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Eventos de 
grande projeção

Aquisição da 
nova sede 
própria

Almir Dias de Souza
fala sobre sua gestão à frente 
da presidência do CRC-PE

CRC DESTACA

conselheiros. Colocamos de forma legal, a 
condição que já tínhamos de fato, só que 
agora com respaldo legal, com algumas 
coisas que não constavam antes, como a 

cassação.
A lei marca um novo momento na conta-
bilidade brasileira, ganha independência, 
ganha autonomia com a lei própria, é o 
fortalecimento da democracia. Temos 
também o controle do ensino contábil 

1) Prestes a completar 65 anos, o 
CRC-PE está em pleno crescimento. 
Quais pontos principais o senhor 
poderia apontar como base para 
esse pleno desenvolvimento?
Atualmente a contabilidade está 
enfrentando muitos desafios: SPED, IFRS, 
IPSAS, IASB, FCONTE, SEF II. E a evolução da 
contabilidade é muito grande no sentido 
de informações técnicas e 

globais; Desta 
forma, a responsabilidade do con-
tador tem que ser muito acentuada.
Tendo isso em vista, podemos citar um 
fato a nível nacional. Com a aprovação 
da Lei n.º 12.249/10, que alterou alguns 
dispositivos do Decreto-Lei n.º 9.295/46, 
a Contabilidade entrou,  enfim, na era da 
modernização. 
Vivemos hoje a mudança de uma 
página, uma mudança sonhada, muito 
grande, e que aconteceu estando nós como 

brasileiro. Hoje vivemos um estelionato 
educacional que engana as pessoas. 
A lei trouxe, além da obrigatoriedade do 
Exame de Suficiência para o exercício da 
atividade contábil no Brasil, o reconhe-

cimento da profissão perante a 
sociedade. 
Na questão local (Pernambuco),  
nossa gestão trabalhou com muito 

afinco em cima dos inte-
resses da classe. Temos como 

destaque a Cartilha Responsa-
bilidades do Profissional Contábil, 

que tem como objetivo ampliar o 
conhecimento do empresariado acerca 

do papel dos contabilistas. O documento 
oferece informações importantes sobre 
o que se deve exigir destes profissionais. 
O Balanço Social 2010 foi também uma 
grande realização do Conselho. Foi a 
primeira edição a ser lançada pelo CRC-PE.
Entre outros pontos importantes, é 
relevante mencionar a compra do imóvel 
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para construção da nova sede. No tocante às finanças da 
entidade, demos uma maior publicidade e transparência nas 
ações do Conselho, bem como uma maior austeridade nas 
contas públicas. 
O estreitamento da relação com órgãos públicos também 
estão sempre na nossa pauta, como a constante troca de 
informações com a Receita Federal e o recente convênio 
firmado com a JUCEPE. 
2) Qual o papel da classe contábil no desenvolvimen-
to da profissão?
A nossa profissão é extraordinariamente importan-
te, a globalização exigiu que a Contabilidade tivesse 
uma linguagem universal dos negócios, porque sem 
essa harmonização não poderia a globalização ter o 
êxito esperado.
Estamos utilizando práticas internacionais. Agora é lei, e 
temos que nos adequar às normas internacionais. As empre-
sas são locais, mas o mercado é global.
Os órgãos públicos agora vêem a 
contabilidade de modo diferente. 
É preciso que o profissional de 
contabilidade se veja diferente, que 
propicie processo de tomada de 
decisão, elaborando informações 
necessárias e transparentes.
A classe contábil está no momento 
de maior poder, maior responsabili-
dade de representar a contabilidade, 
de contribuir para o processo de con-
vergência necessário, e acima de tudo o momento da nossa 
valorização. Estamos vivendo o maior evento societário desde 
a Lei 6.404/76. Está sendo um desafio muito importante para 
os profissionais, atender às mudanças ocorridas no plano 
social e econômico a nível mundial e a inserção das empresas 
brasileiras no processo de convergência da contabilidade 
internacional. Uma verdadeira mudança de paradigma; aca-
baram as regras, apenas os princípios e a essência importam, 
não há mais regras de bolso. 
3) Uma das novidades apontadas no universo contá-
bil em 2011 foi a volta do Exame de Suficiência. Qual 
a sua opinião acerca deste retorno?
O Exame de Suficiência não se trata apenas de uma prova 
para medir conhecimentos e legitimar um registro profissio-
nal, não é feito para reprovar, mas para aferir o mínimo de 
conhecimento do profissional. 
Agora é dada a ele a dimensão de sua importância. Trata-se 
de um instrumento fundamental para estimular a moderni-
zação das instituições de ensino e dos currículos dos cursos 
de Ciências Contábeis e de Técnico em Contabilidade. Com o 
investimento na formação dos novos profissionais, o Conselho 
Federal de Contabilidade continuará avançando como cate-
goria e se adequando às demandas em tempo de economia 
globalizada e revolução tecnológica. 
A consequência imediata dessas mudanças será a formação 
de profissionais com uma base mais sólida. Observamos 
hoje uma marginalização do ensino superior, onde não existe 
critério para entrar na faculdade. Sendo assim, o Exame 
de Suficiência é um mecanismo de controle para o 
profissional entrar no mercado. E a partir daí as 
IES vão se preocupar com a qualidade 
do ensino, pois vão ter uma lei-
tura do grau de formação 
dos seus alunos. 

