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Notícias CRC

DDP em Foco

Conselho Federal de Contabilidade discute ações em campanha que promove valorização da classe contábil
 
Uma ferramenta indispensável no processo de tomada de decisões. Principal recurso a ser utilizado na análise da 
situação econômica de uma empresa. Instrumento de avaliação de metas planejadas. Fornecedora de suporte para 
desenvolvimento de objetivos. Diante de tantos atributos, pode-se afirmar que pensar na contabilidade hoje é pensar 
que sem ela o planeta sucumbiria.

Não é de hoje que a contabilidade vem ganhando proeminência. Desde os primórdios da civilização humana, através 
da troca e venda de produtos e serviços à atual cultura no seu âmbito de ciência social sob medida para empresas e 
pessoas, indispensável na gestão de negócios. No tempo presente, o CFC e os demais 27 Conselhos Regionais trabalham 
pela valorização da profissão contábil, investem e preparam os profissionais, através da educação continuada, para 
acompanhar o processo evolutivo do ofício e atender as necessidades do mercado.

E para que a sociedade brasileira compreenda o importante papel da Contabilidade no desenvolvimento do país, 
lideranças e órgãos ligados à profissão estão se unindo. Desta forma, com intuito de elevar o setor para um novo 
patamar, o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) lança uma campanha de valorização da classe contábil com o 
tema “2013: Ano da contabilidade no Brasil”. A entidade pretende levantar questões relevantes que mobilizem todas 
as entidades da classe contábil. A campanha, com duração até dezembro deste ano, visa conscientizar a população da 
importância do profissional da Contabilidade para o desenvolvimento socioeconômico do país, fortalecer a imagem 
deste profissional perante a sociedade - como parceiro dos empresários, no que se refere à gestão do negócio - e do 
Estado, à execução da gestão pública, entre outros objetivos.

Um momento importante para reafirmar a sociedade à importância da atuação efetiva dos mais de 485 mil profissionais da 
contabilidade registrados, que administram cerca de 80% (oitenta por cento) da arrecadação tributária do País. 
Empresários, empreendedores, além de docentes e discentes da área contábil e profissionais das áreas públicas e do 
terceiro setor também farão parte dessa empreitada.

Saiba mais através do CFC: www.cfc.org.br

Realizações

Encerradas as inscrições 
para I Concurso de 
Trabalho Técnico-Científico

CRC-PE promove 
parcerias no Cabo

O objetivo do prêmio é divulgar os trabalhos 
por parte dos estudantes e estimular suas 
habilidades contábeis...pág 06
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Exame de Suficiência será
realizado em março

O Conselho Federal de Contabilidade informou no fim 
de 2012 que a data-limite para a atualização cadastral 
foi prorrogado para o dia 31 de março de 2013.

De acordo com a Resolução nº 1.404/12, o recadastramento 
é obrigatório e serão mantidos os atuais números de 
registros e a jurisdição de cada Conselho Regional.

A atualização dos dados está sendo realizada via internet. 
Todos os profissionais estão recebendo uma senha 
exclusiva, a ser enviada pelo Conselho Regional, por 
meio do endereço eletrônico constante no seu cadastro, 
a qual dará acesso ao sistema de recadastramento, que 
estará disponível no site do CRC-PE (www.crcpe.org.br). 

Se você ainda não recebeu a senha, basta clicar no botão 
“Esqueceu Senha”, que desta forma uma nova senha 
será enviada por e-mail. Mas atenção: é importante 
verificar o e-mail que está cadastrado no Banco de 
dados do CRC-PE.

Recadastramento segue 
até 31 de março

Notícias CRC

Doutores, mestres, contabilistas e estudantes universitários 
se reuniram, no dia 19 de novembro, no Centro de Ciências 
Sociais Aplicadas – CCSA da Universidade Federal de 
Pernambuco – UFPE, para prestigiar a inauguração 
do anfiteatro “Professor Francisco Ribeiro Filho”, uma 
homenagem da instituição a toda contribuição que o 
professor prestou para o crescimento da Contabilidade 
como ciência social, em Pernambuco. 

