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REALIZAÇÕES

DESTAQUE

CRC-PE promove chat sobre SPED
SAIBA MAIS................. P. 3

Tecnologias fiscais foram abordadas durante 
o curso
SAIBA MAIS................. P. 3

Diante de fatos recentes divulgados na 
mídia nacional, o Conselho Regional de 
Contabilidade em Pernambuco – CRC-PE 
redobra a fiscalização e as recomendações 
relativas à emissão da Decore - Decla-
ração Comprobatória de Percepção de 
Rendimentos. A emissão do documento 
só pode ser efetuada por um profissional 
de contabilidade seguindo todas as 
prerrogativas jurídicas e éticas. 

Emitir sem base legal constitui fraude 
penal, cível e disciplinar junto ao CRC-
PE. As responsabilidades penais do 
cliente e do contabilista referem-se 

principalmente à reparação do dano à 
sociedade, feita inclusive 

sob a forma de 
privação da 

Curso Big Brother 
Fiscal foi sucesso 
em Recife

Documento deve ser emitido apenas com base legal para evitar 
sanções penais e profissionais

Novidade 
On-line

Conselho chama atenção de  
empresários e contabilistas para 
emissão da Decore legalmente

CRC DESTACA

liberdade do culpado. 

As responsabilidades serão cobradas fun-
damentalmente de acordo com o Código 
Penal (capítulo que trata do estelionato 
e de outras fraudes – art. 171) e Código 
de Ética Profissional do Contabilista (Res. 
CFC 803/96, art 3º, parágrafo VIII) 

A emissão da DECORE deve ser vista como 
uma conquista e uma responsabilidade 
dos profissionais de contabilidade. Ins-

truir e atuar corretamente são estímulos 
para a sociedade que passa a conhecer o 
documento e reconhecer os contabilistas 
como seus aliados na manutenção de 
uma conduta profissional segura, ética e 
transparente.

Emitir a Decore sem base legal constitui 
fraude penal, cível e disciplinar junto ao 
CRC-PE

INFORME

VIII Convenção dos 
Contabilistas de  
Pernambuco

Evento acontecerá em novembro
SAIBA MAIS................. P. 6



INTERIOR EM PAUTA

IRPJ é tema de curso
Sob o tema IRPJ – Lucro Real/Presumido/Simples 
Nacional, o curso oferecido pelo DDP, chegou a três 
diferentes destinos: Petrolina, Salgueiro e Gara-
nhuns. O objetivo do curso é transmitir conheci-
mentos da legislação do IR e novas técnicas sobre 
apuração dos impostos das empresas, dentro das 
normas vigentes, para o entendimento e preenchi-
mento das Declarações de Rendimentos.

CFC divulga sete novas 
resoluções 
O Conselho Federal de Contabi- li-
dade , através de sua Coorde-
nadoria Técnica, informou que o 
plenário realizado no último dia 24 de 
julho de 2009, aprovou as seguintes resoluções:

1.174 – NBC T 19.24 – Demonstração Intermediária 

1.175 – NBC T 19.23 – Combinação de Negócios;

1.176 – NBC T 19.25 – Informações por Segmento

1.177 – NBC T 19.1  – Ativo Imobilizado

1.178 – NBC T 19.26 – Propriedade para Investimento

1.179 – NBC T 19.11 – Políticas Contábeis, Mudança 
de Estimativa e Retificação de Erro

1.180 – NBC T 19.7– Provisões e Passivos Contingen-
tes e Ativos Contingentes.

