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CRC  Notícias
Conselho Diretor do CRCPE 
assume novo mandato para o 
biênio 2018/2019

Foi realizada na noite de 23 
de março, a solenidade de 
posse dos novos conselheiros, 
com mandato de 2018 a 2021, 
e da diretoria do Conselho 
Regional de Contabilidade de 
Pernambuco (CRCPE), para o 
Biênio 2018/2019. Na ocasião, 
também foi apresentado o prêmio 
‘O Caduceu’, considerado como O 
Oscar da Contabilidade. O evento, 
que neste ano foi celebrado no 

Arcádia Boa Viagem, zona Sul do 
Recife, trouxe como lema “União, 
Conhecimento e Progresso: Valores 
da Contabilidade Pernambucana”.

Durante toda a solenidade, estive-
ram presentes na mesa de honra: o 
contador José Gonçalves Campos 
Filho, que foi reconduzido à presi-
dência do CRCPE; o vice-presidente 
de Desenvolvimento Operacional 
do Conselho Federal de Contabili-

dade, Aécio Prado Dantas Júnior; a 
presidente da Academia Brasileira 
de Ciências Contábeis, Maria Clara 
Cavalcante Bugarim; o ex-presiden-
te do Conselho Federal de Contabi-
lidade, José Martonio Alves Coelho; 
o pró-reitor da Universidade Fede-
ral de Pernambuco (UFPE), Thiago 
Galvão; representando o Comando 
Geral do Exército, o tenente coronel 
Rômulo Nogueira Lucena; repre-
sentando as entidades contábeis 
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de Pernambuco, o presidente do SES-
CAP PE, Alberico Xavier de Moraes; 
representando a Fundação Brasileira 
de Contabilidade, a diretora de Ope-
rações, Sandra Elvira Gomes Santiago 
e o presidente da Folha de Pernam-
buco, Eduardo de Queiroz Monteiro.

De acordo com Campos, a atual gestão 
do CRCPE, tem como planejamento 
dar continuidade aos compromissos 
já assumidos. “Sinto-me honrado 
com a missão renovada de reassumir 
a gestão do Conselho Regional de 
Contabilidade de Pernambuco. 
Minhas responsabilidades nesta nova 
gestão são ainda maiores em função 
do expressivo resultado nas últimas 
eleições, onde obtivemos uma 

aprovação de 78% dos votos. Sou 
agradecido ao empenho e dedicação 
de cada um dos conselheiros”, afirmou. 
Maria Clara Bugarim, presidente da 
Abracicon, reiterou a importância 
das conquistas já garantidas por 
esta gestão e sobretudo sobre a 
união e dedicação da diretoria que 
agora inicia um novo ciclo. O vice-
presidente de Desenvolvimento 
Operacional do Conselho Federal de 
Contabilidade, Aécio Prado Dantas, 
também ressaltou o destaque de 
Pernambuco no sistema CFC/CRCs, 
elogiando os feitos da administração 
e a coesão dos conselheiros, ao elevar 
a classe contábil pernambucana 
promovendo, cada vez mais a sua 
valorização.

Premiação ‘O Caduceu’

Durante a cerimônia, o Prêmio ‘O 
Caduceu’, reiterou a importância em 
valorizar as atividades classistas e 
ainda homenageou quatro grandes 
nomes da contabilidade, além de uma 
entidade contábil e uma instituição de 
ensino, ambas pelo trabalho prestado 
às ciências contábeis.   O ex-presidente 
do Conselho Federal de Contabilidade 
(CFC), José Martonio Alves Coelho, foi 
um dos homenageados na categoria 
Personalidade. “Eu acho muito 
importante essa premiação, uma vez 
que valoriza aqueles profissionais 
que dedicam parte do seu tempo 
às entidades e abraçam a profissão 
com muito amor representando a 
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Contabilidade. É de grande valor o 
CRCPE promover esse momento para 
homenagens”, pontuou. 

Francisco Galvão Barreto 
Pinho, presidente da Academia 
Pernambucana de Ciências Contábeis 
(APECICON), e Ana Paula Bandeira de 
Melo Valença, diretora da Faculdade 
de Ciências Contábeis do Recife 
(FACCOR), - entidade e IES agraciadas-, 
enalteceram a importância de celebrar 
o trabalho de todos os acadêmicos 
que contribuem no desenvolvimento 
da contabilidade local. Na opinião do 
homenageado João Lopes da Cruz 
Neto, a contabilidade se adaptou 
às mudanças dos tempos atuais. “A 
Contabilidade é uma profissão que 

está em todo o mundo, usando os 
mesmos procedimentos, a mesma 
metodologia, os mesmos princípios. 
Isso é o que caracteriza o nosso 
fortalecimento mesmo diante da 
evolução tecnológica”, comentou, 
acrescentando: “Eu também sempre 
acreditei na transparência, que é uma 
das funções nobres da contabilidade 
desde o início, quando foi considerado 
a nível mundial um órgão que era 
encarregado de controlar as finanças, 
as riquezas das nações.”