Na ocasião, foram convocados a prestar algumas palavras 
sobre “Chico” (como todos o conheciam), o atual diretor 
do Centro de Ciências, Jeronymo Libonati, o pró-reitor 

O 1º Exame de Suficiência de 2013 já está com data marcada 
para o dia 24 de março, conforme publicação no Diário 
Oficial da União, de 21 de dezembro de 2012, Seção 3, 
página 240. De acordo com o extrato do Edital de aber-
tura de inscrições e estabelecimentos de normas para 
a realização do exame, as provas serão aplicadas das 
8h30min às 12h30min - horário oficial de Brasília (DF).

O período de inscrições para a categoria Bacharel em 
Ciências Contábeis e Técnico em Contabilidade já 
foi encerrado no dia 31 de janeiro. Organizado pela 
Fundação Brasileira de Contabilidade (FBC), os exames 
ocorrem duas vezes ao ano e a previsão para a próxima 
edição será no dia 29 de setembro de 2013.

Cerca de 250 pessoas participaram do Seminário Doar – Direção do Orçamento na Aplicação de Recursos, no Mar Hotel 
(em Boa Viagem), no dia 19 de novembro. Compondo a mesa de honra estiveram presentes o presidente do Conselho 
Federal de Contabilidade CFC, Contador Juarez Domingues; o presidente do Conselho Regional de Contabilidade (CRC-PE), 
Contador José Eraldo Lucio de Oliveira; o presidente da Associação Nacional de Procuradores e Promotores de Justiça de 
Fundações e Entidades de Interesse Social (PROFIS), Léo Charles Henri Bossard II; o presidente do Academia Pernambucana de 
Ciências Contábeis, Contador José Geraldo Lins de Queirós; e a vice-presidente Técnica do CFC, Contadora Verônica Souto 
Maior.

Em seu discurso de abertura, o presidente do CRC-PE, José Eraldo, agradeceu a presença de todos e ressaltou a importância 
do Seminário. “Este é um trabalho social que estamos fazendo com o objetivo de disseminar a ideia aos profissionais da 
Contabilidade do Estado de Pernambuco e do Brasil”. 

A primeira palestra da manhã foi apresentada pela Contadora e Coordenadora do Programa de Voluntariado da Classe 
Contábil na Região Nordeste, Iara Luísa de Santana Dórea com o tema “Voluntariado da Classe Contábil Brasileira”. 
Em seguida foi a vez do Contador e Mestre em Ciências Contábeis, Álvaro Pereira de Andrade, explanar sobre “Práticas 
Contábeis e Prestação de Contas Aplicáveis ao Terceiro Setor”.

Dando continuidade à programação, o Contador e pós-graduado em Contabilidade, José Carvalho da Silva Neto proferiu a 
palestra intitulada “Orçamento Familiar e Controle Social”. Finalizando o evento, o procurador de Justiça Leo Charles Henri 
Bossard II que apresentou a palestra “As Fundações e Entidades de Interesse Social: Aspectos Contábeis e Jurídicos”, em 
que mostrou as questões que envolvem o Ministério Público em relação ao Terceiro Setor.

O evento foi promovido do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), Conselho Regional de Contabilidade (CRC-PE), 
Academia Brasileira de Ciências Contábeis (ABRACICON) e da Associação Nacional de Procuradores e Promotores de 
Justiça de Fundações e Entidades de Interesse Social (PROFIS).

Anfiteatro da UFPE ganha nome do 
Prof. Francisco Ribeiro (In memoriam)  

Seminário Doar é sucesso de público no Recife  

de Gestão Administrativa, Marco Tulio Vasconcelos, o 
coordenador da pós-graduação em Ciências Contáveis, 
Aldemar de Araújo Santos, o presidente do CFC, Juarez 
Domingues Carneiro, o presidente do CRC-PE, José 
Eraldo Lucio de Oliveira, e o ex-diretor do Centro de 
Ciências, Sérgio Alves, e a esposa do homenageado. 
Também compareceram à homenagem a mãe e filhos 
do professor Francisco, num momento de grande 
emoção para familiares, amigos e pessoas que 
conviveram com Chico.



