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PME´s

Campanha solidária chega ao interior de Pernambuco

Evento Contábil
Entidades contábeis dão 
exemplo de solidariedade

CRC DESTACA

informática para serem entregues em 
mãos, em Palmares posteriormente. 
Então, no dia 6 de novembro, uma dele-
gação composta pelo presidente do CRC-
PE, Almir Dias de Souza; pela presidente 
do SESCAP-PE, Alba Rosa Nunes Ananias; 
pelo diretor de eventos do Sindicato, Ítalo 
Mendes; pelo presidente da Academia 
de Ciências Contábeis, Geraldo Queirós, 
e pelos conselheiros do CRC, José Eraldo 
Lucio de Oliveira e José Gonçalves 
Campos Filho, viajou até Palmares (122 
km do Recife). O delegado regional do 
CRC, Dgerson 
Clécio Pessoa 
Melo, mobilizou 
os contadores e 
coordenou a ação 
na faculdade 

Esuda no município. Diretores do CRC-PE, 
SESCAP-PE, IBRACON e SESCON-SP tam-
bém fizeram suas doações e ajudaram 
a dar, ainda mais, a esperança de um 
futuro melhor a esses profissionais de 
contabilidade.

Centenas de casas destruídas, famílias 
desabrigadas, apenas rastro de destruição 
e sofrimento. O Brasil inteiro assistiu à 
grande tragédia causada pelas enchentes 
no interior dos estados de Alagoas e 
Pernambuco, no mês de junho deste ano. 
Neste momento, a união dos brasileiros 
em prol da solidariedade foi o alicerce 
para uma grande campanha nacional 
para ajudar esse povo tão sofrido. 
Estender a mão ao próximo é uma virtude 
antiga e reproduzida até hoje que cabe a 
todos nós. Foi com este sentimento que 
em agosto, o CRC-PE e o SESCAP-PE inicia-
ram uma grande campanha em prol dos 
colegas contabilistas que perderam tudo 
no recente desastre. A iniciativa convidou 
aos associados do Sindicato e registrados 
no Conselho a doar equipamentos de 

No mês de setembro, o CRC-PE também 
participou da visita à Água Preta. A 
comitiva contou com 9 pessoas  entre 
elas, o presidente do CRC-PE, Almir Dias 
de Souza, e a presidente do SESCAP-PE, 

Alba Rosa Nunes Ananias, além de repre-
sentantes de lideranças da classe contábil 
nacional. O objetivo foi a reunião com o 
prefeito da cidade Eduardo Coutinho, e 
na ocasião, confirmaram a construção 
de 50 (cinquenta) casas populares, 
que serão doadas às famílias vítimas 
das enchente que alagou o município. 
Será marcado outro encontro para que 
o prefeito defina o terreno que será 
disponibilizado para a construção. 
A ação faz parte da “Campanha da Classe 
Contábil SOS Santana do Mundaú (AL) 
e Água Preta (PE)”, já em andamento, 
que foi idealizada pelo Conselho Federal 
de Contabilidade (CFC) e tem o apoio 
da Federação Nacional das Empresas de 
Serviços Contábeis e das Empresas de 

Assessoramento, Perícias, Informações 
e Pesquisas (FENACON), da Fundação 
Brasileira de Contabilidade (FBC), da 
Academia Brasileira de Ciências Contábeis 
(ABRACICON) e do SESCON-SP, estando 
aberta à adesão de quaisquer outras 
entidades da classe contábil ou sociedade 
civil. 
Com o esforço, a colaboração e a 
contribuição da classe contábil brasileira, 
é possível dar uma vida mais digna para 
as famílias que perderam tudo.

Campanha SOS Santana do Mundaú-AL e Água Preta-PE

Encontro Luso-Brasileiro de Contabilidade

INFORME

Posse em
Pernambuco

Nova diretoria toma posse na Academia 
Pernambucana de Ciências Contábeis
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MATÉRIAS

Encontro Luso-Brasileiro de Contabilidade

CRC-PE leva informações e conhecimentos às Instituições 
de Ensino Superior 

Entidades Contábeis 
participam de debate 
na TV Nova Nordeste

Palestra também 
aporta em Araripina

Nos dias 20, 21 e 22 de outubro, aconteceu o I 
Encontro Luso-Brasileiro de Contabilidade, em 
Florianópolis, Santa Catarina. A solenidade contou 
com a presença de cerca de 1,5 mil participantes, 
entre brasileiros e portugueses. O educador e escri-
tor, Gabriel Chalita, proferiu a palestra de abertura 
“Reflexões sobre educação e ética profissional” que 
conquistou e emocionou a plateia. 
Com o lema “Separados pelo Oceano, Unidos 
pela Contabilidade”, o evento visou estimular 
a discussão e a reflexão sobre temas atuais, 
proporcionando aos profissionais da área, bem 
como aos estudantes, uma gama de oportunidades 
para atualização e aprimoramento, em especial, 
apresentar as experiências em Ciências Contábeis 
no Brasil e em Portugal.
Em todo o encontro, experiências em Ciências Con-