Representando a presença contábil 
no interior de Pernambuco, Maria 
Leonor da Silva, uma das agraciadas, 
comentou sobre o evento e elogiou a 
atuação dos conselheiros em diversos 

locais. “Eu tenho 41 anos de registro 
e vejo que o serviço desse Conselho 
é fantástico. Inclusive a diretoria que 
foi reeleita hoje fez e faz um trabalho 
pelo interior de Pernambuco que 
eu nunca vi antes. Rota Contábil, 
palestras e vários seminários. Sempre 
contribuindo para o engrandecimento 
da nossa categoria que está distante 
da capital.” A contadora Márcia Ferreira 
Neves, também homenageada, 
agradeceu em nome de todos os 
profissionais: “Foi uma grande honra 
participar do Prêmio O Caduceu, que 
valoriza os profissionais contábeis. 
Nós só temos a contribuir e aprender 
um com os outros. Na verdade é um 
prêmio compartilhado, não é um 
prêmio único, é de todos.”
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Saiba mais sobre a gestão 
do CRCPE:

• Foi responsável por dobrar a 
quantidade de cursos e treinamentos 
oferecidos;

• Na Câmara de Administração 
e Finanças, foi responsável pelo 
acompanhamento do orçamento 
do CRCPE, aumentando as receitas e 
reduzindo custos, fechando o exercício 
de 2017 com um expressivo superávit;

• Conquistou uma cadeira no Fórum 
das Micro Empresas do Estado de 
Pernambuco;

• Garantiu, através de reunião com 
presidentes do sistema CFC/CRCs, 
o direito de realizar o XII ENMC 
– Encontro Nacional da Mulher 
Contabilista, em 2019, no estado de 
Pernambuco;

• Pretende ampliar os programas 
de qualificação profissional, com o 
objetivo de atualizar e expandir os 
conhecimentos e competências dos 
profissionais;

• Ampliar os programas de 
interiorização da classe contábil, 
aproximando o profissional de 
contabilidade do interior ao conselho. 

Matéria de capa

Juramento de Posse
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Sobre O Caduceu:

• O Caduceu é representado por um bastão 
entrelaçado com duas serpentes, onde, 
na parte superior, há duas asas pequenas 
e um elmo alado. Antigamente era usado 
pelos romanos como símbolo do equilíbrio 
moral e da boa conduta. O bastão expressa 
poder; as duas serpentes, a sabedoria; 
as asas, a diligência e o elmo simboliza 
pensamentos elevados. 

• O Prêmio, criado em 2004, tem o impor-
tante papel de valorizar a classe contábil 

e reconhecer o mérito do 
trabalho dos profissionais 
através de homenagens 
nas categorias Personali-
dade, Profissional, além 
de Entidade e Institui-
ção de Ensino Superior 
(IES). 

Presidente do CRCPE entrega certificado de Posse aos Conselheiros. 
Na foto, Alberto Nogueira Ferreira

Discurso da presidente da Academia Brasileira de Ciências Contábeis, 
Maria Clara Cavalcante Bugarim

Momento de Confraternização
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Momentos O Caduceu 2018

Matéria de capa

Presidente do CRCPE recebe 
o certificado de Posse

Agraciado João Lopes da Cruz Neto Agraciado José Martonio Alves Coelho

Agraciada Maria Leonor da Silva Agraciada Márcia Ferreira Neves

Francisco Galvão Barreto Pinho, presidente da Academia 
Pernambucana de Ciências Contábeis (Apecicon) recebe o 
prêmio na categoria Entidade de Classe de Maria Clara Bugarim, 
presidente da Academia Brasileira de Ciências Contábeis 
(Abracicon)

Ana Paula Bandeira de Melo Valença, diretora da Faculdade 
de Ciências Contábeis do Recife (Faccor) recebe o prêmio na 
categoria Instituição de Ensino Superior de Aécio Prado Dantas 
Junior, o vice-presidente de Desenvolvimento Operacional do 
Conselho Federal de Contabilidade
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Editorial

Visão CRCPE

José Gonçalves
Campos Filho,
Presidente do CRCPE

O ano de 2018 já se iniciou como um 
momento repleto de prospecção 
para novos projetos.      A esperança 
em manter a classe contábil 
pernambucana unida em seus 
objetivos, a perseverança em levar 
sempre o melhor na profissionalização 
daqueles que compõem o nosso 
quadro, além do plano de levar cada 
vez mais os nossos profissionais a 
importantes esferas da sociedade e do 
governo; são alguns dos pontos que 
continuam em meu planejamento 
enquanto presidente do Conselho 
Regional de Contabilidade de 
Pernambuco (CRCPE). 