Inclusive, elas vão receber os níveis de aprovação dos últimos 
10 Exames de Suficiência. É uma vitória da contabilidade, mas 
acima de tudo, uma vitória da cidadania brasileira.   
4) Este ano também aconteceram as Eleições CRC-PE. 
Como você avalia o processo eleitoral em Pernam-
buco?
No CRC, o nosso lucro como órgão de registro e fiscalização pro-
fissional não é o financeiro. Temos uma bandeira importante 
de proteção da sociedade, temos que escolher entre aqueles 
que querem ir e que podem ir.
A parceria entre o contador e a empresa é a compreensão dos 
papéis de cada um, pois um quer uma coisa e o outro quer 
aplicar a legislação; tem que ser uma união interpessoal, em 
clima de confiança e respeito mútuo. Na parceria, os problemas 
são vistos de formas diferentes, perspectivas diferentes. A 
relação não pode ser fundada no desrespeito. A sociedade 
exige transparência, gestão aberta, grande honestidade e 
alto grau de ética. Deve-se estabelecer o terreno de cada um 

e estabelecer controle no nível de 
cada um.
Na minha percepção, foi grande a 
quantidade de votos nulos e brancos 
(a soma dos dois foi de 24,99%). 
Talvez, o resultado tenha sido uma 
resposta de protesto pelo que o CRC 
vem fazendo no sentido de fiscalizar 
com mais minúcia o trabalho dos 
profissionais, as DECORES, etc. O 
nosso dever é beneficiar a socieda-

de, não os profissionais.
5) Entre os destaques do CRC-PE este ano foi a realiza-
ção de eventos de grande projeção, como a Semana 
do Contabilista e o Seminário de Contabilidade 
Aplicada ao Setor Público. Qual a importância de 
encontros como estes para o profissional?
Sem dúvida, a atualização profissional. A velocidade das 
mudanças, a famosa globalização e o desenvolvimento tecno-
lógico transformam incessantemente o ambiente de trabalho, 
de forma que hoje não há dúvidas de que estudo e formação 
não são apenas uma etapa da vida, mas uma constante ao 
longo de toda a carreira. 
6) A interiorização das ações do Conselho também 
foi um dos focos em 2010 e 2011. Qual a importância 
deste tipo de apoio e investimento para o desen-
volvimento do segmento de contabilidade e do 
contabilista?
É preciso olhar para o Estado como um todo. A preocupação 
do CRC em levar suas ações e atividades às cidades do interior 
foi uma das marcas da nossa gestão. 
Realizar os cursos de Educação Continua-
da com visão na reciclagem e na elevação 
do nível dos profissionais que atuam 
fora da capital é de extrema impor-
tância. Acreditamos demais 
na continuidade e no foco 
destas ações.

DESTAQUES DA GESTÃO 2010-2011

Exame de
Suficiência 

Renovação do 
Parque de
Informática 

As provas da 2ª edição de 2011 do Exame de Suficiência 
foram aplicadas no dia 25 de setembro em 120 cidades 
brasileiras. Inscreveram-se para as provas um total de 
23.836 candidatos, sendo 19.721 para a prova de bacharel 
em Ciências Contábeis e 4.115 para a prova de Técnico em 
Contabilidade. A aplicação da 2ª edição do Exame foi res-
ponsabilidade da 
Fundação Brasileira 
de Contabilidade 
(FBC), entidade 
contratada pelo 
Conselho Federal 
de Contabilidade 
(CFC).

