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O Conselho Regional de Contabilidade 
em Pernambuco (CRC-PE) marca, mais 
uma vez, o cenário contábil do Estado. 
No último dia 13 de fevereiro, o prêmio 
máximo da Contabilidade pernambu-
cana, O Caduceu, agraciou entidades 
e profissionais pelo desempenho na 
prestação de serviços e contribuição com 
o desenvolvimento 
do segmento con-
tábil e da sociedade 
pernambucana.

Contabilistas e insti-
tuições de classes contábil e não-contábil 
foram enaltecidos por suas honrosas 
trajetórias de dedicação ao fortaleci-
mento do setor. 

Para o presidente do CRC-PE, Osni 
Garcia, conceder O Caduceu em nome do 
Conselho reflete o perfil de comprome-
timento com a valorização da classe. “O 
prêmio vai em forma de reconhecimento 
e incentivo ao bom trabalho desenvolvido 
por quem o recebe. Creio que O Caduceu  
estimula a busca pela qualidade do setor”, 
declarou Osni na presença de represen-
tantes do segmento contábil, autoridades 
políticas- como o senador da República, 
Marco Maciel que compôs a mesa da 
solenidade e o deputado federal pelo PT-

PE, Pedro Eugênio- da imprensa e demais 
convidados. 

Receberam o prêmio os profissionais 
Augusto José Brennand, Cacilda Andrade, 
José Argemiro da Silva e Petrônio de 
Araújo; a Faculdade Boa Viagem, na 
categoria Instituição de Ensino Superior; 

o Liceu Nóbrega de Artes e Ofícios, des-
taque entre as entidades de classe 
não-contábil; e o SESCAP-Pernambuco 
como entidade de classe contábil.

Para o presidente do SESCAP-Pernam-
buco, José Félix de Souza, O Caduceu 
veio consolidar a representatividade do 
sindicato perante a categoria de Serviços 
Contábeis, além de ser motivo de orgulho 
para todos que trabalham 
pelo fortalecimento do 
segmento.

Destaque – O Caduceu 
2009 foi destaque na 
imprensa pernambucana. 
A Rádio Liberdade AM de 

Caruaru, líder em audiência no interior, 
apresentou matérias e notas sobre o 
evento, revelando os agraciados deste 
ano.  Na quinta-feira (12/02), o Jornal do 
Commercio publicou nota no Caderno de 
Economia sobre o prêmio, repetindo no 
dia seguinte (13/02) na coluna Dia a Dia 
do Caderno C. Ainda na sexta-feira, dia da 

premiação, a Folha de Per-
nambuco noticiou o evento, a 
Rádio Jornal entrevistou o Osni 
Garcia e o programa TV Jornal 
Meio Dia divulgou aniversário 
do Conselho e prêmio. 

A noite de festa teve, ainda, cobertura 
televisiva especial do jornalista Toni 
Almeida da TV Clube, Canal 14. 

Como parte da mídia pós-evento, a Rádio 
Liberdade AM entrevistou o presidente 
do SESCAP-Pernambuco, José Félix, sobre 
a representatividade de O Caduceu para o 
segmento contábil.

Contabilizando 
ganha representante 
na ACA 

Caruaru 
sedia plenária 
do CRC-PE 

Conselho agraciou trajetórias de sucesso com O Caduceu

SPED é debatido 
em palestra 
gratuita

Contabilista Lucileide Gomes foi empossada 
diretora de Núcleos Empresariais
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Prêmio do CRC-PE marcaPrêmio do CRC-PE marca 
cenário contábil do Estado

“Creio que O Caduceu  estimula a busca 
pela qualidade do setor”
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INTERIOR EM PAUTA

Garanhuns promove palestra 
gratuita 

Com o intuito de atualizar os profissionais do segmen-
to contábil sobre as principais novidades em relação 
aos procedimentos para a aposentadoria como Tempo 
de contribuição e aposentadoria em 30 minutos, a 
Delegacia do CRC-PE em Garanhuns promoveu, no 
dia 19 de fevereiro, a palestra gratuita: “As principais 
Mudanças nas Aposentadorias e Recolhimentos”. Co-
mandado pela chefe de Benefícios da Agência da Pre-
vidência Social Garanhuns, Marluce Rodrigues e pela 
técnica do Seguro Social, Adriana Padilha, o encontro 
debateu Tipos de Aposentadorias (Idade- Urbana e 
Rural: carência e comprovação de atividade, Tempo de 

Contribuição, Aposen-
tadoria 30 minutos, 
LOAS- Lei  Orgânica da 
Assistência Social- Lei 

