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RESOLUçAO CRCDF N.° 203/2018, DE 28 FEVEREIRO DE 2018. 

Aprova o Regimento Interno do CRCDF e 

revoga as Resoluçoes CRCDF n° 178/2015, 

190/2017, 191/2017, 196/2017 e 198/2017. 

0 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL, 

no uso de suas atribuiçöes legais e regimentals, 

Considerando a alteração do nümero de Conselheiros aprovada na 

Resolucao CRCDF n° 186/2016, a necessidade de redistribuição dos conseiheiros nas 

câmaras e a alteraçäo do critérlo de substituição dos conseiheiros efetivos; 

RESOLVE: 

Artigo 10 - Aprovar o novo Regimento Interno do CRCDF, conforme texto 

anexo. 

Artigo 21  - Ficam revogadas as Resoluçôes CRCDF n° 190/2017, 191/2017, 

196/2017 e 198/2017. 

Artigo 30  - Esta Resoluçäo entra em vigor após homologacâo pelo Conseiho 

Federal de Contabilidade, ficando revogadas as disposiçã 

Contador AD NO DE ,NDRADE MARROCOS 

Presidenf'e CRCDF 

(Aprovada na 3a Reunião P!enària Ordinária de 2018 do CRCDF, realizada em 28/02! 2018) 

(Homologada pela Deliberação CFC n° 041 de 23/03/2018). 

ni contrârio. 
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REGIMENTO INTERNO - CRCDF 

(APROVADO PELA REsoLucAo CRCDF No 203/2018 DE 28/02/2018) 

(HOMOLOGADO PELA DELIBERA(;AO CFC No 041 DE 23/03/2018) 

CAPITULO I 

DA CONSTITUIçAO, CARACTERISTICAS E FINALIDADES. 

Art. 11  - 0 Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal - 

CRCDF, criado pelo Decreto-Lei n° 9.295, de 27 de maio de 1946, alterado por leis 

posteriores, dotado de personalidade jurIdica de direito püblico e forma federativa, e 

composto de 18 (dezoito) membros titulares e respectivos de suplentes, eleitos na forma da 

legislacáo vigente. 

Art. 20 - 0 CRCDF tern sua sede e bra na cidade de Brasilia - Distrito 

Federal, cuja area territorial delirnita sua jurisdição. 

Art. 30  - Nos termos da legislacão de regéncia, constitui competéncia do 

Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal o registro dos profissionais e o 

cadastrarnento das organizacöes contábeis, além de orientar, disciplinar e fiscalizar, legal, 

técnica e eticamente o exercicio da profissão contábil em toda a area de sua jurisdição, 

executar projetos de interesse social e profissional, de maneira a melhor encaminhar as 

soluçães de problemas referentes a profissào contábil e alcançar objetivos relacionados corn 

a aprimoramento técnico, educacional e cultural da classe contâbil. 

Art. 40  - 0 Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal, embora 

organizado nos moldes determinados pelo Conselho Federal de Contabilidade, ao qual se 

subordina, é autOnomo no que se refere a administracao de seus serviços, gestão de seus 

recursos, regime de trabaiho e relação empregaticia. 
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CAPETULO ii 

DO MANDATO DOS CONSELHEIROS 

Art. 51  - 0 mandato dos Conseiheiros efetivos e respectivos suplentes é de 

04 (quatro) anos, permitida a reeleicão, renovando-se a composição do Orgao de 02 (dois) 

em 02 (dais) anos, alternadamente, par 1/3 (urn terco) e par 2/3 (dais tercas). 

Paragrafo ünico - A passe dos Conseiheiros ocorrerá na primeira sessãa 

ordinária do Plenário, ate a quinto dia btil do més de janeira do ano subsequente àque!e em 

que acorreu a eleiçãa. 

Art. 60  - Nos casas de falta ou impedimenta as sessöes plenárias e das 

câmaras, a Conselheiro sera substituldo pelo seu respectivo suplente, na forma da 

resalução vigente. 

§ 11  - 0 Conselheiro suplente terá garantido a direito de manifestar-se 

sabre assunto relevante, independente de estar substituindo a conseiheiro efetivo, devendo 

a manifestação ser registrada em ata. 

§ 21  - 0 Conselheiro Suplente poderá ser convocado a qualquer momenta 

para deliberar sabre assuntos de campetência do seu respectivo Conselheiro Efetiva em 

decarrência de ausência do mesmo au em caso de serviças extraordinários, estando, neste 

caso, sujeita as mesmas penalidades aplicáveis aas conselheiros efetivos. 

§ 31  - A justificativa de auséncia deverá ser dirigida par escrita ao 

Presidente, ate 02 (dais) dias üteis antes da data da sessäo a que a Conselheiro não puder 

camparecer, salvo quanda acarrer motiva que a impeça de fazer a comunicaçãa antecipada, 

devendo a Conselheiro nesse caso, apresentar justificativa, par escrito, antes da sessào 

subsequente de qualquer dos ôrgãas deliberativos, a qual será submetida ao Plenária. 

§ 41  - Os Canselheiros poderão gozar de licença de seu mandato de ate 90 

(naventa) dias cansecutivas par ano, desde que requerida e apravada pelo Plenário. 

§ 51  - 0 Conselheiro que tiver a sua Iicenca interrompida poderá requerer 

as dias remanescentes, caso seja de seu interesse, desde que seja aprovada pelo Plenãrio. 
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§ 61  - 0 Conselheiro hcenciado poderá reassumir o exercicio do cargo, 

depois de decorrido o prazo de 05 (cinco) dias Citeis da apresentacao ao Presidente do 

CRCDF, de cornunicaçào escrita contendo rnanifestação desse propósito. 

§ 71  - Considerar-se-á automaticamente justificada a ausëncia as sessöes 

do Plenário, do Conseiho Diretor, ou de quaisquer Câmaras, do Conselheiro que, na mesma 

data e horário, estiver oficialmente representando o CRCDF 

§ 80  - Decorridos 30 (trinta) minutos e constatada a ausência do 

Conselheiro Efetivo e estando presente seu respectivo suplente, este substituirá o 

Conselheiro ausente na respectiva Sessão Plenária ou de Câmara. 