Com a respeitável tarefa de dar 
continuidade a gestão já iniciada, 
tenho muito que agradecer e 
aprender com os profissionais que 
me acompanham e que escrevem 
todos os dias a história desta entidade. 
Com muita competência, espírito 
de equipe, determinação e trabalho 
árduo; trabalhadores e colaboradores 
transmitem o desejo único de sempre 
fazer deste Conselho um lugar 
melhor, onde prosperam o amor pela 
Contabilidade e a qualidade em todos 
os serviços. 

Sinto-me honrado com esta missão 
renovada, quando percebo o quanto 
já fizemos e o quanto ainda podemos 
fazer, em relação aos desafios da 
classe contábil que atua na capital 
pernambucana ou dos integrantes 
que trabalham em busca de um 
espaço mais justo e qualificado no 
interior do estado. Uma certeza que 
tenho é de que as ações desenvolvidas 
pelo CRC até o momento devem 
ser continuadas, ao ritmo em que 
procuramos fazer desta profissão, uma 
das mais valorizadas e respeitadas; 
possibilitando também, a criação de 
um caminho de oportunidades para as 
novas gerações. 

Destaco algumas das principais ações 
realizadas nas áreas de Educação e 
Profissionalização, desenvolvidas 
pelo CRC ou com participação da 
entidade; além de Conquistas e 
Eventos: Encontro de delegados e 
representantes do CRCPE no interior 
de Pernambuco; Participação do 
Fórum Estadual das Microempresas 
e Empresas de Pequeno Porte de 
Pernambuco (Fempe);  Cursos do 
Programa de Educação Profissional 
Continuada (PEPC), no estado; 10º 
Encontro de Gestores Públicos e XIV 
Semana Contábil e Fiscal para Estados 
e Municípios (Secofem);  Solenidade 
do prêmio O Caduceu.
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CRCPE realiza 1ª reunião para gestão 2018/2019

Encontro reúne Delegados e representantes do CRCPE 

CRCPE apoia o III Encontro Doação Sem Dor 

No dia 17 de janeiro, o Conselho 
Regional de Contabilidade de 
Pernambuco reuniu pela primeira vez, 
em seu auditório, os seus conselheiros 
e colaboradores para a apresentação 
do Plano de Ação da gestão 2018/2019. 
O momento foi conduzido pelo 
presidente do CRCPE, contador José 
Gonçalves Campos Filho, e contou 
com a presença do Conselho Diretor 
e Conselheiros. Entre os assuntos 
da pauta estavam as iniciativas que 
darão sequência ao fortalecimento 
da Contabilidade Pernambucana para 
que 2018 seja um ano de avanços e 
grandes realizações.

No dia 30 de janeiro, delegados e 
representantes do CRCPE no interior 
do Estado, se reuniram na sede 
do Conselho, localizada na capital 
pernambucana, em uma manhã de 
prestação de contas das atividades 
desenvolvidas no segundo semestre 
de 2017.

Além da análise de tudo o que foi 
realizado nos últimos meses, foram 
traçadas novas metas para serem 
executadas até o fim de 2018.

O Conselho Regional de Contabilidade de 
Pernambuco (CRCPE), a Fundação Terra e a Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB –PE), promoveram 
no dia 21 de março, um café da manhã com troca 
de conhecimentos e responsabilidade social. Na 
ocasião, que aconteceu na sede da Federação das 
Indústrias de Pernambuco (Fiepe), foram debatidos 
assuntos como Imposto de Renda e também sua 
destinação social. Foi a oportunidade para oferecer 
um futuro digno para 900 crianças. Participaram 
das palestras Alexandre Moraes Rêgo, Receita 
Federal; Wilson Aquino, Receita Federal; e Bruno 
Moury Fernandes, OAB-PE. 

JAN - FEV - MAR 2018
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CRCPE participa de plenária do Fórum Estadual 
das Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte de Pernambuco (Fempe) 

CRCPE participa de Seminário do Sistema 
CFC/CRCs 

O presidente do CRCPE, contador 
José Campos, participou no dia 11 
de janeiro, da segunda plenária do 
Fórum Estadual das Microempresas 
e Empresas de Pequeno Porte de 
Pernambuco (Fempe), vinculado 
à Secretaria da Micro e Pequena 
Empresa, Trabalho e Qualificação do 
Governo de Pernambuco (Sempetq).
Realizado na sede da Federação das 
Indústrias de Pernambuco (Fiepe), 
no bairro de Santo Amaro, em Recife 
(PE), o encontro foi conduzido pelo 
secretário Alexandre Valença, que 
comandou as atividades, recebendo 
também o secretário Especial 
de Micro e Pequena Empresa do 
Governo Federal, José Ricardo Veiga.
 Durante a reunião, foi apresentada 
a minuta estadual da Lei da Micro e 
Pequenas Empresas, que está sendo 
elaborada com a colaboração dos 
participantes do Fórum Estadual 

Definir por quais caminhos o Sistema 
CFC/CRCs vai seguir no futuro foi 
o objetivo do Seminário de Gestão 
e Planejamento Estratégico do 
Sistema Contábil, que aconteceu de 
19 a 21 de fevereiro, em Brasília (DF). 