Saiba como foi o 9º Encontro do Cabo de Santo 
Agostinho
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Seminário reúne contadores 
e empreendedores da 
Mata Norte do Estado

CRC-PE promove parcerias no Cabo 

Aconteceu no dia 8 de dezembro, o 9º Encontro dos 
Contabilistas do Cabo de Santo Agostinho e Mata 
Sul. O evento foi uma parceria entre o CRC-PE e a 
Fundação Brasileira de Contabilidade e contou com 
a presença da representante da Prefeitura Municipal 
do cabo, Maria Sizenalda Souza Timóteo; o presidente da 
CDL, Cabo Paulo Fernando Mendes Caminha Júnior; 
o presidente da Associação Empresarial e Comercial 
do Cabo – ACEC, Paulo Ferreira da Silva; a Contadora 
Luzinete Santos; a presidente do SESCAP-PE, Contadora Alba 
Rosa Ananias; e o presidente do CRC-PE, Contador 

José Eraldo e o vice Geraldo Ba-
tista, todos compondo a 

mesa.

Num clima descontraído, o presidente do CRC-PE, Contador 
José Eraldo Lucio de Oliveira, acompanhado do vice-
-presidente de Administração e Finanças e Fiscalização, 
Geraldo Batista e José Campos, respectivamente, promoveu 
na manhã do dia 23 de janeiro de 2013, um encontro 
para as autoridades locais. O objetivo foi de fortalecer os 
laços entre o poder público e a classe contábil do município 
do Cabo de Santo Agostinho.

O presidente agradeceu a participação de todos e afirmou 
que o encontro era um momento para tratar de assuntos 
que interessam diretamente a classe contábil, e ao 
município. “Estamos vivendo um momento extraor-
dinário na contabilidade e o Cabo será um divisor de 
águas para Pernambuco, pois a contabilidade está 
integrada com a administração pública”, explicou. 

No dia 13 de novembro de 2012 aconteceu o I Seminário de 
Contadores da Mata Norte, na Escola Técnica Aderico Alves de 
Vasconcelos – ETE, no município de Goiana, com a proposta 
de reunir contadores e empreendedores locais para discutir 
e tirar dúvidas sobre as últimas novidades da contabilidade.

Na ocasião, o presidente do CRC-PE, José Eraldo Lucio 
de Oliveira, registrou a importância do encontro e da 
atualização da classe no município. “Pernambuco, hoje, 
é um verdadeiro canteiro de obras. A cada município, 
novos projetos estão sendo instalados. Essa realidade 
nos mostra que os contabilistas não podem ficar parados 
esperando que as oportunidades passem. Tem que haver 
a renovação e a modernização dos conhecimentos para 
poder suprir a demanda exigida pelo avanço do mercado 
no Estado”, complementa o presidente.

Além do presidente do CRC, também estiveram 
presentes no evento: o presidente da FEMICRO, José 
Tarcísio, a secretária de desenvolvimento econômico 
do município de Goiana, Euma Leonidas, e represen-
tando a SEBRAE, o analista Juvenal Valério.

REALIZAÇÕES

Em seguida, houve uma mesa redonda referente a SEF 
II. Às 10h começou a palestra da mestre e dou-
tora em Administração, Contadora Umbelina Lagioia 
que falou sobre as “Principais alterações sofridas 
pela Contabilidade após a Lei 11.638/07 e seus 
impactos fiscais” e teve como coadjuvante o profissio-
nal Francisco Coutinho. Já às 14h o auditor Fiscal do 
Tesouro da Secretária da Fazenda, Laércio Perdigão 
apresentou sua palestra sob o tema substituição tri-
butária do ICMS. O evento foi de grande importância 
para os presentes, que visam galgar esta fatia do 
mercado de trabalho. O encontro foi um sucesso.

