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CRC  Notícias
CRCPE elege Conselho Diretor 
para o biênio 2018/2019

Foi realizada, no dia 02 de janeiro 
de 2018, a sessão plenária 
extraordinária, convocada para 
eleição do conselho diretor para o 
biênio 2018/2019 e posse de 2/3 dos 
conselheiros eleitos para o mandato 
de 2018 a 2021. 

A solenidade foi conduzida, 
inicialmente pelo conselheiro 
Francisco Galvão Barreto Pinho, 
presidente em exercício conforme 

previsto na Resolução CFC 
1.369/2011 - é o conselheiro contador 
efetivo com registro mais antigo do 
terço remanescente do Plenário, 
que abriu a sessão e convocou os 
24 novos conselheiros a tomarem 
posse com a assinatura do livro e 
do juramento, lido pela conselheira 
Dorgivânia Arraes Barabará, no 
qual prometem desempenhar a 
nobre função envidando esforços 
para promover o desenvolvimento 

da classe contábil dignificando-a e 
honrando-a.

O segundo grande momento da 
solenidade foi a eleição da nova 
diretoria, quando o presidente 
José Campos foi reeleito. Após 
reconduzido à presidência, em 
eleição unânime, pelos conselheiros, 
o agora reeleito Presidente discursou 
e fez uma breve retrospectiva dos 
relevantes feitos de sua gestão, 

Conselheiros tomaram posse para o mandato de quatro anos.
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Matéria de capa

reafirmando o compromisso de dar continuidade a esses avanços na administração que agora assume junto ao seu 
Conselho Diretor e novos Conselheiros empossados.

Confira abaixo a nova composição das câmaras e vice-presidências do CRCPE, para o biênio 2018/2019:

Durante seu discurso, o presidente reeleito, reafirmou o 
compromisso com a classe contábil.

Representantes das entidades contábeis marcaram 
presença na solenidade.

Conselho Diretor 

Presidente CT José Gonçalves Campos Filho

Vice-Presidente de Administração e Finanças CT Maria Dorgivânia Arraes Barbará

Vice-Presidente de Controle Interno CT Roberto Vieira do Nascimento

Vice-Presidente de Fiscalização CT Jorge Luiz de Souza

Vice-Presidente de Registro TC Josemi Sidney Barbosa Vieira

Vice-Presidente de Desenvolvimento Profissional CT Francisco de Assis Galvão Barreto Pinho

Vice-Presidente Câmara Técnica CT Claudio Lino Lippi

Câmara de Desenvolvimento Profissional

Membros efetivos Membros suplentes

CT Francisco de Assis Galvão Barreto Pinho CT Marco Antonio Granha

CT Fábio Firmino Cabral CT Paulo Cezar Ferreira de Souza

CT Arnaldo Antonio Duarte Ribeiro CT Sabrina Gomes Santos de Lacerda

Câmara de Controle Interno

Membros efetivos Membros suplentes

CT Roberto Vieira do Nascimento CT Eduardo Carlos Pessoa de Amorim

CT Raimundo Nonato Farias CT Rodrigo Lucena de Queirós

TC Maria Celia Duarte de Souza Melo CT João Eudes Bezerra Filho

Câmara de Registro

Membros efetivos Membros suplentes

TC Josemi Sidney Barbosa Vieira CT Marcelo Lins e Silva

TC Maria de Lourdes Gama Moares CT Maria Alciene Oliveira de Araujo

TC Joana Dark Nascimento de Lima TC Lucileide da Silva Gomes

NOVO MANDATO

NOVO MANDATO

NOVO MANDATO

NOVO MANDATO

NOVO MANDATO

NOVO MANDATO

NOVO MANDATO

NOVO MANDATO

NOVO MANDATO

NOVO MANDATO

NOVO MANDATO

NOVO MANDATO

NOVO MANDATO

NOVO MANDATO
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Matéria de capa

