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Capacitação 
no CRC

Com mais de 6 décadas de existência, o Conselho está em pleno desenvolvimentoCRC-PE 2010

Evoluir a cada dia: essa é a meta do CRC-PE
CRC DESTACA

tras, seminários, convenções e outros 
encontros voltados ao aprimoramento 
profissional dos contabilistas, como a 
semana do Contabilista e o Encontro da 
Mulher Contabilista. O CRC-PE também 
ampliará o leque de convênios com 
Instituições de Ensino Superior (IES) para 
que os técnicos tenham oportunidade 
de formação superior e iniciará, nessa 

gestão, a oferta de cursos à distância para 
qualificação profissional em parceria com 
a UFPE.
 
Objetivando aumento dos registros por 
parte dos novos profissionais que ingres-
sam no mercado através das faculdades, 
será feito um trabalho de orientação 
junto aos alunos das IES, através de 
palestras e peças de comunicação sobre 
a importância do registro entre outras in-
formações sobre a relação do profissional 
com o CRC.
 
Outros compro-

missos são a orientação jurídica e 
informações legislativas na sede e no 
website do Conselho; a criação da Sala 
do Contabilista, com suporte e estrutura 
física para utilização dos registrados; e 
investimento na Fiscalização preventiva 
para evitar punições e dar oportunidade 
à regularização. 

Inovar, criar e buscar novos meios 
para que o profissional contábil 
possa ter a base que precisa. O 
Conselho Regional de Contabilidade 
em Pernambuco está sempre em 
busca da valorização, capacitação e 
atualização do contabilista.

O objetivo da nova gestão 2010/2011 
é intensificar as ações - iniciadas a 
partir de 2007- em prol dos profissio-
nais da capital ao interior do estado. 

O CRC-PE completou, este ano, 63 anos 
de muitas histórias e ações voltadas 
à valorização da contabilidade e de 
seus profissionais em nosso estado. A 
constante evolução é meta primordial 
para o Conselho que está cada vez mais 
ampliando esforços, sempre visando o de-
senvolvimento dos contabilistas, trazendo 
à tona a questão de que este profissional 
é essencial para o funcionamento 
de qualquer tipo de organização.

O objetivo da nova gestão 
2010/2011 é intensificar as ações 
- iniciadas a partir de 2007- em 
prol dos profissionais da capital 
ao interior do estado. “São muitos 
os desafios a serem enfrentados, 
obstáculos a serem superados, mas com 
muito trabalho, dedicação e integração, 
somos capazes de fazer um Conselho cada 
vez mais atuante, à altura da contabili-
dade pernambucana”, afirma o presidente 
Almir Dias de Souza.
 
A construção da nova sede com maior es-
trutura está prevista para o ano que vem 
e os recursos já foram assegurados pelo 
presidente do CFC, Juarez Domingues. 
Outro ponto importante é o fortalecimen-
to da comunicação, dando continuidade 
à aos veículos CRC em Dia, Educação 
Continuada em Foco, Giro Contábil, além 
do Jornal CRC Notícias.  Há também a 
intensificação do envio de sugestões de 
pauta à imprensa local, através de sua 
assessoria de imprensa, aumentando a 
visibilidade da classe contábil perante a 
sociedade. 
 
Já no setor de educação continuada, 
o Departamento de Desenvolvimento 
Profissional (DDP) trabalhará no sentido 
de ampliar o leque de cursos, pales-

DESTAQUE

Projeto Negócio a 
Negócio

CRC-PE, SESCAP-PE e SEBRAE estão juntos em 
mais uma grande parceria
SAIBA MAIS................. P. 5



POSSE

Posse CRC-PE 2010 
No início deste ano a nova composição da Presidên-
cia, Conselho Diretor e Câmaras do Conselho Re-
gional de Contabilidade em Pernambuco (CRC-PE) 
foi empossada para assumir o biênio 2010/2011 
na instituição. Na ocasião, a mesa diretora foi pre-
sidida pelo vice-presidente Desenvolvimento Pro-
fissional do CRC-PE 2008/2009, Francisco de Assis 
Galvão Barreto Pinho e composta pelo presidente 
do Conselho gestão 2008/2009, Osni Garcia de 
Lima e pelo vice-presidente técnico do CFC, 
Nelson Mitimasa. Logo após a posse, 
que aconteceu no auditório da sede do 
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Os novos diretores comandarão o Conselho no período 2010/2011
CRC-PE, os conselheiros escolheram os componen-
tes do Conselho Diretor que pode ser conferido no 
quadro mais abaixo.