Art. 70  - 0 cargo de Conselheiro, inclusive quando investido na função de 

membro de órgão do CRCDF e de exercicio gratuito e obrigatôrio, e sera considerado 

serviço relevante. 

Art. 80  - E vedada a adrnissão ou contratacão para prestar serviços 

remunerados, corn ou sern relação de emprego, junto ao CRCDF, Conselheiro efetivo ou 

suplente ou Ex-Conselheiro que tenha exercido mandato no (iltimo quatriênio, bern corno 

seus conjuges ou companheiros (as), sócios e parentes ate o terceiro grau, consanguineos 

ou afins. 

Parágrafo iinico - A proibição contida no caput aplica-se, nos mesmos 

casos e condiçoes, a cônjuge. companheiro (a) e parentes: 

I - de titulares de órgãos de descentralização administrativa de Conselho 

de Contabilidade, e, 

11 - de empregado ou contratado de Conseiho de Contabilidade. 
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CAPITULO III - DA 0RGANIzAçA0 

sEçAo I - DOS ORGAOS 

Art. 9° - 0 CRCDF é corn posto de: 

I - Orgao Deliberativo Superior: 

Plenário. 

II - Orgãos Deliberativos Especificos: 

a) Câmara de Controle Interno; 

b) Cârnara de Registro; 

c) Câmara de Fiscalizaçâo. Etica e Disciplina; e, 

d) Câmara de Desenvolvimento Profissional. 

III - Org aos Executivos: 

a) Presidência; 

b) Vice-Presidência de Administração; 

c) Vice-Presidência de Controle Interno; 

d) Vice-Presidência de Registro, 

e) Vice-Presidëncia de Fiscalização, Etica e Disciplina; 

f) Vice-Presidência de Desenvolvimento Profissional; e, 

g) Diretoria Executiva. 

Iv - Orgaos Consultivos elou de Apoio: 

a) Conseiho Diretor; 

b) GATEC - Grupo de Apoio Técnico (vinculado ao Conseiho Diretor); 

c) Assessorias Especiais; 

d) Representaçöes Administrativas; e, 

e) For deliberaçáo da Presidência, poderão ser constituidos outros Orgãos Consultivos e/ou 

de Apoio. 

Art. 10 - 0 CRCDF poderá nornear Representantes, por meio de decisão 

de seu Plenário, visando a descentralizaçao e a rnaior eficiência na execução de sias 

atividades, especialmente as de fiscalização e de registro. 
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Art. 11 - 0(a) Representante, em situação regular perante o Sisterna 

CEO/CRC, sera escolhido(a) pelo Presidente após consultas as Associaçôes da Classe 

Contábil do Distrito Federal, e deverá atender aos mesmos requisitos previstos pelo CFC 

para a eleição de Conseiheiro. 

Art. 12 - Os programas, projetos e servicos do CRCDF, em nivel de 

execuçâo, serão realizados pelos setores funcionais e pelas Assessorias. conforme 

estrutura aprovada por deliberação do Plenário. 

SEçAO ii 

DAS ELEIc0ES E DA coMposlcAo 

Art. 13 - 0 Presidente e as Vice-Presidentes serão eleitos pelo Plenário, 

corn rnandato de 02 (dois) anos. 

§ 11  - Ao Presidente somente será permitida uma ünica reeleição 

consecutiva, náo podendo a perlodo presidencial ultrapassar o térrnino do mandato como 

Conseiheiro, permitindo-se aos Vice-Presidentes a reeleição. 

§ 21  - 0 Presidente deverá, obngatoriarnente, ser eleito dentre as mem bras 

da categoria de contadores que compôem a Plenário. 

Art. 14 - 0 Presidente e inelegivel para a composição das Cârnaras. 

Art. 15 - 0 Vice-Presidente de Adrninistração cornporá a Cãmara de 

Desenvolvimento Profissional 

Art. 16 - A Câmara de Controle Interno, destinada a exercer, em nivel de 

consulta e julgamento, funçoes preparatórias de atribuiçôes do Plenário, compöe-se de 03 

(trés) Conseiheiros efetivos e seus respectivos Suplentes, incluida Vice-Presidéncia de 

Controle Interno que a coordenará, corn mandatos de 02 (dois) anos, coincidentes corn o da 

Presidencia do CRCDF. 
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Art.  17 - A Cârnara de Registro, destinada a conceder registro e analisar 

pedidos de baixa e alteraçào cadastral, será constituida por 04 (quatro) Conseiheiros 

Efetivos e seus respectivos Suplentes, sob a presidëncia da Vice-Presidéncia de Registro, 

corn mandatos de 02 (dois) anos, coincidentes corn o da Presidencia do CRCDF. 

Art. 18 - A Cârnara de Fiscalizacão, Etica e Disciphna será constituida por 

11 (onze) Conselheiros Efetivos e seus respectivos Suplentes, sob a presidência da Vice-

Presidência de Fiscalização, Etica e Disciplina, corn mandatos de 02 (dois) anos, 

coincidentes corn o da Presidéncia do CRCDF. 

Art. 19 - A Câmara de Desenvolvimento Profissional destinada a deliberar 

sobre o desenvolvimento e controle das açöes educacionais, culturais e cidadania dos 

profissionais de contabilidade no âmbito do CRCDF, serâ constituida por 03 (trés) 

Conseiheiros Efetivos e seus respectivos Suplentes, sob a presidéncia da Vice-Presidéncia 

de Desenvolvirnento Profissional, que a coordenará, corn mandatos de 02 (dois) anos, 

coincidentes corn o da Presidencia do CRCDF. 

Art. 20 - A eleição para a Presidéncia e Vice-Presidências e dos membros 

das Câmaras, por escrutinio secreto e maioria absoluta, será feita na prirneira sessão de 

janeiro quando da posse dos novos conseiheiros. Proceder-se-á nova eleição em caso de 

empate e, persistindo este, considerar-se-á eleita a chapa cujo candidato a Presidéncia 

possuir o registro mais antigo. 

