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NOTÍCIAS DA SEMANA                                                                                                                                                                                                 
 
Presidente do CRCDF participa de solenidade do GDF 

Na terça-feira (29/10) o presidente do CRCDF, Adriano Marrocos, participou da solenidade realizada pelo Governo do 

Distrito Federal para divulgar a regularização do pagamento das pecúnias de servidores e antecipação de valores pelo 

BRB. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) de quarta-feira (30/10). O decreto assinado 

pelo governador Ibaneis Rocha estabelece o pagamento das pecúnias devidas a servidores aposentados do Distrito 

Federal e regulamenta a concessão da licença-servidor. Ao todo o GDF vai pagar, nos próximos três anos, R$ 704 

milhões em pecúnias a servidores aposentados que não gozaram a Licença-Prêmio por Assiduidade (LPA).  

 

CRCDF presente em debate sobre Inova Simples 

O presidente do CRCDF, Adriano Marrocos, participou na quarta-feira (30/10) da audiência pública realizada pelo 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração (Drei) para debater a regulamentação do Inova 

Simples, regime simplificado de tributação para empresas caracterizadas como startups. A audiência foi realizada no 

auditório da Secretaria de Governo Digital. O Inova Simples foi instituído pela Lei Complementar n.º 167, de 24 de 

abril de 2019, e visa fomentar a criação, formalização e desenvolvimento de iniciativas empresariais de caráter 

disruptivo que se autodeclarem como startups. Também participaram da audiência o vice-presidente de 

Administração do CRCDF, Daniel Fernandes, e o conselheiro Alberto Milhomem.  

 

Participe do curso sobre as Normas Brasileiras e Internacionais de Auditoria Independente 

Estão abertas as inscrições para o curso sobre as Normas Brasileiras e Internacionais de Auditoria Independente 

das Demonstrações Contábeis – Exercício 2019 – Com Ênfase no Novo Relatório de Auditoria, que será realizado 

nos dias 25 a 29/11, na sede do CRCDF. O curso será ministrado pelo professor Alexandre Dias Fernandes e vai 

abordar questões como conceitos, termos do trabalho de auditoria, responsabilidade do auditor, documentação, 

planejamento e execução, entre outros. 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. 

 
 

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:presidencia@crcdf.org.br
https://www.crcdf.org.br/portal/2018/04/12/banco-de-instrutores-crcdf/


 
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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https://www.sympla.com.br/i-encontro-conima-de-arbitragem-e-mediacao-trabalhista__679059
https://eleicaocrc.org.br/#/region