Câmara de Fiscalização

Membros efetivos Membros suplentes

CT Jorge Luiz de Souza CT Geraldo José Moura de Almeida Braga

CT Márcio Henrique Barbosa Maciel de Sousa CT Fabio de Oliveira Lima

CT Gilberto Bagaiolo Contador CT Walter Wilson Henrique de Souza

TC Paulo Fernando do Nascimento CT Erico Xavier de Moares Pinto

CT Marcos José Campos de Alcantara CT Cleto Gilberto Leite de Siqueira

Câmara de Ética e Disciplina

Membros efetivos Membros suplentes

CT Jorge Luiz de Souza CT Geraldo José Moura de Almeida Braga

CT Márcio Henrique Barbosa Maciel de Sousa CT Fabio de Oliveira Lima

CT Gilberto Bagaiolo Contador CT Alberto Nogueira Ferreira

CT Marcos José Campos de Alcantara CT Cybelle Greice Ramos Galvão de Farias

TC Paulo Fernando do Nascimento CT Cleto Gilberto Leite de Siqueira

Câmara Técnica

Membros efetivos Membros suplentes

CT Claudio Lino Lippi CT Paulo Cezar Ferreira de Souza

CT Rinaldo Remigio Mendes CT Maria do Socorro Duarte Martins

CT Arnaldo Antonio Duarte Ribeiro TC Emanuel Rodrigues de Santana

Presidente José Campos discursa na cerimônia de posse

NOVO MANDATO

NOVO MANDATO
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NOVO MANDATO

NOVO MANDATO

NOVO MANDATO

NOVO MANDATO

NOVO MANDATO

NOVO MANDATO

NOVO MANDATO

NOVO MANDATO
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Visão CRCPE

José Gonçalves Campos Filho,
Presidente do CRCPE

Editorial

O ano de 2017 vai ficar marcado como 
um dos mais produtivos na história do 
CRCPE, graças às importantes ações em 
prol da contabilidade, dos contadores e 
da sociedade pernambucana. Junto com a 
nossa diretoria e equipe de colaboradores 
o Conselho realizou grandes feitos, sendo 
hoje referência em modelo de gestão no  
Sistema CFC/CRCs. 

Agradeço a dedicação e empenho de cada 
um dos conselheiros nessa missão, um 
grupo unido de profissionais competentes 
e motivados. Agradeço também o 
empenho e dedicação dos colaboradores 
do CRCPE, na certeza de que o seu trabalho 
competente é fator determinante para o 
sucesso.

Sinto-me muito honrado com a missão 
renovada de assumir a gestão do Conselho 
Regional de Contabilidade em Pernambuco 
por mais dois anos. Um desafio muito 
grande, pois minhas responsabilidades 
nesta nova gestão são ainda maiores em 
função do expressivo resultado das últimas 
eleições, onde obtivemos uma aprovação 
de 78% dos votos. 

Destaco abaixo algumas das nossas 
principais realizações dos últimos 
dois anos:

- Na Câmara de Desenvolvimento 
Profissional dobramos a quantidade de 
cursos e treinamentos oferecidos;

- Na Câmara de Fiscalização, quase 
dobramos a meta estabelecida pelo CFC e 
encurtamos os prazos entre a autuação e o 
relato dos processos;

- Na Câmara de Registro, agilizamos, 
incentivamos e promovemos o primeiro 
registro profissional;

- Na Câmara de Controle Interno, nossos 
balancetes foram sempre fechados nos 
prazos estabelecidos, e em atendimento as 
NBC e encaminhados ao CFC e aprovados 
sem ressalvas;

- Na Câmara Técnica, a atenção irrestrita às 
normas emanadas pelo CFC é destaque, 
com relevantes contribuições ao sistema, 
além da revisão de todos os trabalhos deste 
regional o que se constitui em serviços com 
alta qualidade técnica.

- Na Câmara de Administração e Finanças, 
passamos a acompanhar o orçamento do 
CRCPE, conta a conta e assim conseguimos 
aumentar as receitas e reduzir os custos, 
fechando o exercício de 2017 com um 
expressivo superávit.

Na área de eventos, realizamos:

- O Prêmio O Caduceu em 2015, festa 
muito bonita e elegante, onde premiamos 
contadores e entidades que se destacaram 
na contabilidade pernambucana;

- O Museu Intinerante da Contabilidade, 
com sucesso de público e modelo que 
passou a ser copiado pelos demais 
conselhos regionais;

- A X Convenção dos Contabilistas de 
Pernambuco, com sucesso de público e 
inesquecíveis painéis que marcaram o 
evento;

E ainda conquistamos, por unanimidade, 
em reunião de presidentes do sistema 
CFC/CRCs, o direito de realizar o XII ENMC 
- Encontro Nacional da Mulher Contabilista, 
em 2019 aqui em Pernambuco.

Conquistas junto às entidades públicas:

- Conquistamos uma cadeira no Fórum das 
Micro Empresas do Estado De Pernambuco;

-   Conquistamos uma cadeira na Câmara de 
Contribuintes da Prefeitura do Recife;

- Fomos convidados, firmamos um 
convênio e contribuímos com o TRE nas 
análises das prestações de contas eleitorais 
de 2015.

Iniciaremos esta nova gestão do 
CRCPE  com o compromisso de dar 

continuidade aos compromissos 
assumidos a dois anos:

- Concluir a construção da nova 
sede, no bairro da Madalena, para 
melhor representar os profissionais da 
contabilidade e oferecer uma sede a 
altura da contabilidade pernambucana. 
Muito fizemos e avançamos neste item, 
superamos diversas dificuldades e 
continuamos com este firme compromisso. 
Neste momento estamos finalizando o 
edital para contratar a construtora.