O seminário contou com a presença 
de José Campos, presidente do 
CRCPE, que esteve acompanhado 
dos seus vice-presidentes de: 
Câmara Técnica - Claudio Lino Lippi; 
Fiscalização - Jorge Luiz de Souza; 
Desenvolvimento Profissional -  
Francisco Galvão; Controle Interno 
- Roberto Vieira do Nascimento e 
Registro - Josemi Vieira.

O planejamento anterior, definido 
em 2008, cumpriu o seu ciclo em 

Participações CRCPE

da Micro e Pequena Empresa e 
Empresa de Pequeno Porte (Fempe), 
em parceria com o Sebrae. Para o 
presidente José Campos, “foi de 
grande importância, o governo do 
estado, ter incluído o CRCPE, numa 
cadeira no Fórum, pois a entidade 
participa do grupo de trabalho de 
Desoneração e Desburocratização, 
representando 16 mil profissionais 
em Pernambuco”. O CRCPE foi 
incluído como participante do Fempe 
em 2017, em um decreto assinado 

pelo governador de Pernambuco, 
Paulo Câmara.

Fempe-PE
Criado em 2008, o Fempe-PE passou 
a ser gerido pela Sempetq em 2014, 
e vem reunindo representantes 
de micro e pequenas empresas e 
entidades do governo estadual, para 
cumprir seu papel governamental 
de garantir tratamento diferenciado 
e favorecer o desenvolvimento dos 
pequenos negócios no Estado.

2017. Durante os três dias de 
seminário, foram levantados dados 
e elementos do cenário atual que 
contribuíram para análises de 
projeções futuras para a profissão, 

a fim de ajudar a construir a nova 
missão institucional, a visão e os 
valores que conduzirão as ações e 
projetos do Sistema CFC/CRCs na 
próxima década.
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Presidente do CRCPE participa da posse solene da 
nova Diretoria e conselheiros do CFC 

CRCPE oferece 
capacitações sobre 
IRPF e Doação ao 
Fundo para Infância 
e Adolescência 

CRCPE participa da 
posse do CRCSP 

O presidente do CRCPE, José Gonçalves 
Campos Filho, participou em 21 de 
fevereiro da posse solene do Conselho 
Federal de Contabilidade (CFC) no 
Centro Empresarial de Confederação 
Nacional do Comércio (CNC). A diretoria 
do CFC cumprirá o mandato em 2018 
e 2019. Já os conselheiros, que foram 
eleitos em novembro de 2017, terão 
mandato de quatro anos – 2018/2021.
Zulmir Breda, que foi eleito pelo 
Plenário do CFC, no dia 3 de janeiro, 
terá grandes desafios nesses dois anos 
de gestão. Um deles é manter forte o 
Conselho Federal e os 27 Conselhos 
Regionais de Contabilidade, que 
integram o Sistema CFC/CRCs, para 

José Campos, presidente do CRCPE e Claudio Lippi, vice-presidente 
de Câmara Técnica, participaram no dia 23 de fevereiro da prestigiada 
solenidade de posse da presidente do Conselho Regional de 
Contabilidade de São Paulo (CRCSP), Marcia Ruiz Alcazar.

A solenidade de posse contou com a presença de vários líderes da 
contabilidade nacional, como o presidente do Conselho Federal 
de Contabilidade, Zulmir Ivânio Breda, e de inúmeras autoridades 
locais, como o prefeito de São Paulo, João Dória Jr.

O primeiro discurso foi proferido pelo ex-presidente do CRCSP, 
Gildo Freire de Araújo (gestão 2016 – 2017), que afirmou que “neste 
dia, tenho o sentimento de dever cumprido na missão de valorizar 
a profissão e os profissionais da contabilidade”. Ele agradeceu, 
também, aos conselheiros, delegados e colaboradores do CRCSP, 
que atuaram com dedicação durante seu mandato. Conselheira do 
CRCSP desde 2006, Marcia agradeceu aos presidentes do Conselho 
que a antecederam e comentou: “Valorizamos nossos antecessores, 
os caminhos por eles trilhados e os êxitos alcançados. Todavia, ao 
mesmo tempo em que colhemos os frutos desse trabalho, plantamos 
novas sementes para aqueles que virão. Queremos contribuir para 
que o profissional tenha orgulho de pertencer ao CRCSP.”