8.742/1993, entre 
ou- tros) e pontos 

CRC-PE firma parceria 
com Receita Federal

Com foco na política 
de bem informar os 
contabilistas em situação regular 
com o Conselho, o CRC-PE firmou 
parceria com a Receita Federal do Brasil 
para que sejam repassadas todas as novidades 
relacionadas ao setor contábil. Através da iniciativa 
do delegado da Receita Federal, João Wanderley, as 
notícias já estão sendo enviadas ao CRC-PE que as 
repassa aos contabilistas por meio de informativos 
eletrônicos regulares. Semanalmente, a Delegacia 
envia notícias no intuito de agilizar este processo de 
atualização dos profissionais quantos às mudanças 
no setor. Fique atento e acompanhe de forma ágil as 
notícias que interessam ao segmento. 
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GIRO DE NOTÍCIA

As principais Mudanças nas Aposentadorias 
e Recolhimentos foi tema do encontro

relacionados ao Contribuinte 
Individual como Recolhimento, 
Contribuição e Percentual 11%.

Como parte da política de responsabilidade social 
do CRC-PE, mesmo a palestra tendo sido gratuita, 
foi solicitado aos participantes um quilo (01 Kg) de 
alimento não-perecível para ser doado à instituição 
de caridade. 

Simples Nacional - também em Garanhuns foi pro-
movido, no último dia 17 de março, o curso Simples 
Nacional Atualização, ministrado pelo auditor Fiscal 
da SEFAZ-PE, Leonardo Pernambuco. O treinamento 
abordou principais pontos relacionados ao tema como 
substituição tributária; diferencial de alíquotas; novas 
atividades incluídas; transferência/mudança de anexo;  
Microempreendedor Individual; entre outros.

Caruaru sedia plenária do 
CRC-PE no Interior
Reunião acontece pela primeira vez fora da Capital na atual gestão

Em 62 anos de atuação na sociedade pernambucana, 
poucas foram as vezes que o CRC-PE realizou uma 
plenária fora da capital do Estado, Recife. No último dia 
16, Caruaru foi a cidade que sediou a primeira plenária 
do Conselho realizada no Interior de Pernambuco nesta 
atual gestão. 

A plenária durou duas horas e meia, e contou com a 
participação de cerca de 60 pessoas, entre conselheiros e 
profissionais, que puderam acompanhar a prestação de 
contas de câmaras do CRC-PE e novidades sugeridas pelo 
delegado da sub-sede Caruaru, Michel Jean Pinheiro, um 
dos incentivadores da realização da plenária na cidade. 
“Sugiro que as entidades do segmento contábil, assim 
como as faculdades daqui (Caruaru) e de outras cidades 

do Interior possam ser indicados a concorrer a O Caduceu 
como reflexo da valorização do Interior”, opinou, entre 
outras, Michel Jean que também aproveitou a ocasião 
para homenagear seu antecessor. A homenagem foi ao 
ex-delegado Luiz Queiroz por seus 13 anos de mandato.

O propósito da entidade em realizar esta plenária na 
sub-sede Caruaru foi promover uma maior interação entre 
os contabilistas do Estado, assim como uma aproximação 
maior da realidade vivida pelos profissionais do Interior, 
além de debates sobre as ações promovidas por ela.
As plenárias são realizadas mensalmente, na sede do 
CRC-PE em Recife, e são abertas aos contabilistas e con-
selheiros da entidade. Todos os profissionais interessados 
podem participar.

A Representação do CRC-PE no Cabo de Santo 
Agostinho e sua Jurisdição reuniram os contabilistas 
da Mata Sul, no último dia 13 de janeiro, para discutir 
a Lei Complementar 128, a prorrogação do prazo 
de opção e do pedido parcelamento pelo Simples 
Nacional (SN) para fevereiro de 2009, a possibilidade 
de transferência de crédito de ICMS para adquirentes 
de empresas do SN, a nova forma de retenção de ISS 
pelos municípios, as novas atividades que podem 
optar pelo SN, as novas Tabelas e Anexos do SN, 
bem como a criação do MEI – Microempreendedor 
Individual e da Sociedade de Propósito Específico. Na 
ocasião, foi ainda apresentado o convênio estabe-
lecido entre o CRC/PE e o Sebrae/PE para prestação 
de serviços voluntários aos empresários de micro e 
pequenas empresas. 

Ainda em janeiro, no dia 28, a Representação do Cabo 
realizou mais um encontro entre os contabilistas da 
Mata Sul. O motivo foi a construção da Agenda de 
Trabalho 2009 que terá foco no atendimento aos 
empresários da região.