O presidente do Conselho Regional de Conta-
bilidade em Pernambuco (CRC-PE), Almir Dias 
de Souza, participou no dia 19 de agosto de um 
debate no programa Pedro Paulo na TV, ao vivo, 
às 21h20. A temática girou em torno da volta 
do Exame de Suficiência para Contadores, suas 
vantagens, a valorização do profissional, os 
benefícios para a sociedade etc. O programa foi 
ao ar na TV Nova Nordeste no canal 22.

No dia 23 de novembro, os Vice-presidentes de 
fiscalização e registro, José Eraldo Lucio de Oliveira 
e Albérico Xavier de Morais Pinto, respectivamen-
te, realizaram uma palestra sobre o 1º registro e 
os procedimentos da fiscalização preventiva do 
CRC-PE. 

A palestra marcou a abertura do evento III ENAC 
- Encontro dos Contadores da Região realizado no 
período de 23 a 26 de novembro, na cidade de Ara-
ripina, na FACISA - Faculdade de Ciências Sociais de 
Araripina, no auditório Charles Luciano Santiago.  

A presença do Conselho no evento foi solicitada 
pelo coordenador do curso de Ciências Contábeis, 
Rafael Noronha.

02

tábeis dos dois países foram colocadas à reflexão 
e temas atuais da Contabilidade foram discutidos 
por especialistas, profissionais e estudantes em 
painéis, palestras e talkshow. 
O presidente do CRC-PE, Almir Dias de Souza, este-
ve presente e participou da reunião da Comissão de 
Estudos para Desenvolvimento de Projetos e Ações 
de Responsabilidade Social, durante a realização 
do ELBC.
Para Almir Dias, o evento representou uma excelen-
te oportunidade para trocas de informações. “Esse 
evento serviu não para adquirirmos conhecimento, 
mas para intercambiá-los. Pudemos, também, 
conhecer outros colegas da nossa classe, de outros 
estados do Brasil e de Portugal. Sem dúvida, foi 
muito proveitoso”.

Com o objetivo de difundir e divulgar os procedi-
mentos do 1º registro, as práticas adotadas pela 
fiscalização e informações sobre a regulamentação 
da profissão contábil, o CRC-PE, através das Câma-
ras de Registro, Fiscalização e Desenvolvimento 
Profissional, realizou diversas visitas às Instituições 
de Ensino Superior no Estado de Pernambuco. 
Incentivo ao Primeiro Registro Profissional; Regu-
lamentação da Profissão Contábil: Novos Desafios; 
IFRS para Pequenas e Médias Empresas foram os 
temas das palestras.
No dia 21 de setembro a palestra aportou na 
Faculdade de Ciências Contábeis de Recife – FAC-
COR.  Já no dia 22, o destino foi o ESUDA/UNOPAR 
(Faculdade de Ciências Humanas em parceria com 
a Universidade Norte do Paraná).  Em 24 e 25 de 
setembro, foi a vez dos alunos da  FACAPE - Facul-
dade de Ciências Aplicadas e Sociais de Petrolina 
receberem a visita do Conselho.  A FIS – Faculdade 
de Integração do Sertão foi o ponto de parada do 
CRC-PE no dia 27. E, por fim, no dia 07 de outubro, 
a visitação foi realizada na FBV – Faculdade Boa 
Viagem.
Para o presidente do Conselho, Almir Dias de Souza,  
o maior objetivo dessa ação é levar informações de 
qualidade e conhecimento aos futuros profissionais 
de contabilidade. 



GIRO DE NOTÍCIA

SEFAZ comunica sobre a atualização da CNAE
Atendendo a determinação da Comissão Nacional de 
Classificação - CONCLA nº 02/2010, que trata da alteração 
da CNAE, publicada DOU em 29 de junho de 2010, foi divul-
gado pela Secretaria da Fazenda que as devidas mudanças 
foram realizadas no Efisco.