O CRCPE promoveu a palestra “IRPF e Doação 
ao Fundo para Infância e Adolescência”. Dessa 
vez, a capacitação foi realizada no interior em 
Garanhuns, em 2 de março; além de Salgueiro 
e Araripina no dia 7.  Luiz Gonzaga Ventura 
Leite Junior, delegado da Receita Federal do 
Brasil (RFB), em Caruaru, foi o escolhido para 
ministrar o tema e aproveitou o momento 
para esclarecer as dúvidas dos presentes.

que a profissão seja cada vez mais 
valorizada. 

“O objetivo principal é sempre termos 
como foco a inclusão de todos os nossos 

profissionais nas oportunidades, por 
meio do desenvolvimento profissional, 
elevando cada vez mais a qualidade 
dos serviços prestados ao mercado”, 
afirmou Zulmir.

JAN - FEV - MAR 2018
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A Importância das Entidades em prol da 
Sociedade e seus Segmentos 

Na sociedade civil em que vivemos 
as entidades de classe exercem papel 
de relevante importância para os 
segmentos que representam, uma 
vez que funcionam como voz ativa 
manifestando e exigindo melhores 
oportunidades para seus filiados; a 
fim de que possam se desenvolver 
com mais eficiência, sustentabilidade 
e capacidade produtiva, gerando 
riquezas, empregos e renda. 

Neste contexto, as entidades de classe 
dos segmentos das empresas de 
serviços contábeis e de assessoramento, 
perícias, informações e pesquisas, 
têm se tornado de suma importância 
pela ampla representatividade na luta 
incansável por melhorias e benefícios 
para seus associados, bem como pelas 
conquistas obtidas ao longo dos anos.  
 
O associativismo é atualmente o 
melhor caminho a seguir em busca de 
cidadania, respeito e desenvolvimento, 
vez que as entidades de classe 
exercem um papel de conscientização 
e fiscalização dos interesses dos seus 
associados e da coletividade. É a 
defesa dos direitos do cidadão e do 
profissional, sempre em alerta e em 
movimento, em prol da sociedade!
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CFC (Conselho Federal de Contabilidade 
(criado pelo Decreto-Lei nº 9.295/1946) – 
Conta com um representante de cada Estado 
e do Distrito Federal, cuja finalidade precípua 
é orientar, normatizar e fiscalizar o exercício da 
profissão contábil por intermédio dos Conselhos 
Regionais de Contabilidade (CRCs).  
 
CRC (Conselho Regional de Contabilidade) 
- Em Pernambuco, a entidade realiza o registro e 
a fiscalização da profissão contábil. Seu principal 
objetivo é proteger a sociedade e zelar pela 
categoria contábil. Sua representatividade 
foi conquistada através dos anos, mediante 
a manutenção de uma postura ética e 
comprometida com a evolução da categoria. 
Possui subsedes (Caruaru e Petrolina) e também 
delegacias e delegados em vários municípios do 
estado. 

FENACON - Federação Nacional das 
Empresas de Serviços Contábeis e das 
Empresas de Assessoramento, Perícias, 
Informações e Pesquisas – Conta com 
37 sindicatos distribuídos pelo País e atua 
diretamente no combate à alta carga tributária, 
na diminuição da burocracia e na geração de 
mais empregos, além de lutar por políticas 
públicas que garantam mais desenvolvimento às 
empresas brasileiras.  

SESCAP-PE - Sindicato das Empresas de 
Serviços Contábeis e das Empresas de 
Assessoramento, Perícias, Informações e 
Pesquisas -  representa as empresas de serviços 
em Pernambuco. Defende os Interesses jurídicos 
e legislativos de seus representados. Oferece e 
patrocina aos seus associados e parceiros 
diversas vantagens como eventos 
e treinamentos.  

ABRACICON (Academia Brasileira de Ciências 
Contábeis) - Entidade fundada em novembro de 
1980; composta por 80 acadêmicos, cuja missão é 
promover, divulgar e estimular o desenvolvimento 
e conhecimento filosófico, científico e tecnológico. 
Realiza e participa de eventos que objetivam 
promover e honrar a memória das entidades 
contábeis.  

APECICON (Academia Pernambucana de 
Ciências Contábeis). – Entidade fundada em 27 
de agosto de 1977; composta por 40 acadêmicos 
Apresenta os mesmos objetivos da ABRACICON em 
âmbito estadual.

IBRACON (Instituto dos Auditores 
Independentes do Brasil) - Visa o 
reconhecimento como órgão representativo de 
interesses políticos, profissionais e educativos da 
categoria, no intuito de salvaguardar os padrões 
de excelência em contabilidade e auditoria 
independente. Possui sedes regionais. 

