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CRC  Notícias
12º Encontro Nordestino de 
Contabilidade acontecerá em 
Pernambuco
Desde que recebeu, em setembro 
de 2013, a confirmação de que 
sediará o 12º Encontro Nordestino 
de Contabilidade, o CRCPE vem 
se organizado juntamente com os 
demais Conselhos Regionais de 
Contabilidade da região Nordeste, 
para fazer com que o evento entre 
para a história da contabilidade 
no País. Naquela ocasião, a décima 
primeira edição do ENECON, 
abordava na capital de Sergipe, 
o tema “Gestão, Transparência e 
Sustentabilidade: Um Novo Olhar”.

“Desafios da Contabilidade: 
Gestão, Tecnologia, Riscos e 
Perspectivas”, aprovado por 
unanimidade pelos presidentes 
do CRCs dos estados de 
Pernambuco, Alagoas, Bahia, 

Piauí, Ceará, Maranhão, Sergipe, Rio 
Grande do Norte e Paraíba, pretende 
surpreender os participantes, entre 
os dias 30 de setembro e 2 de 
outubro,  com o que há de mais atual 
no segmento contábil. Constantes 
encontros estão sendo promovidos 
com a finalidade de definir cada 
detalhe da programação, que conta 
com o total apoio do Sistema CFC/
CRCs. 



2 Matéria de capa

Reunião dos Regionais Nordeste

Sistema CFC/CRCs debateu sobre o ENECON 

“Tudo está sendo pensado para que 
não apenas a classe contábil, mas 
também estudantes, profissionais 
de outras áreas e representantes de 
entidades de todo o Brasil possam se 
encontrar em Recife, para desfrutar 
momentos enriquecedores de muita 
atualização e troca de experiências”, 
comentou o presidente do CRCPE, 
Geraldo Batista, que durante a 
última reunião do Sistema, realizada 
no final de dezembro passado, em 
Brasília, apresentou ao presidente 
do CFC, José Martonio Alves Coelho 
e aos representantes dos Conselhos 
Regionais de Contabilidade no 
Brasil, o plano de ações para o  
ENECON.

“O ENECON constitui-se 
em mais um evento que 
visa ao engrandecimento 
e aperfeiçoamento da 
classe contábil. A pro-
pósito, o lema desta 12ª 
edição, tão atual quanto 
oportuno, antevejo uma 
rica oportunidade para os 
profissionais trocarem experi-
ências, aumentarem o arcabouço de 
conhecimentos nos campos técnico, 
operacional e científico e, ainda, 
promoverem a análise e o debate 
aberto das questões relacionadas ao 
novo ‘fazer contábil’”, declarou o 
presidente do CFC, José Martonio 
Alves Coelho. 

A história de Pernambuco com o 
ENECON é antiga, aliás, foi onde tudo 
começou, em 1993. Eventos como o 
Encontro Nordestino de Contabilidade 
costumam trazer para o lugar de 
realização, oportunidades de estudo de 
vertentes econômicas, principalmente 
por visar acompanhar a real situação de 
mercado no Brasil, e o aprimoramento 

técnico dos profissionais. É uma 
vitrine de exposição que promove a 
ampliação do network entre 
os participantes.

De acordo com o vice-presidente 
de Desenvolvimento Profissional do 

CRCPE, Francisco Galvão, é esperada 
uma participação efetiva das 
Instituições de Ensino Superior (IES). 

“Contamos com a colaboração das 
IES no apoio aos seus alunos 

que farão trabalhos técnicos”, 
falou. 

Galvão também tem a 
função de coordenar a 
Comissão Técnica do 
ENECON, responsável 
pela análise dos 

trabalhos. Os melhores 
serão apresentados 

nos dias de realização do 
Encontro, e os três primeiros 

colocados receberão premiações.

A programação do 12º Encontro 
Nordestino de Contabilidade pode 
ser acompanhada através do site do 
ENECON: www.eneconpe2015.org.br.
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Visão CRCPE

Este ano será um marco para a 
contabilidade no estado, pois 
teremos a adoção do novo modelo 
de contabilidade, convergida às 
normas internacionais no setor 
público, que abrange impactos 
significativos de ordem estrutural, 
para a geração de informações 
patrimoniais confiáveis. 

Dois grandes eventos voltados para 
a contabilidade merecem destaque 
em PE: o 12º ENECON, de 30/09 a 
02/10/2015, e a 16ª CONESCAP, que 
acontecerá de 11 a 13/11/2015. 

Inauguramos as delegacias do 
CRCPE nas cidades do Cabo de 
Santo Agostinho e Pesqueira. E 
tivemos ainda a continuação do 
Rota Contábil nessas duas cidades 
e em Caruaru, onde pudemos levar 
Educação Continuada e interação 
entre os profissionais, fornecendo 
informações junto às entidades: 
SEFAZ, RFB, Prefeitura, Junta 
Comercial, Caixa Econômica, CDL, 
entre outras. 

O primeiro “Rota do Imperador”, 
na cidade de Paulo Afonso-BA, foi 
organizado com sucesso pelos 
CRC’s dos estados: PE, BA, AL e SE. O 
evento irá acontecer anualmente, e 
a sua próxima edição acontecerá no 
Sertão de Pernambuco.

Nesta edição, apresentaremos 
todo o trabalho desenvolvido 
para benefício do profissional da 
contabilidade, estudantes e, é claro, 
da sociedade pernambucana.

Boa leitura! 

