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CRC  Notícias
XII ENMC promoveu união da classe 
contábil, empoderamento feminino e troca 
de conhecimento

O XII Encontro Nacional da Mulher 
Contabilista (ENMC) foi realizado du-
rante três dias repletos de muita troca 
de experiência, conhecimento e no-
vidades da área contábil, no Enotel 
Resort & SPA, em Porto de Galinhas, 
litoral pernambucano. O ENMC foi 
realizado de 11 a 13 de setembro, 
mantendo a tradição de grande 
evento da contabilidade brasileira. 
Responsáveis por sua realização, o 
Conselho Regional de Contabilidade 
de Pernambuco (CRCPE) e o Conse-
lho Federal de Contabilidade (CFC), 
contaram com a organização da Aca-
demia Pernambucana de Ciências 
Contábeis (Apecicon).

 O tema escolhido para esta edição foi 
“Empreendedorismo, Inovação e Sen-
sibilidade: Conduzindo Revoluções”.
“O Encontro Nacional da Mulher Con-
tabilista é um evento criado para for-
talecer a participação feminina no 
cenário da contabilidade brasileira, 
que, há 30 anos atrás era um cenário 
de predominância masculina. Hoje, 
vemos o forte crescimento da mulher 
contabilista no cenário nacional”, co-
mentou o presidente do CRCPE, José 
Campos, que complementou com um 
agradecimento: “Queria demonstrar 
a minha satisfação com a realização 
deste evento. É uma honra estar re-
cebendo aqui 1.600 profi ssionais da 

contabilidade brasileira. Me sinto feliz 
e honrado por poder desenvolver esta 
edição do ENMC em Pernambuco.”

Palestraram, nesta edição, profi ssio-
nais de Pernambuco, de todo o Brasil 
e internacionais, com temas diversos, 
momentos de conversa com o públi-
co e descontração. Este foi um even-
to que celebrou a mulher contabilista 
multifacetada, mostrando que ela 
pode ocupar os diversos espaços no 
mercado de trabalho e na sociedade. 
Com apresentações como Lucy Alves, 
Trio forró pé de serra, Banda de Pífa-
nos, Galo da Madrugada e Jessier Qui-
rino, os participantes ainda puderam 
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fazer uma imersão nas características 
da tradição nordestina e descobrir um 
novo universo cultural.

O primeiro ENMC foi realizado no Rio 
de Janeiro (1991), passando por Sal-
vador (1992), Belo Horizonte (2003), 
Aracaju (2005), Florianópolis (2007), 
Vitória (2009), Caldas Novas (2011), 
Santos (2013), Foz do Iguaçu (2015) 
e Gramado (2017). “Quase 30 anos 

depois do início do movimento das 
mulheres contabilistas, vocês ven-
ceram desafios, quebraram barreiras 
e, hoje, representam 43% da classe 
contábil. Agora, as metas são outras e 
precisamos da expressividade femini-
na no empreendedorismo”, comentou 
Zulmir Breda, presidente do Conse-
lho Federal de Contabilidade (CFC). E 
acrescentou, dirigindo-se ao público 
presente no evento: “Lugar de mulher 

é onde ela quiser estar. E, em nossa 
classe, vamos trabalhar para que elas 
sempre estejam em posições de des-
taque.”

O presidente da IFAC (International 
Federation of Accountants), In-Ki Joo, 
comentou sobre a escolha de Pernam-
buco como palco para o ENMC: “Uma 
das vistas mais bonitas que tive aqui 
foi na cidade de Olinda. Eu acredito 

Grupo de Xaxado Cabras de Lampião iniciou a noite com muita dança e 
tradição nordestina. 

A paraibana Lucy Alves cantou o hino nacional com um arranjo regional
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que, entre as memórias inesquecíveis, 
posso citar a bondade e a generosidade 
das pessoas daqui.” In-Ki Joo ainda res-
saltou a importância do jovem na con-
tabilidade: “Ao escolher ser contador, 
ganhamos uma missão muito relevante 
frente ao desenvolvimento das econo-
mias de nossas nações. E precisamos 

de força, resiliência e transparência 
para desempenharmos o nosso pa-
pel. E nada melhor para a constru-
ção do futuro do que ouvirmos os 
jovens.”

A presidente da Academia Brasi-
leira de Ciências Contábeis (Abra-
cicon), Maria Clara Bugarim, rela-
tou que, realizar o ENMC, é uma 
emoção contínua. “É sempre uma 
emoção a cada edição do Encontro. 
Nós temos a consciência de que 
precisamos continuar fomentando 
a participação da mulher contabi-
lista de uma forma mais ativa na 
profissão contábil, e, principalmen-
te, na sua liderança.” A presidente 
complementou: “Hoje comemora-
mos um feito importante, que é ter 
sete mulheres em presidências dos 
regionais, além de conselheiras e 
vice-presidentes. Todo esse movi-
mento acontece para que chame-
mos a mulher a abraçar a sua pro-
fissão e continuar trabalhando para 
o fortalecimento dela”, concluiu.

Dorgivânia Arraes, presidente da 
Comissão da Mulher Contabilista 
em Pernambuco e vice-presidente 
de Administração e Finanças do 

CRCPE, comentou: “O XII ENMC emo-
cionou a todos os participantes, ao 
debater temas inovadores do universo 
contábil, como o Compliance e gover-
nança, relato integrado, cultura inclu-
siva e os desafios da Ciência Contábil 
frente à inovação tecnológica. É de 
extrema importância reconhecer a mu-
lher na profissão, na liderança e no em-
preendedorismo, pois isso ratifica a sua 
importância na política institucional 
das organizações.”

Também estiveram presentes durante o agradeci-
mento, os conselheiros do CFC e ex-presidentes do 
CRCPE, Geraldo Batista e José Eraldo . 

In-Ki Joo, presidente da IFAC (International Federa-
tion of Accountants)

Presidente do 
CRCPE realizou 
agradecimento 
à presidente da 
Abracicon
O presidente do CRCPE, José Campos, 
em encontro com a presidente Maria 
Clara Bugarim, da Academia Brasilei-
ra de Ciências Contábeis (Abracicon), 
realizou um agradecimento por sua 
participação no XII Encontro Nacional 
da Mulher Contabilista (ENMC). Na oca-
sião, Campos agradeceu Maria Clara 
por ter acreditado na capacidade de 
Pernambuco em realizar o ENMC, por 
sua liderança e empolgação na condu-
ção do evento.

Participantes do ENMC, representando Pernambuco, no estande do CRCPE

Conselho diretor do CRCPE
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Visão CRCPE

Concluímos o terceiro trimestre de 2019 
com sucesso maior do que esperáva-
mos. A primeira parte deste ano foi mar-
cada pela reunião da classe contábil, 
pela troca de experiências, pela promo-
ção do conhecimento e pela busca de 
fazer, sempre o melhor, pelos profissio-
nais de Pernambuco. 