Mais uma iniciativa do Conselho, o encontro contou 
com a participação do prefeito da Cidade, José Ivaldo 
Gomes, e a vice-prefeita, Edna Gomes, além de 
secretários, administradores, Polícia Militar de 
Pernambuco e contabilistas locais. 

“Se não fosse essa parceria com os contadores, as 
empresas não estariam organizadas para contribuir no 
desenvolvimento do município”, pontuou o prefeito do 
Cabo, José Ivaldo Gomes.

“O nosso objetivo com esse evento foi estreitar esse laço 
entre a contabilidade e a administração municipal.”, 
comentou a representante do CRC no Cabo, Contadora 
Luzinete Santos, há mais de 10 anos representa a classe 
contábil do município. 

Fiscalização para 2013

EQUAÇÃO DE DILIGÊNCIA A SEREM EFETUADAS EM 2013:

A fiscalização do CRC-PE em 
2013 está intensifi-
cando as diligên-
cias nas empresas 
que tenham entre 
seus objetivos a 
atividade contábil 
e que ainda não pos-
suem o devido registro 
neste órgão, conforme Resolução do CFC nº 
1.390/2012. 

Meta CFC para 2013: Para este ano, o CFC já estabeleceu 
números para os 27 Conselhos Regionais no que tange 
à fiscalização. Ao realizarem visitas, competirá aos 
fiscais verificar 100% da situação cadastral de todos 
os executores dos serviços contábeis, bem como uma 
amostra de todos os trabalhos técnicos executados, 
conforme manual de fiscalização do CFC.

    Organizações Contabeis 50%
      Instituições Financeiras 2%
      Interiorização 20%
      Orgãos Públicos 2%
      Empresas Comerciais 24%
      Entidades Sem Fins Lucra-
tivos 2%
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CRC-PE realiza balanço anual de atuações

Conselho Regional De Contabilidade Em Pernambuco

Informe

No dia 1º de dezembro de 2012, no auditório do Mar Hotel, em 
Boa Viagem, o CRC-PE reuniu toda equipe de vice-presidentes, 
conselheiros e delegados para que cada setor apresentasse um 
demonstrativo das ações e dos números conquistados no ano 
de 2012. Aliadas a essa apresentação o presidente, Contador 
José Eraldo Lucio de Oliveira apresentou a avaliação geral de 
desempenho, bem como o Plano de Metas para 2013.

Na organização das apresentações, primeiro ocorreu a 

CNPJ 10.797.565/0001/16 – RESOLUÇÃO CRC-PE Nº 
337/2012 - APROVA A PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA 
O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013 DO CONSELHO 
REGIONAL DE CONTABILIDADE EM PERNAMBUCO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Plenário do CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE 
EM PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições que lhe 
confere na alínea VII do artigo 15 do Regimento Interno. 
CONSIDERANDO a competência do Conselho Regional de 
Contabilidade em Pernambuco em aprovar o seu Plano 
de Trabalho, Orçamento e respectivas modificações, bem 
como operações referentes a mutações patrimoniais, nos 
termos do artigo 18 da Resolução 1370/2011; CONSIDE-
RANDO a manifestação favorável através do Parecer da 
Câmara de Controle Interno, à aprovação da Proposta 
Orçamentária para o exercício financeiro de 2013.

RESOLVE: Art. 1º – Aprovar o Plano de  Trabalho e o Orça-
mento para o exercício financeiro de  2013.  Art. 2º e Art. 
3º – As receitas e despesas estão previstas, observando 
o seguinte desdobramento:

explanação do presidente, em seguida, os diretores deram apoio 
aos vice-presidentes de Controle Interno, Fiscalização, Registro, 
Desenvolvimento Profissional e Administração e Finanças a 
mostrarem os dados setoriais. No horário da tarde, nove 
delegados, com o apoio de um funcionário da delegacia, 
compartilharam seus dados com os presentes. 