Contador Geraldo de Paula 
Batista Filho, Presidente CRCPE

Editorial

Rota Contábil movimentou classe 
contábil e sociedade no Cabo de 
Santo Agostinho

O primeiro Rota Contábil de 2015 
ocorrido no último dia 20 de janeiro, 
movimentou o município do Cabo 
e Santo Agostinho, no litoral sul 
pernambucano. Pela manhã, o 
presidente do Conselho, Geraldo 
Batista; o seu vice-presidente de 
Administração e Finanças, José 
Campos; e a delegada do CRCPE no 
Cabo de Santo Agostinho, Luzinete 
Santos, participaram de entrevistas 
nas rádios: Cabo FM e Calheta. 
Na ocasião, os representantes da 
entidade falaram aos ouvintes um 
pouco da função do CRCPE, como 
Autarquia Pública Federal Especial que 
regulamenta e fiscaliza a profissão, 

CRC promove

Aconteceram no período da tarde, 
no auditório da Prefeitura do Cabo 
de Santo Agostinho, com a presença 
de cerca de 70 pessoas. O momento, 
que foi conduzido pelo presidente 
Geraldo Batista, contou com as 
palestras da advogada Valéria Vieira, 
e do conselheiro do CRCPE e membro 
da AIC, José Eraldo Lucio de Oliveira. 

Atividades do Rota Contábil

proteger a sociedade e zelar pela 
categoria contábil.

Assuntos como atividades desem-
penhadas pela entidade em prol da 
classe contábil pernambucana; a im-
portância da Educação Profissional 
Continuada e o Exame de Suficiência, 
também foram abordados. 

CRCPE e entidades contábeis locais - 
A comitiva do CRCPE foi ao encontro 
de algumas entidades locais ligadas 
a contabilidade, entre elas, Receita 
Federal; Secretaria da Fazenda e 
Junta Comercial, para agradecer a 
parceria e bom relacionamento com 
os profissionais da classe contábil. 

O Rota Contábil do CRCPE, criado 
em 2012, já é conhecido pela classe 
contábil por ter como objetivo 
estreitar cada vez mais os laços do 
Conselho com contabilistas de várias 
regiões de Pernambuco e com a 
sociedade.
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Contabilidade na Rota do 
Imperador    

CRC promove

CRCPE inaugura delegacia no Cabo de Santo 
Agostinho

A inauguração da nova delegacia do 
CRCPE no município do Cabo de Santo 
Agostinho ocorrida no dia 20 de janeiro 
contou com a presença de diversas 
autoridades locais. A mesa simbólica 
foi composta por Geraldo Batista 
(presidente do CRCPE); Edson Oliveira 
(diretor da JUCEPE); José Eraldo Lucio de 
Oliveira (conselheiro e membro da AIC; 
Albérico Morais (presidente do SESCAP-
PE) e Luzinete Santos (delegada do 
CRCPE no Cabo).

Os Conselhos Regionais de 
contabilidade da Bahia, Pernambuco, 
Alagoas e Sergipe realizaram no dia 20 
de março, na Universidade do Estado 
da Bahia (UNEB), em Paulo Afonso 
– BA, o encontro “Contabilidade na 
Rota do Imperador”. O evento reuniu 
entidades e profissionais da classe 
contábil daquela região e dos demais 
estados envolvidos.

O público participou atentamente das 
palestras: Contabilidade Aplicada ao 
Setor Público; Alterações e Novidades 
do Simples Nacional; Declaração do 
IRPF e Contabilidade Aplicada para 
PME e ITG 1000. 

Em seu discurso, Geraldo Batista 
lembrou a forte economia do Cabo de 
Santo Agostinho, com as suas indústrias, 
especialmente no ramo petroquímico; 
e o crescente turismo, por ocasião das 
praias de Ipojuca, que de acordo com 
ele, também será beneficiado, assim 
como os municípios de Rio Formoso; 
Sirinhaém e Tamandaré.

Geraldo ressaltou ainda que “os 
contabilistas dessas regiões terão 
uma extensão do Conselho e, com 

isso, não terão que se deslocar para a 
capital”. Outro ponto levantado pelo 
presidente do CRCPE, foi a participação 
dos profissionais na escolha dos cursos 
oferecidos pelo DDP. “A classe contábil 
do Cabo, e de regiões próximas, terá 
participação efetiva nas escolhas dos 
cursos que o nosso Departamento 
de Desenvolvimento Profissional irá 
oferecer, pois caberá aos contabilistas 
explanarem as suas necessidades, e a 
nós do CRCPE, atendê-las com muito 
prazer”, concluiu. 
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CRC promove

Para expandir ainda mais as suas ações 
no estado de Pernambuco e atender 
as necessidades específicas dos 
profissionais da contabilidade de cada 
região, o CRCPE inaugurou na noite de 5 
de março mais uma delegacia, desta vez 
no município de Pesqueira. A unidade 
funcionará na rua Adalberto de Freitas, 
nº 94, Sala 04, no Centro.

“Estamos muito satisfeitos com as ações 
que estão sendo desenvolvidas na nossa 
gestão. Inauguramos uma delegacia do 
Conselho no Cabo de Santo Agostinho 
e, agora, em tão pouco tempo, estamos 
inaugurando outra, no município de 
Pesqueira”, comentou o presidente do 
CRCPE, Geraldo Batista.  

O espaço será mais uma extensão do 
CRCPE no município de Pesqueira. 
“Alguns processos que antes exigiam 
o deslocamento dos profissionais 
daquela região para Recife poderão 
ser resolvidos lá mesmo, e isso será 
um ganho significativo para a classe 
contábil”, concluiu Geraldo Batista. 