- Ampliar os programas de interiorização da 
classe contábil, aproximando o profissional 
de contabilidade do interior ao conselho, 
oferecendo-lhe comodidade, prestando-
lhe melhores serviços e aumentando o 
numero de  cursos e treinamentos.

- Ampliar os programas de qualificação 
profissional, objetivando atualizar e 
expandir os conhecimentos e competências  
técnicas dos nossos  profissionais;

- Ampliar e fortalecer a relação entre as 
entidades de classe promovendo uma 
maior aproximação e fortalecimento das 
entidades que compoem a contabilidade 
pernambucana.

- Ampliar os programas de educação 
profissional continuada procurando 
atender todas as areas de atuação da 
contabilidade;

- Ampliar os programas de responsabilidade 
social, contribuindo para uma sociedade 
mais justa;

- Realizar significativos eventos, tais como 
a XI Convenção dos Contabilistas de 
Pernambuco em 2019; o XII ENMC e vários 
eventos nas diversas áreas de atuação 
da contabilidade, como:  Contabilidade 
pública, Terceiro Setor, Sociedades 
cooperativas,  Perícia e auditoria,  além 
de eventos voltados a professores e 
coordenadores de contabilidade,

Assumo também o compromisso de 
dar continuidade as gestões anteriores, 
procurando manter a união da classe, 
fazer uma gestão compartilhada, 
buscando ouvir e atender os anseios 
e as demandas dos profissionais, 
objetivando sempre o crescimento do 
profissional da contabilidade, elevando 
o seu valor para a classe contábil e para 
a sociedade pernambucana. Neste ano 
de 2018 estaremos ainda mais unidos e 
ávidos por consolidar conquistas e fazer 
nosso Conselho crescer por Pernambuco. 
Continuemos juntos nesse ano que se inicia!
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Realizações CRCPE

Pernambuco sediará o Encontro da Mulher 
Contabilista 

Eleições CRCPE 2017: Chapa 1 é eleita com 78% dos votos

Reforma Trabalhista foi tema de curso do CRCPE 
em Caruaru

O estado de Pernambuco foi escolhido 
para sediar a décima segunda edição 
do Encontro Nacional da Mulher 
Contabilista (ENMC), que ocorrerá em 
2019.

A decisão unânime dos representantes 
do Sistema CFC/CRCs é resultado de 
uma campanha exitosa, que reflete a 
eficiente gestão do CRCPE e reconhece 
na classe contábil pernambucana 
grandes iniciativas em prol da 
valorização da profissão.

No decorrer de 2018, divulgaremos 
mais informações sobre o evento.

A Chapa 1, encabeçada pelo atual 
presidente do CRCPE, contador José 
Campos, confirmou o apoio da classe 
contábil pernambucana, recebendo 
quase 7 mil votos dos profissionais 
ativos no estado, um número bastante 
expressivo, correspondente a 78% dos 
votos válidos.

O resultado ratifica um trabalho que vem 
sendo feito pautado pelo compromisso 
com o fortalecimento do segmento 
contábil e com a continuidade de 

Para falar sobre os impactos da reforma trabalhista nas relações de 
trabalho entre empregado e empregador, o CRCPE realizou, em 
Caruaru, no dia 6 de outubro, um curso voltado para o tema, com 
a advogada e especialista em Recursos Humanos, Valéria Lúcia 
Lopes Vieira.

A instrutora orientou os participantes quanto às principais 
alterações na CLT e seus respectivos impactos das rotinas de 
pessoal, trazidas pela Reforma, nos termos da Lei nº 13.467, de 
13.07.2017 (DOU de 14.07.2017).

sempre buscar a valorização dos 
contabilistas pernambucanos.

Realizadas nos dias 21 e 22 de 
novembro de 2017, as eleições do 
Sistema CFC/CRCs tinham como 
objetivo preencher 2/3 das vagas 
nos plenários das entidades. As 
eleições acontecem a cada dois 
anos para que sejam escolhidos os 
conselheiros que representarão os 
profissionais da contabilidade nos 4 
anos seguintes.
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Funcionários do CRCPE participam de treinamento 
motivacional

Simples Nacional e Tributação 2018: 
curso aconteceu em Limoeiro e Caruaru 

Realizado na sede do CRCPE, em 
Recife, no dia 14 de dezembro de 
2017, o encontro contou com a 
participação do presidente do CRCPE, 
contador José Campos, que realizou 
a abertura das atividades.