Após a última apresentação, José Eraldo concluiu o dia avaliando 
como saldo positivo a atuação e dedicação de todos os profissionais 

que formam o Conselho Regio-
nal, também pontuou 
a expectativa de 
crescimento para 
o novo ano.

O CRC-PE em parceria com a Prosoft  realizou no dia 07 
de dezembro duas palestras sobre EFD Social. Foram 
inscritas 110 pessoas (manhã e tarde ao todo), onde 
foram arrecadados alimentos e fraldas geriátricas.

O intuito do CRC-PE em realizar este tipo de evento é a 
atualização dos profissionais aliada a uma ação social.

O CRC-PE, através do Departamento de Desenvolvi-
mento Profissional, reabriu a série de cursos sobre CPCs 
a partir do mês de fevereiro. Já estão programados até 
junho nove cursos sobre o tema que têm como objetivo 
apresentar aos participantes uma visão aprofundada 
dos Pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronun-
ciamentos Contábeis (CPCs), na elaboração e análise das 
Demonstrações Contábeis.

Curso de CPCs

110 pessoas participaram 
da palestra EFD SocialDESCRIÇÃO R$

Receitas Correntes 6.075.000,00 Despesas Correntes 5.574.510,00
Contribuições 4.949.000,00 Pessoal e Encargos 1.949.120,00
Exploração de 
Bens e Serviços

297.500,00 Uso de Bens e Serviços 2.193.310,00

Financeiras 560.500,00 Financeiras 81.000,00
Transferências 30.000,00 Transferências 43.000,00
Outras Receitas 
Correntes

238.000,00
Tributárias e 
Contributivas

1.219.080,00

Outras Despesas 
Correntes

89.000,00

Despesas de Capital 500.490,00
Receitas de Capital - Investimentos 500.490,00

T O T A L  6.075.000,00  TOTAL   6.075.000,00  

DESPESA R$

Art. 4º – O Presidente fica autorizado a abrir Créditos 
Adicionais, obrigatoriamente, com a indicação das fontes 
de recursos oriundos de anulação parcial ou total de contas, 
até o limite de 30% (trinta por cento) da despesa. Art. 5º 
– Esta Resolução entra em vigor nesta data, tendo seus 
efeitos a partir de 1º de janeiro de 2013, revogando-se as 
disposições em contrário. Recife, 24 de Outubro de 2012.

Contador JOSÉ ERALDO LUCIO DE OLIVEIRA- Presidente
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Rápido e Devagar: Duas 
Formas de Pensar, do Prêmio 
Nobel de Economia, Daniel 
Kahneman

2013 é um ano muito es-
pecial para a classe contábil 
do nosso país. Ano em que 
foi lançada pelo Conselho 
Federal de Contabilidade 
(CFC), uma campanha 
ousada chamada: 2013: 
Ano da Contabilidade no 
Brasil. Com ela, o Sistema 
CFC pretende, entre outros 
aspectos, chamar a atenção 

da sociedade para a importância do profissional contábil e 
o valor do seu papel no desenvolvimento socioeconômico 
do Brasil. É sobre esse tema que o nosso jornal abre suas 
páginas e aborda os principais aspectos deste projeto.

Contador José Eraldo Lucio de Oliveira
Presidente CRC-PE

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

Conselheiros Efetivos:

Contadores 
Albérico Xavier de Morais Pinto
Francisco de Assis Galvão B. Pinho
Geraldo de Paula Batista Filho
Gilberto Bagaiolo Contador
Jorge Luiz de Souza
José Argemiro da Silva
José Eraldo Lucio de Oliveira
José Gonçalves Campos Filho
Roberto Vieira do Nascimento
Ronaldo Xavier Fernandes
 
Técnicos em Contabilidade 
Aristides Joaquim Félix Júnior
Janete Medeiros Padilha
Joana Dark Nascimento Lima
Josemi Sidney Barbosa Vieira

Esta é uma edição do CRC-PE
Rua do Sossego, 693 – Santo Amaro – Recife – PE   |  CEP 50100-50 – Telefax: (81) 2122.6011