“Será uma grande responsabilidade 
e um trabalho de muito valor, pois 
os contadores terão acesso direto 
a todos os serviços que o Conselho 

CRCPE inaugura mais uma delegacia, desta vez em Pesqueira 

oferecer, por meio desta delegacia, 
bem como informar cursos e palestras 
de interesse da região”, declarou o 
delegado do CRCPE em Pesqueira, 
Lourivaldo de Freitas Gode.

Com a nova delegacia o CRCPE espera 
também aumentar a participação 
da classe contábil da região nos 
seminários e cursos oferecidos pelo 
Departamento de Desenvolvimento 
Profissional (DDP) do conselho, dando 
continuidade à Educação Profissional 

Continuada e ao constante 
aprimoramento dos contabilistas. 

Na ocasião, além de Geraldo Batista, 
estiveram presentes os vice-presidentes 
José Gonçalves Campos Filho 
(Administração e Finanças); Jorge Luiz 
de Souza (Fiscalização); Josemi Sidney 
Barbosa Vieira (Registro); Roberto Vieira 
do Nascimento (Controle Interno) e 
a delegada do CRCPE em Arcoverde, 
Maria do Carmo Alves.

Rota Contábil: Ações foram iniciadas pela manhã  

A comitiva do CRCPE deu início 
logo cedo às atividades do projeto 
Rota Contábil, organizado no Hotel 
Estação Cruzeiro, no bairro da Pitanga, 
com a palestra de apresentação do 
presidente do Conselho, Geraldo 
Batista. O contador explicou aos 
presentes com funciona o CRCPE e 

o objetivo do projeto que 
foi idealizado em 2012, e 
vem ao longo dos anos 
aproximando o Conselho 
dos profissionais da 
capital e do interior do 
estado.

Em seguida, o vice-presi-
dente de Administração e 
Finanças do CRCPE, José 

Campos, ministrou palestra reforçando 
a importância da entidade. E “Conta-
bilidade Pública e Ética na Profissão 
Contábil” foi ministrada pelo também 
contador, Marcelo Ribeiro.

Mídia - Geraldo Batista e seus vice-
presidentes participaram de entrevistas 
nas rádios: Jornal de Pesqueira e Talismã. 

Em um bate-papo descontraído, eles 
explicaram aos ouvintes a função do 
CRCPE no estado, como Autarquia 
Pública Federal Especial que 
regulamenta e fiscaliza a profissão, 
proteger a sociedade e zelar pela 
categoria contábil. A importância da 
Educação Profissional Continuada e o 
Exame de Suficiência, também foram 
abordados. 

CRCPE e entidades - A comitiva foi ao 
encontro de algumas entidades locais 
ligadas a contabilidade, e também 
visitou o Instituto de Ensino Superior 
de Pesqueira (ISEP).
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CRC promove

Rota Contábil também passou por Caruaru 

Cerca de 60 pessoas, entre profissionais 
da classe contábil, empresários, 
representantes de entidades locais 
e estudantes do curso de Ciências 
Contábeis participaram do projeto Rota 
Contábil, no dia 26 de março, em Caruaru.

Na mesa de honra, além do presidente 
Geraldo Batista, a delegada do CRCPE 
em Caruaru, Solange Cruz; a presidente 

da ACCAPE, Michele Arruda e o 
delegado da Receita Federal, Herbert 
Vasconcelos, marcaram presença.

Também participaram do grande 
momento, os vice-presidentes do 
CRCPE, José Gonçalves Campos Filho 
(Administração e Finanças) e Jorge 
Luiz (Fiscalização), bem como os 
conselheiros, Emanuel Santana e Paulo 

Nascimento e o delegado do CRCPE 
em Pesqueira, Lourivaldo Godê.

Dentre as autoridades presentes, 
os representantes da Secretaria da 
Fazenda de Pernambuco (SEFAZ), José 
Ernesto Queiroz; Alexandre Mota e 
Cinthia Milady; o gerente da Junta 
Comercial de Pernambuco (JUCEPE), 
núcleo Caruaru, Raffiê Dellon; a 
delegada Adjunta de Caruaru, 
Rosângela Leão e o representante 
do CESPAM, Bernardo Barbosa.  Uma 
palestra sobre Imposto de Renda 
da Pessoa Física foi ministrada pelo 
instrutor Alexandre Rego. Como parte 
da programação do Rota Contábil, 
Geraldo Batista e comitiva visitaram 
alguns órgãos públicos daquela 
região.

Retenções Sobre Serviços 
Prestados por PF e PJ foi 
ministrado em Recife

Prevenção à Lavagem
de Dinheiro em Arcoverde
Para acrescentar conhecimentos 
teóricos e práticos necessários à 
capacitação dos contadores, o CRCPE 
realizou no dia 20 de fevereiro, na cidade 
de Arcoverde, “Prevenção à Lavagem 

Com o objetivo de orientar os 
profissionais para a aplicação 
correta da legislação referente 
às retenções, recolhimentos e 
compensações dos tributos nas 
prestações de serviços, com uma 
abordagem clara e exemplos 

de Dinheiro”.  O curso foi ministrado 
pelo especialista em Finanças e 
Controladoria, instrutor Arnaldo Duart

práticos, o CRCPE realizou no dia 3 
de março, em seu auditório, o curso 
Retenções Sobre Serviços Prestados 
por Pessoas Físicas e Jurídicas, que 
foi ministrado pelo instrutor Jesus 
Carcavilla. 

