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CFC, Fenacon e Ibracon solicitam prorrogação do prazo de
entrega da ECD

As entidades pediram, por meio de ofício, enviado à Receita Federal do Brasil que a
data de entrega da Escrituração Contábil Digital (ECD) seja prorrogada para o dia 31 de
julho ou, pelo menos, por mais 30 dias. Acesse e confira.

SAIBA MAIS

https://cfclink.cfc.org.br/cl/PNkV8/A/6e6e/0/BQsN/PrB782qYD78/1/
https://cfclink.cfc.org.br/cl/PNkV8/A/6e6e/0/BQsN/DUfiUYlspv_/1/
https://cfclink.cfc.org.br/cl/PNkV8/A/6e6e/0/BQsN/DUfiUYlspv_/2/
https://cfclink.cfc.org.br/cl/PNkV8/A/6e6e/0/BQsN/CUsEm5SItcH/1/


SAIBA MAIS

SAIBA MAIS

Aplicativos para adesão ao Relp já
estão disponíveis

Aplicativos foram disponibilizados no dia
29/4. O Comitê Gestor do Simples
Nacional orientou que os pedidos de
adesão, em cobrança pela Receita
Federal, devem ser feitos pela internet.
O prazo final para adesão é o dia 31/5.

Sustentabilidade predomina na
agenda de discussões da
contabilidade em âmbito mundial

A sustentabilidade tem sido o assunto
dominante das discussões internacionais
sobre contabilidade desde a realização
da última edição da COP 26 no ano
passado.

SAIBA MAIS

SAIBA MAIS

Pronto Paguei é mais uma opção
para pagamento de anuidade por
meio de cartão de crédito

Está em operação mais uma plataforma
para pagamento da anuidade e outros
débitos nos Conselhos Regionais de
Contabilidade (CRCs) por meio de cartão
de crédito.

Presidente da AIC parabeniza o
Brasil pelo Dia do Profissional da
Contabilidade

O presidente da Associação
Interamericana de Contabilidade (AIC),
Hector Jaime Correa Pinzon,
parabenizou o Brasil pelo Dia do
Profissional da Contabilidade,
comemorado no dia 25 de abril.

SAIBA MAIS

Webinars sobre as minutas de
exposição do ISSB já estão
disponíveis

O International Sustainability Standards
Board (ISSB) realizou dois webinars ao
vivo sobre as divulgações gerais
relacionadas à sustentabilidade e às
divulgações relacionadas ao clima.

Circuito Técnico apresenta as
competências fundamentais para
o profissional da contabilidade no
mercado de trabalho

Evento apresentou um panorama, em
nível internacional, sobre a profissão
contábil e compartilhou as tendências
da área nos Estados Unidos. No
encontro, o público também pôde
conhecer a visão da AIC sobre o tema.
Acesse e veja como foi.

CFC coloca em audiência pública minuta que propõe mudança no
currículo do curso de Ciências Contábeis

As sugestões poderão ser enviadas até o dia 31 de maio de 2022, por meio da
plataforma Participa + Brasil. A minuta propõe a alteração da Resolução CNE/CES nº
10/2004, de 16 de dezembro de 2004. 

SAIBA MAIS

SAIBA MAIS

https://cfclink.cfc.org.br/cl/PNkV8/A/6e6e/0/BQsN/CUsEm5SItcH/2/
https://cfclink.cfc.org.br/cl/PNkV8/A/6e6e/0/BQsN/OOI4v30KjNj/1/
https://cfclink.cfc.org.br/cl/PNkV8/A/6e6e/0/BQsN/NUiHQqt1q41/1/
https://cfclink.cfc.org.br/cl/PNkV8/A/6e6e/0/BQsN/KDkQo9IsBmu/1/
https://cfclink.cfc.org.br/cl/PNkV8/A/6e6e/0/BQsN/B03WM60nei8/1/
https://cfclink.cfc.org.br/cl/PNkV8/A/6e6e/0/BQsN/JCY_EijsHCt/1/
https://cfclink.cfc.org.br/cl/PNkV8/A/6e6e/0/BQsN/J1euXn0Gg6w/1/
https://cfclink.cfc.org.br/cl/PNkV8/A/6e6e/0/BQsN/CUsEm5SItcH/3/


CFC une‐se à Atricon e à RGB na
busca pelo desenvolvimento da
governança municipal 

CFC realizou uma reunião com o
objetivo estabelecer uma parceria entre
as entidades para a organização
conjunta de seminários, em diferentes
partes do país, com a meta de capacitar
prefeitos e demais gestores públicos
sobre governança.

