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DESTAQUE

Pela primeira vez a votação aconteceu 
pela internet
SAIBA MAIS................. P. 4

Primeira turma se forma em Serra Talhada 
SAIBA MAIS................. P. 4   

Cerca de 500 participantes entre profis-
sionais, empresários e estudantes lotaram 
o auditório Tabocas na noite de abertura 
da VIII Convenção dos Contabilistas de 
Pernambuco, no Centro de Convenções 
entre os dias 9 e 11 
de novembro.

Um dos maiores en-
contros do segmento 
contábil no Estado, a 
CCP, que regularmen-
te reúne contabilistas 
locais e de outros es-
tados em torno das questões fundamen-
tais para o setor contábil, trouxe como o 
lema “Contabilidade: Sustentabilidade 
dos Negócios com Profissionalismo, Ética 
e Responsabilidade Social”.

O evento contou com as presenças entu-
siásticas da atual e do futuro presidente 
do CFC, respectivamente, Maria Clara 
Bugarim e Juarez Domingues. Em seu 
discurso, Maria Clara não escondeu sua 
alegria por estar em Pernambuco, cedeu 
vários elogios aos presentes e enalteceu 
o trabalho desenvolvido pelo CRC-PE. 

Outro ponto destacado pela 
presidente do CFC foi 

Formatura da 
UCDB Virtual

O profissional contábil, os desafios, as novidades e as tendências para o futuro do 
setor foram abordados durante o evento

Eleições CRC-
PE 2009

VIII Convenção dos Contabilistas de Pernambuco 
consagra a contabilidade no Estado 

CRC DESTACA

o conceito/imagem em que a CCP foi 
centrada: “O futuro gira em nossas mãos”. 
Durante as manhãs dos dias 10 e 11 
de novembro aconteceram os eventos 
paralelos: Encontro IBRACON, o II 
Encontro Pernambucano de Estudantes 
de Ciências Contábeis, o II Encontro 
Pernambucano de Peritos e o II Encontro 
da Rede Contabilizando o Sucesso. Na 
parte da tarde além das apresentações 
dos trabalhos científicos, acontece-
ram palestras e painéis com grandes 
representantes da classe contábil que 
debateram  sobre temas de diversos 
ramos da contabilidade. O processo de 
convergência no Brasil, os desafios profis-
sionais da atualidade, o Sistema Público 

Digital – SPED e Contabili-
dade Patrimonial estiveram 
entre os assuntos abordados 

na Convenção.

A VIII CCP teve 
seu sucesso 
consagrado pela 
competente orga-

nização e programação diversificada para 
todas as áreas. Que venham as próximas 
edições!
         

A oitava edição do evento trouxe como o 
lema “Contabilidade: Sustentabilidade dos 
Negócios com Profissionalismo, Ética e Re-
sponsabilidade Social”

INFORME

Trabalhos científicos 
premiados da VIII 
CCP

Confira os três primeiros colocados nesta edição
SAIBA MAIS................. P. 6



INTERIOR EM PAUTA

Litoral à vista, contabilidade em foco 
A sétima edição do tradicional Encontro dos 
Contabilistas do Cabo de Santo Agostinho e Mata 
sul convocou, no último dia 5 de dezembro, os 

Documentos sobre Ins-
trumentos Financeiros 
são divulgados 

O Comitê de Pronunciamentos Con-
tábeis (CPC), a Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM) e o Conselho 
Federal de Contabilidade divulgaram 
os Pronunciamentos e a Orientação Técnicos abaixo 
relacionados: 

CPC 38 - Instrumentos Financeiros: Reconhecimento 
e Mensuração 

CPC 39 - Instrumentos Financeiros: Apresentação 

CPC 40 - Instrumentos Financeiros: Evidenciação 

OCPC 03 - Instrumentos Financeiros: Reconhecimento, 
Mensuração e Evidenciação.

A íntegra dos documentos poderá ser acessada no site 
do CPC (www.cpc.org.br), no site da CVM (www.cvm.
gov.br) ou no site do CFC (www.cfc.org.br).
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Segundo Encontro do Araripe de Contabilidade 
Evento reuniu cerca de 300 pessoas em três dias de evento

A FACISA – Faculdade de Ciências Humanas e Sociais de 
Araripina em parceria com CRC-PE, realizou nos dias 09, 10 
e 11 de dezembro de 2009, no Auditório Charles Luciano 
(Campus Universitário II), das 19h às 22h, II ENAC - Segundo 
Encontro do Araripe de Contabilidade.