Em suas palavras, o presidente 
ressaltou a importância de 
promover palestras e treinamentos 
corporativos para que os resultados 
positivos aconteçam, e aproveitou 
para parabenizar a equipe de 
colaboradores pelo empenho nas 
atividades realizadas durante o ano 
de 2017.

Na ocasião também palestraram, 
a advogada Fernanda Rodrigues, 
que abordou o tema “Compliance”, 
onde falou sobre a importância da 
transparência para a prevenção, 
detecção e correção de possíveis 
problemas institucionais, e o 
consultor, professor Silvio Broxado, 

Nos dias 12 e 13 de dezembro, o CRCPE 
realizou nas cidades de Limoeiro e 
Caruaru, respectivamente, o curso 
“Simples Nacional e Tributação 

Realizações CRCPE
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que abordou o tema “Novas Atitudes, 
Novos Resultados”, desenvolvendo, 
ao longo da manhã, várias atividades 

voltadas para elaboração de um 
“Plano de ação pessoal e profissional” 
dos participantes.

2018” com o objetivo de atualizar 
os profissionais da contabilidade 
sobre as alterações trazidas pela 
Lei Complementar 155, de 27 de 

outubro de 2016, referente a forma 
de cálculo do Simples Nacional em 
específico para o ano calendário de 
2018. 
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8 CRC e Setores

Novas
perspectivas

Administração e Finanças em Foco 

Fiscalização em Foco 

Controle Interno em Foco 

Maria Dorgivânia Arraes Barbará
Vice-presidente de Administração e Finanças

Jorge Luiz de Souza
Vice-presidente de Fiscalização

Roberto Vieira do Nascimento 
Vice-presidente de Controle Interno

A Vice-Presidência de Administração e Finanças segue o planejamento 
estratégico para o biênio 2018/2019, atuando de forma integrada e em 
conjunto com as demais câmaras, voltada à otimização dos resultados 
e atenta às perspectivas econômicas nacionais, para segurança e 
sustentabilidade do CRCPE. Entre as metas para o ano, está ainda o 
acompanhamento dos preparativos para o XII Encontro da Mulher 
Contabilista.

Para o ano de 2018, vamos envidar esforços em solidificar a parceria 
com Prefeitura do Recife,  ampliar o acordo já firmado com a JUCEPE e 
iniciar as articulações sobre o acordo de cooperação com o Governo do 
Estado. Iremos ainda, ampliar atuação da fiscalização dos profissionais 
de órgão públicos e empresas privadas.

É com alegria e determinação que estamos iniciando mais um 
ano de intensas atividades na entidade máxima da contabilidade 
pernambucana. Conhecemos os desafios que teremos que enfrentar 
para fazermos uma gestão ainda mais exitosa, que cremos, realizar-
se-á sob a orientação e sabedoria de Deus, e o nosso cuidado em não 
perdermos a esperança e nos mantermos vigilantes. Pretendemos 
inovar ainda mais, quanto ao nosso planejamento estratégico, criando, planejando e executando ações para 
aumentar segurança, celeridade e transparência nos processos e dados produzidos pelo CRC PE.
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9CRC e Setores

DDP em Foco 

Câmara Técnica em Foco 

Registro em Foco 

Francisco de Assis Galvão Barreto Pinho
Vice-presidente de Desenvolvimento Profissional

Claudio Lino Lippi
Vice-presidente de Câmara Técnica

Josemi Sidney Barbosa Vieira 
Vice-presidente de Registro

2018 - Ano auspicioso começando com um planejamento estratégico 
conjunto, dando alicerce a toda a programação do ano, que se inicia 
com dez eventos já programados para Região Metropolita e Interior 
do Estado. Programas bem diversificados, de apoio à classe contábil, 
destacando-se, inicialmente, na participação do Caduceu e da 
Caminhada Contabilista. Estaremos dando ênfase ao desenvolvimento 
profissional em todos os níveis, inclusive com a participação, em todos os seus aspectos, tanto internos como 
externos, mostrando às empresas em geral e à sociedade, a importância do trabalho do profissional contábil 
devidamente qualificado. Também estaremos de mãos dadas com as Instituições de ensino, na preparação 
dos futuros contadores. Aproveito a oportunidade para nos colocarmos à disposição de todos aqueles que 
possam somar junto conosco, em busca desses objetivos.

A área técnica tem como metas principais: Atender às solicitações da 
câmara técnica do CFC, principalmente através de revisão e envio de 
sugestões nas diversas legislações colocadas em audiência pública; 
Auxiliar as demais vice presidências, o conselho diretor e o plenário do 
CRCPE em assuntos de ordem técnica; Atender à consultas técnicas dos 
Contabilistas, sempre com o respaldo do CFC.  Nesse contexto, as perspectivas para 2018 são de manter em 
grau elevado a qualidade técnica de todo o material disponibilizado pelo CRC PE aos contabilistas do Estado.

