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A contabilidade pernambucana foi 
enaltecida em comemoração ao Dia 
Nacional do Contabilista, 25 de abril. Este 
ano, o Conselho Regional de Contabili-
dade em Pernambuco – CRC-PE preparou 
uma jornada de palestras, na capital e 
no interior, laureada por uma festa de 
encerramento repleta de homenagens e 
belas surpresas.

Sob o mote “São muitas as funções do 
contabilista, tantas quanto as homena-
gens que são dignos de receber no seu 
dia”, a multifuncionalidade profissional foi 
mesmo a tônica da semana que abordou 
temas fundamentais para o contabilista 
moderno. Mensagens no rádio, jornal, 
e-mail e TV destacaram o profissional e 
a importância de suas atribuições para a 
sociedade, empresas e estado.

Ao todo, foram cerca de 50 eventos, entre 
palestras e cursos, que levaram informa-
ção e atualização para os profissionais de 
Araripina, Arcoverde, Caruaru, Garanhuns, 
Palmares, Petrolândia, Recife e Serra 
Talhada. O acesso a todos os encontros foi 
gratuito, sendo cobrada apenas a entrega 
de 1 kg de alimento.

Assinando a programação, o CRC-PE, 
suas representações, outras entidades 
do setor e instituições e ensino. 
O primeiro destaque de 
público e mídia foi a 
palestra sobre o IFRS 
(22) que teve como 
palestrantes 
Gilberto Bagaiolo 
(Ibracon), 

Nelson Mitimasa (CFC) e Vânia Borgerth 
(BNDES), três das principais lideranças 
da contabilidade brasileira. Outra 
realização importante foi a palestra “MEI: 
Oportunidades, benefícios e mudanças” 
(25), ministrada pelo deputado Pedro 
Eugênio (PT-PE), que integrou a festa de 
confraternização do dia do contabilista.

A grande festa teve início às 19 horas 
com a palavra do vice-presidente de 
Administração e Finanças do CRC-PE, 
Almir Dias, que destacou o momento 
econômico e profissional do setor e a 
multifuncionalidade dos profissionais de 
contabilidade. Abrindo as homenagens, o 
CRC-PE surpreendeu o público ao celebrar 
o centenário de Júlio de Barros Silva, 
ex-presidente do conselho, honra recebida 

pelo seu filho, Gilson Edmar Gonçalves e 
Silva. Depois da homenagem, foi realizada 
a tradicional entrega da medalha Mérito 
Contábil Luiz Pessoa da Silva à contadora 
Solange de Barros Cruz. Fechando a noite, 
o CRC-PE lançou o troféu São Mateus, 
novidade voltada para a valorização do 
futuro profissional contábil. Ao fim, um 
agradável coquetel foi servido e todos os 
presentes puderam se confraternizar.

O empenho do CRC-PE foi uma justa 
homenagem ao profissional que segundo 
a entidade, consolidou seu ofício diante 
de uma diversidade de atribuições e con-
quistou um elevado índice de credibilidade 
por imprimir, em cada tarefa, uma sintonia 
consistente entre as transformações sociais 
e as novidades tecnológicas, sem abrir mão 
de sua conduta ética e comprometida.

Seminário gratuito 
sobre IFRS

De 22 a 25 de abril, o CRC-PE enalteceu o passado, debateu assuntos do 
presente, reconheceu trajetórias e olhou para o futuro do setor

CRC-PE marca 
presença no IV 
ENCCC

Palestras e homenagens na 
Semana do Contabilista
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INTERIOR EM PAUTA

Palmares e Arcoverde na rota de 
cursos do CRC-PE
Os profissionais da área contábil 
de Palmares e Arcoverde também 
tiveram oportunidade de assistir 
ao curso de IRPJ – Lucro Real/Pre-
sumido/Simples Nacional oferecido 
pelo CRC-PE. O curso tem o objetivo 
de transmitir conhecimentos da 
legislação do IR e novas técnicas 
sobre apuração dos impostos das 

Novo agendamento no 
CAC 

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 Fe-
deral, João Wanderley, as notícias já estão sendo 
enviadas ao CRC-PE que as repassa aos contabilis-
tas 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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CRC-PE mescla valorização 
profissional e solidariedade
Inscrições nos cursos foram feitas em troca de 1 kg de 
alimento não perecível
O CRC-PE em parceria com a ESB Sistemas, realizou uma 
extensa grade de cursos sobre sobre SPED Fiscal e Contábil 
no mês de maio na capital e no interior do Estado. A 
idéia do DDP, não só foi valorizar o profissional do setor 
contábil, mas ajudar a quem mais precisa. Para participar 
das aulas, os interessados só precisavam levar 1 kg de 
alimento não perecível. No Cabo Santo Agostinho, a doa-

São 427 quilômetros 
que separam a sua 
sede da cidade de 
Petrolândia. Porém a 
distância não se tor-
nou obstáculo para o 
Conselho realizar no último dia 
2 de junho um mutirão para a emissão da nova carteira de 
identidade profissional do contador no município e cidades 
vizinhas. Com a ação, o CRC-PE demonstrou, mais uma vez, 
que a valorização profissional é um de seus pilares. 