ACCAPE (Associação dos Contabilistas de 
Caruaru e Agreste de Pernambuco) - Com 
sede em Caruaru, criou espaço e oportunidades 
para os estudantes de contabilidade, mediante 
associação à rede de serviços oferecida. Possui 
como associados contadores, técnicos em 
contabilidade e estudantes.  

Além destas, outras entidades de classe como 
SINDICON - PE (Sindicato dos Contabilistas de Per-
nambuco), APJEP (Associação de Peritos Judiciais 
do Estado de PE), ASCONT - Associação Santacru-
zense de Contabilistas, CNPL (Confederação Na-
cional das Profissões Liberais, AUDIBRA (Instituto 
de Auditores Internos do Brasil), IFAC (Federação 
Internacional de Contadores) e AIC (Associação 
Interamericana de Contabilidade) compõem o sis-
tema do segmento contábil. 

Entidades que formam o sistema do segmento contábil e suas respectivas áreas de atuação:

Por Geraldo Queirós. Empresário da 
contabilidade, fundador do SESCAP-PE, ex-
presidente da APECICON e ex-conselheiro 
do CRCPE. Detentor da Medalha do Mérito 
Contábil 2005 (CRCPE), foi premiado pela 
FENACON como Empresário Contábil da 
Região Nordeste em 2011 e agraciado 
com o prêmio O Caduceu em 2012 pelo 
CRCPE. Atualmente é diretor da FENACON, 
conselheiro do SENAC Nacional.
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Uma visão sobre o cenário da classe contábil no 
interior de Pernambuco e os novos desafios 
Entrevista com o delegado da subsede do CRCPE em Caruaru, Bruno 
Tavares de Santana

Bruno Santana
Natural de Carpina – PE. Mudou-se com 
a família para Caruaru quando tinha 6 
anos, onde reside atualmente. Formado 
em Ciências Contábeis pela Universidade 
Estadual da Paraíba, posteriormente 
participou do Programa Contabilizando 
o Sucesso, e tem MBA em Gestão em 
Negócios pela Universidade do Vale do 
Ipojuca (Unifavip). Começou a carreira 
trabalhando na iniciativa privada, onde 
atuou por aproximadamente 4 anos. No 
ano de 2005 abriu sua empresa contábil 
de forma autônoma, e em 2007 junto 
com outros dois sócios, fundou a MBR 
Contabilidade e Consultoria, na qual é 
diretor até hoje. 

1 – Como o Sr enxerga o 
cenário contábil no interior de 
Pernambuco? Quais os desafios 
e as oportunidades vividas no 
momento?

Bruno: Focando essa questão à área 
geográfica em que atuo (o agreste 
pernambucano), vemos que o mercado 
contábil ainda encontra-se propício ao 
crescimento. A informalidade porém, 
é alta, visto que a fiscalização dos 
órgãos competentes é ainda mais 
rigorosa na região metropolitana.  
Os líderes das empresas contábeis 
que se estabeleceram no interior, 
também vêm investindo em 
qualificação profissional, na melhoria 
da infraestrutura, além de se organizar 
enquanto classe a fim de estarem aptos 
para acompanhar esse crescimento. 

2 – Quais as contribuições da gestão 
atual do CRCPE para o profissional 
do interior? 

Bruno: As contribuições são várias, 
destaco a fiscalização do exercício 

da profissão, a melhoria da estrutura 
nos espaços para atendimento 
do profissional, seja nas subsedes, 
delegacias ou representações; 
inclusive com a abertura de novos 
endereços. A interiorização dos cursos 
de capacitação também era uma 
demanda antiga dos profissionais do 
interior que se sentiam desprestigiados 
por ter que viajar até a capital para 
participar de um curso. Hoje temos a 
realização do projeto Rota Contábil, 
que tem desempenhado seu papel 
de estreitar a relação entre a sede 
e as demais unidades do conselho 
espalhadas pelo estado.  

3- Conte um pouco sobre os 
principais projetos para 2018 e 
2019.

Bruno: Para o próximo biênio, acredito 
que o aprofundamento de ações 
enriquecedoras como o Rota Contábil 
tem muito a contribuir. Também é 
preciso continuar a busca incessante 
na aproximação entre o conselho e 
os profissionais e, em especial, dos 

estudantes e recém-formados. O 
estreitamento desses laços entre todos 
que compõem a contabilidade é de 
alta relevância. 

4 – Como tem sido a atuação do 
Desenvolvimento Profissional do 
CRCPE em sua região?

Bruno:  Em 2018, realizamos 12 eventos 
em nossa subsede, o que é um recorde 
no número de eventos. As avaliações 
dos profissionais que participaram nos 
dizem que estamos no caminho certo 
na escolha dos temas, na qualidade 
dos instrutores e do material de apoio 
que disponibilizamos.  Tudo isso só 
aumenta nossa responsabilidade. 
Sabemos que devemos melhorar esses 
números para 2018 e 2019.