Mais de 300 pessoas compareceram ao evento que foi 
destinado aos contabilistas, estudantes de Ciências Contá-
beis, auxiliares de escritório, empresários e demais pessoas 
interessadas nos temas.

GIRO DE NOTÍCIA

Receita informa sobre mudanças para entrega 
da DCTF e Lucro Presumido ou Arbitrado
O informe da Receita Federal do Brasil, distribuído através 
da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Recife, 
destacou duas novas medidas publicadas através das 
Instruções Normativas 969 e 974. As matérias tratam da 
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) 
e declarações e demonstrativos pelas pessoas jurídicas 
tributadas com base no Lucro Real, no Lucro Presumido ou 
no Lucro Arbitrado.

CFC disponibiliza novas minutas de NBC
O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) disponibilizou em 
audiência pública as seguintes minutas de Normas Brasileiras 
de Contabilidade:

Normas Auditoria Independente 

NBC TR 2400 - Trabalho de Revisão de Demonstrações 
Contábeis 

No primeiro, a infor-
mação é que a partir 
de 2010, a DCTF deverá ser 
apresentada todos os meses. E 
a segunda, é que as transmissões de 
declarações para as pessoas arbitradas no 
lucro presumido ou arbitrado devem obrigato-
riamente utilizar a certificação digital a partir de 1º de 
janeiro de 2010.

NBC TR 2410 - Revisão de Informações Intermediárias 
Executada pelo Auditor da Entidade 

Previdência Complementar 

NBC TE - Entidade Fechada de Previdência Complementar

A íntegra dos documentos pode ser acessada no site do CFC 
(www.cfc.org.br), no link Audiência Pública.

profissionais do estado para debater acerca de 
temas da atualidade. O CRC-PE, mais uma vez, 
preparou um evento especial com grandes debates 

e uma das belas 
vistas do litoral 
pernambucano, 
entre as praias 
da Enseada dos 
Corais e Gaibú. 

O Encontro 

aconteceu no auditório do Hotel Canáriu´s 
D´Gaibu. O painel NF-e, SPED Contábil e SPED 
Fiscal – O que é? Como funciona? ministrado 
pelo contador Jairo Brito deu início às atividades 
do evento. Também durante a programação, as 
palestras “Otimização de custos tributários: uma 
nova visão para o Contabilista” e “Contador: Ativo 
da Sociedade”, tiveram como palestrantes as 
contadoras Renatar Escobar e Irani Maria Oliveira, 
respectivamente. Ano que vem tem mais. Não 
perca!

No primeiro dia a palestra foi sobre “Regimes de Tributação 
Federal e Estadual”, ministrada por Francisco Everardo Alves. 
Já no segundo dia os temas foram “Reflexos da Escrituração 
Digital para as empresas de Contabilidade” que teve como 
palestrante Maria Dorgivânia Arraes Barbará 
e “Gestão de Custos e Gestão Financeira” 
conduzida por Josemi Sidney Barbosa Vieira. 
E por último, “A importância do Contabilista 
na Empresa e na Sociedade” apresentada por 
Antônio Fernando de Assis.

CRC DESTACA
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CRC-PE marca presença na 13ª 
CONESCAP  
Diversos representantes de entidades de classes 
estiveram presentes

CRC-PE participa de 
eventos sobre
contabilidade
A Universidade Federal de Pernambuco realizou 
no mês de outubro dois encontros sobre contabi-
lidade: o III Ciclo de Palestras em Contabilidade 
e o III Seminário UFPE de Ciências Contábeis. O 
primeiro promovido pela Coordenação de Extensão 
do Departamento de Ciências Contábeis debateu 
grandes temas entre eles, “A  Subjetividade Contábil 
nas Práticas Profissionais”, “Como Influenciar as 
Pessoas por Meio da Liderança” e “Parcelamento do 
Crédito Tributário: Uma Boa Pedida?” O CRC-PE foi 
um dos patrocinadores do evento. Já o segundo, teve 
o apoio do Conselho, foi realizado pelo Programa de 
Pós-Graduação do Mestrado Acadêmico em Ciências 
Contábeis e contou com as palestras dos professores 
doutores Valcemiro Nossa e Eliseu Martins.

O maior e mais significativo evento de con-
tabilidade, a Convenção Nacional das 

Empresas de Serviços Contábeis e 
das Empresas de Assessoramento, 

Perícias, Informações e 
Pesquisas (CONESCAP), 
aconteceu este ano na 
cidade de Goiânia, Goiás 

durante os dias 14, 15 e 
16 de outubro.