CRC-PE faz mutirão em 
Petrolândia 

O objetivo é transmitir novidades 
da RF para contabilistas

ção foi feita para Igreja Evangélica Batista do Cabo; 
em Recife, o LAR São Francisco de Assis também 
recebeu as doações, já em Petrolina, o Centro Social 
Ágape de Recuperação de viciados com Drogas 
ganhou os alimentos e o Associação dos Moradores 
do Bairro São Francisco  - Moro Bom Jesus, em 
Caruaru, levou os mantimentos. 

GIRO DE NOTÍCIA

Atenção 
Contabilistas!!!

O CFC divulgou três novas 
resoluções homologadas 
neste ano. 

Confira a lista abaixo:

CFC Nº 1.126/09 – Altera 
o item 3 da NBC T 3.7 – Demonstrações do Valor 
Adicionado

CFC Nº 1.163/09 – Altera a numeração e denomi-
nação da NBC TO 01, aprovada pela Resolução CFC 
nº 1.160/09

CFC Nº 1.164/09 – Altera a vigência dos itens 
4 e 5 da NBC T7, aprovada pela Resolução CFC nº 
1.120/08.

Aprovação de 
pronunciamentos
técnicos CPC

O site do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), 
do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e da 
Comissão de Valores Mobiliários (CVM) divulgaram, no 
mês de junho, a aprovação dos seguintes Pronuncia-
mentos Técnicos:

CPC 16 - Estoques (Resolução CFC nº 1.170/09 e 
Deliberação CVM nº. 575/09);

CPC 17 - Contratos de Construção (Resolução CFC nº 
1.171/09 e Deliberação CVM nº. 576/09); 

CPC 18 - Custos de Empréstimos (Resolução CFC nº 
1.172/09 e Deliberação CVM nº. 1.172/09).

Os documentos estão disponíveis no site do Conselho 
Federal de Contabilidade, no ícone da Vice-presidência 
Técnica, acessando-se o link NORMAS. 

empresas, dentro das normas 
vigentes, para o entendimento e 
preenchimento das Declarações de 
Rendimentos, analisando os reflexos 
sobre o encerramento dos balanços 
patrimoniais. Portanto, profissional 
contabilista, estar atualizado é 
um grande diferencial na hora de 
prestar contas à Receita Federal.  



DDP EM FOCO

REALIZAÇÕES

Site do CRC-
PE ganha mais 
um serviço 
O link “Oportunidades” 
disponibiliza vagas de trabalho 
na área contábil

O portal do CRC-PE, caracterizado como um canal de 
serviços para a classe contábil pernambucana traz 
mais um benefício. Um novo link foi incluído na seção 
Serviços da página. É o de Oportunidades. Nele, os 
contabilistas e estudantes de Ciências Contábeis podem 
conferir vagas de trabalho disponibilizadas pelas mais 
importantes empresas do Estado. 
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Mini-cursos são 
ministrados no interior 
e na capital
Dois assuntos que muito interessam ao profis-
sional de contabilidade foram abordados em 
mini-cursos que foram realizados pelo DDP: 
“Alterações da Lei Geral da MPE com a LC 128/08” 
e “Discriminação e Assédio Moral no ambiente de 
trabalho”. O primeiro, realizado em Garanhuns, 
teve o objetivo de atualizar os profissionais da 
área contábil sobre as principais mudanças tra-
zidas pelas alterações da Lei Geral. Já o segundo 
mini-curso que aconteceu na capital, buscou 
esclarecer a forma certa de como identificar a 
prática do assédio moral e de outros abusos co-
metidos no ambiente de trabalho e o modo legal 
de se defender. Direitos Humanos e Inclusão de 
Pessoas com Deficiência foram alguns dos temas 
abordados na aula.