O CRCPE realizou o XII Encontro Nacio-
nal da Mulher Contabilista, o evento 
que mais ansiávamos e que nos rendeu 
momentos que recordaremos sempre. 
A abertura do ENMC foi a concretização 
de um sonho, pois os contabilistas, estu-
dantes e convidados puderam conhe-
cer melhor a nossa tradição pernambu-
cana, o nosso jeitinho de receber quem 
chega por aqui e a força da mulher con-
tabilista.

Foi uma noite que reuniu sotaques, cul-
turas, histórias, do Brasil e além, em prol 
da nossa profissão e do fortalecimento 
da mulher contabilista. Os dias que se 
seguiram foram de puro conhecimen-
to, com palestras, debates e trocas, que 
fizeram todo o público se engajar em 
novas formas de conquistar o mercado, 
de contribuir com a sociedade e de bus-
car um futuro melhor. 

Também ressalto a importância da Pa-
lestra Magna. Um momento em que 
refletimos sobre as transformações da 
nossa profissão, dos novos desafios e 
em que recebemos palestrantes de 
renome, com o objetivo de trazer o 
melhor da educação para uma plateia 
sempre animada. 

E, para reservar do futuro, o melhor para 
os profissionais pernambucanos, per-
manecemos, enquanto representantes 
e membros deste conselho, acom-
panhando as obras da nova sede do 
CRCPE, que está sendo construída no 
bairro do Prado, no Recife. As obras en-
contram-se no primeiro pavimento do 
prédio, que terá cinco no total, e deve 
oferecer  conforto e toda a estrutura que 
o profissional merece. 

José Gonçalves Campos Filho, 
Presidente do CRCPE

O presidente do Conselho Regional de 
Contabilidade de Pernambuco (CRCPE), 
José Campos, participou, no dia 24 de 
setembro, da palestra “Junta Digital”, 
realizada pela Junta Comercial de 
Pernambuco (Jucepe), como parte da 
programação da “Semana do Contador”.

Durante a semana foram realizadas 
várias palestras abordando temas 
ligados à contabilidade. Também 
participaram do momento, Taciana 
Bravo, presidente da Junta Comercial e 
Ítalo Mendes, presidente do SESCAP-PE.

Presidente do CRCPE 
participou da Semana do 
Contador, na Jucepe

Presidente do CRCPE 
participou de reunião na FIEPE 
O presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Pernambuco 
(CRCPE), contador José Campos, participou, no dia 5 de setembro, de 
reunião na Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (FIEPE). Em 
pauta, esteve a antecipação do prazo do ICMS Fronteira para o dia 20 deste 
mês; formalizada através de documentos que serão entregues ao secretário 
da Fazenda de Pernambuco. 

Na ocasião, ainda estiveram presentes representantes das seguintes 
entidades: Fiepe, Fecomércio, Femicro, Federação da Agricultura, Aspa, 
SESCAP-PE, Associação dos Supermercados, Fórum das ME; além do 
deputado estadual Antônio Moraes.

Presidente do SESCAP-PE, Ítalo Mendes; presidente 
da Jucepe, Taciana Bravo; e presidente do CRCPE, 
José Campos. 
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Palestra Magna reuniu profissionais da contabilidade em 
noite de palestras e homenagens

No dia 27 de setembro, aconteceu a Pa-
lestra Magna, uma realização do Conse-
lho Regional de Contabilidade de Per-
nambuco (CRCPE), em celebração ao 
Dia do Contador, comemorado em 22 
de setembro. O encontro reuniu profis-
sionais da contabilidade, estudantes e 
representantes de entidades contábeis 
e empresariais, para um momento de 
troca de conhecimentos, homenagens 
e confraternização da classe.

O presidente do CRCPE, José Campos, 
esteve representado na ocasião por 
Roberto Nascimento, vice-presidente 
de Controle Interno. Para Nascimento, 
a realização do evento é um momento 
de congratulação dos profissionais. “A 
Palestra Magna é o momento em que 
nos juntamos para comemorar o nosso 
dia. Esta é uma profissão que nos orgu-
lha e nos dá coragem, para que, a cada 
dia, possamos orientar nossos clientes, 
conduzir os empresários e trabalhar 
em prol da sociedade”, afirmou. “Hoje 
também fazemos a entrega da Meda-
lha São Mateus, que é uma excelente 
oportunidade para conhecermos os 
estudantes de Ciências Contábeis que 
se destacaram nas suas instituições de 
ensino”, complementou.

Para o vice-presidente de Desenvolvi-
mento Profissional do CRCPE, Francisco 
Galvão, a Palestra Magna exerce três 
papéis importantes: “Hoje é, primeira-
mente, um dia em que homenagea-
mos os alunos excelência com a Meda-
lha São Mateus; algo muito importante 
para o aluno e sua instituição. Segundo, 
temos a comemoração ao Dia do Con-

tador, que é muito representativa; e, 
além disso, apresentamos ótimas pa-
lestras, caracterizando a importância 
do conhecimento para a contabilidade.”

Para enriquecer a programação, foram 
realizadas as palestras “Disrupção e Re-
siliência: sobrevivendo no século 21”, 
apresentada pelo Dr. Afonso Farias; e 
“A transformação cultural e o futuro da 
Contabilidade” apresentada por Hel-
bert Macedo. “Hoje, nós vivemos em 
uma era digital e nem todas as pesso-

as, por uma questão financeira, con-
seguem se adaptar rapidamente aos 
novos tempos; pois isso exige investi-
mento. Mesmo que os aparelhos como 
computadores e smartphones custem 
caro, não podemos perder a produti-
vidade no mundo. Por isso, eu trouxe 
ideias de como as pessoas podem so-
breviver a esses percalços no século 
21”, explicou Farias.
O segundo palestrante da noite falou 
sobre a satisfação em abordar a temáti-
ca da transformação na sociedade e na 

Participaram da mesa de abertura, Clenilson Lima de Souza, presidente da APJEP; Nelson Mitimasa, diretor de Administração e Finanças do Ibracon; Roberto Nas-
cimento, vice-presidente de Controle Interno do CRCPE; Francisco Galvão, vice-presidente de Desenvolvimento Profissional do CRCPE e José Eraldo, conselheiro do 
CFC e ex-presidente do CRCPE. 

Palestrantes receberam certificados de participação

Dr. Afonso Farias palestrou o tema “Disrupção e 
Resiliência: sobrevivendo no século 21”

Helbert Macedo palestrou o tema “A transforma-
ção cultural e o futuro da Contabilidade” 
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Homenagem aos alunos excelência de Pernambuco

contabilidade. “Boa parte das empresas 
contábeis que eu convivo e que vêm 
dando certo, têm a tecnologia como 

meio do processo. Existe um meio de 
início do uso das informações para a 
transformação e acredito que, começar 

a falar sobre este assunto para o pú-
blico, é uma forma de equipararmos o 
mercado”, afirmou Helbert Macedo.