SAIBA MAIS

CFC prestigia evento conjunto da
Receita Federal do Brasil e do
Banco Interamericano de
Desenvolvimento 

Seminário de Diagnóstico do
Contencioso Tributário Administrativo
foi organizado pela Receita Federal e
pelo BID e aconteceu no dia 27/4. CFC
contribuiu para o desenvolvimento do
diagnóstico apresentando pelas
entidades.
 

SAIBA MAIS

Inscrições para a primeira edição do Conexão Contábil estão abertas 

Estão abertas as inscrições para o “Conexão Contábil”. Os interessados em participar
poderão realizar as inscrições no site do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) pelo
link www.cfc.org.br/eventos.

SAIBA MAIS

https://cfclink.cfc.org.br/cl/PNkV8/A/6e6e/0/BQsN/KTDkjDd8bzy/1/
https://cfclink.cfc.org.br/cl/PNkV8/A/6e6e/0/BQsN/CdlIJKy0Uox/1/
https://cfclink.cfc.org.br/cl/PNkV8/A/6e6e/0/BQsN/IsxWs-XHkZo/1/


Adoção das normas de
contabilidade do setor público é
defendida pelo CFC na Marcha dos
Prefeitos 

Presidente do CFC, Aécio Dantas, esteve
presente na XXIII Marcha a Brasília em
Defesa dos Municípios no dia 27/4. Este
ano, o evento teve como tema
"Município: o caminho para um Brasil
melhor”. O encontro é promovido pela
CNM. Confira!

SAIBA MAIS

CFC prestigia lançamento do SESI
Facilita e reitera compromisso em
divulgar a ferramenta 

O SESI lançou, na tarde do dia 28 de
abril, o projeto SESI Facilita PGR. A
novidade consiste em um autosserviço
on‐line gratuito destinado aos
empresários de micro e pequenos
negócios.

SAIBA MAIS

CFC e Serpro discutem parceria
para melhora do ambiente de
negócios no Brasil 

Durante reunião, o presidente do CFC,
Aécio Dantas, falou sobre o interesse do
Conselho em manter uma relação
estreita com o Serpro na busca de
soluções para os processos realizados
nos ambientes digitais tributários
brasileiros.

SAIBA MAIS

Presidente Aécio Dantas conduz
reunião do Conselhão 

O presidente do CFC, Aécio Dantas,
conduziu, no dia 26 de abril, a reunião
do Fórum de Conselhos Federais de
Profissões Regulamentadas.  
 

SAIBA MAIS

 

Notícias dos CRCs 
CRCAM CRCAM realiza curso sobre Escrituração Contábil Digital (ECD). Saiba + 

https://cfclink.cfc.org.br/cl/PNkV8/A/6e6e/0/BQsN/GspQYf6XWWQ/1/
https://cfclink.cfc.org.br/cl/PNkV8/A/6e6e/0/BQsN/OxkaIWI8sc2/1/
https://cfclink.cfc.org.br/cl/PNkV8/A/6e6e/0/BQsN/PNei3kUfxx2/1/
https://cfclink.cfc.org.br/cl/PNkV8/A/6e6e/0/BQsN/JxuY5Kudvov/1/
https://cfclink.cfc.org.br/cl/PNkV8/A/6e6e/0/BQsN/PrB782qYD78/2/
https://cfclink.cfc.org.br/cl/PNkV8/A/6e6e/0/BQsN/EFSvriwUrny/1/


CRCDF Veja o Informativo CRCDF. Saiba + 

CRCGO Dia do Profissional da Contabilidade é prestigiado pela Câmara Municipal de

Goiânia. Saiba +

CRCMG CRCMG e Caixa realizam reunião para discutir parceria. Saiba + 

CRCMS Ação “Declare Certo 2022” Prestou Gratuitamente Orientação Segura sobre a DIRF

a Contribuintes. Saiba +

CRCPB CRCPB participa de jantar especial em comemoração ao Dia do Profissional de

Contabilidade. Saiba +

CRCRN Confira as notícias do CRCRN. Saiba + 

CRCSC Vem aí o 2º Seminário Catarinense de Estudantes de Ciências Contábeis. Saiba + 