Os documentos estão disponíveis para download no 
site do Conselho Federal de Contabilidade (www.cfc.
org.br).
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Curso sobre SPED Fiscal e 
Contábil aporta em seis 
cidades do interior
Objetivo das aulas é capacitar os profissionais 
sobre as novas tecnologias fiscais 

Limoeiro, Araripina, Caruaru, Salgueiro, Garanhuns e Santa 
Cruz do Capibaribe. Esses foram os destinos, nos meses de 
junho e julho, do renomado curso sobre o SPED Fiscal e Con-
tábil, novo sistema da Receita Federal que obriga as com-
panhias a substituir toda a papelada contábil e tributária 
por arquivos eletrônicos. A finalidade das aulas é preparar 

O CRC-PE sempre disseminando informação e co-
nhecimento para os contabilistas de Pernambuco. 
Em junho e julho, o curso sobre Práticas Trabalhistas 
e Previdenciárias fez parada em Arcoverde e Pes-
queira. Entre os tópicos abordados durante as aulas 
estiveram o recrutamento e seleção, admissão, 
13° salário e rescisão. Já em Petrolândia, o curso 
realizado foi sobre Noções Básicas de Contabilidade 
Pública e teve como objetivo fornecer aos profis-
sionais e estudantes informações atualizadas sobre 
o funcionamento do setor contábil nas entidades 
públicas.

Arcoverde, Pesqueira 
e Petrolândia 
estiveram entre os 
destinos do DDP

os participantes para a implantação do Sistema Público 
de Escrituração Digital – SPED e da Nota Fiscal Eletrônica 
– NF-e, conhecendo a legislação, modo de funcionamento 
e mecanismo para solução de eventuais problemas. As 
inscrições dos cursos são feitas exclusivamente através do 
site do CRC-PE: www.crcpe.org.br.

GIRO DE NOTÍCIA

Receita informa data de adesão ao 
parcelamento de débitos
A Delegacia da Receita Federal em Recife informou que 
a adesão ao parcelamento de dívidas vai até o dia 30 de 
novembro. As pessoas físicas e jurídicas podem entrar 
no site da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria 
Geral da Fazenda Nacional e aderir ao novo programa de 
parcelamento, instituído na Lei 11.941, de 27 de maio de 
2009. Com o Novo Refis, o contribuinte poderá parcelar 
os débitos gerados até o dia 30 de novembro de 2008 em 
até 180 meses, podendo ter uma redução significativa nos 

CFC publica alteração na norma sobre o Exame 
de Qualificação Técnica para Registro no CNAI 
O Conselho Federal de Contabilidade publicou no Diário Oficial 
da União, no dia 28 de julho, a Resolução CFC n.º 1.181/09, 
que altera o item 5.5.2 da Resolução CFC n.º 1.109/07, que 
dispõe sobre a NBC P 5 – Norma sobre o Exame de Qualifica-
ção Técnica para Registro no Cadastro Nacional de Auditores 
Independentes (CNAI) do CFC. 

juros, multas e encargos 
sociais. De acordo com a RFB, 
os contribuintes que já aderiram a 
outros programas (REFIS, PAES, PAEX e Par-
celamentos Ordinários) podem migrar para uma 
das modalidades do novo programa. Na 1ª etapa, o 
contribuinte fará apenas a adesão ao novo parcelamento. 
A indicação dos débitos a serem parcelados ocorrerá 
numa fase posterior.

O exame é um dos requisitos para a inscrição do Contador 
no CNAI, com vistas à atuação na área da Auditoria 
Independente. De acordo com a nova redação, as provas 
serão aplicadas pelo menos uma vez a cada ano, no mês de 
junho, ou mais de uma vez, a critério do Plenário do CFC, 
em dia, data e hora fixados em edital pelo Conselho.



DDP EM FOCO

REALIZAÇÕES

Novidade 
On-line  
No mês de 
agosto, os 
contabilistas 
pernambuca-
nos ganha-
ram uma nova 
ferramenta para tirar suas 
dúvidas. Isso porque o CRC-PE e a EBS Sistemas 
promoveram chats sobre um dos temas mais 
comentados do mundo contábil e fiscal, o SPED.

A equipe de consultores da EBS esteve disponí-
vel para responder todas as perguntas referentes 
ao tema. O encontro on-line aconteceu das 15h 
às 18h no site do Conselho, com acesso gratuito.