Durante a entrega da Medalha São Ma-
teus, 13 alunos de Ciências Contábeis 

“

“

” 

” 

Ser reconhecida com esta 
medalha é muito gratificante. 
Esse momento nos motiva 
a querermos mais como 
profissionais, a buscarmos 
especializações para sermos 
contadores ainda melhores,

Poder levar esta homenagem 
para a minha instituição é muito 
recompensador. A Medalha São 
Mateus me dá a certeza de que 
estou no caminho certo, pois a 
contabilidade já está na minha vida 
há um bom tempo; desde meu pai, 
que é técnico da área.

afirmou Camila Santana, aluna agra-
ciada da Faculdade Metropolitana.

O graduando Antonio Alves, da FA-
JOLCA, também comentou sobre a 
homenagem

 

de Instituições de Ensino Superior de 
Pernambuco (IES), foram homenagea-

dos, e receberam a consagração junto 
aos coordenadores dos cursos. 

Momento de homenagem reuniu 13 alunos de Insituições de Ensino Superior (IES) e seus coordenadores. 
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CRCPE e outras entidades participaram de reunião 
na Fecomércio-PE

CRCPE esteve 
presente no 
aniversário do 
Sindicon 

We Are Omie, Business Experience: 
Pernambuco esteve representado no evento 
pelo CRCPE

O contador José Campos, presidente 
do Conselho Regional de Contabili-
dade de Pernambuco (CRCPE), parti-
cipou, no dia 6 de setembro, do ani-
versário de 86 anos do Sindicato dos 
Contabilistas (Sindicon- PE). 

O CFC foi representado pelos conse-
lheiros e ex-presidentes do CRCPE, 
Geraldo Batista e José Eraldo.

O presidente do CRCPE, José Campos, 
participou, no dia 26 de agosto, de 
reunião na Fecomércio-PE, no bairro 
de Santo Amaro, no Recife. Na ocasião, 
foram tratados assuntos como Legisla-
ção Tributária das Microempresas, blo-
queios de inscrições, exclusão do Sim-
ples Nacional e outros.

Estiveram presentes o secretário de tra-
balho, emprego e qualifi cação, Alberes 
Lopes; o diretor para assuntos tributá-
rios da Fecomércio, Michel Jean; a dire-
tora executiva do Instituto Fecomércio, 
Brena Castelo Campos; o presidente do 
SESCAP-PE, Ítalo Mendes; o presidente 
da Femicro - José Tarcisio; e o diretor-
-geral de Política Tributária da Sefaz, 
Abilio Xavier de Almeida Neto.

O presidente do Conselho Regional 
de Contabilidade de Pernambuco 
(CRCPE), contador José Campos, 
participou, no dia 8 de agosto, 
do evento We Are Omie, Business 
Experience. 

Na edição de 2018, foi promovido um 
momento de networking, reunindo 
profi ssionais de diferentes áreas em 
uma grande estrutura presencial. 

Aprendizagem, inovação e disrupção 
foram os temas das palestras, separa-
das em 3 trilhas: Gestão de Marketing 
e Vendas, Produtividade e Contabilida-
de. Este ano, o evento voltou com as 3 
trilhas para falar de Gestão empresarial 
transformadora, Marketing e Vendas 
de resultados e A empresa contábil 
perfeita, além de outras novidades.

Presidente do CRCPE ao lado de Marcia Alcazar, 
presidente do CRCSP 

Reunião tratou de assuntos como Legislação Tributária das Microempresas, bloqueios de inscrições, 
exclusão do Simples Nacional e outros.

Presidente do CRCPE e representantes de diversas Entidades Contábeis estiveram presentes no aniversário 
do Sindicon. 

Participações CRC
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CRCPE recebeu homenagem da ALEPE

O Conselho Regional de Contabilida-
de de Pernambuco (CRCPE), represen-
tado pelo seu presidente, o contador 
José Campos, recebeu na noite de 24 
de setembro, uma homenagem da As-
sembleia Legislativa de Pernambuco 
(Alepe), em comemoração ao Dia do 
Contador, celebrado no domingo (22).

A Reunião Solene foi idealizada pelo 
presidente da Alepe, Deputado Eriberto 
Medeiros, que presidiu a seção, e falou 
sobre a importância da classe contábil 
para o estado de Pernambuco e para 
o Brasil. Em seu discurso, José Campos 
falou sobre a responsabilidade do con-
tador na sociedade e ressaltou que os 
profissionais devem sempre aproveitar 
as oportunidades de mostrar a essen-
cialidade da profissão contábil.

Na foto: Ítalo Mendes, presidente do SESCAP-PE; Geraldo Batista, conselheiro do CFC; José Campos, presidente do CRCPE; deputado Eriberto Medeiros, presi-
dente da Alepe; Taciana Bravo, presidente da Jucepe; Clenilson Lima, presidente da APJEP; e Nelson Mitimasa, representando o presidente do Ibracon 2ª Regional.
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Também participaram da mesa de hon-
ra: Ítalo Mendes - presidente do Sescap 
PE; Geraldo Batista - Conselheiro do CFC, 

representando o presidente do CFC; 
Taciana Bravo, presidente da Jucepe; 
Clenilson Lima, presidente da APJEP 

e Nelson Mitimasa - representando o 
presidente do Ibracon 2ª Regional.

O projeto Rota Contábil esteve em Petrolina, Santa 
Cruz do Capibaribe e Caruaru
No dia 21 de agosto, entidades ligadas 
à classe contábil no município de Santa 
Cruz foram visitadas pelo presidente, 
o contador José Campos. Entre elas, a 
Secretaria da Fazenda de Pernambuco 
(Sefaz), a Junta Comercial (Jucepe), a 
Câmara de Dirigentes Logistas (CDL) e 
a prefeitura da cidade, onde participou 
de reunião com o prefeito, Edson Vieira. 
As atividades fazem parte do projeto 
Rota Contábil que visa aproximar o pro-
fissional contábil do interior ao Conse-
lho.

A comitiva do CRCPE também partici-
pou, no dia 22 de agosto, do projeto 
Rota Contábil, na cidade de Caruaru, 
interior de Pernambuco. Na ocasião, o 
presidente do CRCPE; a vice-presidente 
de Administração e Finanças, Dorgivâ-
nia Arraes; o vice-presidente de Regis-
tro, Josemi Sidney; o vice-presidente de 
Controle Interno, Roberto Nascimento, 
o vice-presidente de Fiscalização, Jorge 
luiz; e conselheiros visitaram diversas 
entidades.

Em sua passagem por Caruaru, o Rota 
Contábil esteve na JUCEPE, Sala do 
Empreendedor, ACAPE e SEFAZ. As ati-
vidades visam aproximar o profissional 
contábil do interior ao Conselho.