CRCSP Conselho de Contabilidade promove ação especial de fiscalização no interior
paulista para proteção da sociedade. Saiba +

CRCTO Após pedido do CRCTO, TCE prorroga prazo para envio das informações do
Orçamento. Saiba +
 

 

Notícias da Mídia em Geral 
PGFN Programa de Retomada Fiscal: negociações com benefícios são prorrogadas até 30 de

junho. Saiba +

Ibracon 12ª Conferência Brasileira de Contabilidade e Auditoria Independente do Ibracon
será nos dias 24 e 25 de outubro de 2022. Saiba +

Sped Publicada versão 1.24 da Tabela 4.3.13 ‐ 13 – Produtos Sujeitos à Alíquota Zero da

Contribuição Social (CST 06) – Versão 1.24 ‐ Atualizada em 20/04/2022. Saiba + 

Ministério da Economia Senado aprova projeto que altera as regras do

Pronampe. Saiba + 
 

https://cfclink.cfc.org.br/cl/PNkV8/A/6e6e/0/BQsN/Ljk9ZZKiqw-/1/
https://cfclink.cfc.org.br/cl/PNkV8/A/6e6e/0/BQsN/CgdQTtMn7sM/1/
https://cfclink.cfc.org.br/cl/PNkV8/A/6e6e/0/BQsN/F4ubj4p7hUg/1/
https://cfclink.cfc.org.br/cl/PNkV8/A/6e6e/0/BQsN/M1KDOoDxfF0/1/
https://cfclink.cfc.org.br/cl/PNkV8/A/6e6e/0/BQsN/F4l-kcoKld1/1/
https://cfclink.cfc.org.br/cl/PNkV8/A/6e6e/0/BQsN/KoJA0MN-ZbX/1/
https://cfclink.cfc.org.br/cl/PNkV8/A/6e6e/0/BQsN/IG0nbLcrrzX/1/
https://cfclink.cfc.org.br/cl/PNkV8/A/6e6e/0/BQsN/HbunR8lPoiN/1/
https://cfclink.cfc.org.br/cl/PNkV8/A/6e6e/0/BQsN/NhGPfd9V3xE/1/
https://cfclink.cfc.org.br/cl/PNkV8/A/6e6e/0/BQsN/B2-Ts0YTTsh/1/
https://cfclink.cfc.org.br/cl/PNkV8/A/6e6e/0/BQsN/JfTwrj5QJsm/1/
https://cfclink.cfc.org.br/cl/PNkV8/A/6e6e/0/BQsN/GwokQJXkFpW/1/
https://cfclink.cfc.org.br/cl/PNkV8/A/6e6e/0/BQsN/HC1pc_A6ulc/1/
https://cfclink.cfc.org.br/cl/PNkV8/A/6e6e/0/BQsN/GJZXTUNpUL6/1/
https://cfclink.cfc.org.br/cl/PNkV8/A/6e6e/0/BQsN/IZcJ0SOykZe/1/


Você gostaria de continuar recebendo os boletins do CFC? 
Caso não, clique para parar de receber. 

 

CANCELAR INSCRIÇÃO

               

https://cfclink.cfc.org.br/cl/PNkV8/A/6e6e/0/BQsN/FP7dFnyNNNF/1/
https://cfclink.cfc.org.br/cl/PNkV8/A/6e6e/0/BQsN/Jb6URBojZAB/1/
https://cfclink.cfc.org.br/oo/PNkV8/A/6e6e/0/BQsN/
https://cfclink.cfc.org.br/sf/PNkV8/A/6e6e/0/BQsN/FCB/{{__exParams}}?url=https://facebook.com/cfcbsb
https://cfclink.cfc.org.br/sf/PNkV8/A/6e6e/0/BQsN/TWT/{{__exParams}}?url=https://twitter.com/cfcbsb
https://cfclink.cfc.org.br/sf/PNkV8/A/6e6e/0/BQsN/INS/{{__exParams}}?url=https://instagram.com/cfcbsb
https://cfclink.cfc.org.br/sf/PNkV8/A/6e6e/0/BQsN/YOU/{{__exParams}}?url=https://youtube.com/cfcbsb
https://cfclink.cfc.org.br/sf/PNkV8/A/6e6e/0/BQsN/LKD/{{__exParams}}?url=https://linkedin.com/company/cfcbsb