DDP em Foco
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O representante do CRCPE, contador 
Geraldo Batista, esteve presente na 
noite de 15 de janeiro, no coquetel de 
comemoração alusivo aos 15 anos do 
escritório de contabilidade Campos & 
Garcia. O momento também contou 
com a participação do presidente 
do SESCAP-PE, Albérico Morais; da 
diretora social de Eventos, Alba Rosa 
Nunes Ananias; de contadores e 
parentes dos seis sócios da empresa.

O presidente do CRCPE, Geraldo 
Batista, acompanhado dos também 
presidentes Albérico Morais (SESCAP-PE) e 
Michele Arruda Silva Tabosa (ACCAPE), 
foram ao encontro da nova presidente 
da Junta Comercial de Pernambuco 

Presidente do 
CRCPE prestigia 
15 anos de 
escritório 

CRCPE é recebido pela JUCEPE 
e apresenta sugestões de 
melhoria no atendimento às 
empresas de PE

Notícias CRC

Presidente do CRCPE participa de palestra sobre 
Simples Nacional

O presidente do CRCPE, contador 
Geraldo Batista, participou no dia 7 
de janeiro de uma palestra sobre o 
programa Simples Nacional, que é 
direcionado aos micro e pequenos 
empresários, que faturam até R$ 3,6 
milhões por ano. 

A palestra, que aconteceu no auditório 
do SESCAP-PE, foi ministrada pelo 
auditor fiscal da RFB, Alexandre Rêgo. 
Além de Geraldo, o momento contou 
com a participação do presidente 
e do vice-presidente do sindicato, 
Albérico Morais e Ítalo Mendes; alguns 
diretores; contadores e interessados 
no tema abordado.

(JUCEPE), Terezinha Nunes, no dia 23 
de fevereiro, para levar sugestões de 
melhoria na prestação de serviços às 
empresas do estado de Pernambuco. 
Um novo encontro também ocorreu 
na JUCEPE, no dia 18 de março.
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Conexão Sociedade

PVCC incentiva doações ao 
Funcriança e ao Fundo do Idoso

Ações promovidas pelo CRCPE 
beneficiam instituições através de 
donativos 

Fiscalização 
eletrônica 

O Programa de Voluntariado da Classe 
Contábil (PVCC), que conta atualmente 
com cerca de cinco mil profissionais 
da Contabilidade atuando em todo 
o Brasil, realiza ações por meio dos 
subprogramas de assistência às 
organizações da 
sociedade civil, de 
mobilização para 
doações, de ações 
localizadas em 
políticas sociais, de 
controle social e orçamento familiar, 
além de sustentabilidade ambiental. 

Um dos projetos institucionais 
atendidos pelos voluntários do PVCC é 
o de Mobilização social para doações 
ao Funcriança e ao Fundo do Idoso.

Não é de hoje que o CRCPE vem 
promovendo cursos voltados para 
o aprimoramento das técnicas 
contábeis, e os profissionais da 
contabilidade, além de se atualizarem 
com as novas ferramentas - necessárias 
para atender as exigências do 
mercado -, enxergam nas iniciativas 
do Conselho, a oportunidade de 
contribuir com ações solidárias, por 
meio de doações realizadas no ato da 
inscrição nos cursos oferecidos pela 
entidade. 

N início do ano o Sistema CFC/CRCs 
deu início à fiscalização eletrônica dos 
profissionais e organizações contábeis. 
Agora, todos os procedimentos de 
fiscalização serão executados de 
forma eletrônica e o profissional, ou 
organização, receberá um e-mail com 
o número individual de agendamento 
para ter acesso ao portal e dar início 
ao procedimento. A fiscalização 
poderá ocorrer a cada três anos. Com 
informações: Portal CFC.

De acordo com Vânia Labres da Silva, 
coordenadora-geral do PVCC, esse 
projeto visa sensibilizar os profissionais 
da Contabilidade para incentivarem 
seus clientes, pessoas físicas e jurídicas, 
que têm Imposto de Renda devido 

em suas de-
clarações, a 
aderirem a 
p r o g r a m a s 
de incentivos 
fiscais que 

regulam as doações ao Fundo Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente – Funcriança e ao Fundo do Idoso. 
Em Pernambuco, o PVCC é coorde-
nado por Joana D’ark Nascimento de 
Lima.

Fonte: Portal CFC

2ª Semana Nacional 
de Educação 
Financeira
O CRCPE participou 
da Segunda Se-
mana Nacional 
de Educação 
Financeira. 

O evento objetivou contribuir para a 
mudança de comportamento dos parti-
cipantes em relação ao dinheiro, a partir 
do entendimento de conceitos de finan-
ças, endividamento e economia. 

Na ocasião, o Conselho, parceiro do 
evento, esteve representado pela 
coordenadora do PVCC, Joana Dark, que 
ministrou no dia 12, uma palestra que 
abordou “O Papel da Contabilidade no 
Planejamento Pessoal”. 

De janeiro a março deste ano foram 
arrecadados cerca de 217 pacotes de 
fraldas geriátricas e aproximadamente 
180 kg de alimentos não perecíveis, 
durante cursos oferecidos 
gratuitamente em Pernambuco e 
em um evento realizado em Paulo 
Afonso-BA, com a participação do 
CRCPE. Os donativos são sempre 
entregues às instituições que acolhem 
idosos e crianças em situação de risco 
na Região Metropolitana do Recife 
(RMR) e cidades vizinhas.
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Notícias CRC

CRCPE no 
Seminário 
Estadual do 
Reinvestimento

Seminário Regional 
Interamericano de Contabilidade 
aconteceu em Maceió

Presidente do CRCPE prestigia 
inauguração de loja do SESCAP-PE

O vice-presidente de Administração 
e Finanças, José Campos Gonçalves 
Filho, participou no dia 4 de março do 
“Seminário Estadual do Reinvestimento”, 
produto que é operado pelo Banco 
do Nordeste. O evento, que ocorreu 
no auditório da Superintendência 
Estadual de Pernambuco, na Boa 
Vista, foi destinado às empresas dos 
setores industrial, agroindustrial, de 
infraestrutura e de turismo, localizadas 
na área de atuação da Sudene. 