Em Petrolina, o Rota Contábil reuniu 
contabilistas no dia 26 de setembro. A 
vice-presidente de Administração e Fi-
nanças, Dorgivânia Arraes, participou 
do momento representando o presi-
dente José Campos. João Eudes e Ri-
naldo Remigio ministraram palestras e 
ainda foram realizadas visitas a órgãos 
e entidades. Também foi concedida en-
trevista em rádio local. 

Visita à CDL de Santa Cruz do Capibaribe 

Várias movimentações no Rota Contábil de Petrolina 
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Confira as fotos do Rota Contábil:

Conselho Diretor visitou Jucepe - Caruaru

Rota Contábil reuniu contabilistas de CaruaruCaruaru 

Contabilistas de Petrolina durante o Rota Contábil no dia 26 de setembro

Visita à prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe 

Representantes do CRCPE e CRC Jovem se reúnem
Aconteceu, no dia 11 de julho, reunião 
do contador José Campos, presidente 
do Conselho Regional de Contabilida-
de de Pernambuco (CRCPE), com Joa-
na Monteiro, coordenadora do proje-
to CRC Jovem, e o professor Francisco 
Galvão, vice-presidente de Desenvol-
vimento Profissional. Em pauta, esti-
veram assuntos de interesse dos jo-
vens contabilistas.
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Encontro de Delegados e Representantes do 
CRCPE foi realizado em agosto
Foi realizado, no dia 2 de agosto, o En-
contro de Delegados e Representantes 
do CRCPE, na sede do conselho, no 
bairro de Santo Amaro, Recife. O en-
contro tem como objetivo promover a 
prestação de contas das atividades de-
senvolvidas em um determinado perí-
odo. Nesta edição, foram abordados o 
segundo semestre de 2018 e o primei-
ro semestre de 2019.

Na ocasião, também foi realizada apre-
sentação pelos vice-presidentes e suas 
respectivas câmaras, assim como o pla-
nejamento de atividades para o 2º se-
mestre de 2019. Os funcionários, dele-
gados e representantes das delegacias 
e subsedes também fizeram apresen-
tações, com as ações realizadas dentro 
do período e informações gerais. 

Você sabia? 
O CRCPE atualmente 
possui:

10 Delegacias
Araripina
Arcoverde
Cabo de Santo Agostinho
Garanhuns
Limoeiro
Palmares
Pesqueira
Salgueiro
Santa Cruz do Capibaribe
Serra Talhada

 6 Representações
Afogados da Ingazeira
Belo Jardim
Bodocó
Escada
Paulista

Petrolândia

2 Subsedes
Caruaru
Petrolina

Na imagem, o presidente do CRCPE, José Campos, com o vice-presidente de Controle Interno, 
Roberto Nascimento, e a vice-presidente de Administração e Finanças, Dorgivânia Arraes.

Delegados, vice-presidentes, conselheiros e funcionários do CRCPE participaram do encontro. 

Realizações CRC
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Depoimento - Delegada Luzinete de Souza 

Como a Srª enxerga o cenário contá-
bil no seu município? Quais os desa-
fios e motivações?

Aqui no Cabo há profissionais que se 
encontram em estado de desmotiva-
ção, alguns falando que realmente 
acham que a profissão vai acabar, pro-
curando outras fontes de renda, ou-
tras opções. Mas ainda vejo aqueles 
profissionais que acreditam em nossa 
profissão. Eu sempre digo que a nossa 
profissão não vai acabar e sim que ha-
verá uma transformação. 

A mudança está acontecendo em to-
das as profissões, com a tecnologia, 
então, temos que nos adaptar. Numa 
entrevista de Mario Lago lembro que 
ele disse que “a vida era um desfile”, e 
que ele não queria ficar apenas sen-

Graduada em Ciências Contábeis, 
pós-graduada em Direito Tributá-
rio, pós-graduanda em Planeja-
mento Tributário. Empresária Con-
tábil há mais de 30 anos e mentora 
pela Prefeitura do Cabo, do projeto 
Empreendedor Amigo.

Delegada CRCPE em Cabo de Santo Agostinho
tado assistindo o desfile, mas partici-
par do mesmo. Muitos profissionais 
do Cabo estão se juntando a mim e é 
sempre uma troca de experiências.  

Quais as contribuições da gestão 
atual para o profissional do Cabo?

A maior contribuição que eu vejo da 
atual gestão do CRCPE são cursos e 
a capacitação. Sem esses cursos não 
seríamos nada; muitas vezes vamos 
também unindo esses cursos às ati-
vidades do voluntariado. Eu sempre 
digo aos profissionais que os cursos 
são investimento, a educação é um in-
vestimento. Também vejo a fiscaliza-
ção como algo muito importante, pois 
é através dela que podemos trabalhar 
com transparência, preparo, etc. 

Qual a sua expectativa para o futuro 
da contabilidade em Pernambuco?

Eu espero que as instituições de ensi-
no comecem também a atuar na re-
alização de trabalhos mais inseridos 
na tecnologia. Uma das coisas que eu 
vejo é que o empresário contábil não 
pode assumir os desafios sozinhos, 
mas que precisa ter os colaboradores 
do mesmo nível trabalhando com ele. 
Eu vejo a possibilidade de crescimen-
to, uma outra roupagem. Acredito que 
poderemos ser assessores, consulto-
res, ir além dessas tarefas tradicionais 
da contabilidade.  

Em sua opinião, de que modo a mu-
lher contabilista vem ocupando es-
paço no mercado?

Maravilhosamente, está sendo um 
avanço muito grande. As mulheres 

contabilistas são persistentes, e acre-
ditam demais em seu potencial. Hoje 
em dia, vemos os cursos com 90% de 
mulheres participantes com grande 
frequência. Há 45 anos não havia essa 
credibilidade com o gênero feminino. 
Eu acredito que todas nós temos toda 
a competência de assumir um conse-
lho fiscal, uma presidência, etc. Eu, há 
mais de 15 anos, tenho visto a compe-
tência de nossas conselheiras e dele-
gadas. A mulher contabilista é muito 
forte.  

Espaço reservado para que a Srª con-
te um pouco sobre sua trajetória.  

Desde criança eu tive interesse pela 
área contábil, pois meu pai tinha uma 
venda, que foi uma referência e que 
eu sempre achei interessante. Como 
eu não tinha oportunidade, eu pro-
curei algo para me apegar. Foi através 
dos estudos, parte essencial da minha 
vida, que mudei minha realidade. 

Eu enfrentei dificuldades para entrar 
na área, em 74, por questões de pre-
conceito, por ser mulher, pela minha 
estatura e pela minha cor. Os jornais 
anunciavam assim ‘’precisa-se de 
moça, boa aparência, 1m70, branca” 
e isso tornava a situação difícil, pois 
quando eu chegava nas portas das 
fábricas, já diziam que eu não tinha 
chance. Hoje eu vejo como a educa-
ção abriu portas para mim, tanto a 
graduação quanto as pós-graduações 
me ajudaram a alcançar o que tenho 
hoje. Atualmente, além de delegada, 
sou empresária contábil, diretora de 
Desenvolvimento Local da Associação 
do Cabo e voluntária do PVCC. 