JAN - FEV - MAR 2018
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Doação com dedução no imposto de renda 

Menos da metade dos contribuintes pernambucanos enviou a declaração do IR

Imposto de Renda: presidente José Campos concede 
entrevista sobre o assunto ao Jornal do Commercio

A menos de um mês para o 
fim do prazo do acerto de 
contas com o leão, menos de 
um quarto dos contribuintes 
pernambucanos enviaram 
suas declarações do Imposto 
de Renda (IR). No estado, 
a expectativa da Receita 
Federal é de receber 830 mil 
declarações este ano, mas 
até a segunda-feira(02/04), 
apenas 200 mil tinham sido 
transmitidas.

O mesmo cenário se repete em 
todo o País. Conforme dados 

O presidente do Conselho 
Regional de Contabilidade 
de Pernambuco (CRCPE), 
José Campos, esclareceu 
dúvidas sobre a declaração 
do Imposto de Renda 
Pessoa Física 2018 (IRPF), 
e trouxe impressões como 
profissional da área contábil 
aos leitores do Jornal do 
Commercio. A entrevista foi 
publicada no dia 04 de abril 
no JC online, pela editoria 
de Economia do jornal. 
Confira agora a matéria na 
íntegra:
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Doação com dedução no imposto de renda 

da própria receita, do total estimado em 
28,8 milhões de declarações, apenas sete 
milhões foram enviadas até o início de 
abril. O prazo para envio das declarações 
do IR 2018 vai até o dia 30 de abril. Quem 
se adianta, e envia as declarações com 
antecedência, geralmente é beneficiado 
na hora da restituição, já que passa a 
ser restituído, caso tenha direito, num 
período mais curto. 

“Não é incomum o adiamento do envio, 
mas, este ano, percebemos que as pessoas 
estão mais descansadas. Muitos clientes 
ainda não nos procuraram. Realmente, 
quem faz logo e transmite recebe nos 
primeiros meses a restituição. Já quem 
deixa para última hora precisa estar atento 
à necessidade de manter as informações 
e documentos completos. Muitos 
comprovantes, como o das despesas com 
saúde, dependem do envio por parte das 
empresas, e essas solicitações, quando 

feitas em último caso, podem não chegar 
em tempo hábil”, diz o presidente do 
Conselho Regional de Contabilidade de 
Pernambuco, José Campos.

Está obrigado a apresentar a 
declaração anual aquela pessoa que, 
no ano-calendário de 2017, recebeu 
rendimentos tributáveis com soma 
superior a R$ 28.559,70. Em relação à 
atividade rural, a receita bruta para 
declaração deve ter valor superior a R$ 
142.798, 50. Quem passou a ter posse ou 
propriedade de bens ou direitos, inclusive 
terra nua, de valor superior a R$ 300 mil, 
também fica obrigado a declarar. Este 
ano, além da inclusão de informações 
complementares relacionadas a alguns 
tipos de bens, passa a ser obrigatória a 
informação do CPF para dependentes 
a partir dos oito anos. As deduções 
com dependentes estão limitadas a R$ 
2.275,08 por dependente e as despesas 

com educação têm limite individual 
anual de R$ 3.561,50. A pessoa física, 
caso constate que cometeu erros 
na declaração já entregue poderá 
apresentar a declaração retificadora 
pela internet. Informando o número do 
recibo de entrega da última declaração 
entregue com erros.

MULTA

A Declaração após o prazo pode 
ser apresentada, via internet, pelo 
Programa Gerador de Declaração 
do IRPF ou pelo app Meu Imposto de 
Renda. Também é possível entregar a 
declaração nas unidades da Receita 
Federal, por mídia removível (ex: Pen 
Drive ou CD). Os contribuintes que 
perderem o prazo estarão sujeitos ao 
pagamento de multa mínima de R$ 165, 
74 e máxima de 20% do imposto devido. 



CRC responde

Março acabou e não pude 
pagar minha Anuidade. 
E agora, como regularizo 
minha situação?

De acordo com a Resolução, a anuidade 
integral, paga após 31 de março, terá seus 
valores atualizados, mensalmente, pelo IPCA 
e será acrescida de multa de 2% e juros de 
1% ao mês. Mas você ainda pode realizar o 
pagamento. Seu boleto pode ser emitido 
através do site: www.crcpe.org.br ou, se você 
tiver conta no Banco do Brasil, pode acessar 
através da opção boletos impressos do seu 
extrato. 