Para o setor de Registro, neste ano que se inicia, estão previstas a 
realização de palestras para estudantes de Ciências Contábeis nas IES, 
solicitadas por professores e coordenadores dos cursos, e a entrega 
solene de carteiras de identidade profissional. As entregas serão feitas 
duas vezes ao ano, tanto na Capital como no interior, aproveitando o 
Rota Contábil. Também está prevista a intensificação dos registros de 
profissionais, através da divulgação dos benefícios para o primeiro registro.

Confira os depoimentos dos vice-presidentes do Conselho 
Regional de Contabilidade de Pernambuco que, em 2018, 
renovam seu compromisso com a Classe Contábil.
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10 Agradecimento

União dos conselheiros expressada em forma de 
agradecimentos e mensagens de positividade
Leia algumas das mensagens recebidas pelo presidente do CRC e que demonstram 
a coesão de um time de conselheiros motivados a trabalhar pela classe em 2018:

Agradeço ao Presidente Campos 
pela confiança e aos Companheiros 
conselheiros. Juntos estamos fazendo um 
CRC PE e uma Classe Contábil melhor.

Feliz ano novo a todos, sob as bênçãos de 
Deus, que nos dá sabedoria para fazermos 
o melhor e vivermos em união.

Roberto Nascimento
Vice-presidente de Controle Interno

A classe Contábil é quem agradece a sua 
disponibilidade, sua desenvoltura e seu 
profissionalismo!

Agradeço a todos pelos 4 anos. Que 
venham os próximos anos. Um excelente 
2018 para todos nós! Que tenhamos a 
sabedoria necessária para ajudar o CRCPE 
e a classe Contábil.

Fábio Lima - Conselheiro

Sinto-me feliz em poder contribuir para o 
sucesso desta gestão exitosa e firmo meu 
compromisso em continuar ajudando o 
CRCPE para a relevância da nossa Classe 
Contábil.

Obrigada pelo voto de confiança.  Feliz 2018 
com a certeza que iremos surpreender em 
todos os projetos a serem realizados.

Lourdes Gama - Conselheira

Parabenizo o presidente pela excelente 
gestão nesses dois anos. Desejo sucesso 
nessa nova gestão que se inicia. Com 
certeza seremos bem sucedidos, dada 
a dedicação e competência da Diretoria 
executiva e equipe de conselheiros e 
funcionários.

É uma grande honra fazer parte desse 
time de Companheiros de luta pela classe 
contábil. Desejo a todos um feliz 2018 com 
saúde e paz e acima de tudo que Deus 
possa nos favorecer com suas grandiosas 
bênçãos.

Marcos Alcântara - Conselheiro

A liderança do presidente impulsiona e 
inspira o nosso trabalho com dedicação, 
ética, zelo e mais responsabilidade. O 
sentimento que aflora neste momento é a 
gratidão a Deus por fazer parte do CRCPE. 
Estar com vocês é uma honra.

Agradeço a confiança e o aprendizado. 
Parabéns pela gestão! Parabéns a todos os 
conselheiros, delegados, representantes, 
aos funcionários que convergem para o 
sucesso e solidificação do CRCPE. Feliz 2018!

Maria Dorgivânia Barbará 
Vice-presidente de Administração e Finanças

Compartilhamos de uma grande 
expectativa para a próxima gestão e temos 
certeza que em todo e grande desafio  
estará sempre à frente uma liderança para 
que ele seja plenamente atingido. Esta 
liderança está presente nessa presidência, 
motivo pelo qual o caminho a ser traçado, 
embora de muito trabalho e dedicação, 
será perseguido e atingido.

Este nosso pensamento, tenho certeza é de 
toda a equipe e ela estará sempre unida para 
caminhar de mãos dadas até seu total êxito.

Francisco de Assis Galvão Barreto Pinho 
vice-presidente de Desenv. Profissional
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Desafios e panorama da Contabilidade Pública
Entrevista com o auditor de Controle Externo do TCE/PE

João Eudes Bezerra Filho
Mestre em Ciências Contábeis, 
pós-graduado em Contabilidade 
Governamental; graduado em Ciências 
Contábeis. Atualmente é auditor do 
Controle Externo do TCE/PE e professor 
do curso de Mestrado Profissional em 
Ciências Contábeis da FUCAPE/ES. É 
membro assessor das Normas Brasileiras 
de Contabilidade aplicadas ao Setor 
Público, junto ao Conselho Federal de 
Contabilidade – CFC e autor de vários 
livros, da área pública.