Resultado do 1º Exame de Suficiência de 2019 publicado

RESULTADO FINAL DE APROVADOS

A CONSULPLAN, no uso das atribui-
ções concedidas pelo Edital N.º 01 
de 2019, que normatiza o Exame de 
Suficiência para Obtenção do Regis-
tro profissional em Conselho Regio-
nal de Contabilidade, torna público o 
Resultado Final, publicado no Diário 
Oficial da União no dia 16 de agosto 
de 2019, Seção 3, páginas 139 a 164,  
bem como o resultado dos recursos 
interpostos contra o resultado preli-

minar da prova objetiva.

Os candidatos que interpuseram re-
curso contra o resultado preliminar da 
prova objetiva terão acesso a decisão 
através link de consulta individual pu-
blicado no endereço eletrônico www.
consulplan.net.

Fonte: Comunicação CFC 
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Foi realizada a solenidade de lançamento da Pedra 
Fundamental

O Conselho Regional de Contabilida-
de de Pernambuco (CRCPE), realizou, 
no dia 18 de julho, a solenidade de 
lançamento da Pedra Fundamental. O 
evento simbolizou o início da constru-
ção da nova sede do Conselho, e reu-
niu representantes de entidades con-
tábeis pernambucanas e nacionais no 
bairro do Prado, zona Oeste do Recife. 

Para o presidente do CRCPE, contador 
José Campos, a solenidade de lança-
mento da Pedra Fundamental repre-
senta a realização de um sonho que 
veio de outras gestões. “Para mim, é 
um momento de grande felicidade 
poder estar realizando o início desta 
construção, que é uma obra tão ne-
cessária para a classe contábil per-
nambucana. Este é um sonho plane-
jado por outros presidentes que são 
parte real desta história; esta sede não 
foi sonhada apenas por mim”, expli-
cou Campos. A conclusão da obra está 
prevista para junho de 2020.
O vice-presidente operacional do CFC, 

Aécio Dantas, também comentou so-
bre a solenidade. “Nós temos convivi-
do com este processo há alguns anos 
no Conselho Federal de Contabilidade 
e acompanhado a luta tanto do presi-
dente Campos como dos presidentes 
que o antecederam. Esta sede repre-
senta uma luta pela classe contábil 
pernambucana, para dar a ela um es-
paço compatível com a pujança desta 
categoria”, lembrou Dantas. 

Para o contador José Martonio, “esta 
é a realização de um sonho. Eu sinto 
que tenho uma participação efetiva 
no início desta obra, pois presenciei 
isto desde o projeto. Espero que este-
jamos todos aqui em 2020 para inau-
gurar este espaço do CRCPE”. Taciana 
Bravo, presidente da Jucepe, ressaltou 
a importância da parceria com o Con-
selho: “O CRCPE é um grande parceiro 
da Jucepe e esta é uma parceria muito 
considerável. Sei que esta construção 
vai ser de grande impacto para os con-
tadores daqui e para Pernambuco.”

A ocasião ainda contou com um mo-
mento de homenagem e agradeci-
mento aos presidentes que já condu-
ziram a entidade e que fizeram parte 
da construção do sonho de uma nova 
sede. Foram eles: Nelson Mitimasa 
Jizenji (2004/2005, 2006/2007), Osni 
Garcia de Lima (2008/2009) – que 
não pôde comparecer, Almir Dias de 
Souza (2010/2011), José Eraldo Lucio 
de Oliveira (2012/2013) e Geraldo de 
Paula Batista Filho (2014/2015). A vi-
ce-presidente de Administração e Fi-
nanças do CRCPE, Dorgivânia Arraes, 
lembrou que a construção simboliza 
a valorização do profissional contábil. 
“Nós teremos aqui uma construção à 
altura da classe contábil pernambuca-
na, um espaço onde todos terão voz e 
vez. Além da criação de um local onde 
serão realizados os trabalhos técnico-
-operacionais, também haverá um 
espaço onde teremos cursos e treina-
mentos”, comentou. Geraldo Batista 
destacou: “Durante a minha gestão, 
este projeto já era uma aposta. Hoje é 
um dia ímpar, pois esta Pedra Funda-
mental significa um marco para que 
daqui a um ano voltemos com uma 
sede totalmente renovada”.

A nova sede terá área total construída 
de 2.338,79 m², distribuídos em cinco 
pavimentos. O projeto foi totalmente 
concebido levando em consideração 
as normais de acessibilidade e confor-
to ambiental. A edificação apresenta 
um estacionamento para 50 vagas e 
auditório com capacidade para 120 
lugares, plenária de 154,95 m² para 56 
pessoas. A estrutura também contará 
com salas de aula, salas de reuniões, 
salas de trabalho e um setor específi-
co de atendimento ao público, muito 
mais amplo e confortável para aten-
der as demandas da classe contábil.

Estiveram presentes no palco, ao lado do presidente José Campos, José Martonio Alves Coelho, detentor 
da medalha João Lira; Aécio Prado Dantas, vice-presidente operacional do CFC; Maria Clara Bugarim, 
presidente da Abracicon; e Taciana Coutinho Bravo, presidente da Jucepe.

A noite ainda contou com homenagem aos ex-presidentes do Conselho.

Notícias CRCPE 
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ABR - MAI - JUN 2018

José Campos se 
reuniu com CEO 
do Diario de 
Pernambuco

Momentou que simbolizou a inauguração da obra, com exibição da Pedra Fundamental

Estiveram presentes, o Dr Eduardo Monteiro e sua mãe, Do Carmo 
Monteiro, representando o Dr Armando Monteiro, que em vida declarou a 
vontade de estar presente no evento.

O presidente do CRCPE, contador 
José Campos, reuniu-se, no dia 5 de 
setembro, com Maurício Rands, CEO 
do jornal Diario de Pernambuco. O en-
contro aconteceu na sede do CRCPE, 
em Santo Amaro, no Recife. Em pauta, 
o Prêmio Orgulho de Pernambuco. 

O jornal é o mais antigo em circulação 
da América Latina, com mais de cem 
anos de história. O Prêmio Orgulho de 
Pernambuco, promovido anualmen-
te pelo veículo, abrange categorias 
diversas como Sustentabilidade, Lite-
ratura, Ciências, Jurídico e Educação 
Ensino Superior.
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Presidente do 
CRCPE visitou 
a obra da 
nova sede do 
Conselho
O presidente do CRCPE, contador José 
Campos, visitou, no dia 9 de outubro, 
o local onde está sendo construída a 
nova sede do Conselho Regional de 
Contabilidade de Pernambuco, no 
bairro do Prado, no Recife. Os con-
selheiros, membros da Comissão de 
Construção da Nova Sede; e os vice-
-presidentes de Administração e Fi-
nanças, Dorgivânia Arraes; de Contro-
le Interno, Roberto Nascimento; e de 
Desenvolvimento Profissional, Fran-
cisco Galvão, também acompanha-
ram a visita.