Conselho Federal de Contabilidade
Juarez Domingues Carneiro (Presidente)

Conselho Regional de Contabilidade em  
Pernambuco
José Eraldo Lucio de Oliveira (Presidente)

Vice-Presidentes
Administração e Finanças – Geraldo de Paula Batista Filho;
Controle Interno: Roberto Vieira do Nascimento; 
Fiscalização: José Gonçalves Campos Filho;
Registro: Albérico Xavier de Morais Pinto; 
Desenvolvimento Profissional: Francisco de Assis Galvão 
Barreto Pinho.

Conselheiros Suplentes:
 
Contadores 
Eduardo Carlos Pessoa de Amorim
Geraldo José M. Almeida Braga
Ítalo de Melo Mendes
Magna Lúcia Beserra de Melo
Maria Dorgivânia Arraes Barbará
Paulo Cézar Ferreira de Souza
Petrus Alexsandro Queiroz dos Santos
 
Técnicos em Contabilidade 
Antônio Nivaldo de Almeida
Cybelle Greice Ramos Galvão
João Ferreira de França Júnior
Jorge Eduardo Oliveira de Vasconcelos
Paulo Fernando do Nascimento

Jornalista responsável: Ana Beliza Diniz |  Diagramação: CQpress Assessoria em Comunicação   |    Fone: 81 3429.5419    |    
www.cqueiroz.com.br  | Tiragem: 14.000 exemplares 

SABER CONTÁBIL

VISÃO CRC-PE   

Neste livro, o autor pretende levar os leitores a 
uma viagem pela mente humana e explica as duas 
formas de pensar: uma é rápida, intuitiva e emocional; a outra, 
mais lenta, deliberativa e lógica. Kahneman expõe as capacidades 
extraordinárias - e também os defeitos e vícios - do pensamento 
rápido e revela o peso das impressões intuitivas nas nossas 
decisões. Comportamentos tais como a aversão à perda, o 
excesso de confiança no momento de escolhas estratégicas, 
a dificuldade de prever o que vai nos fazer felizes no futuro e os 
desafios de identificar corretamente os riscos no trabalho e em casa 
só podem ser compreendidos se soubermos como as duas 
formas de pensar moldam nossos julgamentos.

Fonte: Administradores.com.br



Análises e Diligência em 2012

FINANÇAS Responsável: Conselheiro Efetivo e Vice Presidente do Controle Interno, Roberto Vieira do Nascimento

ESPAÇO FISCALIZAÇÃO
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DDP EM FOCO

O prazo para o término das inscrições para o I Concurso 
de Trabalho Técnico-Científico – Prêmio Contador José Francisco 
Ribeiro Filho encerrou no dia 28 de fevereiro. O concurso 
tem como objetivo divulgar os trabalhos por parte dos es-
tudantes e, ao mesmo tempo, estimular suas habilidades 
contábeis. A inscrição pôde ser individual ou em grupo, e o 
participante concorre a uma premiação em dinheiro, além 
de ter a oportunidade de divulgar o seu trabalho. Cada 
pessoa pode concorrer com até dois trabalhos. O tema é 
livre. Aguarde mais informações nos nossos informativos!

Encerradas as inscrições para I Concurso de 
Trabalho Técnico-Científico

Confira as informações:

Inscrições encerradas

Premiação:

1º Lugar: R$ 2.000,00 (dois mil reais) 
2º Lugar: R$ 1.000,00 (um mil reais)
3º Lugar: R$ 500,00 (quinhentos reais)

