
 
 

Newsletter |nº 355| 2ª Semana de novembro de 2019 

NOTÍCIAS DA SEMANA                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
Participe da solenidade em comemoração ao Dia do Contador 

O CRCDF convida todos para a Sessão Solene em comemoração ao Dia do Contador (celebrado em 22 de 

setembro), na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF). A solenidade será realizada a partir das 15h, no 

plenário da Casa, e é de iniciativa do deputado Robério Negreiros com o apoio do presidente da CLDF, deputado 

Rafael Prudente. Participe! 

 
Secretaria de Fazenda orienta sobre Intermediação na prestação de serviços sujeitos ao ISS 

O presidente do CRCDF, Adriano Marrocos, reuniu-se na quinta-feira (07/11) com o deputado distrital Reginaldo 

Sardinha, representantes do Sindiloterias, além do secretário adjunto da Fazenda, Marcelo Alvim e o subsecretario 

da Receita, Otávio Rufino. No encontro promovido pelo parlamentar os representantes da Secretaria de Fazenda 

apresentaram as orientações para os casos de Intermediação na prestação de serviços sujeitos ao ISS. Acesse o 

site para saber mais.  

 

ASCOP/DF se reúne e elege diretoria e conselho fiscal 

Integrantes da Associação dos Conselhos de Profissões Regulamentadas do Distrito Federal – ASCOP/DF, 

reuniram-se na sede do CRCDF na segunda-feira (11/11) para eleger a diretoria e o conselho fiscal para o biênio 

2020/2022. O pleito teve a participação de 26 conselhos e elegeu para dirigir a ASCOP a chapa encabeçada pelo 

presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis (CRECI8) – Geraldo Francisco do Nascimento, que tem 

como vice-presidente a presidente do Conselho Regional de Farmácia (CRF) – Gilcilene Maria dos Santos El Chaer. 

 

https://www.crcdf.org.br/portal/2019/11/19/secretaria-de-fazenda-orienta-sobre-intermediacao-na-prestacao-de-servicos-sujeitos-ao-iss/


 
 
CRCDF atende convite e indica representantes para Subcomitê REDESIM/DF 

Após receber convite o CRCDF indicou membro titular e suplente para a composição do Subcomitê Gestor da Rede 

Nacional para Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios do Distrito Federal – REDESIM-

DF. Os representantes indicados: O representante do CRCDF em Taguatinga - Thiago Almeida Fernandes (como 

titular) e Robson Anderson de Paula (suplente) participaram da primeira reunião realizada na terça-feira (12/11).  

 

 

Comissão de condomínio se reúne no CRCDF 

Em reunião realizada na quarta-feira (13/11) a comissão CRCDF Condomínios analisou a minuta de sugestão de 

ITG – Escrituração Contábil para Entidade Condominial, de iniciativa do CRCGO. Participaram do encontro o 

coordenador do grupo Alexandre Alves do Nascimento, os integrantes Alacides Borges Ferreira e Sávio Alves de 

Souza, além da convidada Auricélia Trindade Mendes.  

 

 

 



 
 

Transmissão no CRCDF discute teletrabalho 

A modalidade de trabalho remoto, também conhecida como teletrabalho foi o tema discutido na palestra 

transmitida pelo CRCDF no youtube na quinta-feira (14/11). O tema foi abordado pelo especialista Leonardo 

Resende, que explicou as novas regras, oriundas da Reforma Trabalhista, aprovada há dois anos pelo Governo 

Federal. O debate foi conduzido pelo presidente do CRCDF, Adriano Marrocos. Segundo ele o objetivo foi iniciar 

uma série de tratativas sobre a Reforma Trabalhista. Leia mais no site. 

 

Palestra vai abordar Alterações das Normas Contábeis 

O CRCDF vai realizar no dia 22/11 a palestra sobre “Atualização sobre as Alterações das Normas Contábeis 

2018/2019” com o professor Marcelo José de Aquino. Será das 14h às 18h na sede do Conselho e a participação 

conta 04 pontos para algumas modalidades do Programa de Educação Profissional Continuada. Para se inscrever, 

acesse o site, e não esqueça da taxa social de 1kg de alimento não perecível. Para saber mais clique aqui. 

 
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. 

https://www.crcdf.org.br/portal/2019/11/19/transmissao-no-crcdf-discute-teletrabalho/
https://www1.crcdf.org.br/spwDF/cursostt/Entrada.aspx
https://www.crcdf.org.br/portal/wp-content/uploads/2019/11/Palestra.pdf
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


 
 
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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