Quais são os desafios para os 
profissionais da contabilidade 
no processo de convergência das 
novas normas da Contabilidade 
Pública?

O processo de convergência contábil 
do setor público brasileiro vem se 
constituindo desde o ano de 2010, 
ocasião que foram publicadas, pelo 
CFC, as primeiras Normas Brasileiras 
de Contabilidade aplicadas ao Setor 
Público, adicionalmente juntou o 
Manual de Contabilidade Aplicado 
ao Setor Público, publicado pela STN. 
A partir daí houve a necessidade 
de reaprendizagem, por parte dos 
contabilistas, das novas mudanças 
e consequente aplicação em suas 
plataformas de trabalho. Os desafios 
são grandes, pois a aplicação das 
normas não dependem apenas do 
alcance dos contabilistas, dependem, 
principalmente, da integração dos 
gestores dos diversos segmentos 
do órgão público à contabilidade, a 
exemplo de setores como de pessoal, 
almoxarifado, patrimonial, gestão 
de contratos etc. Então, além do 
conhecimento, os profissionais da 
contabilidade pública precisam estar 
inseridos no ambiente administrativo 
que esteja imergido no contexto 
das exigências das novas normas. Se 
isto não acontecer, as dificuldades e 
obstáculos serão bem maiores. 

Numa pesquisa que você fez foi 
possível avaliar como está sendo 
recebida essa grande mudança de 
cultura? 

Sim, foi possível, pelo menos 
preliminarmente observar-se que 
os contabilistas têm tido uma boa 
performance quanto à forma de 
elaboração das novas demonstrações 
contábeis, porém tem deixado muito a 
desejar quando se refere à consistência 
das informações apresentadas nas 
demonstrações e qualidade das 
informações. Para se ter uma ideia 
são poucos os municípios brasileiros 

que apresentam, em suas prestações 
de contas, notas explicativas às 
demonstrações contábeis. 
Isso é grave, pois, são nessas 
notas, que devem estar 
descritos aos usuários da 
informação o contexto dos 
números apresentados 
nos balanços, a exemplo 
de políticas contábeis 
adotadas, mudanças de 
critérios adotados nas 
classificações de ativos 
e passivos, indicadores econômicos, 
orçamentários e financeiros, etc.

Como tem sido em Pernambuco 
essa realidade? 

Nos municípios de Pernambuco a 
realidade é bem precária ainda, pois 
temos observados demonstrações 
contábeis com vários problemas, 
desde questões conceituais como 
de forma e consistência. O Tribunal 
de Contas de Pernambuco criou 
um indicador de convergência e 
consistência contábil (ICC-PE, www.tce.
pe.gov.br/iccpe) que está se medido a 
partir das demonstrações contábeis 
apresentadas nas prestações de contas 
dos municípios. Em 2015 por exemplo, 
nenhum município apresentou 
nível “desejável” ou “aceitável”, 77% 
encontra-se no nível “moderado”, 
20% “insuficiente” e 3% “crítico”. Isto 
demonstra que precisamos avançar 
bastante para mudar esta realidade.

Qual a importância dessa 
padronização para o setor público 
e sociedade? 

No que se refere à padronização de 
procedimento contábeis acho que é 
importante para a comparabilidade, 
consolidação e estatísticas regionais e 
nacional do país, mas com conceitos 
e regras que respeitem às nossas 
características, costumes, cultura e 
geografia. Somos um país continental, 
miscigenado e com classes sociais 
bastantes heterogêneas em todos 

os sentidos, ou seja, existem vários 
“Brasis” que precisam ser levados 
em consideração quando se fala 
em processo de padronização e 
convergência da contabilidade 
pública. Por isso sou contra à 
internacionalização “cega” e direta 
das normas contábeis de um país, 
normas internacionais devem ser 
tratadas como referências e não como 
premissas (verdades), além disso 
precisamos ouvir, refletir, discutir com 
as partes interessadas desse processo 
(profissionais de contabilidade da 
“ponta”, Tribunais de Contas, academia, 
etc.), sob o risco de comprometer todo 
o processo. 
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1ª edição do Exame de 
Suficiência de 2018 
deve ser aplicado
no final do semestre
O Conselho Federal de Contabilidade informa 
que, em decorrência de atual processo licitatório 
para contratação de entidade para realização e 
aplicação das provas, a primeira edição do Exame 
de Suficiência de 2018 não será realizado em março 
ou abril, como nos anos anteriores. Possivelmente, a 
prova será aplicada no final deste semestre.

Assim que for concluído o processo de licitação e 
definida a data de realização da 1ª edição do Exame 
de 2018, o CFC realizará ampla divulgação em seus 
meios de comunicação.