Os contribuintes que tiveram alterações realizadas pelo 
sistema Efisco, devem ser conferidas com a Receita Federal 
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do Brasil. Caso o contribuinte possua CNAE excluída, apa-
recerá na tela de alteração mensagem para procedimento 
de acerto.

Dúvidas e esclarecimentos entrar em contato com 
o TELESEFAZ- 08002851244.

CONTABILIZANDO 
O SUCESSO

Diversos cursos promovem atualização 
e conhecimento 

A solidariedade na Educação Continuada

1° Seminário da Rede 
Contabilizando o Sucesso 
em Pernambuco 

No segundo semestre deste ano, a Câmara de Desenvolvi-
mento Profissional, preparou uma gama de cursos a fim de 
atualizar os contabilistas pernambucanos com temas diversos. 
Os cursos que já foram realizados: Treinamento Arrecadação 
e Gastos  de Campanha e Prestação de Contas Eleitorais, 

Grande parte das inscrições dos cursos é feita através de 
doações. Mais uma vez, o CRC-PE, através de suas Câmaras, 
estimula a solidariedade entre os participantes. Essa ação 

No dia 22 de setembro foi realizado o 1° Seminário da Rede 
Contabilizando o Sucesso em Pernambuco no auditório do SE-
BRAE. Na programação que começou cedinho, às 8h, fizeram 
parte vários debates e palestras. Entre os temas: “Empreen-
dedorismo Contábil” com a analista em Educação Empresarial 
– SEBRAE-PE, Izabel Noblat; “O Impacto Tributário nas Novas 
Normas Contábeis” com o contador, Flavio Cesário; “Novas 
Normas Contábeis”com a professora Umbelina Lagioia, 
além do painel “A importância das Entidades de Classe para 
o Contabilista”. Neste momento, participaram a presidente 
do SESCAP-PE, a contadora Alba Rosa, o vice-presidente de 
Controle Interno do CRC-PE, o contador Geraldo Batista, o re-
presentante do SEBRAE, Leonardo Carolino e o representante 

Contabilidade 
Internacional para 
Graduação
A dica do Saber Contábil 
desta edição é do vice-
presidente de Administra-
ção e Finanças, Francisco 
Galvão. O livro Contabili-
dade Internacional para 
Graduação, dos autores 
Sirlei Lemes e Luiz Nelson 
Guedes de Carvalho, 
tem como objetivo ser uma introdução ao assunto 
focada no aluno de graduação e, certamente, terá 
um papel importante no desenvolvimento de nosso 
processo de convergência às normas internacionais 
de contabilidade. Os textos foram organizados de 
forma ampla, porém precisa, focando nos principais 
aspectos do modelo contábil trazido pelo Comitê de 
Normas Internacionais de Contabilidade, tradução 
para a expressão original em inglês International 
Accouting Standard Board (IASB) e adotado no Bra-
sil. Os autores abordaram os temas de forma mais 
básica, sem discussões mais aprofundadas, os quais 
foram complementados com exercícios e estudos de 
caso, de forma a permitir sua adoção em todos os 
cursos de Ciências Contábeis no Brasil. A ausência de 
alguns temas não reflete descuido dos autores, mas 
define forte senso de prioridade, que é essencial na 
didática contábil.

SABER CONTÁBIL

17/09/2011  - Encontro de Empresário da Mata Sul 
a acontecer no Cabo de Stº Agostinho 

A definir    -  12º Fórum Sergipano de Contabili-
dade - Aracaju/SE - CRCSE

A definir    -  2ª Convenção dos Contabilistas de 
Rondônia - Porto Velho/RO- CRC-RO

A definir    -  VII Jornada de Contabilidade de 
Roraima - Boa Vista/RR – CRC-RR

                 DDP

também faz parte da Campanha SOS Santana do Mundaú-AL 
e Água Preta-PE. Faça a sua parte. Doe você também (cfc.org.
br/sisweb/sos/). Acesso o site  www.cfc.org.br – e informe-se!

do SINDICON-PE, o contador Rosivaldo Justino. E para encerrar, 
às 17h, foi servido um coquetel para comemorar o sucesso 

CPC´s, Finanças Pessoais, Treinamento sobre FGTS, Práticas 
Trabalhistas e Previdenciárias, entre outros. Fique atento aos 
informativos do Conselho. Agende-se!
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Seminário IFRS aporta em 
Pernambuco

DESTAQUE

Recife recebeu nos dias 09 e 10 de dezembro, o Seminá-
rio IFRS para Pequenas e Médias Empresas promovido 
pelo CFC e CRC-PE. Cerca de 300 participantes estiveram 
presentes no evento que teve por objetivo formar 
multiplicadores das Normas Internacionais aplicadas 
às PMEs. A capital é quinta cidade do País a receber o 
treinamento. Vale ressaltar que o Brasil passou a adotar 
as Normas Internacionais de Contabilidade desde 
janeiro deste ano. 