§10  - No término do mandato eletivo, o Conseiheiro corn o registro mais 

antigo assumirá a Presidéncia para conduzir o processo de posse dos novos Conseiheiros e 

composicão do Plenário. 

§20  - Na hipótese de o Conseiheiro corn registro mais antigo estar 

concorrendo ao pleito presidencial, assumirá o Conseiheiro de registro imediatamente 

posterior ao irnpedido. 

Art. 21 - Na auséncia dos Vice-Presidentes nas reuniôes das Câmaras por 

eles dirigidas, caberá ao Conseiheiro Efetivo de registro mais antigo, integrante da Câmara, 

coordenar os trabaihos. 
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Art. 22 - Cada Câmara reunirá, ordinariamente, no mInimo, 01 (uma) vez 

por rnês e, extraordin aria mente, sempre que convocada pelo Presidente do CRCDF ou pelo 

Vice-Presidente da Câmara. 

CAPTULO IV 

DOS 6RGAOS DE DELIBERAçAO COLETIVA E DE ExEcuçAo 

SEcAO I 

DAS ATRIBUIQOES DOS ORGAOS DE DELIBERAcAO COLETIVA 

Art. 23 - Compete ao CRCDF por meio do Plenário: 

I - Orientar, disciplinar, fiscalizar o exercIcio da profissão contábil, na area 

de sua jurisdicao, cumprindo-Ihe examinar Iivros e documentos de terceiros quando 

necessários a instrução processual, administrativa, bern como representar as autoridades 

competentes sobre os fatos que apurar, cuja solucão e repressào não sejarn de sua alçada; 

II - Registrar os profissionais da contabilidade, expedindo-Ihes a cédula de 

identidade profissional, conceder registro cadastral e expedir o alvará para as organizaçöes 

contábeis; 

III - Examinar e julgar, por intermédio das Câmaras competentes, as 

reclamacOes e representaçöes escritas sobre serviços de registro e cadastro, bern como as 

infraçöes dos dispositivos legais relacionados ao exercicio da profissão contábil; 

IV - Elaborar o projeto de Regimento Interno e suas alteracOes, 

submetendo-o a aprovação do Conseiho Federal de Contabilidade; 

V - Eleger o Presidente. os Vice- Preside ntes e os mernbros das Câmaras, 

dando-Ihes posse; 

VI - Aprovar as operaçOes de crédito submetendo a homologacao do CFC; 
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VII - Aprovar a piano de fiscahzacão, de trabalho e o orçamento anual do 

CRCDF, conforme normas do CFC e autorizar a abertura de créditos especiais e 

suplementares, bern coma operaçöes relativas as mutaçöes patrimoniais; 

VIII - Aprovar os balancetes mensais de receita e despesa, as balanços do 

exercIcio e a prestação de contas do Presidente, apôs o parecer da Cârnara de Controle 

lnterno, para encarninharnento ao Conseiho Federal de Contabilidade: 

IX - Aprovar o Programa de Educação Continuada; 

X - Autorizar, par proposta do Presidente, a publicação de matéria de 

interesse do CRCDF, inclusive o relatório anual de seus trabaihos, a exceçào de matérias 

inseridas no Orgão de divulgação oficial do CRCDF; 

XI - Conceder licenças ao Presidente, Vice-Presidente e aos demais 

conseiheiros e aplicar-Ihes penalidades, observado a rito processual cabivel; 

XII - Aprovar e hornologar a Piano de Cargos e Salários em duas sessöes 

plenárias, mediante proposta do Conseiho Diretor: 

XIII - Decidir recursos de reconsideração de seus julgados; 

XIV - Adotar, dentro do âmbito de sua competência e jurisdição, todas as 

medidas de interesse do exercIcio da profissão contábii, tornando as providéncias 

necessárias a sua regularidade; 

XV - Cooperar corn os órgãos dos Governos Federal, Estadual e Municipal, 

sediados no Distrito Federal, no estudo e soluçao dos problemas referentes a profissào 

contábil, encaminhando ao Conseiho Federal de Contabilidade as assuntos de alçada 

federal; 

XVI - rnanter estreito relacionarnento corn as entidades da classe contábil e 

com Conselhos Regionais de ProfissOes Regulamentadas; 
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XVII - Tomar as providências necessárias ao cumprimento dos atos e 

recornendaçöes do Conselho Federal de ContabUidade; 

XVIII - Hornologar as decisOes das Câmaras; 

XIX - Julgar as recursos interpostos das decisöes das Câmaras de 

Fiscalização Etica e Disciplina e de Registro, atribuindo-lhes a efeito de Pedido de 

Reconsideraçao; 

XX - Rever seus julgados; 

XXI - Apreciar e aprovar convénios, parcerias, acordos, contratos, no 

sentido de alcançar objetivos relacionados ao aprimoramento cientifico e cultural da classe 

contábil; 

XXII - Nornear ou destituir representante, por proposta do Presidente; 

XXIII - Apreciar e votar proposiçães sobre matéria de sua competência 

legal e regimental; 

XXIV - Interpretar este Regimento Interno e decidir as casos omissos, corn 

posterior homologação do Conselho Federal de Contabilidade: 

XXV - Conceder, controlar, processar, organizar, manter, baixar, 

suspender e cassar a registro do profissional da contabilidade e da organização contábil; 

XXVI - Publicar no Diário Oficial do Estado e/ou da União e nos seus meios 

de cornunicaçào as Resoluçoes editadas, bern coma extratos de editais, contratos e 

arçarnentas, penalidades (quando couber), Portaria de abertura de créditos adicionais 

autorizados em Resolucão, demonstracöes contábeis do encerrarnento do exercicio e a 

deliberaçào do julgamento, pelo Conselho Federal, do seu processo de prestação de cantas; 

XXVII - Estimular a exaçàa na prática da Contabilidade, velando pelo seu 

prestIgia, barn name da classe e dos que a integram; 
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XXVIII - Propor ao CFC as medidas necessârias ao aprimorarnento dos 

seus serviços e do sistema de fiscalizaçao do exercicio profissional; e, 

XXIX - Manter intercâmbio corn entidades congéneres e fazer-se 

representar em organismos internacionais e em conclaves no pals e no exterior, 

relacionados a contabilidade e suas especializaçães, ao seu ensino e pesquisa, bern como 

ao exercicio profissional, dentro dos limites dos recursos orçarnentários e financeiros 

disponiveis e com observância da disciplina geral estabelecida pelo CFC. 