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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Conselho Regional de Contabilidade 
de Pernambuco
Presidente José Gonçalves Campos Filho

Vice-Presidentes
Administração e Finanças: Maria Dorgivânia 
Arraes Barbará
Controle Interno:  Roberto Vieira do Nascimento
Fiscalização: Jorge Luiz de Souza
Registro: Josemi Sidney Barbosa Vieira
Desenvolvimento Profissional: Francisco de 
Assis Galvão Barreto Pinho
Câmara Técnica: Claudio Lino Lippi

Conselheiros Efetivos:

Contadores
Arnaldo Antonio Duarte Ribeiro
Claudio Lino Lippi
Fábio Firmino Cabral
Francisco de Assis Galvão Barreto Pinho
Gilberto Bagaiolo Contador
Jorge Luiz de Souza
José Gonçalves Campos Filho
Márcio Henrique Barbosa Maciel de Sousa
Marcos José Campos de Alcantara
Maria Dorgivânia Arraes Barbará
Raimundo Nonato Farias
Rinaldo Remigio Mendes
Roberto Vieira do Nascimento

Técnicos em Contabilidade
Joana Dark Nascimento de Lima
Josemi Sidney Barbosa Vieira
Maria Celia Duarte de Souza Melo
Maria de Lourdes Gama Moares
Paulo Fernando do Nascimento

Conselheiros Suplentes:

Contadores
Alberto Nogueira Ferreira
Cleto Gilberto Leite de Siqueira
Cybelle Greice Ramos Galvão de Farias
Eduardo Carlos Pessoa de Amorim
Erico Xavier de Moares Pinto
Fabio de Oliveira Lima
Geraldo José Moura de Almeida Braga
João Eudes Bezerra Filho
Marcelo Lins e Silva
Marco Antonio Granha
Maria Alciene Oliveira de Araujo
Maria do Socorro Duarte Martins
Paulo Cezar Ferreira de Souza
Rodrigo Lucena de Queirós
Sabrina Gomes Santos de Lacerda
Walter Wilson Henrique de Souza

Técnicos em Contabilidade
Emanuel Rodrigues de Santana 
Lucileide da Silva Gomes

R E C E I T A S   2 0 1 8

DESCRIÇÃO ORÇAMENTO 1º Trimestre ACUMULADO

jan/18 fev/18 mar/18 Total

Receitas Correntes  8.613.616,00  2.739.024,80  655.608,62 531.487,12  3.926.120,54 

Contribuições  7.282.273,00  2.620.186,81  538.372,89  369.854,01  3.528.413,71 

Exploração de Bens e Serviços  365.213,00  16.646,51  29.391,64  52.767,54  98.805,69 

Financeiras  738.114,00  87.757,54  71.366,04  85.186,70  244.310,28 

Transferências  98.415,00  -    -    -    -   

Outras Receitas Correntes  129.601,00  14.433,94  16.478,05  23.678,87  54.590,86 

Receitas de Capital  5.000.000,00  -    -    6.171,60  6.171,60 

Operações de Créditos Internas  5.000.000,00  -    -    -   

Transferências de Capital  -    -    -    6.171,60  6.171,60 

T O T A L  13.613.616,00  2.739.024,80  655.608,62  537.658,72  3.932.292,14 

D E S P E S A S   2 0 1 8

DESCRIÇÃO ORÇAMENTO 1º Trimestre ACUMULADO

jan/18 fev/18 mar/18 Total

Despesas Correntes  8.671.616,00  1.022.867,93  493.937,28  675.080,51  2.191.885,72 

Pessoal e Encargos  3.560.861,62  235.633,73  256.673,87  247.206,86  739.514,46 

Uso de Bens e Serviços  3.203.954,38  196.403,30  104.853,89  295.603,86  596.861,05 

Financeiras  143.960,00  17.638,73  9.884,80  38.145,65  65.669,18 

Transferências Correntes  2.000,00  -    -    -    -   

Tributárias e Contributivas  1.673.640,00  571.717,01  119.514,88  92.237,22  783.469,11 

Outras Despesas Correntes  87.200,00  1.475,16  3.009,84  1.886,92  6.371,92 

Despesas de Capital  4.942.000,00  -    -    -    -   

Investimentos  4.942.000,00  -    -    -    -   

T O T A L  13.613.616,00  1.022.867,93  493.937,28  675.080,51  2.191.885,72 

T O T A L
ORÇADA 13.613.616,00
ACUMULADA 3.932.292,14

Receita Orçada  
R$ 

13.613.616,00  
100% 

Receita 
Realizada R$ 
3.932.292,14   

28,88% 
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RECEITA - Orçada x Realizada
JANEIRO - MARÇO/2018

T O T A L
ORÇADA 13.613.616,00
ACUMULADA 2.191.885,72
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jan/18 fev/18 mar/18
R E C E I T A S   2 0 1 8 2.739.024,80 655.608,62 537.658,72 - - -
D E S P E S A S   2 0 1 8 1.022.867,93 493.937,28 675.080,51 - - -

Receitas x Despesas 
JANEIRO - MARÇO/2018

Execução Orçamentária - 1º Trimestre 2018


