

 

 

https://www.crcdf.org.br/portal/2019/10/30/duvidas-sobre-o-pro-df-sao-esclarecidas-durante-transmissao-promovida-pelo-crcdf/


 
 

Comissão que discute recuperação judicial, extrajudicial e falência se reúne no CRCDF 

A comissão que acompanha alterações na Lei nº 11.101/2005, de recuperação judicial, extrajudicial e falência do 

empresário e da sociedade empresária, se reuniu na sede do CRCDF na segunda-feira (21/10) para dar sequência 

às discussões que vão culminar em uma proposta de alteração à Lei. O grupo é coordenado pela representante do 

CRCDF em São Sebastião – contadora Francisca Marcia de Sousa Oliveira. Presentes à reunião os contadores 

integrantes da Comissão, Jussara Calixto de Souza, Marcelo Mousinho Quaresma, Marcos Mousinho Quaresma e 

Nauro de Jesus Rocha Sousa, além dos convidados – os representantes da Associação Brasileira de Advogados, o 

advogado Adelino Silva Neto e a secretária geral Viviane Rodrigues.  

 
CRCDF participa de Fórum de Governança e Compliance do GDF 

O integrante da comissão de Governança do CRCDF, Lucio Carlos de Pinho Filho, representou o Conselho no 1° Fórum 

de Governança e Compliance para servidores e empregados dos órgãos e entidades da Administração Direta e 

Indireta do Governo do Distrito Federal realizado na segunda-feira (21/10). O evento organizado pela Casa Civil e 

coordenado pelas subsecretarias de Governança e Compliance e Assessoria de Assuntos Estratégicos, apresentou as 

principais diretrizes e práticas com o objetivo de construir uma gestão pública mais eficiente e eficaz.  

 
CRCDF realiza reunião plenária de Outubro 

Os conselheiros do CRCDF participaram na quarta-feira (23/10) das reuniões do Conselho Diretor, TRED e Plenária. 

No encontro mensal são discutidos e revisados os processos que envolvem a fiscalização, registro e PEPC, assim como 

a prestação de contas, além de resoluções e outras questões afins à atividade do CRCDF.  

 

Disrupção digital e tecnológica é tema da XII Convenção de Contabilidade do DF 

O novo momento da contabilidade, com a inclusão de novas tecnologias, de novas ferramentas de fiscalização, novas 

formas de comunicação, de empreendedorismo e as competências exigidas do novo profissional foram assuntos 

debatidos na XII Convenção de Contabilidade do Distrito Federal, que teve como tema “A Era Digital Chegou. E Então 

Profissional Contábil” e foi realizada na sexta-feira (25/10) no auditório da Finatec. Cerca de 160 profissionais 

participaram das palestras ao longo do dia. Leia mais (link para o texto no site).  

 

 



 
Participe do curso sobre as Normas Brasileiras de Contabilidade/IFRS 

Estão abertas as inscrições para o curso sobre as Normas Brasileiras de Contabilidade (IFRS), que será realizado nos 

dias 04 a 08/11, na sede do CRCDF. O curso será ministrado pelo professor Ronaldo dos Santos Silva e abordará as 

normas internacionais aplicáveis, as normas brasileiras de contabilidade, as demonstrações e as principais 

características e consequências. Saiba mais e garanta sua inscrição acessando o site.  

 
Acesse a nossa 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 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. 

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 

 

https://www1.crcdf.org.br/spwDF/cursostt/Entrada.aspx
https://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/contabilidade/
https://ouvidoria.cfc.org.br/visao/modo_manifestando.frm.php?cabecalho=1
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/
http://www.crcdf.org.br/portal/parceiros/
http://www.crcdf.org.br/bancodetalentos/
http://br.linkedin.com/pub/conselho-regional-de-contabilidade-do-df/65/313/655
https://twitter.com/crc_df
https://pt-br.facebook.com/crcdf.df


 
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

 

Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal 

SHCS QD. 505 Bloco C | Loja 45 | CEP: 70.350-530 Brasília/DF 

www.crcdf.org.br 

mailto:crcdf@crcdf.org.br
mailto:ouvidoria@crcdf.org.br
https://eleicaocrc.org.br/#/region
http://www.crcdf.org.br/