Em seu discurso, o novo presidente agradeceu à 
classe contábil pernambucana pelo reconhecimen-
to e aos conselheiros pela confiança, e afirmou que 
a dedicação de cada membro será fundamental 
para uma gestão vitoriosa. “Nós contamos com o 
trabalho de todos e esperamos que cada integrante 

do Conselho Diretor, se dedique ao 

cargo como se desempenhasse um trabalho para 
sua empresa, com o interesse particular de fazer 
o melhor”, disse. Almir declarou ainda que em sua 
gestão trabalhará para que a classe contábil tenha 
cada vez mais visibilidade perante a sociedade. 
“Hoje, aqui, assumimos um compromisso com 
mais de 10 mil profissionais. E vamos dar o melhor 
de nós para que a imagem do CRC-PE e da nossa 
profissão seja cada vez mais reconhecida e ocupe o 
lugar que merece na sociedade”, finalizou.



Inscrições estaduais
do EI será concedida 
pela SEFAZ automatica-
mente
A Secretaria 
da Fazenda 
chama atenção 
dos contabilis-
tas pernam-
bucanos que 
as inscrições 
estaduais do Empreendedor Individual, serão conce-
didas pela SEFAZ, de forma automática, após o envio 
pela Receita Federal do arquivo com as solicitações de 
inscrições efetuadas no portal do empreendedor. 

O arquivo conterá as solicitações efetuadas no mês an-
terior e será repassada pela Receita Federal, a partir do 
segundo dia do mês subsequente às solicitações, con-
forme previsto no Art. XII, da Resolução nº 16/2009 
do CGSIM. O contribuinte não deverá solicitar, via GCC 
(Gestão do Cadastro no e-fisco), o seu cadastramento, 
entretanto, o e-fisco não impede o contribuinte de 
solicitar a inscrição estadual e neste caso, a solicitação 
será indeferida pela SEFAZ. A SEFAZ alerta ainda que 
a razão social do contribuinte do regime EI é formada 
pelo nome do empresário seguido do seu CPF. 

GIRO DE NOTÍCIA

DAE-10: Multa por omissão ou substituição
do SEF

A SEFAZ informa aos contadores per-
nambucanos que, na emissão do DAE-10 
(Documento de Arrecadação Estadual), 
nos casos de pagamento de Multa por 
Omissão ou Substituição de Documento 
Econômico-Fiscal (SEF), o campo Origem 
do Recolhimento deve ser preenchido com 
a opção 15 ou 17, conforme a hipótese, sob 
pena do documento não ser recepcionado 
pelo E-fisco. A SEFAZ ressalta que deve ser 
emitido, um DAE-10 para cada período fis-
cal, relativamente a entrega de SEF omisso 
ou substituto.

CFC aprova nova norma
O Conselho Federal de Contabilidade informou que o Plenário, 
reunido em 16 de abril de 2010, aprovou a resolução nº 
1.281 -  Altera a data de aplicação das NBC Ts e ITs aprovadas 
pelas Resoluções CFC que especifica. O referido documento 
encontra-se disponível para consulta no site do CFC.

                 DDP
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Contabilistas da capital recebem dois 
importantes cursos
 

No primeiro trimestre de 2010, o DDP preparou dois 
importantes cursos para atualização e conhecimento do 
profissional contábil. O primeiro foi o de Noções Básicas de 
Contabilidade Aplicada cujo objetivo foi apresentar aos par-
ticipantes os princípios contábeis e suas regras convencio-
nais de avaliação patrimonial e de resultado, DRE, Regimes 
de Contabilidade, entre outros; compreender o fluxo da 
informação contábil e os reflexos das variações patrimoniais 
nas demonstrações contábeis; conhecer e interpretar as in-
formações constantes nos relatórios econômico-financeiros. 
Já o segundo foi o Seminário Tributação Federal - IRPJ, CSLL, 
PIS E COFINS e teve como principal finalidade proporcionar 
aos participantes noções básicas para o cálculo correto des-
tes impostos e contribuições. Fique atento as divulgações 
dos próximos cursos do DDP!