Na ocasião representantes da SUDENE 
e do Banco do Nordeste esclareceram 
em detalhes as características e a 
operacionalização do Reinvestimento e 
de outros incentivos fiscais disponíveis 
para as empresas. 

Reinvestimento - Corresponde à 
renúncia fiscal aprovada por lei, 
instituído pelo governo federal com o 
objetivo de dotar de recursos financeiros 
empresas de setores dinâmicos da 
economia, permitindo a elas que, em 
vez de recolher integralmente o Imposto 
de Renda calculado sobre o lucro da 
exploração, invistam 30% em seus 
projetos próprios de modernização e/
ou complementação de equipamentos.

Aconteceu nos últimos dias 12 e 13, 
em Maceió, o Seminário Regional 
Interamericano de Contabilidade. Com 
a presença de líderes internacionais, o 
evento objetivou estimular a discussão 
e a reflexão sobre temas atuais e 
apresentar novas perspectivas para a 
profissão contábil, atualmente uma das 
mais demandadas do mundo. 

Dentre os presentes, o presidente do 
CRCPE, contador Geraldo Batista, que 
participou da abertura do evento, 
no Hotel Jatiúca. Na mesa de honra 
estavam, o presidente do Conselho 

O presidente do CRCPE, contador 
Geraldo Batista, participou no dia 
10 de março da inauguração da loja 
do SESCAP-PE, no Shopping RioMar. 
Além de Geraldo, também marcaram 
presença: o vice-presidente de 
Administração e Finanças do CRCPE, 
que também é diretor administrativo 

Federal de Contabilidade (CFC), José 
Martonio Alves Coelho, o governador de 
Alagoas, Renan Calheiros Filho (PMDB), 
e a controladora-geral do estado e 
presidente da ABRACICON, contadora 
Maria Clara Cavalcante Bugarim, além 
de líderes de entidades contábeis 
do Brasil, de Portugal, dos Estados 
Unidos, da Bolívia e da Argentina, 
vice-presidentes do CFC, presidentes 
de mais 14 Conselhos Regionais de 
Contabilidade (CRCs) e conselheiros. 

Fonte: Portal CFC

do SESCAP-PE, José Gonçalves Campos 
Filho, e alguns representantes de 
entidades contábeis, como a diretora 
social de Eventos do Sistema FENACON, 
Alba Rosa Nunes Ananias; o conselheiro 
do CRCPE, José Eraldo Lucio de Oliveira; 
e o ex-presidente da APECICON e 
empresário contábil, Geraldo Queirós.
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Notícias CRC

II Caminhada Contabilista: venha comemorar o 
seu dia cuidando da saúde! 
O CRCPE já está se organizando para 
a realização da segunda edição da 
Caminhada Contabilista. O evento, 
que no ano passado atraiu centenas 
de profissionais da contabilidade, 
acompanhados de familiares e amigos, 
pretende mais uma vez movimentar 
a cidade de Recife para mostrar que 
qualidade de vida tem valor.

Em comemoração ao Dia do 
Contabilista, a Caminhada ocorrerá 
no dia 25 de abril, com um percurso 
que começa pela Praça do Marco 

Zero, passando pela Alfredo Lisboa,  
Avenida Militar, Forte do Brum e Cais 
do Apolo. A caminhada segue pela 
Rua Madre de Deus e pela Ponte 12 
de Setembro, depois retorna pela 
Alfredo Lisboa e encerra no Marco 
Zero com uma verdadeira festa de 
confraternização. 

Participe deste momento por meio do 
investimento solidário de 1 pacote de 
fraldas geriátricas ou 2 kg de alimentos 
não perecíveis. Acesse o site do CRCPE
e faça a sua inscrição.

O representante do CRCPE, contador 
Geraldo Batista, marcou presença 
no bloco “Declara Que Eu Gosto”, do 
SESCAP-PE, que arrastou centenas 
de profissionais da contabilidade do 
estado, pelas ruas do Recife, no dia 12 
de fevereiro. 

Contabilidade pernambucana se confraterniza no Carnaval

CRC Promove
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CRC Semeando 

Fiscalização

CRCPE participa de seminário de integração 
curricular em Trindade-PE
Os vice-presidentes, Jorge Luiz 
(Fiscalização) e Josemi Sidney 
(Registro), juntamente com o 
conselheiro do CRCPE, Paulo César, 
participaram no dia 17 de janeiro do 
“Seminário de Integração Curricular – 
Curso de Ciências Contábeis EAD”, na 
cidade de Trindade (647 Km do Recife).

Na ocasião, os vice-presidentes 
explanaram sobre o funcionamento 
do CRCPE, o Registro, a Fiscalização 
dos profissionais, a Educação 

Profissional Continuada e também o 
Exame de Suficiência, onde os alunos 
puderam esclarecer as dúvidas sobre 
a entidade. O encontro de estudantes 

contou também com a participação 
da coordenadora da EAD do curso de 
Ciências Contábeis da UFPE, Cacilda 
Andrade.