Representação do 
CRC-PE no Cabo faz 
reunião sobre LC 128

O objetivo é transmitir novidades 
da RF para contabilistas

Encontro discutiu também 
Simples Nacional e parceira CRC-
PE/Sebrae



DDP EM FOCO

SPED é debatido em palestra gratuita

Mais uma vez, a parceria entre o CRC-PE e a Superintendên-
cia da Receita Federal 4ª Região Fiscal deu bons frutos. No 
último dia 05 de março, as duas entidades promoveram, 
com o apoio do Sebrae, a palestra gratuita SPED. 

Com um expressivo público, o encontro debateu os prin-
cipais pontos relacionados ao Sistema Público de Es-

crituração Digital como a modernização do 
cumprimento das obrigações acessórias, 
informatização da relação entre o 
Fisco e o contribuinte, a Nota Fiscal 

Eletrônica como integrante do 
SPED, entre outros. 

A palestra foi comandada pelos auditores 
fiscais da Receita Federal Josenildo Soares 
da Silva e Sérgio Toshio Nakano e antes de 
ser iniciada contou com um momento de 
Educação Fiscal comandado por funcionários 
da Receita.

Apesar de ter sido gratuita, o CRC-PE contou com 
a colaboração dos participantes aos quais lhes 
foram solicitados um quilo (01 Kg) de alimento 
não-perecível ou um pacote de fraldas geriátricas 
descartáveis para seres doadoas à instituições de 
caridade.

DESTAQUE

CONTABILIZANDO 
O SUCESSO
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Iniciativa foi do CRC-PE e Receita Federal

AGENDA BRASIL

AGENDA PERNAMBUCO

ABRIL/MAIO
16 e 17/04 - II Seminário Piauiense de Gestão 
Publica 
24/04 - V Fórum da Mulher Contabilista de Mato 
Grosso 
7 a 9/05 - VII Encontro Nacional da Mulher 
Contabilista 
20 a 22/05 - 1º Congresso Roraimense de Contabilidade 

A Rede Contabilizando o Sucesso em Arcoverde ganhou 
este ano uma representante na Associação Comercial, 
Industrial e de Serviços do município (ACA). A contabilista 
LUCILEIDE DA SILVA GOMES, membro da Rede em Arco-
verde passou a compor a nova diretoria que comandará a 
ACA no biênio 2009/2010, assumindo o cargo de diretora 
de Núcleos Empresariais. 

A participação de Lucileide na diretoria da ACA 

ABRIL/MAIO
03/04 - Mini-curso Alterações da Lei Geral da 
MPE com a LC 128/08 
22 a 25/04 - Semana do Contabilista/Troféu São 
Mateus
22/04 - Seminário IRFS 
24/04 - Palestra Microempreendedor Individual
04, 05, 07 e 08/05 - Palestra sobre o SPED Fiscal 
e Contábil  

Contabilizando ganha 
representante na ACA 
Contabilista Lucileide Gomes foi empossada diretora de  
Núcleos Empresariais

Semana do  
contabilista trará 
grandes debates

De  22 a 25 de abril o CRC-PE realiza a Semana do 
Contabilista em comemoração ao Dia do Contabi-
lista. Com palestras gratuitas, o Coselho promoverá 
debates sobre os mais importantes temas da atuali-
dade relacionados à Contabilidade.  Fique atento à 
programação, em breve, no site www.crcpe.org.br e 
celebre esta importante data com uma imersão no 
conhecimento!

será de grande importância para Rede e para classe 
contábil. Sua atuação confirmará para os associados a 
importância da Contabilidade nos diferentes setores 
econômicos e sociais.  Reconhecimento que orgulha o 
CRC-PE que parabeniza a contabilista Lucileide da Silva e 
deseja a ela um atuante e expressivo mandato em nome 
do segmento contábil.

Palestras gratuitas vão marcar 
as comemorações da data



REALIZAÇÕESEncontros sobre GFIP, 
MP 449 e Simples 
Nacional 
Palestras debateram importantes temas da contabilidade atual 
com apoio do Sebrae 

Nos últimos dias 27 e 28 de janeiro, o auditório do Sebrae 
foi palco dos encontros que atualizaram os profissionais 
da área contábil em relação à GFIP, MP 449 e Simples 
Nacional. As palestras gratuitas são fruto de uma parceria 
entre o CRC-PE, a Receita Federal 4ª Região Fiscal e 
SESCAP-Pernambuco, além do apoio do Sebrae. 