CRC-PE participa do IV Encontro 
Nacional de Coordenadores de 
Ciências Contábeis 
O CFC - Conselho Federal de Contabilidade e a Fundação 
Brasileira de Contabilidade - FBC realizaram o IV En-
contro Nacional de Coordenadores do Curso de Ciências 
Contábeis, dias 12 e 13 de março, no Auditório do CFC, 
em Brasília/DF, voltado não só aos Coordenadores de 
Cursos de Ciências Contábeis, mas também aos Profes-
sores, Gestores e Dirigentes Pedagógicos das Institu-
ições de Educação Superior brasileiras. Consolidado no 
calendário de eventos da classe contábil pelo alto nível 
técnico dos debates, o encontro tem a finalidade de 
discutir a formação dos futuros profissionais contábeis, 
considerando-se as diretrizes curriculares, as inovações 
introduzidas pela legislação e as questões relacionadas 
ao mercado de trabalho, além de debater temas que 
norteiam a educação superior no Brasil, em especial 
o papel do coordenador de curso na formação dos 
estudantes de Ciências Contábeis.

Comissão foi designada para organizar evento

CONVÊNIOS

CCAA, Fiat Italiana e 
Microlins são 
parceiros no Cartão 
Relacionamentos do 
CRC-PE 
O Cartão Rela-
cionamento 
do CRC-PE 
busca sempre 
grandes 
parceiros 
para melhor 
atender seus profissionais registrados. 
O contabilista do Conselho que está em dia 
com suas obrigações tem direito a usar o 
cartão de benefícios que possibilita vários e 
bons descontos. No curso de idiomas, CCAA, o 
desconto de 35% nas mensalidades e matrícu-
las, fora promoções sazonais. Já na concession-
ária Fiat Italiana, o abatimento é a partir de 
10% nas peças e mão-de-obra, nos pagamen-
tos à vista ou a prazo. A Microlins oferece aos 
profissionais do CRC-PE, cursos de Informática 
profissionalizante com desconto de 30 a 50% 
na matrícula e nas mensalidades. 
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Obra analisa as questões 
estratégicas do processo 
de análise e avaliação de 
empresas e negócios
A indicação desta edição do CRC 
Notícias é o “Manual de Avaliação 
de Empresas e Negócios”, do au-
tor Djalma de Pinho Rebouças 
de Oliveira. Diferentemente 
dos livros que abordam, ape-
nas, os aspectos econômico-
financeiros e do goodwill 
nas avaliações de empresas, o 
autor consolidou um modelo que analisa e interliga, 
além dos dois aspectos mencionados, as questões 
estratégicas do processo de análise e avaliação de 
empresas e negócios, representados pelas análises 
do mercado, da tecnologia, da vantagem competitiva 
e pelo estabelecimento de estratégias específicas. A 
obra é da Editora Atlas.

SABER CONTÁBIL

AGENDA BRASIL

AGOSTO/OUTUBRO
19 a 21/08  - 21ª Convenção dos Contabilistas do 
Estado de São Paulo
26 a 28/08  - IX ENECON (Encontro Nordestino de 
Contabilidade)-São Luiz-MA 
14 a 16/10  - 13º CONESCAP (Convenção Nacional 
das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas 
de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas)  
- Goiânia-GO

AGENDA PERNAMBUCO

JULHO/NOVEMBRO
18/07 – Práticas Trabalhistas e Previdenciárias 
em Arcoverde
18/07 - Noções Básicas de Contabilidade Pública 
em Petrolândia
21/07 – Programa Contabilizando o Sucesso 
– Palestra de Sensibilização (auditório do 
Sebrae)
25/07 - SPED/SEF-2 em Salgueiro
25/07 - Práticas Trabalhistas e Previdenciárias 
em Pesqueira
25/07 - SPED – Escrituração Fiscal, Contábil/ NFe 
em Garanhuns
09 a 11/11 - VIII Convenção dos Contabilistas de 
Pernambuco

CRC-PE e IBRACON 
promovem seminário 
gratuito sobre IFRS 

Sob o tema IFRS - International Financial Reporting Stan-
dards (Normas Internacionais de Contabilidade), um dos 
assuntos mais atuais e importantes para a contabilidade 
brasileira, o seminário contou com a presença de craques no 
assunto. O contador e auditor, diretor de Assuntos Técnicos 
do IBRACON, Gilberto Bagaiolo, o contador e coordenador 
de Operações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC), Nelson Mitimasa, e a contadora-chefe do BNDES, Vâ-
nia Borgerth, três das principais lideranças da contabilidade 
brasileira, foram os condutores do evento gratuito.

O evento, realizado no dia 22 de abril, foi uma realiza-
ção do CRC-PE em parceria com o Instituto Brasileiro 
de Auditores Independentes do Brasil (IBRACON) e 
com o apoio do Banco Central, BNDES e EBS Sistemas. 
O seminário aconteceu no auditório do Banco Central, 
integrando a comemoração da Semana do Contabilista 
do CRC-PE.

Mesmo sendo gratuito, foi solicitado um quilo (01 Kg) 
de alimento não-perecível para ser doado à instituição 
de caridade. 