Informações: 2122.6090 | 2122.6091

T O T A L
ORÇADA 5.660.000,00 
ACUMULADA 5.233.363,09 

ORÇADA  
5.660.000,00  

100% 
ACUMULADA  
5.233.363,09   

92,46% 

1.000.000,00 

1.500.000,00 

2.000.000,00 

2.500.000,00 

3.000.000,00 

3.500.000,00 

4.000.000,00 

4.500.000,00 

5.000.000,00 

5.500.000,00 

6.000.000,00 

RECEITA - Orçada x Acumulada
JANEIRO - DEZEMBRO/2012

Análises Qualificadas Meta
CFC

Realizada 
Em  2012

Diligências Meta
CFC

Realizada 
Em  2012

Auditoria
80 80

Organizações
Contábeis

800 1.135

Perícia 80 83 Empresas Comerciais 1.001 1.048

Escrita Contábil
(Organização Contábil) 100 317

Entidade Sem Fins 
Lucrativos

65 69

Escrita Contábil 
(Empresas Privadas) 2.210 2.227 Órgãos Públicos 120 122

Demonstrações
Contábeis (Organização 

Contábil)
100 304 Adm.de Condomínios 25 28

Demonstrações
Contábeis 

(Empresas Privadas)
1.055 1.673 Partidos Políticos 10 12

Contratos Prestação  
de Serviços 647 1.735 Processos Abertos 196

Decore 1.617 2.542

Cerca de 1.300 participaram das cinco turmas disponíveis 
para o Treinamento SEF II entre os dias 31 de janeiro e 
06 de fevereiro. Os encontros que foram promovidos 
pelo CRC-PE, SESCAP-PE e a SEFAZ-PE, tiveram o objetivo 
de capacitar os participantes a realizarem a escrituração 
dos lançamentos do imposto em arquivos digitais, na 
chamada mídia eletrônica, em lugar dos livros fiscais 
em papel ou pela impressora em papel de livros elaborados 
por sistemas informatizados.

Público participa em massa 
do Treinamento SEF II

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre
RECEITAS 2.901.507,70 234.368,20 720.905,97 609.899,33 
DESPESAS 1.391.133,96 924.827,38 897.661,89 849.631,38
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RECEITA X DESPESA TRIMESTRAL - 2012

R E C E I T A S
DESCRIÇÃO ORÇADO EM  R$

ACUMULADO 
EM  R$

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

Contribuições 4.881.902,76 2.672.855,58 766.681,89 466.740,99 311.263,99 4.217.542,45
Exploração de 
Bens e Serviços

120.684,69 33.490,09 62.224,25 66.759,85 64.963,98 227.438,17 

Financeiras 512.740,92 119.145,83 135.525,39 129.021,42 127.332,87 511.025,51 

Transferências 0,00 0,00 0,00 12.313,00 72.045,71  84.358,71
Outras Receitas 
Correntes

144.671,63 76.016,20 36.618,56 46.070,71 34.292,78  192.998,25

T O T A L  5.660.000,00  2.901.507,70    234.368,20 720.905,97  609.899,33  5.233.363,09

DESPESAS
DESCRIÇÃO FIXADA EM R$

ACUMULADO 
EM  R$

  1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre Total
Pessoal e 
Encargos

1.724.500,00 358.634,46 340.249,13 408.483,48 348.814,19 1.456.181,26
Uso de Bens e 
Serviços

1.913.460,00 273.235,63 343.696,78 318.602,47 319.237,36 1.254.772,24

Financeiras 96.322,54 33.058,28 19.427,74 14.180,07 7.843,10 74.509,19
Transferências 
Correntes

10.000,00 2.500,00 0,00 0,00 5.650,00 8.150,00
Tributárias e 
Contributivas

1.158.387,66 628.344,71 180.556,30 124.472,40 92.660,60 1.026.034.01
Outras 
Despesas 
Correntes

96.100,00 2.184,97 5.343,69 6.675,47 61.956,09 76.160,22

Investimentos 661.229,80 93.175,91 35.553,74 25.248,00 13.470,04 167.477,69
T O T A L 5.660.000,00 1.391.133,96 924.827,38 897.661,89 849.631,38   4.063.254,61 
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T O T A L
ORÇADA 5.660.000,00
ACUMULADA 4.063.254,61 
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DESPESA - Orçada x Acumulada
JANEIRO - DEZEMBRO/2012