A atual gestão dará cara nova ao Parque de Informática 
do Conselho. Os computadores atuais dos funcionários 
serão substituídos por novas máquinas mais modernas, 
tornando assim as rotinas de trabalho mais rápidas no 
CRC. Também será adquirido um novo servidor de última 
geração, que permitirá o acesso mais rápido aos sistemas 
do Conselho, além de garantir um armazenamento de 
dados ainda mais seguro e com novas soluções de backup. 
Equipamentos como impressoras e scanners também 
fazem parte das novas aquisições. As delegacias também 
ganharão novos equipamentos. 

Balanço Social 
A gestão do presidente Almir Dias lançou pela primeira 
vez na história do CRC-PE, o Balanço Social, ano 2010. 
A publicação consolida a responsabilidade social do 
Conselho e documenta todas as ações desenvolvidas pelo 
órgão no ano de 2010 voltadas aos funcionários, parcei-
ros, contabilistas, 
sociedade e ao 
meio ambiente. 
Com um design 
moderno e limpo, 
a obra traz como 
enfoque as tra-
dições, pontos 
turísticos e 
culinária do 
Estado.

“O Exame de suficiência não se 
trata apenas de uma prova para 

medir conhecimentos e legiti-
mar um registro profissional, 

não é feito para reprovar,  mas 
para aferir o mínimo de conheci-

mento do profissional.”
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Aquisição da nova sede própria 
O projeto da nova sede está em estudo e, com sua aprova-
ção, o início da construção será em 2012. A ideia para o novo 
prédio é construí-lo sob uma estrutura mais ampla e mais 
moderna. O novo endereço será Rua Carlos Gomes Prado, no 
bairro Prado-Recife.

Confira o projeto ao lado.

Reestruturação das Delegacias 
As Delegacias de Araripina, Petrolina e Arcoverde ganharam 
novo endereço, com uma melhor estrutura para atender 
aos profissionais. Em Petrolina e Garanhuns, as delega-
cias ganharam móveis novos. Em Palmares, Salgueiro e 

Sala do Contabilista 
Desde 2010, os contabilistas pernambucanos contam 
com uma estrutura de apoio na sede do CRC-PE: a Sala do 
Contabilista, uma iniciativa da atual gestão, que dá suporte 
no exercício da profissão contábil de forma emergencial. 
Trata-se de um espaço equipado com computadores e 
impressora, inclusive com acesso à internet, para os contabi-
listas registrados. 

Doações realizadas em eventos/
cursos do CRC-PE 
Durante o ano de 2010, o CRC-PE realizou 20 cursos e 
treinamentos, cujos investimentos dos participantes foram 
doações de fraldas geriátricas e alimentos não perecíveis. No 
Recife, foram entregues fraldas geriátricas para o Lar Espírita 
São Francisco de Assis (idosos); e no interior do estado 
foi escolhido um abrigo por município. O objetivo é unir 
conhecimento com solidariedade, duas palavras que podem 
estar sempre juntas. 

Dia a dia CRC
É realizada 01 reunião Plenária por mês e uma 
reunião do Conselho Diretor por mês;
O presidente disponibiliza 02 dias da semana (se-
gunda e sexta) da sua agenda, para dar plantão no 
Conselho, onde atende os profissionais contábeis, 
além das disponibilidades para reuniões em outros 
estados.
As funções de 
presidente e 
conselheiros 
são volun-
tárias.

Petrolina, os imóveis receberam pintura nova. Além disso, 
o CRC-PE comprou utensílios para as delegacias, como 
bebedouros, etc.

A Câmara de Registro desempenhou suas atividades durante o exercício de 2010 e 2011 com ética 
e disciplina, seguindo as orientações contidas no Manual de Registro do sistema CFC/CRCs.

REGISTRO
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Cursos realizados em 
2010 e 2011

O dever da Fiscalização é orientar os Contabi-
listas para o correto exercício profissional. O 
CRC-PE executa uma fiscalização de natureza 
preventiva para valorizar os profissionais e 
proteger os usuários da contabilidade. Ações são 
desenvolvidas para esclarecer normas e orientar 
sobre a importância da conduta ética. Soma-se 
ainda, a realização de eventos que qualificam, 
tiram dúvidas de forma prática e geram o 
reconhecimento social. Um exercício não apenas 
restritivo e coercitivo, mas principalmente, 
informativo e enaltecedor do profissional.