REALIZAÇÕES



                            NOTA
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Capacitação sobre Procedimentos 
de Fiscalização realizada na sede 
do CRC-PE
No último dia 03 de março aconteceu o Seminário de 
Capacitação sobre Procedimentos de Fiscalização no 
âmbito do Conselho Regional de C ontabilidade em face 
da Resolução CFC nº 1.249/ 2009 - que introduziu uma 
série de mudanças nos procedimentos de fiscalização. 
Os participantes foram os conselheiros e fiscais do 
CRC-PE. 

CONVÊNIOS

Convênio com a 
FBV garante mais 
conhecimento aos 
contabilistas em 
dia com o CRC-PE
Oportunidade e 
conhecimento. 
Assim se resume 
o convênio com 
a Faculdade Boa 
Viagem oferecido 
aos contabilis-
tas adimplentes junto ao CRC-PE. Nele, o 
desconto é de 20% sobre o valor integral 
das mensalidades composto da seguinte 
forma: 10% é o desconto previsto para o 
aluno FBV que efetuar o pagamento até a 
data de vencimento mais 10 % referente ao 
presente acordo de convênio para os cursos 
de Seqüenciais, Graduação, Pós-graduação 
Iato-sensu e de Curta Duração. Para 
conhecer melhor esse e outros convênios e 
parceiriAs, basta acessar o site do Conselho 
(www.crcpe.org.br) e clicar em “Parcerias e 
Convênios”.

O Desafio da Com-
petência é a dica desta 
edição
A coluna Saber Con-
tábil da 76ª edição do 
CRC Notícias traz uma 
dica bem interessante: 
é o livro O Desafio 
da Competência, de 
Gustavo G. Boog. Nesta 
obra, um dos mais 
requisitados consul-
tores brasileiros fala 
sobre as estratégias de 
sobrevivência empresarial mais adequadas à 
nossa realidade, mostrando o caminho para 
superar as dificuldades impostas pelas incer-
tezas do mercado e da economia nacional e 
internacional. O livro, da Editora Best Seller 
Ltda pode ser encontrado no site Livraria 
Saraiva (saraiva.com.br) ou no Mercado Livre 
(mercadolivre.com.br).

SABER CONTÁBIL

CONTABILIZANDO 
O SUCESSOCabo de Santo Agostinho 

foi palco da Palestra de 
Sensibiliza-
ção do PCS
Com o objetivo de formação de uma nova turma, o CRC-PE e 
o SEBRAE realizaram no dia 18 de março mais uma palestra 
de sensibilização do Programa Contabilizando o Sucesso. 
Desta vez, o local foi o auditório do SEBRAE Mata Sul, no Cabo 
de Santo Agostinho. A programação, que começou às 18h30 
com um café de boas vindas, contou com duas palestras. 

A apresentação foi feita pelo conselheiro do CFC, con-
tador Edson Franco (representante da Paraíba) e pelo 
coordenador de fiscalização do CFC, contador Ricardo 
Carvalho que vieram especialmente à Pernambuco para 
ministrar o curso.

A primeira teve como tema “Contabilizando o Sucesso e o 
Processo de ajuda voltado à Gestão das ME e EPP´s” e foi 
ministrada pela contadora, Maria Dorgivânia Arraes. Já a 
segunda, foi conduzida pelo diretor empresa 3A Tecnologia, 
Altemar Pontes e discutiu a “Automação Comercial: Novos 
Cenários junto ao Fisco”.

CRC-PE promove palestras gratui-
tas sobre o EI, SEF II, e-DOC e ECF 
A primeira palestra foi realizada no dia 15 de março 
sobre o Empreendedor Individual - Lei Complementar 
nº 128/2008. O encontro contou com a exposição 
do Presidente do CRC-PE, Almir Dias de Souza e dos 
representantes das Instituições Bancárias sobre linhas 
de créditos e produtos ofertados aos novos empreen-

dedores. O evento aconteceu no auditório da OAB, em 
Vitória de Santo Antão. E no dia 29 de março, foi a vez da 
palestra SEF II, e-DOC e ECF em parceria com a SEFAZ-PE 
e o SEBRAE. A palestra foi ministrada pelos auditores da 
SEFAZ-PE, Rodolfo José Paes Moreira e Aurélio Gomes 
da Silva.