Reunião e treinamento para o novo sistema de 
Fiscalização Eletrônica

No dia 16 de janeiro foi realizada na 
sede do CRCPE, uma reunião entre o 
Departamento de Fiscalização e os 
funcionários das delegacias regionais 
do CRCPE, para juntos alinharem 
procedimentos sobre o novo sistema de 
Fiscalização Eletrônica, que está sendo 

implantado desde o início de janeiro 
deste ano.

Os funcionários foram capacitados para 
tirar dúvidas sobre o novo modelo de 
fiscalização e ratificar a importância 
de manter os dados atualizados junto 

ao Conselho, pois os profissionais 
ou organizações receberão a senha 
juntamente com as instruções para 
acessar o sistema de fiscalização, através 
do e-mail cadastrado.

Nova sede:  comissão debateu sobre projeto
Para fechar com chave de ouro o primeiro 
trimestre de 2015, o presidente Geraldo 
Batista reuniu os conselheiros que fazem 
parte da comissão para a construção da 
nova sede do CRCPE, com o objetivo de 
tratar do cronograma de edificação e de 
demais projetos.  O encontro aconteceu 
no dia 1º de abril, e contou também 
com a participação do arquiteto do CFC, 
Paulo Regis, e de alguns profissionais 
envolvidos no mesmo projeto.
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Contábil tributária

O sistema tributário e o que muda no cenário 
contábil das empresas brasileiras

CFC reforça parceria com TSE

Impostos, taxas e contribuição através 
dos quais o Estado obtém recursos 
para cumprir suas funções, como a 
oferta de bens e serviços públicos 
de qualidade. Assim se define o 
sistema tributário de um país. No 
Brasil, é consenso que a prática é 
muito diferente da teoria, e para as 
companhias são esperadas profundas 
mudanças na legislação em 2015 
com a Lei 12.973/2014, que pretende 
aperfeiçoar a contabilidade das 
empresas.

Foram modificadas as leis con-
cernentes aos principais tributos, 
além de revogar o Regime 
Tributário de Transição (RTT) 
e dispor sobre a tributação da 
pessoa jurídica domiciliada no 
Brasil, com relação ao acrés-
cimo patrimonial decorrente 
de participação em lucros 

O registro da contabilidade dos par-
tidos políticos, por meio do Sistema 

auferidos no exterior por controladas 
e coligadas.

Para o presidente do Conselho 
Regional de Contabilidade de 
Pernambuco (CRCPE), contador 
Geraldo Batista, haverá um limite na 

relação contabilidade X fisco. “Isso 
ocorrerá uma vez que regulamenta 
a apuração das bases de cálculo do 
Imposto sobre a Renda das Pessoas 
Jurídicas (IRPJ), à Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), 
à Contribuição para o PIS/Pasep e à 
Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social (Cofins), explicou.

“Daremos um tratamento específico 
a esses novos critérios contábeis, que 

foram trazidos pela lei”, adiantou 
a coordenadora de tributação 

da Receita Federal do Brasil, 
Cláudia Lúcia Pimentel 
Martins da Silva, ressaltando 
que o objetivo da legislação 
foi convergir aos padrões 

internacionais de 
contabilidade.

Com informações: RFB 
e Consultor Jurídico.

Contabilidade

Público de Escrituração Digital (Sped), 
foi tema debatido, no dia 20 de mar-
ço, durante reunião entre o presidente 
do Conselho Federal de Contabilidade 
(CFC), vice-presidentes do CFC e o pre-
sidente do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), ministro Dias Toffoli. O método 
eletrônico está na nova resolução do 
TSE, que regulamenta a prestação de 
contas dos partidos políticos.

CRCPE na mídia: presidente esclarece dúvidas sobre IR 2015 
O presidente do CRCPE, contador 
Geraldo Batista, concedeu no dia 2 
de março, uma entrevista ao Jornal 
da Tribuna, da TV Bandeirantes, sobre 
as novas regras para a declaração do 
Imposto de Renda Pessoa Física 2015. 

Convênio entre 
FENACON, CFC 
e Sebrae
No dia 19 de março a FENACON firmou 
convênio de cooperação com o Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae) e o CFC. A parceria 
tem o objetivo de apoiar negócios de 
pequeno porte em todo o País.
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Seminário de vice-presidentes e chefes de 
Registro do Sistema CFC/CRCs
Durante os dias 11 e 12 de março, 
os vice-presidentes e chefes de 
Registro dos Conselhos Regionais 
de Contabilidade (CRCs) do Brasil 
estiveram reunidos no CFC. O 
seminário foi aberto na manhã da 
quarta-feira (11), pelo vice-presidente 
de Registro do CFC, Nelson Zafra. 
Os demais membros da Câmara de 
Registro do CFC também participaram 
da abertura do evento.

Entre os temas debatidos: Dados 
estatísticos de registros do Sistema CFC/
CRCs, Sistema cadastral, Sistema de 

Mais informações: Setor de Registro do CRCPE pelo telefone (81) 2122-6094

Sistema CFC/CRCs

Processo Eletrônico de Registro (Sper), 
Normas de registro e suas alterações, 
Carteira profissional, Registros de 
técnicos em Contabilidade até 1º de 
junho de 2015, Registro dos profissionais 
que apresentam declaração emitida 

por instituição de ensino que não é 
reconhecida pelo órgão competente e 
Manual de Registro.

Fonte: Portal CFC

Com o objetivo de alinhar projetos e 
ações já em curso, o Conselho Federal 
de Contabilidade (CFC) reuniu nos dias 
24 e 25 de dezembro, em sua sede, os 
representantes dos Conselhos Regionais 
de Contabilidade (CRCs) para a Reunião 
de Presidentes do Sistema CFC/CRCs.