No exercício de  2010, 80% (oitenta por cento) 
das diligências foram dirigidas à empresas 

FISCALIZAÇÃO

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

A Câmara de Desenvolvimento Profissional 
é responsável pela realização e execução de 
atividades, cujas finalidades são: Educação 
Continuada e a atualização dos profissionais da 
área contábil. Sempre dedicada à promoção de 
cursos e eventos que resultem no desenvolvi-
mento da classe contábil, o CRC-PE desenvolve e 
apóia programas e projetos de iniciativa própria 
ou em parceria com instituições credenciadas, 
de comum objetivo.

comerciais e prestadoras de serviços. O foco 
direcionado ao profissional de contabilidade foi 
visto em maior quantidade na região metro-
politana, através de alguns sites (FENACON 
e JUCEPE), foram detectadas informações de 
profissionais que ainda não mantém registro 
das organizações contábeis. Foram realizadas 
2.689  diligências não qualificadas e 15.530 
qualificadas. 

No exercício de 2011, foi dada a continuidade 
ao trabalho através dos sites (FENACON e JUCE-
PE), verificação dos demonstrativos contábeis 
enviados também pela JUCEPE, para verificação 
e respaldo na contabilidade. Até 30 de outubro 

de 2011 foram feitas 12.598  diligências não 
qualificadas e 1.686  qualificadas.

Eventos de grande projeção 

2010
Semana do Contabilista 2010 
Seminário IFRS para Pequenas e Médias Empresas

2011
Semana do Contabilista 2011
I SPCASP 
8° Encontro dos Contabilistas do Cabo e Mata Sul

2010
Noções Básicas de Contabilidade Aplicada / ISS - Aspectos 
Gerais / Seminário de Tributação Federal / SEF II, e-DOC e 
ECF / Finanças Pessoais: como elaborar o Balanço Patrimo-
nial Pessoal e algumas opções de investimento? / Aprenda 
a investir na Bolsa de Valores / Planejamento Tributário 
(Teoria e Prática): A Contabilidade para reduzir custos 
tributários / A Importância do Contador na Empresa e na 
Sociedade / CPC Ajuste a Valor Presente / Declarações – DIPJ, 
DCTF, DACON / Responsabilidade e Obrigações do Contador 
nas grandes e pequenas empresas / CPC Redução ao Valor 
Recuperável / SPED Contábil e Fiscal / SPED Fiscal / Curso 
para disseminadores externos das informações previden-
ciárias / Arrecadação e Gastos de Campanha e Prestação 
de Contas Eleitorais / CPC 0 - Processo de adoção na nova 
contabilidade e nova estrutura conceitual para elabora-
ção das demonstrações contábeis / CPC 26 - Elaboração e 
apresentação das novas demonstrações contábeis aplicadas 
às micro e pequenas empresas / Treinamento sobre FGTS / 
CPC 01 - Teste de imparidade (Redução ao Valor Recuperável 
de Ativos) / CPC 04 - Ativos intangíveis / CPC 12 - Ajuste a 
valor presente / NF-e, SPED Contábil, SPED Fiscal, novo SEF 
II e EFD do PIS e COFINS / Práticas Trabalhistas e Previdenci-
árias / CPC 16 – Estoques / CPC 07 - Subvenção e Assistência 
Governamental / CPC 09 - Preparação da Demonstração do 
Valor Adicionado e do Balanço Social / CPC 27 - Ativo Imobi-

lizado / CPC 03 - Preparação dos Fluxos de Caixa.

2011
Retenções de ISS, INSS, IRRF, PIS/COFINS/CSLL - Turma 01 / Substituição Tributária do ICMS / Planejamento Tributário para Empresas / IFRS para Pequenas e Médias Empresas / SPED Módulo 
II: SPED Fiscal / CPC 0 e  CPC 26 / Tributos retidos na fonte na contratação de serviço e contratos / Contabilidade e os novos desafios da Profissão Contábil / Treinamento da Nova Plataforma 
de Conectividade Social / Contabilidade Internacional (IFRS) para pequenas e Médias Empresas NBC t 19.41 / CPC 07 e CPC 12 / CPC 16 e CPC 17 / CPC 18 e CPC 15 / CPC 36 - Demonstrações 
Consolidadas / Sistema Honorários Contábeis  / CPC 20, CPC 23 e CPC 25 / CPC 27, CPC 01 e CPC28 / CPC 30, CPC 31 e CPC 33 / CPC 38 e CPC 39 / EFD PIS-COFINS / Cálculos Trabalhistas e Previ-
denciários / CPC 03 - Demonstrações dos Fluxos de caixa / CPC 04 - Ativo Intangível / CPC 06 - Operações de Arrendamento Mercantil / Prestação de Contas de Entidades do 3º Setor / Controle 
Social e Orçamento Familiar.



