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Prazo final para adesão ao Relp
termina na próxima terça-feira
(31)

Os contribuintes têm até o dia 31 de maio
para aderir ao Relp. Os pedidos de
adesão, em cobrança pela Receita
Federal do Brasil (RFB), devem ser
realizados, exclusivamente, pela internet,
por meio do Portal do Simples Nacional
ou do e-CAC.

Iasb e ISSB se unem para
reformular a estrutura do Relatos
Integrado

Será criado um conselho que ficará
responsável por alinhar, incorporar e
adequar a estrutura do RI com as
determinações do Value Reporting
Foundation (VFR) e das normas
estabelecidas pelo Sustainability
Accounting Standards Board (Sasb).

G7 cumprimenta o ISSB por
fornecer uma orientação global
de divulgações de
sustentabilidade

O G7 emitiu, no dia 20/5, um comunicado
no qual cumprimenta o ISSB pela
inauguração e pelo progresso do trabalho
sobre a linha de base global das normas
de relatórios de sustentabilidade.

Comissão Nacional do Imposto
de Renda do CFC trabalha em
propostas de melhorias para o IR

A partir de junho, a comissão buscará
sugestões de novas funcionalidades para
o PGD da DIRPF e o desenvolvimento de
propostas de novas funcionalidades para
o Programa Livro Caixa da Atividade
Rural e para o Carnê-Leão.
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TV CFC estreia no Youtube

O CFC estreia própria TV, que será
veiculada pelo canal da instituição no
YouTube. Todas as quintas-feiras, os
internautas poderão acompanhar notícias
sobre a contabilidade do Brasil e do
mundo.

Conferência de Entidades Menos
Complexas do Iaasb propicia
conclusões fundamentais e
suporte substancial para nova
norma

As tomadas de posição indicam uma
forte orientação para que o Iaasb finalize
o desenvolvimento de uma norma
exclusiva para auditorias de
demonstrações contábeis de Entidades
Menos Complexas (LCEs). Acesse e
saiba mais.

Presidentes da SB56 estabelecem
perspectiva para a Conferência
de Bonn sobre Mudança
Climática

Entre os dias 6 e 16 de junho, será
realizada a Conferência de Bonn sobre
Mudança Climática. O evento será uma
preparação para a Conferência da
Organização das Nações Unidas (ONU)
sobre Mudança Climática, COP27.

Alterações na Decore são
aprovadas na reunião plenária do
CFC

A Plenária do CFC aprovou, na manhã
da última quinta-feira (19), alterações na
Resolução CFC nº 1.592 de 27 de março
de 2020, que dispõe sobre a Decore.

CFC apresenta ao Ministério do
Meio Ambiente proposta de
criação de comitê voltado para a
sustentabilidade

O ex-presidente do CFC, Zulmir Breda,
apresentou ao secretário executivo
adjunto do Ministério do Meio Ambiente,
Daniel Catelli, a proposta para a criação
do Comitê Brasileiro de Pronunciamentos
de Sustentabilidade (CBPS). SAIBA MAIS

Acompanhamento e fiscalização
das ações que precedem eleições
gerais são discutidos na reunião
do MCCE

O MCCE se reuniu, na manhã do dia 25
de maio, para tratar das ações de
monitoramento das Eleições Gerais.

Caso não esteja visualizando corretamente esta mensagem, acesse este link
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Audiência pública de minuta que propõe a mudança no currículo
do curso de Ciências Contábeis encerra-se na próxima terça-
feira (31)

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.
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CFC, Fenacon e Ibracon pedem à Caixa Econômica soluções
para problemas com o Conectividade Social ICP V2

Em ofício enviado conjuntamente, as entidades também solicitam a prorrogação da
validade da versão do Conectividade Social ICP V1, até que a V2 esteja funcionando
adequadamente. Acesse e veja mais detalhes.
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Um novo ciclo para um profissional da contabilidade em transformação

No dia 27 de maio, o Sistema CFC/CRCs completa 76 anos de trabalho incansável e
abnegado em favor da classe contábil. Acesse e confira!
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Notícias dos CRCs 

CRCAL Alagoas mobiliza profissionais e acadêmicos no dia D da Educação Contábil. Saiba
+

CRCAP Aconteceu: “Dia D” da educação contábil. Saiba + 

CRCBA Dia D da educação contábil debateu mudanças necessárias no currículo dos cursos
de Ciências Contábeis. Saiba + 

CRCCE CRCCE nomeia representantes no IDT escolhidos por meio de chamamento
público. Saiba + 

CRCES Vem aí o... “I Seminário de Estudos Tributários Estaduais”. Saiba + 

CRCGO CRCGO, entidades contábeis e Deputado João Campos buscam esclarecimentos
na Polícia Civil, sobre o assassinato do contador em Niquelândia, Nilton de Paula nesta quinta-
feira (26/05). Saiba + 

CRCMA Aprovado Projeto de Lei que estabelece diretrizes para o atendimento preferencial
aos profissionais da contabilidade em repartições públicas no Maranhão. Saiba + 

CRCMG CRCMG Promove Seminário da Área Pública. Saiba + 

CRCMS Fórum em MS Discutiu Proposta de Alteração das Diretrizes Curriculares Nacionais
para o Curso de Ciências Contábeis. Saiba + 

CRCPB CRCPB realizou “Dia D da Educação Contábil” para discutir a matriz curricular do
curso de ciências contábeis. Saiba + 

CRCPE CRCPE participa de ações no Dia D da Educação Contábil. Saiba + 

CRCSP CRCSP promove Dia D da Educação Contábil, com transmissão ao vivo. Saiba +

CRCTO Após solicitação do CRCTO e entidades, Sefaz extingue formulário 340 de
escritórios de contabilidade. Saiba +

 

Notícias da Mídia em Geral 

Receita Federal Receita Federal esclarece sobre a comprovação de inscrição no CNPJ.
Saiba + 

PGFN Órgãos públicos devem encaminhar débitos através do Inscreve Fácil. Saiba + 

CVM CVM divulga estudo sobre ESG e o mercado de capitais. Saiba + 
 

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