As obras encontram-se no primeiro 
pavimento do prédio, que terá cinco 
pavimentos ao todo, e deve ser con-
cluída no ano de 2020. 

Realizações CRC
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Quando Pedro Álvares Cabral atracou sua 
frota em costas brasileiras, há mais de 500 
anos, cruzou o oceano guiado por bússolas 
e mapas astrais, que lhe davam uma dire-
ção provável, mas incerta. Hoje, cruzamos 
os céus e até o espaço interplanetário com 
equipamentos de precisão absoluta que nos 
levam ao destino com quase nenhuma pos-
sibilidade de erro. E, nessa linha do tempo, 
entre esses dois mundos, estão a tecnologia 
e o seu desenvolvimento, fruto da criativida-
de humana.

Somos seres dotados de inteligência. Uns 
conseguem extrair o máximo de sua capa-
cidade, outros menos, e agora queremos 
construir inteligências artifi ciais que se asse-
melham às estruturas do cérebro humano. 
Pretensão, ou não, a verdade é que os avan-
ços tecnológicos não param, pois a criativida-
de humana parece não ter limites.

Nesse panorama, a nossa profi ssão também 
aufere os ganhos advindos dos avanços tec-
nológicos. Conseguimos imprimir maior ve-
locidade na execução de tarefas, compilar e 
analisar maior volume de dados com segu-

rança e precisão. Podemos traçar cenários e 
atingir metas com mínimas margens de erro. 
Somos capazes de preparar orçamentos e 
elaborar estratégias utilizando maior base de 
dados e, com isso, reduzirmos as incertezas.
Expandimos as nossas competências e ga-
nhamos novos espaços no mercado de tra-
balho. Tornamo-nos profi ssionais mais com-
pletos, com habilidades comportamentais, 
visão de negócios, integridade, boa comuni-
cação e capacidade de inovação.
O mundo contábil volta a se transformar 
extraindo os frutos da evolução digital, tal 
qual os navegadores de hoje o fazem para 
atingirem seus destinos com sucesso, mu-
nidos com os mais modernos instrumentos. 
Somos, pois, grandes aliados da tecnologia 
e não a enxergamos mais como adversá-
ria ou competidora. As novas ferramentas 
trouxeram maior organização, efi ciência e 
dinamismo às atividades, entre tantas outras 
melhorias.

Todavia, as relações no mundo dos negó-
cios não são construídas apenas com base 
em tecnologia ou no seu desenvolvimento, 
por mais acelerado que possa ser feito, com 
robôs quase humanos aos olhos dos huma-
nos. As relações negociais são construídas, 
fundamentalmente, pelo exercício de carac-
terísticas essencialmente humanas, como 
confi ança, integridade, ética, criatividade, 
respeito, tolerância, entre outras. A esfera 
dos negócios pressupõe a inter-relação entre 
pessoas o tempo todo, nos diversos níveis or-
ganizacionais.

Fortes nessa premissa, cremos que o nosso 
papel como agentes impulsionadores dos 
negócios e do desenvolvimento das orga-
nizações é e continuará sendo fundamental 
neste mundo em que emerge a sociedade 
5.0 – a sociedade da inteligência socioemo-

Zulmir Ivânio Breda
Presidente do CFC

cional, do “olho no olho”, da confi ança e da 
honestidade de propósitos; a sociedade que 
se volta ao humano e submete a evolução 
tecnológica à individualidade e ao bem-estar 
das pessoas, propondo, talvez, a resolução 
de problemas atualmente impossíveis.
Neste mundo novo, o profi ssional da conta-
bilidade não é um ser tecnológico, inobstan-
te precise dominar a tecnologia como quan-
do domina uma ferramenta do seu ofício. 
Mas é, acima de tudo, um ser humano, com 
senso moral, íntegro, ético, versátil, estraté-
gico, analítico, cientista de dados, capaz de 
contribuir, decisivamente, com o crescimen-
to e desenvolvimento das organizações.
Um novo horizonte de oportunidades se 
descortina para aqueles que se tornaram 
atores e protagonistas no cenário dos ne-
gócios, colaboradores e partícipes das de-
cisões relevantes, conselheiros em todos os 
momentos da vida empresarial e pilares da 
credibilidade para as transações.
A todos os contadores do nosso país, que 
colaboram com o desenvolvimento brasi-
leiro nos diversos quadrantes da pátria – de 
Xique-Xique, na Bahia, a Jordão, no Acre; de 
Tucumã, no Pará, até Rio Brilhante, em Mato 
Grosso do Sul; de Pinheiro Machado, no Rio 
Grande do Sul, até Rio das Ostras, no Rio 
de Janeiro – o nosso reconhecimento pelo 
importante trabalho que realizam como 
profi ssionais da contabilidade, que lutam, 
cooperam e se dedicam a promover o cres-
cimento sustentável do Brasil. Nosso papel é 
grandioso e nosso trabalho é transformador. 
Parabéns, contadores!
22 de setembro, Dia do Contador!

Por Zulmir Ivânio Breda
Presidente do CFC

Fonte: Portal CFC

      Artigo

No período de 22 de julho a 9 de agos-
to, os Conselhos Regionais de Conta-
bilidade (CRCs) publicaram – no Diá-
rio Ofi cial do Estado (DOE) ou Diário 
Ofi cial da União (DOU), em jornal de 
grande circulação e no sítio eletrônico 
do CRC –, o edital de convocação para 
registro das chapas que irão concorrer 
nas eleições 2019 dos CRCs.
O processo eleitoral deste ano, cuja 
votação irá ocorrer nos dias 19 e 20 
de novembro, é regulamentado pela 
Resolução do Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC) nº 1.570/2019, 
que dispõe sobre as eleições diretas 
dos CRCs, e pela Resolução CFC nº 
1.571/2019, que fi xa o valor da multa 

ao profi ssional que deixar de votar na 
eleição do Conselho Regional.
As eleições de 2019 irão renovar 1/3 
(um terço) do Plenário dos CRCs e, em 
alguns Conselhos Regionais, irão tam-
bém preencher vagas em mandato 
complementar por vacância no terço 
remanescente.

 O Art. 4º da Resolução nº 1.570/2019 
introduziu uma regra nova para estas 
eleições: “o colégio eleitoral será for-
mado por contadores e técnicos em 
contabilidade ativos que estiverem 
com seus dados cadastrais atualizados 
e em situação regular no CRC quanto 
a débitos de qualquer natureza, até 10 

Eleições CRCs 2019: inicia-se o prazo para publica-
ção do edital de convocação de chapas

(dez) dias antes da data de início da 
eleição”.