                            

Inaugurada a Sala do Contabilista 

Conquista do CRC-PE: SEFAZ am-
plia prazo para recolhimento do 
ICMS

Em reunião, 
CRC-PE discute 
sobre os aspec-
tos jurídicos do 
Empreendedor 
Individual 

Os contabilistas pernambucanos contam, desde o iní-
cio deste ano, com uma estrutura de apoio na sede do 
Conselho Regional de Contabilidade - CRC-PE.  É a Sala 
do Contabilista, uma iniciativa da nova presidência 
que dará suporte no exercício da profissão contábil de 
forma emergencial.
 
Trata-se de um espaço equipado com computadores, 
inclusive com acesso à internet, para os contabilistas 
registrados, o que, certamente, será de grande valia 
especialmente para os profissionais provindos do 
interior do estado que necessitarem executar alguma 
tarefa na capital. 

Em virtude dos poucos dias úteis que compõem o 
mês de fevereiro, o Conselho Regional de Contabili-
dade (CRC-PE) e o Sindicato das Empresas de Serviços 
Contábeis (SESCAP-PE) se reuniram com o secretário 
da SEFAZ, Roberto Arraes, para solicitar a prorrogação 
para recolhimento do ICMS.

O Empreendedor Individual, figura jurídica criada pela 
Lei Complementar 128/08, para facilitar a formaliza-
ção de empreendedores informais, foi tema de reunião 
realizada ontem (05/02) entre o CRC-PE, SESCAP-PE, 
SEFAZ E SEBRAE. Em pauta, foram discutidos os 
aspectos relacionados com o EI no âmbito da SEFAZ, 
entre eles, o tratamento que será dado ao Empreen-
dedor Individual; se ele vai precisar emitir nota fiscal/
especial; entre outros. 

A SEFAZ já está estudando a possibilidade de publicar 
uma legislação específica e uma equipe da Secreta-
ria está envolvida nesse processo de adequação do 
Empreendedor Individual.

Os participantes do encontro foram o presidente do 
CRC-PE, Almir Dias; o presidente e a vice-presidente 
do SESCAP, José Félix de Souza Júnior e Alba Rosa 
Nunes Ananias; representando a SEFAZ, o secretário 
Roberto Arraes, a assessora Maria do Carmo Martins 
e a gerente do Segmento Microempresa, Ana Falcão; 
e pelo SEBRAE, a diretora técnica, Roberta Correia e o 
gerente, Leonardo Abreu.
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CRC-PE, SESCAP-PE e 
SEBRAE estão juntos 
em mais uma grande 
parceria 
Com o objetivo de atender os Empreendedores Individuais 
e Microempresas formais de forma continuada, CRC-PE, 
SESCAP-Pernambuco e SEBRAE e deram início ao projeto 
“Negócio a Negócio”. Ele consiste na realização de três visitas 
técnicas, executadas por “Agentes de Orientação Empresa-
rial”, visando diagnosticar a situação da gestão empresarial, 
identificando suas necessidades para disponibilização de 
soluções que possam supri-las de forma imediata.

Estes profissionais (agentes) receberão a comissão de R$ 
30 por visita. De acordo com o SEBRAE, a meta é atender 
cerca de 70 mil empresas, com mais de quatro funcioná-
rios, e formalizar 55 mil Empreendedores Individuais até 
dezembro de 2010. 

DESTAQUE

Espaço dará suporte aos profissionais da capital e do interior

Representantes da SEFAZ, 
SESCAP-PE E SEBRAE também 
participaram do encontro

Iniciativa do atual presidente Almir Dias de Souza

O acesso é gratuito e o horário de funcionamento 
é das 8h às 16h. Mais informações: 2122.6011. É o 
CRC-PE trabalhando cada vez mais para a melhoria 
da classe contábil pernambucana. 

A iniciativa do pedido para ampliação do prazo foi 
do presidente do Conselho, Almir Dias de Souza, que 
afirmou que o feriado do carnaval reduz o mês de 
fevereiro em pouco mais de 10 dias úteis, tornando o 
trabalho mais difícil por conta do pouco tempo para 
aprontar as empresas. A SEFAZ emitiu uma nova Por-
taria, legitimando o pedido com prazo para o último 
dia 18 de fevereiro.