O atual cenário contábil exige de todos os profissio-
nais envolvidos na divulgação e evidenciação das 
demonstrações, contábeis uma atualização contínua 
e permanente. A Contabilidade ocupa seu merecido 
espaço no contexto mundial. “Receber em Pernambuco 
representantes no Brasil da IFRS Foundation, só ratifica 
o compromisso do sistema CFC/CRC’s na atualização 
dos contabilistas e reafirma o compromisso da atual 
administração do CRC-PE”, declarou a Vice-presidente 
da Câmara de Desenvolvimento Profissional, Cacilda 
Andrade. 

De acordo com Cacilda Andrade, com a promulgação 
da Lei 12.249/10, este compromisso torna-se exigência 
para atuação num 
mercado cada vez mais 
complexo. Tanto os 
profissionais quanto os 
estudantes de Ciências 
Contábeis devem, 
portanto, ficar atentos às 
novidades que ainda es-
tão por vir. Diante de tais 
inovações, a profissão 
contábil se coloca como 
uma das profissões mais 
apontadas para o futuro.

O curso foi ministrado pelos contadores Amaro Luiz 
de Oliveira Gomes (diretor do International Accoun-
ting Standard Board - Iasb),  Ricardo Lopes Cardoso 
(funcionário da International Financial Reporting 
Standards Foundation - IFRS Foundation, professor 
adjunto da Fundação Getúlio Vargas e professor adjunto 
da Universidade do Estado do Rio de Janeiro), Ricardo 
Rodil (integrante do SME Implementation Group da 
IFRS Foundation e do Comitê para Pequenas e Médias 
Firmas de Auditoria da IFAC) e Vânia Maria da Costa 
Borgeth (contadora-chefe do BNDES, professora da FGV 
e do IBMEC-RJ, representante do 
Brasil no grupo de consultores do 
International Auditing and Assuran-
ce Board (IAASB).                                                                                                                                
O valor recebido em inscrições foi 
revertido para a Campanha SOS 
Santana do Mundaú (AL) e Água 
Preta (PE) cuja meta é a construção 
de 100 casas populares para os de-
sabrigados das últimas enchentes.

TURBINE SEU ESCRITÓRIO 
COM O CORDILHEIRA

O Cordilheira Sistema Contábil agora vem 
com o banco de dados SQL Server*, ou seja: 
ficou ainda mais seguro e muito, 
mas muito mais rápido.
* SQL Server é uma marca registrada da Microsoft Corporation.
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INFORME

Solenidade de Posse da 
Academia Pernambucana 
de Ciências Contábeis
Pela valorização da Contabilidade em Pernambuco

27 de agosto de 2010. Após exatos 33 anos de 
sua fundação, a Academia Pernambucana de 
Ciências Contábeis empossa a sua nova diretoria 
para o biênio 2010-2012, numa bela solenidade 
festiva. 
Na ocasião, a mesa de honra foi composta pelo 
presidente eleito, José Geraldo Lins de Queirós, 
pelo ex-presidente da instituição, Rosivaldo 
Justino da Silva, pela presidente da Academia 
Brasileira de Ciências Contábeis, Maria Clara 
Bugarim; o presidente do CFC, Juarez Domin-
gues Carneiro, pelo presidente da FBC, José 
Martônio Alves Coelho e pela presidente do 
SESCAP-PE, Alba Rosa Nunes Ananias. Em 
destaque, também esteve o vice-presidente 
de Administração e Finanças do CRC-PE e 
também membro da Academia, Fransisco 
Galvão; e a presidente da Academia Norte-

Riograndense de Ciências Contábeis, Jucileide 
Leitão.
Em seu discurso, o novo presidente, falou do 
receio de assumir a Academia e afirmou: “Não 
fosse o apoio dos profissionais contábeis, dos 
líderes da nossa classe e de cientistas da con-
tabilidade; bem como, o incentivo que tenho 
recebido, tanto em Pernambuco, quanto oriundo 
do Brasil afora, eu jamais teria tido a coragem 
de aceitar tão elevado desafio.”
José Geraldo Lins de Queirós acrescentou ainda 

TURBINE SEU ESCRITÓRIO 
COM O CORDILHEIRA

O Cordilheira Sistema Contábil agora vem 
com o banco de dados SQL Server*, ou seja: 
ficou ainda mais seguro e muito, 
mas muito mais rápido.
* SQL Server é uma marca registrada da Microsoft Corporation.