REALIZAÇÕES

O encontro que acontece a cada dois anos, teve como tema 
“Serviços: Gestão do Conhecimento e do Social” e contou 
com presenças ilustres da contabilidade, entre elas, a pre-
sidente do Conselho Federal de Contabilidade, Maria Clara 
Bugarim, o presidente e vice-presidente do CRC-PE, Osni 
Garcia de Lima e Almir Dias. Representantes do Governo 
estadual e municipal, deputados e vereadores também 
prestigiaram o evento.

Além das palestras, painéis e workshops, os participantes 
da 13ª CONESCAP contaram com o tradicional jantar de 

confraternização que foi rea-
lizado na casa de espetáculos, 
a Atlanta Music Hall e teve 
como atração principal a 
apresentação do cantor 
Leonardo. 



                            ELEIÇÕES

Chat no site do CRC-
PE tira dúvidas com 
diferentes temas a 
cada mês  

O encon-
tro on-line 
fez o maior 
sucesso no site 
do CRC-PE em 2009. Retenção 11% x 
Empresas do Simples Nacional e FAP - Fator 
Acidentário de Prevenção foram os assuntos 
dos meses de outubro e novembro, respectiva-
mente. A equipe especializada da EBS Sistemas 
esteve disponível para responder a todas as 
perguntas dos internautas durante as sextas-fei-
ras com acesso gratuito.

O chat entrou em recesso nos meses de dezem-
bro e janeiro, porém fevereiro o chat volta às 
suas atividades normais com novos temas a cada 
mês. Aguardem as novidades!
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Primeira Formatura da UCDB 
Virtual em Serra Talhada 
Em outubro, Serra Talhada foi palco de uma linda 
festa: a primeira formatura de Ciências Contábeis da 

Eleições CRC-PE 2009
aconteceram via web

Pela primeira vez, as eleições do Conselho Regional de 
Contabilidade foram realizadas pela internet. No dia 24 
de novembro, mais de 6 mil contabilistas de todo o esta-
do de Pernambuco puderam votar em casa, trabalho 
ou qualquer lugar que 
disponha de internet, 
ou seja mais conforto e 
praticidade na 
hora da vo-
tação. Entre 
as vantagens 
da votação 
on-line estão a 
segurança, maior 
transparência e 

agilidade.

Entre as vantagens da votação on-line estão a segurança, maior 
transparência e agilidade

CONVÊNIOS

UNICRC: Um plano de 
saúde exclusivo para 
os contabilistas
O CRC-PE e a Unimed Recife criaram um plano 
de saúde exclusivo para os profissionais da 
contabilidade, o UNICRC. É a prestação pelo 
UNNICLUBE, aos profissionais registrados, aos 
funcionários do CRC/PE e seus respectivos 
dependentes, dos serviços de plano de saúde 
e/ou seguros de saúde privados de assistência à 
saúde, financeira e operacional dos benefícios, 
planos e seguros. São três opções de planos à 
disposição dos contabilistas: Prata (estadual), 
Prata Extra (estadual) e Diamante (nacional). Os 
planos estaduais também garantem cobertura 
de urgência e emergência em âmbito nacional. 
Quem participa do Programa de Fidelidade tem 
reembolso de até 50% da anuidade do CRC-PE 
em 2010 de acordo com o programa de bônus. 
Mais informações pelo site www.unicrc.com.br 
ou pelo fone 0800-247838.
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Avaliação de Empresas: 
Da Mensuração Contábil 
à Econômica é a dica 
desta edição
Nesta edição, escolhemos o 
livro Avaliação de Empresas: 
Da Mensuração Contábil à 
Econômica, de Eliseu Martins, 
da Editora Atlas, pois muito se 
tem falado sobre a perda de 
relevância da informação con-
tábil. Algumas vezes porque 
ela não propicia a imediata identificação do quanto 
vale a empresa em funcionamento ou mesmo quando 
liquidada; em outras ocasiões, a crítica é por não 
identificar o custo de reposição dos seus ativos etc. 

O que este livro procura mostrar é que houve, ao longo 
dos séculos, uma evolução na avaliação patrimonial, 
mas não no sentido de cada passo anular o anterior. 
Inúmeros são os usuários da Contabilidade e muito di-
ferentes suas necessidades em cada momento, e cada 
critério tem seus méritos em cada situação. Nenhum é 
completo e muito menos perfeito. 