O Departamento de Cobrança desenvolve ativi-
dades que visam obtenção de recursos por meio 
dos pagamentos das anuidades dos profissionais, 
organizações e multas de infrações.  Dessa forma, o 
Departamento busca reduzir a inadimplência com 
a cobrança ostensiva, obtendo assim mais recursos 
que beneficiam a execução dos serviços do CRC-PE. 
Após exaurir as vias administrativas, os processos são 
encaminhados à cobrança judicial, com a inscrição 
no livro da dívida ativa, e também é efetuada a baixa 
ex-ofício. 
Entre as principais atividades realizadas nesta gestão 
estão: Acompanhamento diário do relatório 
de atualização financeira dos pagamentos 
através do banco; acompanhamento das 
atividades desenvolvidas pelas delegacias 
diariamente; acordos efetivados com pro-
cesso de execução; acordos efetivados de 
profissionais, PF, PJ, escritório individual e 
sociedade, sem processos de execução.

Superávit Gestão Almir Dias
A gestão do presidente Almir Dias de 
Souza encerra suas atividades com saldos 
positivos, garantindo ao próximo mandato 
que começa em 2012, equilíbrio financeiro 
e estabilidade bancária. A atual gestão 
realizou a compra do terreno para a nova 
sede, no valor de R$ 850 mil Reais, além dos 
custos do projeto da estrutura. Um trabalho 
marcado pelo compromisso com a sociedade 
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FINANÇAS E COBRANÇAS

e a classe contábil, pela responsabilidade de suas 
ações e o equilíbrio financeiro.
Nos quadros abaixo, você observará os números 
do Superávit Patrimonial e Orçamentário, bem 

como os saldos bancários do início do mandato em 1° 
de janeiro de 2010 até 31 de outubro de 2011.



06

ExPEDIENTE DESTA EDIÇÃO

Conselheiros Efetivos: 
Almir Dias de Souza
Francisco de Assis Galvão Barreto Pinho
Geraldo de Paula Batista Filho
José Eraldo Lucio de Oliveira
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José Argemiro da Silva
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Severino Vicente da Silva
Bruno Vicente Ferreira de Oliveira
Josemi Sidney Barbosa Vieira
Nivaldo Antonio dos Santos
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Conselheiros Suplentes: 
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Maria Dorgivânia Arraes Barbará
Petrus Alexsandro Queiroz dos Santos
Jorge Luiz de Souza
João Ferreira de França Júnior
Antonio Nivaldo de Almeida
João Batista Guimarães Campelo
Renata Gusmão de Luna
José Herval Spencer Leão
Marcos Antonio Mendes da Silva
Maria José de Lima Pinto Ribeiro
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EDITORIAL

Palavra do Presidente

Orgulho e missão cumprida. É com esses sentimentos que 
me despeço do CRC-PE, com superávits de conhecimento, 
experiência e amizades. Foram dois anos de muito traba-
lho e empenho em prol da sociedade e em valorização da 
população contábil. 
Fazer história em uma autarquia não é dever fácil, manter 
o equilíbrio dela também não. Mas, quando temos um 
foco e apenas o visualizamos, os obstáculos ficam mais 
simples de eliminar. E foi isto que aconteceu: tínhamos 
uma meta a cumprir e assim a fizemos, apesar dos 
imprevistos e contratempos. 
Agradeço a todos que acreditaram no nosso trabalho e 
compartilharam de tantas conquistas. Sinto-me honrado 
por ter feito parte da história do Conselho Regional de 
Contabilidade em Pernambuco. Agora, encerramos um 
capítulo para começar outro com muita tarefa pela frente. 
Bem-vindos à nova equipe!

Almir Dias de Souza
Presidente do CRC-PE