Art. 24 - Compete ao CRCDF por meio do Conseiho Diretor: 

I - Assessorar, orientar e colaborar corn a Presidência do CRCDF em sua 

politica e administração: 

II - Tomar conhecimento e opinar sobre as questOes ligadas a 

administração e as operaçöes do CRCDF, inclusive de suas Representaçoes; 

e, 

desenvolvimento. 

III - Propor ao Plenário a criação, alteraçao e extinção de Representaçöes; 

IV - Analisar o piano de trabaiho anual e acompanhar o seu 

Art. 25 - Compete ao CRCDF por meio da Câmara de Controle Interno: 

I - Examinar as demonstraçOes das receitas arrecadadas, verificando se as 

parcelas devidas ao CFC foram remetidas corretarnente e corn observância dos prazos 

estabelecidos; 

II - Controlar o recebimento das anuidades e demais ernolumentos, 

legados, doaçöes e subvençoes; 

III - Exarninar os comprovantes de despesas pagas, quanto a validade das 

autorizaçöes e quitaçöes respectivas; 
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IV - Emitir parecer sobre a prestação de contas, as balancetes mensais, os 

balancos do exercicio, o relatôrio de gestão e as pedidos de abertura de créditos especiais e 

suplementares, a serern submetidos ao Plenário; 

V - Emitir parecer sobre a proposta orçamentária e o piano de trabaiho 

apresentados pelo Presidente, que o encaminhará ao Plenârio ate a Ciltirna sessão ordinária 

de outubro: 

VI - Exarninar as prestaçães de contas das Representacôes e/ou 

Delegacias, depois de conferidas pelo setor competente; 

VII - Supervisionar periodicamente a Seção Financeira e a Seçáo de 

Contabilidade, exarninando Iivros e demais documentos relativos a gestão financeira, o que 

constará, obrigatoriarnente, de seu reiatório mensal; 

VIII - Emitir pareceres sobre subvençöes, processos de hcitação e outros 

assuntos que Ihe sejam encaminhados pelo Presidente do CRCDF; 

IX - Apreciar e autorizar as pedidos de redução, parcelamento e transação 

de débitos atrasados, bern como pedidos de rernissão e isenção, curnulados ou não corn 

baixa de registro profissional ou cadastral, ouvida, se necessàno, a Cämara de Registro; 

X - Examinar as Demonstraçöes Contábeis e prestaçôes de contas do 

ôrgão, que serão encaminhadas ao Plenário; 

XI - Responder, quando convocada, sobre consuitas a respeito de 

assuntos relacionados ao campo de sua competência; e, 

XII - Comunicar ao Presidente do CRCDF atos adrninistrativos que, pela 

sua gravidade requeirarn açöes imediatas. 
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Art. 26 - Compete ao CRCDF por melo da Câmara de Registro: 

I - Apreciar, prelirninarmente, os pedidos de registro de profissionais e de 

organizacöes contábeis, bern como os de baixa, cancelamento, reestabelecimento, 

renovaçâo e alteraçaes dos mesmos, e ainda, pronunciar, quando necessário, sobre 

consultas de processos de registro; 

II - Juigar processos relacionados corn o registro, bern corno determinar 

diligéncias que entender necessárias para a julgamento dos mesmos; 

III - Responder, quando convocada, sobre consultas a respeito de 

assuntos relacionados ao carnpo de sua cornpetência, sernpre que envolver a interesse do 

profissional da contabilidade; e, 

IV - Supervisionar, periodicamente, a Subseçào de Registro, elaborando 

quadro estatistico de composição do quadra de profissionais da contabihdade do Distrito 

Federal e participar das cerirnOnias de entrega de carteira de identidade. 

Art. 27 - Compete ao CRCDF por meio da Câmara de Fiscalização, Etica e 

Disciplina: 

- Elaborar a piano de fiscaiização e submetê-lo a apreciação da 

Presidência, que deverá encarninhá-lo ao Plenário ate a Ciltima sessão ordinária de outubro; 

II - Juigar as processos instaurados contra pessoas fisicas nào 

contabilistas, contra os responsáveis par pessoas juridicas, contra profissionais da 

contabilidade e contra as organizaçôes contábeis; 

III - Deterrninar diligéncias que entender necessárias para a juigamento 

dos processos; e, 

IV - Decidir, quando convocada, consultas a respeito da fiscalizaçao, da 

ética e da discipiina no carnpo de sua cornpetência, sempre que envoiver a interes9e dos 

profissionais da contabiiidade. 	 , I) 
1, 



X - Desenvolver e coordenar a realizaçao do Programa de Educção 

Profissional Continuada e do Exame de Qualificaçào Técnica; e, 
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Art. 28 - Compete ao CRCDF por meio da Cârnara de Desenvolvimento 

Profissional: 

I - Opinar sobre conteüdo de publicaçao técnica editada pelo CRCDF; 

II - Ernitir parecer sobre sugestôes e propostas oriundas das Comissôes de 

Estud o; 

III - Responder, quando convocada, sobre consultas a respeito de 

assuntos relacionados ao campo de sua competência, 

IV - Propor e coordenar a realização de cursos e demais eventos, bem 

corno projetos voltados a Educaçao Profissional Continuada, a cultura e a cidadania dos 

profissionais de contabilidade, no àrnbito do CRCDF 

V - Supervisionar, periodicarnente, a Subsecão de Cursos e Eventos, 

acompanhando o desempenho funcional; 

VI - Propor ao Plenário a elaboração de material didático e de orientaçao 

voltados para a Educacão Continuada; 

VII - Participar das reuniöes corn lnstituiçöes de Ensino da area da 

Contabilidade e demais órgãos que venham a se tornar parceiros do CRCDF no Prograrna 

de Educação Continuada, 

VIII - Receber e analisar os relatOrios estatIsticos dos eventos contábeis 

apresentados pela Subseção de Desenvolvimento Profissional, dando conhecimento ao 

Plenário; 

IX - Pesquisar e analisar aspectos técnicos da profissäo, podendo, para 

tanto, receber a colaboraçäo de outros órgãos internos e de outras Entidades; 
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XI - Acompanhar o desenvolvimento dos eventos regionais realizados pelo 

CRCDF. 