DESTAQUE

Encontro integrou a comemoração da Semana do Contabilista
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FINANÇAS Responsável: Conselheiro Efetivo e Vice Presidente do Controle Interno, Aristides Joaquim Felix Júnior 

Fiscalização mostra balanço das açõesESPAÇO FISCALIZAÇÃO

R E C E I T A S
DESCRIÇÃO ORÇADO EM  R$ REALIZADO NO MÊS - R$ ACUMULADO EM  R$

  Janeiro Fevereiro Março Total

Receitas de Contribuição 2.330.259,00     540.735,10         683.999,82         268.697,18     1.493.432,10  

Receitas de Serviços 33.491,00          5.062,00             4363,71           4.242,47          13.668,18 

Outras Receitas Correntes 836.990,00        36.403,29         29.764,88         37.529,05         103.697,22

Receita Patrimonial 135.260,00          8.087,72           10559,28           13.268,92        31.915,92

Receita de Capital 130.000,00                       -                         -                         -      69.600,00  

Excesso de arrecadação                                                                               - 
T O T A L 3.466.000,00 590.288,11 728.687,69 393.337,62 1.712.313,42 

D E S P E S A S
DESCRIÇÃO FIXADA EM  R$ REALIZADO NO MÊS - R$  ACUMULADO EM  R$

  Janeiro Fevereiro Março  
Despesas com Pessoal 1.007.131,00 60.177,6 75.422,71 73.140,04         208.740,35

Obrigações Sociais 239.559,00 15.893,78 16.260,33 33.765,75         65.919,86 

Material de Consumo 97.315,00 9.032,20 4.972,41 16.068,08           30.453,67 

Serviços de Terceiros 1.295.161,00 42.152,94 152.674,27 76.068,08         270.895,29 
Diversas Despesas de 
Custeio

2.534,00 - 558,06 0,00            558,06

Cota-parte 609.300,00 116.024,66 143.386,37 61.139,33         320.550,36 

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

                        -   

T O T A L  3.466.000,00 250.631,18 397.008,15 260.562,26  908.201,59

VISÃO CRC-PE   

Esta edição do CRC Notícias 
traz muitas realizações do 
nosso Conselho. Cursos, 
seminários e palestras 
foram disseminados ao 
longo de todo o Estado. É o 
CRC-PE na capital e interior; 
levando informações para 

o profissional contábil que busca sempre as novidades 
do mundo da contabilidade.  E o que está nas en-
trelinhas das realizações, nos faz continuar difundindo 
ensinamentos Pernambuco afora, pois ajudar a quem 
necessita também é o nosso objetivo. É que na maioria 
dos cursos oferecidos, as inscrições foram feitas em 
troca de alimento. A ajuda é pequena, pelo tamanho 
da pobreza no mundo, mas a boa vontade é enorme.

Enorme também é o orgulho de estarmos participando 
do Programa de Voluntariado da Classe Contábil que 
é liderado pelo CFC e pelo Fome Zero. Privilégio nosso 
receber um convite dessa grandeza. Nossa função será 
fiscalizar a merenda escolar no nosso Estado. E com 
maior prazer. Seja por trabalho voluntário, seja por 
doação, essas causas já estão abraçadas por nós!

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  

Informativo on-line: enviado para 90.000 endereços.

CRC-PE lança Programa de 
Voluntariado da Classe Contábil 
no Estado - PVCC
Conselho será parceiro do CFC e do Fome Zero na 
fiscalização da merenda escolar
No último dia 28 de março, Pernambuco 
passou a integrar, oficialmente, o movimento 
nacional liderado pelo CFC e o Fome Zero – O 
Programa Voluntariado da Classe Contábil. O 
lançamento aconteceu durante o Encontro de 
Profissionais de Contabilidade de Pesqueira 
sob o comando da coordenadora do programa 
em Pernambuco, a conselheira Janete Padilha.  

De acordo com Janete, o objetivo é ter a 
classe contábil como aliada na fiscalização 
do repasse da merenda escolar feita pelas 

INFORME

prefeituras aos colégios 
públicos. “Espero que prefei-
tos e sociedade colaborem 
com este trabalho em prol 
do benefício de milhares de 
crianças e adolescentes”, comenta a 
coordenadora. 

PVCC – O Programa Voluntariado da Classe Con-
tábil é nacional e divide-se em quatro principais 
projetos institucionais: Gestão Eficiente da Mer-
enda Escolar, Prestação de Contas e Transparência 

de ONGs, Mobilização Social para Doações ao 
Funcriança – Fundo Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente - e Ações Localizadas 
de Voluntariado em Políticas Sociais e Comuni-
tárias.