Na realidade, o que se tem neste trabalho é uma dis-
cussão da validade dos principais critérios de avaliação 
até hoje conhecidos e a conclusão de que todos eles 
são passíveis de uma integração, para atendimento 
concomitante a todos os usuários.

SABER CONTÁBIL

Seminário de Práticas 
Trabalhistas e
Previdenciárias
chega à 5ª turma 
Para combater os efeitos da crise sobre o mercado de traba-
lho, há a possibilidade de flexibilização das leis trabalhistas. 
Muitos pontos envolvem a legislação e merecem a atenção 
dos profissionais de contabilidade. Devido à grande 
importância do tema aos profis-
sionais é que o seminário 
chegou à 5ª turma com 
o intuito de transmitir de 
maneira prática e objetiva, 
o conhecimento necessário 
para o desenvolvimento da 
rotina do departamento 
pessoal. 

Entre os tópicos presentes 
no conteúdo progra-
mático estão a Admissão 
Pessoal – Rotinas e documentos a serem 
preenchidos; Contrato de Trabalho – Tipo de Contrato 
e principais cláusulas e Auxílio-doença previdenciário 
inclusive durante o contrato de experiência. 

No dia 7 de novembro, o DDP também realizou o curso 
sobre Noções de Direito Tributário. Os objetivos foram: 
Reciclar e recuperar as margens dos elementos que 

compõem o Sistema Tributário Nacional, visando 
facilitar o manuseio dos procedimentos de 

arrecadação de tributos; discutir as opções de 
interferências no Sistema Tributário Nacional 
e Buscar afastamento dos equívocos mais 
comuns processados durante o manuseio da 
arrecadação de tributos. O curso foi voltado 
para profissionais ou acadêmicos que têm 

afinidades com os temas tributários, ou 
que têm necessidade de atuar 

profissionalmente fazendo 
uso dos elementos do 
Sistema Tributário 
Nacional em seus proce-

dimentos de arrecadação. 
Fique atento aos novos 

cursos promovidos pelo DDP.

DESTAQUE

O pleito aconteceu pela renovação 2/3 do plenário para 
o mandato que terá início em 1º de janeiro de 2010 a 31 
de dezembro de 2013. 

Este ano concorreram 
duas chapas: a chapa 
1 – Evoluir CRC, lide-
rada pelo contador 
Geraldo Batista, e 
Chapa 2 – Pernam-
bucanidade, que 
teve como líder, o 
também contador 
Harry Barbosa. 

O resultado foi 
divulgado no site do CFC minutos depois do término da 
votação. Confira abaixo os números:

CONTABILIZANDO 
O SUCESSOVIII CCP é palco do II Encontro da Rede 

Contabilizando o Sucesso – Pernambuco
Evento foi promovido pelo CRC-PE e SEBRAE-PE

O II Encontro da Rede Contabilizando o Sucesso – Pernambu-
co foi realizado no dia 10 de novembro, durante a programa-
ção da VIII Convenção dos Contabilistas de Pernambuco (CCP). 
O evento paralelo aconteceu das 9h às 12h e contou com duas 
palestras. A primeira debateu sobre “A Nova Contabilidade 
Brasileira: Aspectos Relativos às Mudanças no Ativo Tangível” 
e teve como palestrante Umbelina Lagioia (UFPE). Já a 
segunda falou sobre “A Nova Postura dos Gestores das Empre- sas de Serviços Contábeis Frente às Novas Abordagens dos 

Fiscos e as Normas Internacionais de Contabilidade” e foi 
ministrada pelo presidente do SESCON-SP e da AESCON-SP, 
José Maria Chapina Alcazar.
Programa Contabilizando o Sucesso – No mês de no-
vembro foram realizados os primeiros dois módulos da 7ª 
turma e a continuidade do curso será a partir de fevereiro 
de 2010.

AGENDA BRASIL

11 e 12/03/2010  – V Encontro Nacional de 
Coordenadores do Curso de Ciências Contábeis 

Qtd. Profissionais ativos: 10119
Qtd. Profissionais com o registro regular (aptos para votar): 8530

Qtd. abstenções (profissionais aptos que não votaram): 2006

UCDB Virtual da Universidade Católica Dom Bosco. 
Com muita alegria e entusiasmo os formandos 
receberam o certificado de conclusão curso. A ins-
tituição que é considerada umas das 15 melhores 
do Brasil em Graduação à distância, oferece 10% 
de desconto nas mensalidades para os técnicos 
registrados e para os adimplentes com o CRC-PE. 
Mais informações: 0800-6473335.                      
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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$

  1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre                                                    Total