SEcAO ii 

DAS ATRIBuIc0Es DOS ORGAOS EXECUTIVOS 

Art. 29 - São atribuiçöes da Presidéncia: 

I Oar posse aos Conseiheiros efetivos e suplentes; 

II - Presidir, orientar e disciphnar as sessöes Plenârias, do TRIED e do 

Conseiho Diretor, coordenando e disciplinando os trabaihos, mantendo a ordern, propondo e 

submetendo as questães a deliberacão dos demais membros, apurando os votos e 

proclamando decisOes; 

III - Proferir além do voto comum, o de qualidade em caso de empate; 

IV - Cumprir e fazer cumprir as decisöes do Conseiho Federal de 

Contabilidade, do Plenário e as disposiçöes deste Regimento; 

V = Representar legalmente o CRCDF, constituir mandatários e 

corresponder-se corn as autoridades; 

VI - Zelar pelo prestigio e decoro do CRCDF; 

VII - Convocar as sessôes ordinárias e extraordinárias, definindo as 

respectivas pautas; 

VIII - Quanto aos empregados do CRCDF, aplicar os dispositivos previstos 

na CLT e no Piano de Cargos e Salários; 

IX - Movimentar contas bancârias e assinar cheques e demais documentos 

de crédito de responsabilidade do CRCDF. juntamente corn o Responsávei Finaneiro, 

14 
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especialmente designado por Portaria, podendo este também assinar cheques corn o Vice-

Presidente de Administracão, bern como autorizar o pagamento de despesas; 

X - Movimentar contas bancárias, assinar cheques corn o empregado 

previamente indicado para esse firn, podendo este também assinar cheques corn o Vice-

Presidente de Adrninistraçào e autorizar a pagamento de despesas; 

XI - Adotar todas as rnedidas necessárias a realizaçào das finalidades do 

CRCDF, bern corno a sua administração, propondo ao Plenário as que estiverem fora de 

sua alçada; 

XII - Encaminhar ate a prirneira sessão ordinária do mês de outubro de 

cada ano, ao Conselho Diretor e este ao Plenário, o piano de trabaiho e a proposta 

orcarnentária para a exercIcio seguinte; 

XIII - Delegar competências regimentais por meio de portaria ou 

procuracão; 

XIV - Quanto aos empregados do CRCDF: contratá-ios mediante o regime 

da CLT, conceder-ihes alteraçao salariai. férias, Iicenças e outros beneficios iegais; aplicar-

Ihes as penas de adverténcia e suspensão; prornovê-Ios e rescindir o Contrato de Trabaiho; 

autorizar contrato para execução de serviços especiais; propor ao Pienário a criação de 

cargos e funcöes, organizando o respectivo quadro de pessoal; 

XV - Subrneter a aprovação do Pienârio, corn parecer da Câmara de 

Controle Interno, Os balancetes mensais de receita e despesa, Os balanços do exercicio, a 

prestacão de contas e o reiatOrio de gestão; 

XVI - Submeter a apreciação do Pienário, ate a iItima sessão ordinária do 

mês de novembro de cada ano, o Programa de Educaçâo Continuada para a exercIcio 

seguinte; 

XVII - Baixar as atos necessários ao rnelhor funcionamento do Conseiho, 

ad referendum do Plenário; 

1 
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XVIII - Suspender decisão do Plenário desde que referendado pela maioria 

de 213(dois tercos) do Plenário na reunião subsequente; 

XIX - Encaminhar ao Plenário as prestaçôes de contas para homologacão; 

XX - Conceder e cassar a palavra, interrompendo o orador que se desviar 

da questao em debate, falar contra o vencido ou faltar corn a consideração devida ao 

CRCDF, a seus mernbros ou a representante dos Poderes Constituldos; 

XXI - Propor ao Plenário a nomeacão e a destituição de Representantes; e, 

XXII - Assinar escritura de aquisição ou atienação de bens, desde que a 

transação tenha sido devidamente aprovada pelo Plenário. 

Paragrafo Unico - Na ausência do Responsável Financeiro ou de seu 

substituto, a corresponsabilidade da assinatura de cheques, que trata a ailnea IX, será de 

empregado nomeado para tanto, por Portaria. 

Art. 30 - São atribuiçoes da Vice-Presidéncia de Administração: 

I - Substituir, automaticamente, o Presidente do CRCDF em suas faltas, 

impedimentos e auséncias: 

II - Auxiliar o Presidente, executando incumbências que the forem 

delegadas; 

III - Gerir os interesses do CRCDF, no ãmbito de sua area; e, 

IV - Assinar cheques, em substituição ao Presidente corn o Responsável 

Financeiro ou seu substituto. 

Art. 31 - São atribuiçoes da Vice- Presidência de Controle Interno: 
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I - Presidir as sessöes da Câmara, orientando e disciplinando os trabaihos, 

mantendo a ordern, submetendo as questöes a deliberação da Cârnara, apurando os votos 

e proclamando as decisôes; 

II - Acompanhar os interesses do CRCDF nas suas gestôes de natureza 

financeira, patrimonial e orçamentária; 

III - Aprovar as prestaçöes de contas, encarninhando a Presidência para 

ciência; 

IV - Conceder e cassar a palavra, nas sessôes de Câmara, interrompendo 

o orador que se desviar da questão em debate, que faltar corn a consideracão e o respeito 

ao Conseiho, a seus mernbros ou a representante dos poderes constituidos; 

V - Proferir, nas sessöes de Cârnara, alérn do voto cornum, o de qualidade, 

em caso de ernpate; 

VI - Decidir, nas sessöes de Cãrnara, conclusivamente, as questöes; 

VII - Convocar as sessöes ordinârias e extraordinárias da Câmara 

organ izar as respectivas pautas; 

VIII - Determinar as diligencias que entender necessárias para os 

julgamentos dos processos; e, 

IX - Decidir, quando convocada, sobre consultas a respeito de assuntos 

relacionados ao carnpo de sua competência. 