Fonte: CFC

In memorian: Armando Monteiro Filho
Ícone da política e do empreendorismo
Pernambuco lamentou a partida do empresário e ex-ministro Armando Monteiro Filho. Falecido no 
dia 02 de janeiro de 2018, ele deixa um legado à história de Pernambuco e do Brasil. Foi um homem 
dinâmico e atuante, que conciliava suas atividades de empresário com a política. Deputado estadual, 
deputado federal e ministro da Agricultura no governo João Goulart foram alguns dos cargos que, de 
forma brilhante, exerceu na história de Pernambuco e do Brasil.

O CRC-PE teve a honra de tê-lo presente em um recente evento em 
homenagem ao dia do Contador, no qual foi homenageado e teve o 
livro de sua biografia divulgado por seu filho Eduardo Monteiro, que 
palestrava aos contabilistas no evento. Na ocasião Eduardo lhe prestou 
uma emocionante homenagem. Com um jeito cativante e através 
de palavras edificantes ele deixou seu recado e um pouco de sua 
experiência. Pudemos vivenciar seu entusiasmo, amor à família e sua 
diferenciada sabedoria. Uma lição de vida.
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CRCPE marcou presença em palestra que abordou 
eSocial 2018

CRCPE participa de XXXII Conferência 
Interamericana de Contabilidade

Conselho marcou presença em evento que 
homenageou os 40 anos da APECICON

O presidente do CRCPE, contador 
José Campos, participou no dia 31 de 
outubro da palestra ‘Implementação 
do eSocial para Empresas Privadas’, 
realizada no auditório da Justiça 
Federal em Pernambuco (JFPE). 

O momento teve como palestrante 
o auditor fiscal da Receita Federal do 
Brasil, Walistton Etelvino de Andrade 
e Silva.

De 22 a 24 de outubro o presidente do 
CRCPE, contador José Campos, esteve 
na  cidade de Lima (Peru), participando 
da trigésima segunda Conferência 
Interamericana de Contabilidade. 

Uma realização da Junta de Decanos 
do Colégio de Contadores Públicos 
do Peru (JDCCPP), com o apoio 
da Associação Interamericana de 
Contabilidade (AIC) e dos 21 países 
que a integram, a Conferência 
abordou o tema “Emprendimiento, 
Competitividad y Creación de Valor: 
Retos de la Profesión Contable”.

No dia 26 de outubro, o CRCPE marcou presença no almoço de 
comemoração alusiva aos 40 anos da Academia Pernambucana 
de Ciências Contábeis (Apecicon), completados em agosto 
deste ano. A merecida homenagem foi realizada pelo Grupo de 
Executivos do Recife (GERE).

O Conselho esteve representado pelo vice-presidente de 
Controle Interno, Roberto Nascimento, em virtude da viagem do 
presidente José Campos à cidade de Lima (Peru).

A Academia tem como presidente o professor Francisco Galvão, que 
também é vice-presidente de Desenvolvimento Profissional do CRCPE. 
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O Conselho Regional de Contabilidade 
em Pernambuco realizou em 
dezembro mais uma Reunião Plenária. 
O momento aconteceu na sede do 
Conselho, no bairro de Santo Amaro, 
em Recife.

Além do presidente José Campos, 
também estiveram presentes vice-
presidentes e conselheiros do CRCPE.

O presidente José Campos, 
acompanhado do vice-presidente da 
Câmara Técnica, Claudio Lippi, visitou 
o Conselho Regional de Contabilidade 
de São Paulo (CRCSP), que tem como 
presidente o contador Gildo Freire de 
Araújo. 

Dentre os que também marcaram 
presença na visita estavam as presidentes 
Clara Germana Rocha, do CRCCE, Ângela 
Dantas, do CRCSE e o presidente do 
CRCPB, Garibaldi Dantas.

O presidente do Conselho, contador 
José Campos, esteve entre as 
lideranças de entidades contábeis que 
marcaram presença na 25ª Convenção 
dos Profissionais da Contabilidade 
do Estado de São Paulo, a Convecon, 
realizada de 9 a 11 de outubro, no 
Pró Magno Centro de Eventos, capital 
paulista, pelo CRCSP, em parceria com 
entidades daquele estado. 

Além de Campos, também estiveram 
presentes os presidentes dos Conselhos 
Regionais de Contabilidade Manoel 
Carlos de Oliveira Júnior (Amazonas), 
Clara Germana Gonçalves Rocha (Ceará), 
Rogério Marques Noé (Minas Gerais), 
Vitória Maria da Silva (Rio de Janeiro), 
Marcelo Alexandre Seemann (Santa 
Catarina), Garibaldi Dantas (Paraíba) 
e Angela Andrade Dantas Mendonça 
(Sergipe). 