Receitas de Contribuição 2.330.259,00 1.493.432,10 603.981,86      346.146,38   252.303,68     2.695.864,02  
Receitas de Serviços 33.491,00        13.668,18         9.308,00           1.578,34            9.587,42          44.141,94 
Outras Receitas Correntes 836.990 ,00      103.697,22        102.688,39         3.626,82        125.243,82         465.256,25

Receita Patrimonial 135.260,00        31.915,92          34.064,13         8.490,87            22.995,07       117.465,99

Receita de Capital 130.000,00 69.600,00         11.680,00     10.050,00               11.771,00      103.101,00 

Excesso de arrecadação                                                                           - 
T O T A L 3.466.000,00 1.712.313,42 761.722,38  529.892,41  421.900,99 3.425.829,20

VISÃO CRC-PE   

Esta é ultima edição do ano 
de 2009. Um ano de muitas 
realizações alcançadas pelo 
CRC-PE e de várias novidades 
para a classe contábil. Com 
muito esforço e empenho, 
a nossa gestão trabalhou 
com intuito de valorizar o 

profissional, trazendo cada vez mais melhorias para 
a profissão e dando mais visibilidade ao contabilista 
perante a sociedade. 

Aqui, falaremos um pouco sobre o que fizemos com o 
sentimento de dar continuidade de tantos trabalhos 
que deram certo. Começamos pela VIII CCP, cujo sucesso 
superou nossas expectativas, passamos pelos aconteci-
mentos liderados pelo Conselho no interior pernambu-
cano e notícias do mundo contábil. Também na pauta, 
as Eleições do CRC-PE 2009 que aconteceram pela 
primeira vez via internet, realizações do DDP, a presença 
do CRC em diversos eventos de contabilidade, dica da 
coluna Saber Contábil e várias outras informações. O CRC 
Notícias é seu. 
        

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.

Trabalhos científicos premiados da VIII CCP

A premiação dos trabalhos científicos reser-
vou momentos de emoção e reconhecimento 
durante a VIII Convenção dos Contabilistas 
de Pernambuco. O evento representou um 
espaço de grande porte para a divulgação 
de produções acadêmicas na área da Con-
tabilidade. Três trabalhos foram agraciados 

INFORME

com prêmios em dinheiro cujos valores foram 5 
mil (1° lugar), 3 mil (2° lugar) e 2 mil (3° lugar).

Confira os trabalhos premiados:
 1º LUGAR: Um estudo sobre o nível de compre-
ensão e transparência da informação contábil 
fornecida através da Demonstração do Valor 

Adicionado 
– DVA de autoria 
de Luiz Carlos Mi-
randa, Vladênia 
Letieri Gonçalves, 
Alexandre César 
Batista da Silva 
e Josenildo dos 
Santos Santos 
- média 9,71.

DESPESAS
DESCRIÇÃO ORÇADO EM  R$ REALIZADO NO MÊS - R$ ACUMULADO EM  R$

  1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre                                                    Total

Despesas com Pessoal 1.007.131,00     208.740,35 280.642,06      232.860,76   233.400,67     955.643,84  
Obrigações Sociais 239.559,00        65.919,86         35.579,96        75.808,24            69.987,68          247.295,74 
Material de Consumo 97.315,00        30.453,67        30.163,75        19.799,50          13.522,50         93.939,42

Serviços de Terceiros 1.295.161,00        70.895,29        353.701,22      277.052,72            350.664,26       1.252.313,49

Diversas Despesas de Custeio 2.534,00 558,06                103,40          41,20               37.584,69      38.287,35  

Cota-parte 609.300,00 320.550,36       138.946,14         87.215,66               72.890,65                           619.602,81
Investimentos 215.000,00 11.084,00 17.043,29  1.850,00           67.608,71 97.586,0097.586,00

T O T A L 3.466.000,00 908.201,59 856.179,82 694.628,08 845.659,16 3.304.668,65 

2º LUGAR: (Des)informação Contá-
bil: Considerações sobre o balanço 
orçamentário do setor público de 
autoria de João Henrique Medeiros de 
Albuquerque, Joaquim Osório Liberal-
quino Ferreira - média 9,69.

3º LUGAR: Governança Corporativa: 
uma análise bibliométrica dos estudos 
publicados no Brasil entre os anos de 
2004 a 2008 de autoria de Umbelina 
Cravo Teixeira Lagioia, Carolina Veloso 
Maciel, Luiz Carlos Miranda e Jerony-
mo José Libonati - média 9,44.