Art. 32 - São atribuiçoes da Vice-Presidéncia de Registro: 

I - Presidir as sessöes da Cârnara, orientando e disciplinando os trabaihos, 

mantendo a ordem, submetendo as questöes a deliberação da Cämara, apurando os votos 

e proclamando as decisôes; 
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II - Atender Os interesses nas questöes de registro e baixa de profissionais 

e de organizacoes contâbeis; 

III - Substituir o Presidente do CRCDF nos casos de impedimento do Vice-

Presidente de Administração; 

IV - Conceder e cassar a palavra, nas sessöes de Câmara, interrompendo 

o orador que se desviar da questão em debate, que faltar com a consideração e o respeito 

ao Conseiho, a seus membros ou a representante dos poderes constituldos: 

V - Proferir, nas sessöes de Câmara, além do voto comum, o de qualidade, 

em caso de empate; 

VI - Decidir, nas sessöes de Câmara, conclusivamente, as questoes; 

VII - Convocar as sessôes ordinárias e extraordinârias da Câmara 

organizar as respectivas pautas; 

VIII - Determinar as diligências que entender necessárias para os 

julgamentos dos processos; e, 

IX - Decidir, quando convocada, sobre consultas a respeito de assuntos 

relacionados ao campo de sua competência. 

Art. 33 - São atribuiçöes da Vice-Presidência de Fiscalização, Etica e 

Disciplina: 

I - Presidir as sessöes da Câmara, orientando e disciplinando os trabaihos, 

mantendo a ordem, submetendo as questôes a deliberação da Cãmara, apurando os votos 

e proclamando as decisoes; 

It - Gerir as atividades referentes a fiscalização interna e externa; 
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III - Substituir o Presidente do CRCDF nos casos de impedimenta dos 

Vice- Preside ntes de Adrninistração e de Registro: 

IV - Conceder e cassar a palavra, nas sessOes de Cârnara, interrompendo 

a orador que se desviar da questão em debate, que faltar corn a consideraçao e a respeito 

ao Conselho, a seus mernbros ou representantes dos poderes constituidos; 

V - Proferir, nas sessôes de Câmara, além do voto comum, a de qualidade, 

em caso de ernpate; 

VI - Decidir, nas sessOes de Cârnara, conclusivamente, as questoes; 

VII - Convocar as sessöes ordinàrias e extraordinárias da Câmara 

organizar as respectivas pautas; 

VIII - Determinar as diligéncias que entender necessârias para os 

julgamentos dos processos; e, 

IX - Decidir, quando convocada, sobre consultas a respeito de assuntos 

relacionados ao campo de sua competéncia. 

Art. 34 - São atribuiçães da Vice-Presidência da Cãmara de 

Desenvolvimento Profissional: 

I - Presidir as sessöes da Câmara, orientando e disciplinando as trabaihos, 

mantendo a ordem, submetendo as questães a deliberação da Câmara, apurando as votos 

e proclamando as decisöes; 

II - Elaborar e encaminhar a apreciação do Conselho Diretor a piano de 

cursos anual e demais eventos cuiturais, visando a desenvoivimento do profissional de 

contabilidade; 

III - Substituir a Presidente do CRCDF nos casos de irnpedimento dos 

Vices- Presidentes de Administração, Registro e Fiscalizacão, Etica e Disciplina; 

- 	19 
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IV - Conceder e cassar a palavra, nas sessöes de Cãmara, interrompendo 

a orador que se desviar da questão em debate, que faltar corn a consideração e o respeito 

ao Conseiho, a seus mernbros ou a representante dos poderes constituidos: 

V - Proferir, nas sessôes de Cãmara, além do voto comurn, o de qualidade. 

em caso de empate; 

VI - Decidir, nas sessöes de Càrnara, conclusivamente, as questöes; 

VII - Convocar as sessöes ordinár,as e extraordinárias da Câmara e 

organizar as respectivas pautas. 

VIII - Determinar as diligências e solicitar esciarecimentos que entender 

necessários para análise de assuntos técnicos pertinentes a sua area; 

IX - Decidir, quando convocada, consultas a respeito de assuntos 

relacionados ao carnpo de sua competência; e, 

X - Opinar, quando solicitado, sobre conteido de publicação técnica 

editada pelo CRCDF, bern como sobre propostas dos ôrgãos deste Regional. 

Art. 35 - São atribuiçöes da Diretoria Executiva: 

I - Superintender e orientar as serviços do CRCDF; 

II - Convocar as sessOes ordinárias e extraordinárias, organizando as 

respectivas pautas; 

III - Cumprir corn as atribuiçöes previstas no Regimento Interno; e, 

IV - Executar e supervisionar procedimentos administrativos, conforme 

deliberaçôes da Presidência por rneio de Portaria e outras funçôes delegadas. 
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Art. 36 - As decisôes das Câmaras serãa tomadas por maioria de votos 

dos presentes, "ad referendum" do Plenário e constarão em Ata. 

Art. 37 - Aos Vice-Presidentes das Cãmaras, na direcao respectiva, 

compete organizar a pauta dos processas, instaurar e encerrar sessöes, dirigir debates, 

apurar as votos, proclamar as resultados, designar relator e proferir, além do voto comum, o 

de qualidade. 

Art. 38 - Os Vice-Presidentes das Cãmaras, quando na direção respectiva, 

comunicarão mensalmente ao Presidente do CRCDF, as faltas dos membros as sessöes. 