As palestras GFIP e MP 449 aconteceram dia 27 e foram 
ministradas, respectivamente, pelo auditor fiscal José An-
tunes e pelo delegado João Wanderley, ambos da Redeita 

CONVÊNIOS

Contabilistas têm 
descontos no JC e 
Faculdade Santa Helena

Para beneficiar o profissional de contabilidade, o 
CRC-PE está sempre em busca de novas parcerias. 
Assim contabilistas em situação regular com o Con-
selho têm descontos em serviços oferecidos pelo 
Jornal do Commercio e em cursos da Faculdade 
Santa Helena, conforme quadro abaixo.

Jornal do Commercio - Desconto de 38% sobre 
o preço de capa das assinaturas diária anual e 
semestral, 37% sobre o preço de capa da assinatura 
final de semana anual e 29% sobre o preço de capa 
da assinatura final de semana semestral para os 
profissionais em situação regular com o CRC-PE. 

Desconto de 50% para anúncios em linha realizados 
pelos profissionais em situação regular com o CRC-PE. 

Faculdade Santa Helena - Desconto 
de 40% nas mensalidades dos cursos 

oferecidos pela faculdade para fun-
cionários do Conselho, profissionais 

regulares e parentes de primeiro grau.
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CRC-PE firma parcerias com enti-
dades em benefício do profissional

ICMS de A a Z é a  
indicação de Leonardo  
Pernambuco
A indicação desta edição do CRC 
Notícias é feita por Leonardo 
Pernambuco, instrutor dos cursos 
Simples Nacional (Atualização) e 
Substituição Tributária – cursos 
a serem promovidos pelo DDP.  Ele indica o livro ICMS 
de A a Z - Principais Operações Fiscais, de autoria de 
Luciana Ferreira e Patrícia Aurora Paulino. A obra trata 
das principais operações fiscais tributadas pelo ICMS 
no Estado de São Paulo, reunindo grande número de 
informações relativas ao tratamento e aos procedimen-
tos necessários à sua realização. Também aborda os 
aspectos relativos à tributação do IPI e as operações com 
incidência desse imposto. 

No livro, há características de um manual prático para con-
sulta diária dos profissionais que atuam na área fiscal das 
empresas, para consultores e demais interessados em con-
hecer ou desenvolver a análise e interpretação da norma, 
traduzida em procedimentos concernentes às operações 
fiscais mais comuns do campo de incidência do ICMS.

SABER CONTÁBIL

Federal. A 
que abordou o 
Simples Nacional foi 
comandada pelo auditor 
fiscal Alexandre Rego, também 
da Receita. 

Mais uma vez, foi pedido aos participantes a doação de 
um quilo de alimento não-perecível em cada debate 
para ser entregue ao Banco de Alimentos do SESC. 

Inscrições para cursos do DDP podem ser  
feitos pela Web
Interessados devem se inscrever no site do CRC-PE
Os interessados no ciclo de atualizações oferecidos pelo 
Departamento de Desenvolvimento Profissional do 
CRC-PE podem conferir os próximos cursos e eventos e 
ainda se inscrever através do site www.crcpe.org.br. É 

fácil. Basta acessar o link Desen. Profissional deste site 
e dentro dele clicar em Cursos e Eventos. Pronto você 
já estará na página com todas as informações sobre os 
treinamentos e sobre as inscrições!

VIII CCP já tem data, local 
e tema definidos
A VIII Convenção dos Contabilistas de 
Pernambuco (CCP) se realizará em no-
vembro deste ano, mas os preparativos 
para um dos maiores encontros do seg-
mento contábil no Estado já começaram. Uma Comissão 
Organizadora e Executiva já foi designada para preparar 
todos os detalhes da convenção que já tem data, local e 
temário definidos conforme Regulamento. “CONTABILI-
DADE: SUSTENTABILIDADE DOS NEGÓCIOS COM PROFIS-
SIONALISMO, ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL” 
será o lema da VII CCP a acontecer no período de 05 a 

07 de novembro no Mar Hotel, 
Boa Viagem. O evento tratará 
de assuntos relativos à profissão 
de contabilista, destacando sua 

legislação, mercado de trabalho. Além de temas 
ligados à atividade contábil, promovendo debates e 
proposição de assuntos relacionados às prerrogativas 
dos profissionais e as suas responsabilidades pe-
rante a sociedade, assim como sobre temas atuais e 
tendências futuras da Contabilidade, tendo em vista 
a atualização e o aperfeiçoamento dos Contabilistas.    

Comissão foi designada para organizar evento



VISãO CRC-PE   

Este CRC Notícias é mais 
que especial. A começar 
pelo fato de que é o 
primeiro número a ser 
veiculado em versão 
digital, compondo a 
nova política de comu-

nicação do Conselho. Outro motivo é que reporta 
O Caduceu 2009 com detalhes sobre a premiação 
e agraciados. 