Outra novidade introduzida no pro-
cesso eleitoral deste ano consta no 
parágrafo 2º do Art. 15 da mesma Re-
solução: “Na composição da chapa, 
deverá ser observada a reserva míni-
ma de 30% (trinta por cento) das va-
gas para a candidatura de cada sexo, 
incidindo esse percentual para can-
didatos efetivos e suplentes, despre-
zando-se a fração se igual ou inferior 
a meio, arredondando-se para um, se 
superior.”

Fonte: Comunicação CFC

Relevante, confi ável, contador!
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9º Academicon reuniu contadores e 
acadêmicos na UFPE 

Aconteceu, no dia 26 de julho, o 9º Aca-
demicon, da Academia Pernambucana 
de Ciências Contábeis (Apecicon). 

Na ocasião, participaram da compo-
sição da mesa o presidente do Conse-
lho Regional de Contabilidade de Per-
nambuco (CRCPE) e acadêmico, José 
Campos; o presidente da Apecicon e 
vice-presidente de Desenvolvimento 
Profissional do CRCPE; Francisco Gal-

Da direita para a esquerda, o contador Joaquim Osório Liberalquino Ferreira; o presidente do CRCPE, contador José Campos; o presidente da Apecicon, Francisco 
Galvão e o diretor do CCSA, professor Zionam Rolim.

Claudio Lino Lippi, conselheiro do CRCPE, empossados 
durante o 9º Academicon.

Paulo Cezar Ferreira de Souza, conselheiro do CRCPE, 
também empossado durante o evento. 

Contador Joaquim Osório Liberalquino Ferreira recebendo 
a Medalha de Mérito Acadêmico Doutor José Francisco 
Ribeiro Filho.

vão; o contador Joaquim Osório Libe-
ralquino Ferreira; e o diretor do Centro 
de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA), 
professor Zionam Rolim.

Representando o Conselho, também 
esteve presente a vice-presidente de 
Administração e Finanças e acadêmica, 
Dorgivânia Arraes. Durante a solenida-
de, que foi realizada no auditório do 
CCSA, na Universidade Federal de Per-

nambuco (UFPE), foram empossados 
como acadêmicos os contadores Clau-
dio Lino Lippi e Paulo Cezar Ferreira de 
Souza, ambos conselheiros do CRCPE. 

A noite também contou com a entrega 
da Medalha de Mérito Acadêmico Dou-
tor José Francisco Ribeiro Filho, que 
nesta edição homenageou o contador 
Joaquim Osório Liberalquino Ferreira.  

Para Francisco Galvão, a realização do 
Academicon é uma forma de manter 
a valorização da profissão contábil 
em Pernambuco. “Em primeiro lugar, 

o Academicon é um momento para 
unir os contadores; e, em segundo 
lugar, é através dele que mostramos 
que a Academia mantém vivo o in-

teresse para que a área acadêmica se 
desenvolva cada vez mais em nosso 
estado”, comentou.   

Acadêmicos da Apecicon presentes no 9º Academicon 
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Carta de Serviços ao Usuário

O Conselho Regional de Contabilida-
de de Pernambuco (CRCPE), buscan-
do promover a comunicação com os 
seus usuários, dando maior visibilida-
de às suas ações, apresenta sua Carta 
de Serviços ao Usuário.

O documento tem por base a Lei n.º 
13.460/2017 e propõe informar ao 

usuário sobre seus compromissos, pa-
drões de qualidade de atendimento 
ao público, os serviços prestados pelo 
CRCPE e a forma de acessá-los.

A Carta de Serviços está estruturada 
em nove capítulos:

Capítulo 1 – Sobre o CRCPE
Apresenta um breve resumo sobre a 
criação e fi nalidade do CRCPE.

Capítulo 2 – Planejamento Estratégi-
co do CRCPE
Apresenta a missão, visão, valores e 
mapa estratégico do CRCPE.

Capítulo 3 – Canais de Atendimento
Lista as formas de comunicação com 
o CRCPE.

Capítulo 4 – Compromisso com o 
Atendimento
Aborda os padrões de qualidade para 
o atendimento ao usuário.

Capítulo 5 – Serviços Oferecidos
Apresenta os serviços prestados pelo 
CRCPE e as formas de acesso a esses 
serviços.

Capítulo 6 – Registro de Profi ssionais 
e Organizações Contábeis
Apresenta os serviços de registro ca-
dastral para profi ssionais e organiza-
ções contábeis prestados pelo CRCPE 
e as formas de acessá-los.

Capítulo 7 – Educação Profi ssional 
Continuada e Eventos
Apresenta o programa que visa atuali-
zar e aprimorar os conhecimentos dos 
contadores.

Capítulo 8 – Fiscalização do Exercício 
Profi ssional
Aborda a verifi cação da regularidade 
cadastral dos profi ssionais da contabi-
lidade e das organizações contábeis, 
bem como a execução de trabalhos 
técnicos de contabilidade prestados 
pelos profi ssionais.

Capítulo 9 – Outros Serviços
Aborda serviços diversos prestados 
pelo CRCPE.

Nossa Ouvidoria está pronta para 
receber suas demandas e opiniões 
também sobre esta Carta – acesse:
www.crcpe.org.br/fale-conosco/#ouvidoria

CFC celebra o Dia Nacional do Voluntariado

No dia 28 de agosto é comemorado o 
Dia Nacional do Voluntariado e, para 
celebrar essa data, o Conselho Fede-
ral de Contabilidade (CFC), que desde 
2008 mantém o Programa de Volunta-
riado da Classe Contábil (PVCC), para-
beniza os mais de 7 mil profi ssionais 
da contabilidade que prestam servi-
ços à sociedade por meio das ações 
do PVCC.

O Programa visa sensibilizar os profi s-
sionais da contabilidade sobre a im-
portância das ações de voluntariado 
para a construção de uma sociedade 
mais justa e solidária. O PVCC está di-
vidido em quatro subprogramas: Rede 
Nacional de Cidadania Fiscal – Obser-
vatórios Sociais, Educação Financeira, 

Doações ao Funcriança e ao Fundo do 
Idoso e Ações Locais de Voluntariado.

O integrante da Comissão Nacional do 
PVCC Pedro Gabril, que acompanha o 
programa desde a sua criação, afi rma 
que “a classe contábil entrou, defi niti-
vamente, para o mapa da Responsabi-
lidade Social”. Gabril lembra o cresci-
mento dos Observatórios Sociais (OS) 
no País. “O CFC foi um dos protago-
nistas na criação dos OS, que consoli-
daram uma rede de observatórios so-
ciais que monitoram a gestão pública 
nos municípios do Brasil”, pontua.