Art. 39 - Os Vice- Presidentes devem submeter ao Presidente do CRCDF 

as medidas julgadas necessárias ao bom desenvolvimento dos trabaihos das Câmaras e ao 

Plenário as deliberaçOes da Câmara, para discussão e vatação. 

Art. 40 - Os Vice- Preside ntes, no exercicio de suas atribuiçoes de 

supervisianar, orientar e gerir as tarefas de suas pastas, são solidariamente respansáveis, 

juntamente corn o Presidente, pelos atos derivados desse mister; destarte, integram a rol de 

gestores para todos os fins legais, especialmente, no Tribunal de Contas da União (TCU). 

Art. 41 - 0 Plenário e as Câmaras funcionarão corn a presenca da maioria 

absoluta de seus membros e deliberarão, par maioria de votos dos presentes. 

Art. 42 - 0 Conselho Diretor reunir-se-á ordinariamente urna vez par més 

antes da reunião Plenária; e extraordinariamente, par convacação da Presidéncia ou de 

metade de seus membros, para tratar de assuntas relevantes. 

Art. 43 - Os papéis recebidos pelo CRCDF, depais de seu devida pratacolo 

e vistas pela Diretoria Executiva, serãa encaminhados conforme a natureza, a Presidéncia 

do Conseiho e as Vice-Presidências das Cãmaras e, se for a casa, constituldos em 

pracessos pelos setares. 
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Art. 44 - Os processos encaminhados as Câmaras serào distribuldos por 

seus respectivos Vice-Presidentes para serern relatados pelos seus membros, ate 02 (duas) 

reuniöes do mês subsequente de sua recepção. 

§ 10  - E vedado ao Relator reter qualquer processo por mais de 02 (duas) 

sessöes ordinárias consecutivas, contadas da data da distribuição, salvo por motivo 

justificado e devidarnente submetido a apreciacäo da Cârnara. 

§ 20  - 0 Relator que se declarar suspeito ou impedido devolverá a 

processo a Vice- Presidência da Càmara, acompanhado de justificativa par escrito de sua 

vontade au fato. 

§ 31  - Caberá a Vice-Presidéncia designar nova Relator e redistribuir a 

processo. 

§ 40  - Nos casos de processos distribuidos a Relator que, par mativo 

justificada, não puder comparecer a reunião designada para a apresentação do voto, e em 

estanda este já proferido, o processo deverá ser redistribuldo a outra Conselheiro, a qual 

lerá a voto do Relator, submetendo-a a apreciacão do Plenário ou Cârnara que pertencer. 

§ 50  - Antes de cada Reuniào do Conseiho Diretor, a responsável pela 

Diretaria Executiva, fornecerá aos respectivas Vice-Presidentes, a relação dos processos 

corn prazos esgotados para apreciação das Câmaras. 

Art. 45 - 0 Ptenário e as Cârnaras reunir-se-5o, ordinariamente, tantas 

vezes quantas forern necessárias no més, ao menos 01 (uma) vez, e, extraordinariamente, 

sempre que canvocados, respectivamente, pelo Presidente do CRCDF au pelos Vice-

Presidentes das Cârnaras, ou no minirno, par 1/3 (urn terço) de seus membros. 

§ 11  - 0 Presidente não poderá se opor a convocação da sessãa 

extraordinária, feita na forma do caput deste artigo, devendo prornavê-la dentro de 24 (vinte 

e quatra) horas da entrada do requerirnento, a firn de que a aludida sessão seja realizada no 

prazo de 10 (dez) dias. 
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§ 20  - Em caso de inobservância do disposto no §10  deste artigo, poderá 

ser instaurado processo disciplinar contra o Presidente, devendo a convocação ser 

imediatamente expedida pela Vice-Presidência de Administração. 

§ 30  - A reunião extraordinária requerida ocorrerá corn a presença 

obrigatôna de pelo menos 01 (urn) dos Conselheiros solicitantes, observado o disposto no 

art. 41. 

§ 41  - As reuniöes do Plenário e das Câmaras durarão o tempo necessário 

a conclusão dos trabalhos e serào püblicas, salvo se por motivo relevante for deliberado que 

funcionarão secretamente ou nos casos previstos no Parágrafo Unico do art. 57. 

Art. 46 - No julgarnento de processos pelo Plenário ou pelas Câmaras, 

qualquer Conselheiro poderá obter vista, desde que solicitado antes do inIcio da votação, 

ficando obrigado a apresentá-lo, corn seu voto, na sessão subsequente. 

Parágrafo Unico - Se a matéria for considerada urgente, a vista será 

concedida na própria sessão, pelo prazo de ate 02 (duas) horas. 

Art. 47 - As sessöes do Plenário e das Cârnaras dividem-se em 03 (trés) 

partes: 

I) EXPEDIENTE; 

II) ORDEM DO DIA: 

III) INTERESSE GERAL. 

§ 11  - A sessão será aberta pela Presidéncia ou Vice-Presidências das 

Câmaras, desde que se encontre presente a maioria absoluta dos membros. 

§20  - Não se observando quorum para abertura da sessão aguardar-se-á 

ate 60 (sessenta) rninutos. 

§30  - Transcorrido o prazo expresso no parágrafo anterior, persistindo a 

falta de quOrum, a sessão sera levantada, transferindo-se sua pauta a subsequente. 
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Art. 48 - 0 EXPEDIENTE compreende: 

I) leitura, discussão e votacào da ata da sessão anterior, assegurando-se a 

qualquer Conselheiro requerer sua retificaçao, que poderá ser deferida ou não, devendo 

constar na Ata da sessáo em que foram solicitadas as razöes levantadas pelo Conselheiro; 

II) Aprovada, corn ou sem retificaçao, a ata serã subscrita pelos 

Conselheiros que participaram da sessão anterior; e, 

III) ciência dos papéis recebidos pelo CRCDF, de interesse do Plenârio ou 

das Cârnaras. 

Art. 49 - Na ORDEM DO DIA das sessôes plenárias, sera feita a leitura, 

discussão e votacão das atas emitidas pelas Câmaras, contendo também, o resultado da 

apreciacão dos processos. 