Na abertura dos trabalhos, realizada 
no plenário da casa em Brasília-DF, 
o presidente do CFC, contador José 
Martonio Alves Coelho, destacou a 
responsabilidade dos presidentes 
na gestão do Sistema. “Ao longo dos 
últimos anos, o Sistema CFC/CRCs abriu 
diversas frentes de trabalho e atividades 
importantes em prol da classe contábil. 
É nossa responsabilidade, portanto, 
atuar também como gestores, com o 
planejamento devido”, afirmou.

José Martonio falou ainda sobre os 
próximos eventos do Sistema nos 
âmbitos nacional e internacional, entre 
eles: o X Encontro Nacional da Mulher 
Contabilista, de 12 a 14 de agosto, em 
Foz do Iguaçu (PR) e a XXXI Conferência 
Interamericana de Contabilidade, de 17 
a 20 de setembro deste ano em Punta 
Cana, República Dominicana.

Sistema CFC/CRCs define projetos e ações para 2015

Dentre os assuntos explanados 
em reunião estavam a Educação 
Continuada, o Registro de Profissionais, 
o Exame de Suficiência, o Sistema de 
Fiscalização Eletrônica, as Eleições do 
Sistema em 2015 e o Projeto Sistema de 
Validação da Assinatura Digital (SVAD).

Participaram do encontro os vice-pre-
sidentes Aécio Prado (Desenvolvimento 

Operacional); Nelson Zafra (Registro); 
Zulmir Breda (Desenvolvimento 
Profissional e Institucional); a diretora 
executiva, Elys Tevania; além de 
vice-presidentes dos Regionais, 
conselheiros e membros de comissões. 

Com informações: Portal CFC.

Registro
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José Gonçalves Campos Filho 
Contador e empresário contábil
Jose Gonçalves Campos Filho nasceu 
em Recife, a famosa Veneza brasileira, 
e passou a sua infância no bairro da 
Estância, onde também concluiu os 
estudos, no Colégio Independência. 
Aos 18 anos, quando já cursava 
Economia pala Universidade Católica 
de Pernambuco, começou a trabalhar 
no setor de contabilidade do extinto 
Banco Banorte. Se encantou pela área e 
decidiu cursar Ciências Contábeis. Mas 
ele queria mais, e entrou como portador 
de diploma para Administração de 
Empresas. O estímulo vinha de um 
grande amigo de trabalho, o contador 
Geral do banco, Djalma Desenzi.

Em 1996, ao sair do Banorte, recebeu a 
ousada proposta: abrir uma empresa de 
contabilidade. Embora já elaborasse as 
contas de alguns clientes, um negócio 
próprio seria o maior desafio da sua 
vida. Campos se viu obrigado a montar 
uma empresa em apenas 15 dias para 

garantir os clientes que o banco perdera. 
Ele conseguiu. 

Alguns anos mais tarde, em 13 de 
janeiro de 2000, surgia mais um desafio, 
a Campos e Garcia Consultores e 
Contadores LTDA. Em 2015 o escritório 
completou 15 anos de existência 
- são seis sócios, 46 colaboradores 
e uma carteira com 180 clientes. 
“E teremos mais, pois é assim que 
valorizamos funcionários talentosos e 
comprometidos”, declarou Campos. Seu 
estilo o transformou em uma referência 
na contabilidade pernambucana.

Filho de José Gonçalves Campos (in 
memoriam) e de Josefa Edite de Souza 
Campos, ele é o mais velho de quatro 
irmão. Casado com Lucia, e pai de Felipe, 
Larissa e Vitor, José Campos sempre 
contou com o apoio da família, que 
desde o início da sua trajetória abraçou 
seus ideais.

José Gonçalves Campos Filho é 
Bacharel em Ciências Contábeis, 
Administração de Empresas e Economia 
pela UNICAP. Pós-graduado em Direito 
Tributário pela UFPE e especialista 
em Direito Tributário pelo IPET. Perito 
Judicial Contábil, é empresário contábil 
há 15 anos, e diretor-presidente da 
empresa CAMPOS&GARCIA Consultores 
e Contadores Associados LTDA. Diretor 
Administrativo do SESCAP-PE, desde 
2010. Conselheiro do CRCPE desde 
janeiro de 2010.  Atualmente é vice-
presidente de Administração e Finanças 
(2014/2015).

Personalidade Contábil 

Registro

Registro: prazo 
encerra dia 01/06

O prazo para os aprovados no Exame 
de Suficiência, na categoria Técnico em 
Contabilidade, solicitarem requerimento 
do registro profissional junto ao 
Conselho Regional de Contabilidade, 
encerra no dia 1º junho de 2015. Após 
essa data, de acordo com a Lei nº 
12.249/2010, fica vedada a concessão de 
novos registros pelos CRC’s.

Informações
Registro CRCPE: (81) 2122-6094
E-mail: registro@crcpe.org.br

Entrega de carteiras em Caruaru

Em clima de festa e muita emoção, o 
presidente Geraldo Batista realizou 
na noite de 26 de março, em 
Caruaru, a solenidade de entrega de 
carteiras a 12 novos profissionais da 
contabilidade daquela região.

A ocasião também contou com a 
presença dos vice-presidentes do 
CRCPE, José Campos (Administração 
e Finanças), Josemi Sidney (Registro) 
e Jorge Luiz (Fiscalização), além da 
delegada do Conselho em Caruaru, 
Solange Cruz e do conselheiro, 
Emanuel Santana.
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CRC responde Expediente

Finanças
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Como contador, além 
de ter uma empresa 
contábil, eu posso 
também representar 

minha empresa (ex:  Supermercado) e 
assinar como o contador da mesma?  
(Pergunta formulada por internauta)

O contador pode representar uma 
empresa desde que não seja funcionário 
público, pois existem vedações dos 
próprios órgãos.