Esta edição traz a boa notícia de que Caruaru 
sediou a primeira plenária do CRC-PE fora da 
Capital nesta gestão e anuncia, desde já, a VIII 
CCP. Dicas especiais de leitura, também podem 
ser conferidas aqui, além de destaques do DDP e 
do Contabilizando o Sucesso. Uma ótima leitura 
e até o próximo CRC Notícias.

Osni Garcia de Lima
Presidente CRC-PE

ExPEDIENTE

Conselheiros Efetivos: 
Alba Rosa Nunes Ananias 
Albérico Xavier de Morais Pinto 
Almir Dias de Souza 
Aristides Joaquim Felix Júnior 
Bruno Vicente Ferreira de Oliveira 
Elane Lopes da Silva 
Francisco de Assis Galvão  
Geraldo de Paula Batista Filho  
José Bonifácio de Lima  
José Eraldo Lúcio de Oliveira 
José Laurindo da Silva  
Josemi Sidney Barbosa Vieira  
Maurício Bezerra Cavalcanti Villar 
Nivaldo Antonio dos Santos  
Osni Garcia de Lima

Esta é uma edição do CRC-PE
Rua do Sossego, 693 – Santo Amaro – Recife – PE   |  CEP 50100-50 – Telefax: (81) 2122.6011
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Conselho Federal de Contabilidade
Maria Clara Cavalcante Bugarim

Conselho Regional de Contabilidade em  
Pernambuco
Osni Garcia de Lima (Presidente)

Vice-Presidentes
Administração e Finanças – Almir Dias de Souza
Controle Interno – Aristides Joaquim Felix Júnior
Registro – Albérico Xavier de Morais Pinto
Fiscalização – Maurício Bezerra Cavalcanti Villar
Desenvolvimento Profissional – Francisco de Assis Galvão

A cada edição, a palavra de um 
representante do Conselho Regional 
de Contabilidade em Pernambuco

Conselheiros Suplentes: 
Antonio Nivaldo de Almeida 
Christianne Calado Vieira de Melo Lopes  
Edjane Melo de Almeida  
Israel Ferreira de Lima  
Janete Medeiros Padilha 
João Batista Guimarães Campelo  
 João Ferreira de França Junior 
José Albino da Silva Filho  
José Herval Spencer Leão   
Márcia Josienne Monteiro Chacon 
Marcos Antonio Mendes da Silva 
Maria José de Lima Pinto Ribeiro  
Renata Gusmão de Luna Araújo.

Redação  |  Edição  |  Diagramação: 
CQpress Assessoria de Imprensa    |    Fone: 81 3429.5419    |    www.cqueiroz.com.br  

Tiragem: 10.000



R E C E I T A S
DESCRIÇÃO ORÇADO EM  R$ ACUMULADO EM  R$

  Janeiro Fevereiro Total

Receitas de Contribuição 2.330.259,00 540.735,10 683.999,82 1.224.734,92

Receitas de Serviços 33.491,00 5.062,00 4.363,71 9.425,71

Outras Receitas Correntes 836.990,00 36.403,29 29.764,88 66.168,17

Receita Patrimonial 135.260,00 8.087,72 10.559,28 131.451,54 

Receita de Capital 130.000,00 -   -   18.647,00

Excesso de arrecadação  -   -   -   
T O T A L 3.466.000,00 590.288,11 728.687,69 1.318.975,80
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FINANÇAS Responsável: Conselheiro Efetivo e Vice Presidente do Controle Interno, Aristides Joaquim Felix Júnior 

Fiscalização mostra balanço das açõesESPAÇO FISCAL

D E S P E S A S
DESCRIÇÃO FIXADA EM  R$  ACUMULADO EM  R$

   Janeiro Fevereiro  
Despesas com Pessoal 1.007.131,00 60.177,60 75.422,71        135.600,31

Obrigações Sociais 239.559,00 15.893,78 16.260,33        32.154,11

Material de Consumo 97.315,00 9.032,20 4.972,41           14.004,61

Serviços de Terceiros 1.295.161,00 42.152,94 152.674,27        194.827,21

Diversas Despesas de Custeio 2.534,00 - 558,06             558,06

Cota-parte 609.300,00 116.024,66 143.386,37         259.411,03

Investimentos 215.000,00 7.350,00 3.734,00            11.084,00

                        

T O T A L  3.466.000,00 250.631,18 397.008,15 647.639,33