Já no mês de setembro, as sextas-feiras foram 
destinadas para o tema DIPJ (Declaração de 
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa 
Jurídica). Para participar do chat, basta acessar 
o site do CRC-PE - www.crcpe.org.br - e clicar no 
banner que se encontrará na página principal.
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Novos serviços são 
disponibilizados 
no site do CRC-PE 
Sempre com o propósito de beneficiar os 
contabilistas pernambucanos, o CRC-PE está 
disponibilizando novos serviços via web. Agora é 
possível atualização de dados pessoais através do 
Sistema Cadastral, localizado no site do Conselho 
(www.crcpe.org.br).  

Confira as novidades abaixo:

Acesso para Profissionais sem Registro 
- Requerimento de Registro - 1º Registro

- Preenchimento do Formulário de 1º Registro 
pelo profissional - Opções Registro Provisório 

Reunião com os 
Coordenadores de Curso 
de Ciências Contábeis 
e Instrutores

No mês de julho, o Conselho Regional de Contabilidade, 
promoveu uma Reunião com os Coordenadores de Curso 
de Ciências Contábeis e Instrutores do CRC-PE. Na pauta, 
a programação de cursos para o 2º semestre/2009 e a 
participação das Instituições de Ensino Superior (IES) 
junto ao Conselho.

Segundo o vice-presidente de Desenvolvimento 
Profissional do CRC/PE, o professor Francisco Galvão, a 
ideia do encontro foi fazer com que os coordenadores 
tornem-se uma extensão do Conselho no sentido de 
estimularem e serem multiplicadores das suas ações, 

Encontro discute melhorias e ideias para o setor. Programação de 
cursos para o 2º semestre foi um dos temas do encontro

com o objetivo de  engrandecer e prestigiar os cursos 
de Ciências Contábeis. “É uma forma de valorizar cada 
vez mais os alunos, futuros contabilistas, na execução 
e aprimoramento de suas atividades como Contador”, 
explica o professor. 

Ainda de acordo com Galvão, com os instrutores, foi 
realizada uma avaliação dos cursos já oferecidos pelo 
DDP (no primeiro semestre foram 2.025 participantes 
treinados em vários cursos). Foi discutido também 
sobre sugestões de novos cursos a serem realizados no 
segundo semestre, tanto na capital como no interior.

ou Definitivo
- Emissão da Guia com o valor da anuidade 
proporcional e as taxas/emolumentos de 1º 
registro e Carteira.

Atualização Cadastral - Atualiza Endereço / 
Telefone / E-mail

O CRC-PE sempre com novidades para os profissio-
nais contábeis do estado.

AGENDA BRASIL

14 a 16/10 – 13º CONESCAP (Convenção Nacio-
nal das Empresas de Serviços Contábeis e das Em-
presas de Assessoramento, Perícias, Informações 
e Pesquisas) – Goiânia-GO

AGENDA PERNAMBUCO

01/08 - SPED – Escrituração Fiscal, Contábil / 
NF-e em Petrolândia
04 e 05/08 - Big Brother Fiscal – Na Era do 
Conhecimento em Recife
08/08 - Noções Básicas de Contabilidade 
Pública (Lei 4.320/64) em Garanhuns
20/08 – Empreendedor Individual em Caruaru 
21/08 – SPED – Escrituração Fiscal, Contábil / 
NF-e em Arcoverde
22/08 – SPED Fiscal e Contábil em Serra 
Talhada
22 e 29/08 – Seminário de Práticas Trabalhis-
tas e Previdenciárias em Recife
26/08 – Empreendedor Individual em Recife
09 a 11/11 – VIII Convenção dos Contabilistas 
de Pernambuco
12/11 – Eleições de 2/3 do plenário



CONVÊNIOS

Contabilista 
pernambucano em 
dia ganha descontos 
nas IES parceiras do 
CRC-PE
Os grandes convênios 
firmados pelo Conse-
lho com as faculdades 
têm a finalidade de 
promover o conheci-
mento e a atualização 
do profissional contá-
bil em dia com o CRC-PE. 
Instituições de Ensino Superior, 
tais como a Faculdade Boa Viagem, Faculdade 
Santa Helena, Faculdade São Miguel, UCDB 
Virtual e Focca (Faculdade de Olinda) oferecem 
bons descontos aos contabilistas em situação 
regular. Para saber mais, acesse www.crcpe.org.br, 
no link Parcerias / Convênios e não deixe de 
aproveitar as vantagens que o CRC-PE propor-
ciona para você! 
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Obra discorre sobre 
dificuldades que 
poderiam existir no Brasil 
para a adoção das 
normas internacionais