Acompanhe as atividades do CRCPE 
pelo Facebook e Twitter.
Facebook: /crcpernambuco
Twitter: @CRC_Pernambuco

Conselho Federal de Contabilidade
José Martonio Alves Coelho (Presidente)

Conselho Regional de Contabilidade 
de Pernambuco
Geraldo de Paula Batista Filho (Presidente)

Vice-Presidentes
Administração e Finanças: José Gonçalves 
Campos Filho
Controle Interno: Roberto Vieira do Nascimento
Fiscalização: Jorge Luiz de Souza
Registro: Josemi Sidney Barbosa Vieira
Desenvolvimento Profissional: Francisco de 
Assis Galvão Barreto Pinho
Câmara Técnica: Rinaldo Remígio Mendes

Conselheiros Efetivos:

Contadores
Geraldo de Paula Batista Filho
José Gonçalves Campos Filho
Carlos Alberto de Miranda Medeiros
Jorge Luiz de Souza
Rinaldo Remígio Mendes
Márcio Henrique Barbosa Maciel de Sousa
Fábio Firmino Cabral
Maria Dorgivânia Arraes Barbará
Claudio Lino Lippi
Gilberto Bagaiolo Contador
Francisco de Assis Galvão Barreto Pinho
Roberto Vieira do Nascimento

Técnicos em Contabilidade

Emanuel Rodrigues de Santana
Joana Dark Nascimento de Lima
Josemi Sidney Barbosa Vieira
Maria Célia Duarte de Souza Melo
Milton Rafael Brayner Lins Filho
Paulo Fernando do Nascimento

Conselheiros Suplentes:

Contadores
Marcos José Campos de Alcântara
Alberto Nogueira Ferreira
Fábio de Oliveira Lima
Maria Alciene Oliveira de Araújo
Rodrigo Lucena de Queirós
Walter Wilson Henrique de Souza
Maria do Socorro Duarte Martins
João Eudes Bezerra Filho
José Eraldo Lucio de Oliveira
Eduardo Carlos Pessoa de Amorim
Magna Lúcia Beserra de Melo
Paulo Cézar Ferreira de Souza
 

Técnicos em Contabilidade
José Alberto Morais Pinto
Antônio Nivaldo de Almeida
Cybelle Greice Ramos Galvão
Jorge Eduardo de Oliveira Vasconcelos

RECEITAS

D E S P E S A S

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

Contribuições

Exploração de Bens e Serviços

Financeiras

Transferências

Outras Receitas Correntes

Alienação de Bens

T O T A L

Pessoal e Encargos
Uso de Bens e Serviços
Financeiras

Transferências Correntes
Tributárias e Contributivas
Outras Despesas Correntes
Investimentos

T O T A L

 5.491.200,00 

 822.190,00 

 930.690,00 

234.150,00 

 167.770,00 

 - 

7.646.000,00 

 2.651.674,24 

3.148.420,83 

91.000,00 

 10.000,00 

 1.323.104,93 

105.300,00 

 316.500,00 

7.646.000,00 

 163.832,64 

53.454,44 

22.495,80 

- 

455.190,10 

4.470,60

- 

699.443,58 

157.512,57 

138.435,03 

7.329,11

- 

 125.747,07

 2.311,32 

4.470,00

435.805,10 

- 

- 

-

-

- 

-

-

-

- 

- 

-

-

- 

-

-

 2.726.088,97 

27.044,69 

139.587,63 

-

14.139,52 

 -   

 2.906.860,81 

321.345,21 

191.889,47 

 29.824,91 

 - 

 580.937,17 

6.781,92 

 4.470,00

 1.135.248,68 

ORÇAMENTO

ORÇAMENTO

Janeiro 2015

Janeiro 2015

Fevereiro 2015

Fevereiro 2015

Março 2015

Março 2015

ACUMULADO

ACUMULADO

8.000.000,00

7.000.000,00

6.000.000,00

5.000.000,00

4.000.000,00

3.000.000,00

2.000.000,00

1.000.000,00

8.000.000,00

7.000.000,00

6.000.000,00

5.000.000,00

4.000.000,00

3.000.000,00

2.000.000,00

1.000.000,00

5.000.000,00
4.500.000,00
4.000.000,00
3.500.000,00
3.000.000,00
2.500.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00

500.000,00
-

DESPESA - Orçada x Acumulada Receitas x DespesasRECEITA - Orçada x Acumulada
Janeiro a Fevereiro 2015 Janeiro a Fevereiro 2015Janeiro a Fevereiro 2015

ORÇADA

ACUMULADA

ORÇADA

ACUMULADA

RECEITA

DESPESA

2.321.560,18

699.443,58

585.300,63

435.805,10

-

-

TOTAL TOTAL Janeiro Fevereiro Março

ORÇADA
7.646.000,00

100%

ORÇADA
7.646.000,00

100%

ACUMULADA
2.906.860,81

38,02% 1.135.248,68
14,85%

ACUMULADA

7.646.000,00

2.906.860,81

7.646.000,00

1.135.248,68

 2.236.387,58 

 11.707,51 

66.391,81

- 

7.073,28

-

 2.321.560,18

489.701,39 

15.337,18 

73.195,82 

-

7.066,24

 - 

585.300,63