VISãO CRC-PE   

Caros amigos, é com 
muito honra e orgulho, 
escrevo meu primeiro 
editorial nesta edição do 
CRC Notícias. Este ano 
de 2010 promete muitas 
novidades e realizações 
que serão publicadas no 
nosso jornal. Logo de 

início, a matéria de capa discorre sobre as metas que, 
com muito trabalho e empenho de todos, serão pos-
síveis ser cumpridas. Continuando os destaques desta 
edição, temos a posse da presidência e da diretoria 
do Conselho, a inauguração da sala do contabilista, as 
reuniões e parcerias com entidades e ór gãos públicos 
e diversas novidades e ações do CRC-PE em prol da 
classe contábil. Boa leitura!     
        

Almir Dias  de Souza
Presidente CRC-PE

ExPEDIENTE

Conselheiros Efetivos: 
Albérico Xavier de Morais Pinto
Álvaro Pereira de Andrade
Aristides Joaquim Félix Júnior
Flávio de Albuquerque e Mello Coelho de Araújo
Geraldo de Paula Batista Filho
José Eraldo Lucio de Oliveira
José Gonçalves Campos Filho
Janete Medeiros Padilha
Ronaldo Xavier Fernandes
Severino Vicente da Silva

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
Juarez Domingues Carneiro

Conselho Regional de Contabilidade em  
Pernambuco
Almir Dias de Souza (Presidente)

Vice-Presidentes
Administração e Finanças – Francisco de Assis Galvão 
Barreto Pinho
Fiscalização: José Eraldo Lucio de Oliveira
Desenvolvimento Profissional: Álvaro Pereira de Andrade
Registro: Albérico Xavier de Morais Pinto
Controle Interno: Geraldo de Paula Batista

A cada edição, a opinião do 
presidente do Conselho Regional de 
Contabilidade em Pernambuco. 

Conselheiros Suplentes: 
Albaneide do Nascimento Simões
Antonio Nivaldo de Almeida
Cacilda Soares de Andrade
Jorge Luiz de Souza
José Albino da Silva Filho
José Argemiro da Silva
João Ferreira de França Júnior
Maria Dorgivânia Arraes Barbará
Petrus Alexsandro Queiroz dos Santos
Roberto Vieira do Nascimento

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

Informativo on-line: enviado para 90.000 endereços.

O Conselho Regional de Contabilidade em Per-
nambuco conta agora com mais um serviço de 
atendimento aos seus profissionais. Estão aber-
tas as inscrições para o cadastro de instrutores/
palestrantes do CRC-PE visando o aprimora-
mento do Programa de Educação Profissional 
Continuada.

INFORME

ou através do e-mail: educação@crcpe.org.br

Inscrições abertas para o cadastro 
de instrutores/ palestrantes

Formulário encontra-se no site do CRC-PE      
Para fazer parte do cadastro, basta clicar no 
banner que encontra-se na página principal do 
site do CRC-PE (www.crcpe.org.br) e preencheer 
o formulário de inscrição.

Mais informações: 81 2122.6090 / 81 2122.6091 

Sua Visão do Futuro
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0800 941 0049  |  www.ebs.com.br

http://www.seuescritorionofuturo.com.br
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FINANÇAS Responsável: Conselheiro Efetivo e Vice Presidente do Controle Interno, Geraldo de Paula Batista

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 3.187.280,00 579.836,96 708.173,39 314.428,11 1.602.438,46
Receitas de Serviços 45.590,00 4.266,10 3.971,83 3.716,11 11.954,04
Outras Receitas Correntes 452.350,00 29.540,33 22.123,81 81.339,31 133.003,45

Receita Patrimonial 127.380,00 5.118,22 9.158,29 12.718,46 27.994,97

Receita de Capital 3.908,00 0,00 0,00 3.908,00

Excesso de arrecadação                                                           - 
T O T A L 3.812.600,00 623.569,61 743.427,32 412.201,99 1.779.298,92

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

  Janeiro Fevereiro Março Total

Despesas com Pessoal 1.221.922,00 80.652,32 104.330,56 93.356,06 278.338,94
Material de Consumo 159.360,00 494,27 3.396,75 8.856,05 12.747,07
Serviços de terc. e encargos 1.115.261,00 72.475,84 75.183,00 49.240,32 196.899,16

Diversas despesas de custeio 2.000,00 905,47 239,88 157,89 1.303,24

Diversas Atribuições 718.958,00 122.051,96 146.153,21 73.360,84 341.576,01

Obras e instalações 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Equip. e mater. permanentes 95.099,00 2.677,50 3.573,20 2.728,00 8.978,70

T O T A L 3.812.600,00 279.267,36 332.876,60 227.699,16 839.843,12