O livro indicado para esta 
edição é o Manual de 
Normas Internacionais de 
Contabilidade: IFRS versus 
Normas Brasileiras. A obra 
reproduz o estudo sobre as 
similaridades e diferenças 
entre as normas internacio-
nais de contabilidade e as 
normas e práticas contábeis 
brasileiras, objetivando dar ao lei-
tor condições de um entendimento de suas 
principais características desse novo padrão contábil. 
O texto discorre sobre dificuldades que poderiam exis-
tir no Brasil para a adoção das normas internacionais 
e propõe algumas ações regulatórias. O trabalho foi 
desenvolvido pela Ernst & Young, com revisão dos pro-
fessores da Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, 
Atuariais e Financeiras (FIPECAFI), para a Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM).

SABER CONTÁBIL

Curso Big Brother 
Fiscal foi sucesso 
em Recife

Cerca de 110 pessoas, entre empresários e profissio-
nais contábeis, participaram de um dos cursos mais 
requisitados do país: O Big Brother Fiscal – Na Era 
do Conhecimento. O evento que aconteceu nos 
dias 4 e 5 de agosto, no auditório do CRC-PE, abordou 
conteúdos referentes às tecnologias digitais como 
certificação digital, SPED, Nota Fiscal Eletrônica.

As aulas foram ministradas pelo especialista em 
tecnologia da informação (TI) e autor 
do primeiro livro do Brasil sobre SPED, 
Roberto Dias Duarte. De acordo com 
ele, houve participação significativa em 
ambos os dias. “Contabilistas de todas as 
idades perceberam que o momento é de 
mudança, fortemente embasada no uso da tecnologia, 
mas que, apesar das dificuldades iniciais, abre-se uma 

enorme janela de oportunidades”, 
revela Duarte.

Nos dois dias de curso, os participantes 
puderam comprar o livro também chamado Big Brother 
Fiscal – Na Era do Conhecimento.

DESTAQUE

Certificação digital, SPED e Nota Fiscal Eletrônica foram 
abordadas durante o curso

CONTABILIZANDO 
O SUCESSOPalestra de 

sensibilização do 
Programa Contabilizando 
o Sucesso
Evento foi promovido pelo CRC-PE e SEBRAE-PE
O Conselho Regional de Contabilidade e o 
SEBRAE-PE realizaram no dia 21 de julho 
a palestra de sensibilização para dar o 
pontapé inicial à nova turma do Programa 
Contabilizando o Sucesso que é uma parceria entre o sistema 
CRC/CFC e o SEBRAE. O objetivo é criar e capacitar uma rede de 
profissionais de contabilidade para assessorar as empresas em 
sua gestão, focando o desenvolvimento da responsabilidade 
profissional e social do contabilista.

Durante a palestra de sensibilização aos participantes, foi feita 
a apresentação do programa Contabilizando o Sucesso, qual 
o objetivo, quais os módulos, a importância do profissional 
contábil participar da capacitação, entre outras informações.

O curso tem como proposta 
disponibilizar conhecimentos e 
ferramentas capazes de habilitar 
o profissional de contabilidade no 

desempenho de suas atividades profissionais e sociais. 
Serão mostrados aos contabilistas os padrões exigidos 
pelo mercado das micro e pequenas empresas, as 
condições de exercer uma atividade diferenciada, voltada 
para gestão empresarial, e capacitação para elaboração 
de diagnósticos organizacionais junto às suas empresas 
e clientes.  Os interessados em participar do programa 
poderão efetuar seu cadastro através do site do CRC-PE 
(www.crcpe.org.br). A expectativa agora é de realizar, 
em 2010, novas turmas em Petrolina e Araripina.