Notícias CRCPE

Reunião Plenária acontece na sede do CRCPE

Presidente do CRCPE visita regional São Paulo

CRCPE participa da 25ª Convecon em São Paulo
Do CFC, estavam presentes o vice-
presidente Administrativo, Sérgio 
Faracao, e os conselheiros João de 
Oliveira e Silva e Vânia Labres da Silva. 
O presidente do Ibracon, Idésio Coelho, 
também prestigiou o evento.
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Sistema de boletos com 
cobrança registrada traz mais 
confiabilidade e comodidade 
aos usuários.

Os profissionais que efetuarem o 
pagamento de sua anuidade até o 
dia 31 de janeiro de 2018 poderão 
aproveitar o desconto de 10% e 
até 28 de fevereiro de 5%. Além 
da manutenção do mesmo valor 
da anuidade de  2017, quem paga 
antecipado tem vantagens. Acesse 
o site do CRCPE e emita seu boleto 
registrado: www.crcpe.org.br.

O Conselho Regional de Contabilidade 
em Pernambuco iniciou no decorrer 
do ano de 2017 a implantação do 
sistema de boletos de pagamento 
através de cobrança registrada. A 
mudança atende a exigência feita pelo 
Banco Central à Federação Brasileira 
de Bancos (FEBRABAN). Todos os 
Conselhos estão obrigados a seguir a 
nova sistemática assim como outras 
instituições públicas e empresas em 
geral. A Nova Plataforma da Cobrança 
é um sistema para modernizar o 
processo de liquidação dos boletos 

Anuidade 2018 CRCPE: 
Pagamento antecipado 
com desconto

ANUIDADE
2018

bancários, com mecanismos que 
trazem mais controle e segurança a 
esse meio de pagamento, para garantir 
mais confiabilidade e comodidade aos 
usuários. O sistema evita erros na hora 
de fazer o pagamento. 

COMO PAGAR BOLETOS DO CRCPE

Conforme as normas, os boletos 
deverão ser registrados pelo Conselho, 
antes da liquidação, no banco emitente 
(Banco do Brasil). O procedimento 
vinculará automaticamente os boletos 
ao CPF (no caso de pessoas físicas) ou 
CNPJ (pessoas jurídicas) dos pagadores. 
Além da anuidade do CRC-PE, todas as 
taxas cobradas pelo Conselho adotarão 
o boleto com registro.

 O pagamento do boleto com registro 
poderá ser feito apenas no dia seguinte 
à emissão do documento; e desde que 
a emissão seja feita até as 16h (horário 
de Brasília). Caso o boleto seja emitido 

após as 16h, o registro será feito no 
próximo dia útil e o pagamento só 
no dia subsequente. Esse é o tempo 
necessário para o processamento 
manual dos registros dos boletos 
pelo Conselho e pelo BB. Assim, por 
exemplo, um boleto emitido em uma 
segunda-feira até as 16h, poderá ser 
liquidado somente na terça-feira. 

Diante da mudança, recomenda-se 
que os profissionais não deixem para 
a última hora a emissão de boletos 
do CRCPE, em especial os boletos da 
anuidade de 2018 com desconto nos 
meses de janeiro e fevereiro.

A nova sistemática está baseada nas 
Circulares nº 3.461/2009, 3.598/12 e 
3.656/13, do Banco Central do Brasil.

Em caso de dúvidas, entre em contato 
com o Setor de Cobrança (de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 16h): 81 2122-
6020 | 6042 | 2022 ou através do e-mail: 
cobranca@crcpe.org.br.

PAGUE SUA ANUIDADE EM JANEIRO E APROVEITE O DESCONTO DE 10%
PAGUE SUA ANUIDADE EM FEVEREIRO E APROVEITE O DESCONTO DE 5%



CRC responde

Como fazer o pagamento 
da anuidade com boleto 
registrado?

Os boletos podem ser emitidos através do 
site: www.crcpe.org.br ou, quem tiver conta 
no Banco do Brasil, terá como acessar através 
da opção boletos impressos do seu extrato.

Os boletos deverão ser registrados pelo 
Conselho, antes da liquidação, no Banco do 
Brasil e o pagamento poderá ser feito apenas 
no dia seguinte à emissão do documento e 
desde que a emissão seja feita até as 16h 
(horário de Brasília).

Em caso de dúvidas consulte o Setor de 
Cobrança do CRCPE: 81 2122-6020 | 6042 | 
2022 | cobranca@crcpe.org.br.

      Facebook: /crcpernambuco
      Twitter: @CRC_Pernambuco
      Instagram: @CRCPE
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Doação com dedução no imposto de renda 