§ 10  - A ata da Cârnara de Controle Interno terá preferéncia para leitura, 

discussão e votação. 

§ 20  - Os esclarecirnentos sobre o teor das atas serão prestados 

verbalrnente e, caso solicitado, sera emitido parecer da respectiva Câmara por escrito, corn 

os fundamentos necessários. 

§ 30  - Feitos os esclarecimentos e lida a ata o Presidente declarará iniciada 

a discussão, concedendo a palavra aos Conselheiros que a solicitarem. 

§ 
40 - 0 Conselheiro poderá fazer mais de uma intervençâo, desde que o 

tempo não seja superior a 10 (dez) minutos, salvo o Relator que ao final da discussão, terâ 

direito a novo pronunciamento, P01 igual prazo, para sustentar 0 seu parecer. caso este 

tenha sido contraditado. 

§ 511  - 0 pedido de vista impede que os demais Conselheiros profiram seus 

votos naquela sessão. 
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§ 6° - A vista concedida sera registrada em Ata e os autos deverão ser 

entregues ao Conseiheiro, devendo a matéria ser julgada na sessào ordinária seguinte 

(Parecer do Relator e Parecer de Vista). corn preferéncia sobre as demas, ainda que 

ausente o relator ou Conseiheiro Req uerente. 

Art. 50 - Na ORDEM DO DIA das Câmaras sera feita a leitura, discussäo e 

votação dos pareceres proferidos por seus rnembros. 

Paragrafo Linico - Aplicam-se as Câmaras as disposiçoes contidas nos § 

20, 30, 40  e 50  do artigo anterior. 

Art. 51 - 	Encerrada a discussão, proceder-se-á a votaçao. 

§ 1 0  - As decisöes do Plenário e as das Cârnaras serào tomadas por 

rnaioria de votos dos mernbros presentes, exceto questoes em que a legislaçào exija 

quorum diverso. 

§ 20  - A ordem de votacäo seré a seguinte: Relator, Presidente e dernais 

Conseiheiros. Se houver empate, o Presidente proferirá o voto de qualidade. 

§ 30  - Proclamada a decisão, nenhurn Conselheiro poderá modificar o seu 

voto, nem poderá ser feita apreciação ou critica sobre a mesma. 

§ 40  - A deliberacao forrnalizando a decisão sera reduzida a termo e 

assinada pelo Presidente no caso da PIenáriaITRED e pelo Vice-Presidente no caso das 

Ca ma ras. 

§ 51  - Todas as decisães forrnalizadas em Ata deverão ser assinadas pelos 

Conseiheiros que estiverarn presentes a sessào respectiva. 

Art. 52 - Na parte final da sessão, denominada INTERESSE GERAL, 

serão discutidas e votadas proposiçöes apresentadas por seus rnernbros. na  Plenária e/ou 

nas Câmaras. 

7S 
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CAPITULO V 

DA GESTAO FINANCEIRA 

Art. 53 	Constitui receita do CRCDF: 

I) 80% (oitenta por cento) de sua receita bruta; 

II) rendas patrimon!ais; 

III) legados, doaçöes e subvençöes; 

IV) outras receitas. 

Parágrafo Unico - A cobrança das anuidades será feita pelo CRCDF 

através de estabelecimento de crédito bancário e o produto da arrecadaçäo sera creditado, 

direta e automaticamente, na proporçâo de 20% (vinte por cento) e de 80% (oitenta por 

cento) nas contas, respectivarnente, do CFC e do CRCDF, observadas as especificaçoes 

estabelecidas em ato do CFC. 

Art. 54 - A receita do CRCDF, será aplicada na realização de suas 

finalidades institucionais, principalmente no atendimento das despesas de custeio e de 

i nvesti mentos 

Paragrafo Unico - 0 CRCDF goza de irnunidade tributária total em 

relação aos seus bens, rendas e serviços, devendo ser aplicado a ele as isençOes e 

imunidades cabiveis, sob pena de responsabilidade. 

Art. 55 - 	0 exercIcio financeiro coincidirá corn o ano civil. 

CAPITULO VI 

DA 0RGANIzAçA0 E FUNCIONAMENTO DO TRIBUNAL REGIONAL DE ETICA E 

DISCIPLINA- TIRED 

Art. 56 - 	0 Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal - 

CRCDF, corn sua composição, funcionará corno Tribunal Regional de Etica e Disciplina 

(TRED/DF), observadas as normas do presente Regirnento. 
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Art. 57 - Os processos instaurados contra os profissionais da 

Contabilidade serão julgados pela Cãmara de Etica e Disciplina, devendo suas decisôes 

serem homologadas pelo Tribunal Regional de Etica e Disciplina TRED/DF. 

Paragrafo Unico - As reuniöes da Câmara de Etica e Disciplina e do 

Tribunal Regional de Etica e Disciplina são secretas e os processos sigilosos. 

CAPITULO VII 

DAS DISP0SIcOES GERAIS 

Art. 58 - 0 CRCDF poderá ter órgão de publicidade para divulgar os 

seus atos e matérias relacionados corn suas finalidades, priorizando os meios eletrônicos 

disponIveis. 

Parágrafo Unico - Se o CRCDF não possuir ôrgão prôprio de publicidade 

seus atos serão obrigatoriamente publicados no Diário Oficial do Estado ou da União e em 

jornais de grande circulação, nestes, facultativas, a juizo do Presidente, ouvido o Plenário 

quando se tratar de ato de sua atribuição. Porém, em assuntos que digam respeito a 

interesses de terceiros e sejam de natureza patrimonial, esses atos serão publicados de 

conformidade corn o que determina a legislacao federal competente. 

Art. 59 - 	Este Regimento Interno poderá ser alterado pelo Plenário, por 

proposta do Presidente ou de, no mInimo, 1/3 (urn terço) dos membros efetivos do Regional. 

Paragrafo Unico - A alteraçao de que trata o caput dar-se-á corn a 

aprovação de 2/3 (dois terços) da composicão do seu Plenário. 

r 	 
CAPITULO VIII 
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