VISãO CRC-PE   

Segundo o grande 
escritor alemão, 
Franz Kafka, a 
solidariedade é o 
sentimento que me-
lhor expressa o res-
peito pela dignidade 
humana. E ainda 
completo que este 
sentimento deve ser 

despertado desde a infância. Diante deste tema, o CFC e 
os CRC´s, estão realizando desde a metade do ano uma 
grande campanha em prol os municípios do interior 
dos estados de Pernambuco e Alagoas que sofrem até 
hoje por causa das enchentes. É sobre esse assunto que 
abrimos nosso jornal para você. Entre os destaques, 
confira as ações e realizações do Conselho. Boa leitura! 
Até a próxima edição.

Almir Dias  de Souza
Presidente CRC-PE

A cada edição, a opinião 
do presidente do Conselho 
Regional de Contabilidade 
em Pernambuco. 
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que está entrando em campo para vencer. 
“Estou motivado pelo compromisso e lealdade 
ao mesmo ideário que anima, igualmente, os 
colegas de Gestão. Contando com a colaboração 
dos Professores e Doutores do meio acadêmico 
pernambucano e, acima de tudo, pedindo a pro-
teção de Deus, que nunca faltou na minha vida!”
Ao final, foram entregues os diplomas de Título 
de Membro Honorário para Maria Clara Bugarim, 
Juarez Domingues Carneiro e José Martônio 
Alves Coelho em reconhecimento às suas 
importantes contribuições para a classe contábil 
pernambucana.
E para brindar este 
momento solene, 
um coquetel foi 
servido aos 
convida-
dos, eter-
nizando 
assim 
uma data 
tão impor-
tante.



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$

  Julho Agosto Setembro Total

Receitas de Contribuição 3.187.280,00 370.640,17 139.853,21 104.942,85  615.436,23 
Receitas de Serviços 45.590,00 51.670,44 8.921,25 10.026,1  70.617,79 
Outras Receitas Correntes 452.350,00 43.551,24 41.546,11 39.575,36  124.672,71 

Receita Patrimonial 127.380,00 16.079,37 18.010,79 17.660,61  51.750,77 

Receita de Capital 0,00 3.910,00 0,00 -

Excesso de arrecadação                                     - 
T O T A L 3.812.600,00 481.941,22 208.331,36 172.204,92  862.477,50 
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DESPESAS
DESCRIÇÃO FIXADA EM R$ REALIZADO NO MÊS - R$ ACUMULADO EM  R$

  Julho Agosto Setembro Total

Despesas com Pessoal 1.221.922,00 101.214,11 113.432,09 104.112,17 318.758,37
Material de Consumo 159.360,00 12.237,14 7.118,67 3.690,57 23.046,38
Serviços de terc. e encargos 1.115.261,00 63.593,90 56.453,89 44.211,94 164.259,73

Diversas despesas de custeio 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Diversas Atribuições 718.958,00 92.185,24 36.616,88 30.071,17 158.873,29

Obras e instalações 500.000,00 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00
Equip. e mater. permanentes 95.099,00 0,00 4.303,79 0,00 4.303,79

T O T A L 3.812.600,00 273.730,39 217.925,32 182.085,85 673.741,56         

          

Dia do Fisco Municipal: O professor 
de Contabilidade, Severino Ramos 
(o BIU) foi o homenageado do dia
A solenidade de comemoração do Dia do Fisco 
Municipal, promovido pela Associação Pernambu-
cana dos Fiscos Municipais – APEFISCO, aconteceu 
no último dia 21 de setembro,  na Assembleia 
Legislativa do Estado de Pernambuco. Na ocasião, 
o professor Severino Ramos, o Biu que é referên-
cia nacional quando o assunto é contabilidade e 
auditoria fiscal, foi homenageado o Prêmio Fisco 
2010. 

Sob o tema 
“Tributo: um 
valor a serviço 
da cidadania”, 
professor e pro-
curador do Mi-
nistério Público 
junto ao TCE-PE, 

Ricardo Alexandre ministrou a palestra e ressaltou 
a importância do trabalho de fiscalização. “O pri-
meiro passo para a justiça social é a justiça fiscal”, 
afirmou o palestrante.

Confira abaixo o quantitativo de 
profissionais contábeis ativos e 
registrados no Conselho Region-
al de Contabilidade (CRC-PE) 
até 29 de novembro de 2010.