VISãO CRC-PE   

Prezados colegas contabi-
listas,
Importantes mudanças 
aconteceram na contabili-
dade a partir de 2007, mas 
se tornaram efetivas este 
ano, como a informatização 
das informações e a adoção 

das normas internacionais de contabilidade. O que 
vemos hoje é um novo perfil do profissional contábil. 
Se antes era ligado basicamente à rotina do escritório, o 
profissional de contabilidade ocupa hoje posições mais 
estratégicas nas empresas. 

Além do perfil mais dinâmico e comunicativo, o 
mercado exige cada vez mais profissionais atualizados. 
Nós do CRC-PE trabalhamos com afinco na questão 
de capacitar, atualizar e reciclar nossos profissionais, 
através de cursos e seminários realizados no Estado. 

No CRC Notícias nós mostramos um pouco do que 
fazemos em prol da classe contábil. Na matéria principal, 
chamamos atenção da emissão legal da DECORE. Os 
contabilistas têm que estar sempre atento ao emitir o 
documento. Transparência e ética em primeiro lugar. A VIII 
CCP e Novidades On-line também estão na pauta do infor-
mativo, entre outras realizações. Boa leitura para você!

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 opinião do 
presidente 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.

VIII Convenção dos Contabilistas de Pernambuco 
Um dos maiores encontros do segmento contábil no Estado acontecerá 
em novembro

A VIII Convenção dos Contabilistas de 
Pernambuco (CCP) será realizada entre os 
dias 9 e 11 de novembro, no Centro de Con-
venções, em Olinda. Sob o lema “Contabi-
lidade: Sustentabilidade dos Negócios com 
Profissionalismo, Ética e Responsabilidade 
Social”, o evento contará com a presença 
da presidente do CFC, Maria Clara Bugarim 
para participar da solenidade de abertura 
ao lado do presidente do CRC-PE, Osni Gar-
cia de Lima. Durante a programação, acon-
tecerão eventos paralelos como II Encontro 
Pernambucano de Estudantes de Ciências 
Contábeis e o II Encontro Pernambucano 
de Peritos, além de palestras e painéis com 

INFORME

grandes representantes da classe contábil, entre 
eles, a presidente do IBRACON Nacional, Ana 
Maria Elorrieta, o vice-presidente técnico do 
CFC, Nelson Mitimasa e o coordenador geral de 
contabilidade da Secretaria do Tesouro Nacio-
nal, Paulo Henrique Feijó. Serão abordados 
temas atuais e tendências futuras da Conta-
bilidade. Inscrições e programação do site: 
www.convencaocontabilistaspe.org.br.
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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$

  Abril Maio Junho Total

Receitas de Contribuição 2.330.259,00     237.854,37         179.241,97         186.885,52     603.981,86  

Receitas de Serviços 33.491,00         3.602,00             3.027,00           2.679,00          9.308,00 

Outras Receitas Correntes 836.990,00        40.636,40         30.239,52         37.529,05         102.688,39

Receita Patrimonial 135.260,00          12.603,22         10.855,81           10.605,10        34.064,13

Receita de Capital 130.000,00                       -                    11.680,00                       -      11.680,00  

Excesso de arrecadação                                                                               - 
T O T A L 3.466.000,00 294.695,99 235.044,30 231.982,09 761.722,38 

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

  Abril Maio Junho  
Despesas com Pessoal 1.007.131,00 115.034,79 78.956,10 86.651,17         280.642,06

Obrigações Sociais 239.559,00 16.844,39 1.393,45 17.342,12         35.579,96 

Material de Consumo 97.315,00 10.356,64 4.453,19 15.353,92           30.163,75 

Serviços de Terceiros 1.295.161,00 136.127,62 156.291,94 61.281,66         353.701,22 
Diversas Despesas de 
Custeio

2.534,00 98,4 - 5,00            103,40

Cota-parte 609.300,00 53.888,22 42.073,11 42.984,81         138.946,14 

Investimentos 215.000,00 16.923,29 - 120,00            17.043,29 

                        -   

T O T A L  3.466.000,00 349.273,35 283.167,79 223.738,68  856.179,82