Atualmente, o número de Observató-
rios chega a 120, em 19 estados brasi-
leiros. “Os profi ssionais da contabilida-
de estão cada vez mais sensibilizados 
e cientes da importância do volunta-
riado”, destaca Gabril. Já a coordena-
dora nacional do PVCC e conselheira 
do CFC, Vânia Labres, parabeniza o 
trabalho da comissão nacional e das 
comissões regionais: “Ao longo desses 
nove anos, as comissões têm fi rmado 
importantes parcerias sempre foca-
das com o objetivo do programa, que 

é sensibilizar os profi ssionais sobre a 
importância das ações de voluntaria-
do”.

Para o vice-presidente Joaquim Be-
zerra, o trabalho do PVCC foi além do 
esperado. “Desde que foi criado, o Pro-
grama criou forma, vem atuando em 
benefício do cidadão e apresentando 
para a sociedade um profi ssional ca-
pacitado a contribuir com planeja-
mento e orçamento familiar, tudo isso 
sem cobrar nada”, destacou Bezerra.
 A comissão gestora nacional do Pro-
grama de Voluntariado da Classe Con-
tábil é formada por Marcelo Roberto 
Monello, Luiz Antonio Ochsendorf 
Leal, Rosemary Mendes Faria, Vânia 
Labres da Silva, Iara Luisa Santana Dó-
rea, Pedro Gabril Kenne e Joaquim de 
Alencar Bezerra Filho, e é coordenada 
por Vânia Labres.

Para saber mais sobre o Programa de 
Voluntariado da Classe Contábil e as 
ações que são realizadas nos quatro 
subprogramas, acesse: http://volunta-
riadocontabil.cfc.org.br

Fonte: Comunicação CFC
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CRC responde

Como devo entregar a DCTFWeb 
e como será a geração do DARF  
- por matriz ou por filial? 

O sistema tem como padrão 
a emissão de um único DARF contendo to-
dos os débitos do mesmo contribuinte.

Entretanto, ele permite que o contribuinte 
escolha qual ou quais débitos deseja in-
cluir na composição do DARF.

Permite também que ele edite o valor do 
saldo a pagar caso não tenha recursos 
para o pagamento total do saldo e ainda 
possibilita a edição da data prevista para 
pagamento, caso em que já emite o docu-
mento com os juros e multas cabíveis.

Com informações do Portal eSocial  
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Conselho Regional de Contabilidade 
de Pernambuco
Presidente José Gonçalves Campos Filho

Vice-Presidentes
Administração e Finanças: Maria Dorgivâ-
nia Arraes Barbará
Controle Interno:  Roberto Vieira do Nasci-
mento
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
Fabio de Oliveira Lima
Francisco de Assis Galvão Barreto Pinho
Gilberto Bagaiolo Contador
Jorge Luiz de Souza
José Gonçalves Campos Filho
Márcio Henrique Barbosa Maciel de Sousa
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
Cleto Gilberto Leite de Siqueira
Cybelle Greice Ramos Galvão de Farias
Eduardo Carlos Pessoa de Amorim
Erico Xavier de Moares Pinto
Geraldo José Moura de Almeida Braga
João Eudes Bezerra Filho
Marcelo Lins e Silva
Marco Antonio Granha
Maria Alciene Oliveira de Araujo
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 9

DESCRIÇÃO ORÇAMENTO 3º Trimestre ACUMULADO 
DO ANO

    JUL/19  AGO/19    SET/19 Total

Receitas Correntes  8.211.584 ,00  537.322,00  389.508,00  450.750,00  7.071.424,00 

Contribuições  6.181.459,00  401.438,00  242.931,00  226.054,00  5.786.951,00 

Exploração de Bens e Serviços  458.497,00  21.502,00  33.766,00  26.888,00  207.301,00 

Financeiras  1.158.290,00  123.789,00  92.446,00  88.256,00  871.911,00 

Transferências  211.662,00  -    -    78.413,00  78.413 ,00

Outras Receitas Correntes  201.676 ,00  (9.408,00)  20.364,00  31.139,00  126.847,00 

Receitas de Capital  5.300.000 ,00  -    -    -    -   

Operações de Créditos Internas  5.000.000 ,00  -    -    -    -   

Alienação de Bens  300.000,00  -    -    -    -   

Previsão Adicional 600.00,00

T O T A L  14.111.584,00  537.322,00  389.508,00  450.750,00  7.071.424,00 

D E S P E S A S   2 0 1 9

DESCRIÇÃO ORÇAMENTO 4º Trimestre ACUMULADO 
DO ANO

    JUL/19  AGO/19    SET/19 Total

Despesas Correntes  8.563.584,00  552.725,00  480.908,00  534.467,00  5.267.792,00 

Pessoal e Encargos  3.591.876,00  251.687,00  274.202,00  283.193,00  2.525.708,00 

Uso de Bens e Serviços  3.023.106,00  177.676 ,00  129.391,00  181.980,00  1.291.856,00 

Financeiras  168.700,00  8.470,00  5.803,00  5.248,00  78.871,00 

Transferências Correntes  1.000,00  -    -    -    -   

Tributárias e Contributivas  1.665.978,00  94.936,00  65.586,00  62.223,00  1.320.738,00 

Outras Despesas Correntes  112.924,00  19.956,00  5.926,00  1.823,00  50.619,00 

Despesas de Capital  5.548.000,00  450.571,000  191.107,00  321.590,00  1.239.569,00 

Investimentos  5.548.000,00  450.571,00  191.107,00  321.590,00  1.239.569,00

T O T A L  14.111.584,00  1.003.295,00  672.014,00  856.058,00  6.507.361,00 

Execução Orçamentária - 3º Trimestre 2019

Facebook: /crcpernambuco
Instagram: @CRCPE

T O T A L
ORÇADA 14.111.584
ACUMULADA 7.071.424

ORÇADA
14.111.584 

7.071.424 
ACUMULADA

 -

 2.000.000

 4.000.000

 6.000.000

 8.000.000

 10.000.000

 12.000.000

 14.000.000

 16.000.000

RECEITA - Orçada x Realizada
JANEIRO - SETEMBRO/2019

T O T A L
ORÇADA 14.111.584
ACUMULADA 6.507.361

ORÇADA
14.111.584 

6.507.361 
ACUMULADA

0,00

2.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

10.000.000,00

12.000.000,00

14.000.000,00

16.000.000,00

DESPESA - Orçada x Executada
JANEIRO - SETEMBRO/2019

 -

 500.000

 1.000.000

 1.500.000

 2.000.000

 2.500.000

 3.000.000

 3.500.000

ja
n/

19

fe
v/

19

m
ar

/1
9

ab
r/

19

m
ai

/1
9

ju
n/

19

ju
l/1

9

ag
o/

19

se
t/1

9

jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 set/19
R E C E I T A S   2 0 1 9 2.933.601 696.454 572.568 536.021 560.016 395.185 537.322 389.508 450.750
D E S P E S A S   2 0 1 9 982.090 565.931 495.234 504.495 643.757 784.487 1.003.295 672.014 856.058

Receitas x Despesas 
JANEIRO - SETEMBRO/2019


