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CRC  Notícias
Prêmio O Caduceu condecora profissionais 
e entidades em Pernambuco

A noite de 10 de março se tornou 
mais um belo capítulo da história do 
Conselho Regional de Contabilidade 
de Pernambuco (CRCPE), regrado 
a muita emoção e merecidas 
homenagens, com o prêmio “O 
Caduceu 2016”, considerado “Oscar 
da contabilidade pernambucana”.  
O momento aconteceu na casa de 
recepções Arcádia Paço Alfândega, 
localizada na cidade do Recife (PE).

O evento, criado pelo CRCPE com 
o objetivo de valorizar a atividade 
contábil, reconhecendo o mérito do 
trabalho profissional, das entidades 
contábeis e das Instituições de 
Ensino Superior, por relevantes 
serviços prestados em prol do 
desenvolvimento e ascensão da 
contabilidade pernambucana, 
contou com a participação de 
líderes da classe contábil nacional e 
autoridades locais.

Na mesa de honra estiveram 
presentes, o presidente do 
Conselho Federal de Contabilidade 
(CFC), contador José Martonio 
Alves Coelho; o presidente do 
CRCPE e anfitrião do evento, José 
Gonçalves Campos Filho; o ex-
presidente do CRCPE (gestão 
2014-2015) e atual conselheiro do 
CFC, Geraldo Batista; o presidente 
e o diretor da Fenacon, Mário 
Elmir Berti e José Geraldo Lins 



2

JAN - FEV - MAR 2016

Matéria de capa

de Queirós, respectivamente; além 
do prefeito da cidade do Recife, 
Geraldo Julio; o desembargador do 
Estado, Gustavo de Lima; o diretor 
Financeiro da Fundação Brasileira 
de Contabilidade (FBC), Pedro Jorge 
de Abreu Braga, representando o 
seu presidente, Juarez Domingues 
Carneiro; a presidente da Junta 
Comercial de Pernambuco (JUCEPE), 
Terezinha Nunes; os presidentes do 

SESCAP-PE, Albérico de Morais; e 
do CRCBA, Antônio Carlos Nogueira 
Cerqueira.
Para o presidente do CRCPE, 
contador José Campos, a noite 
foi de agradecimentos pela 
dedicação e empenho de cada 
conselheiro. “ Agradeço tanto aos 
empossados nesta noite, quanto aos 
remanescentes, desejando muito 
sucesso nesta missão que nos foi 

confiada e uma gestão profícua em 
excelentes resultados”, declarou. 
O presidente do CFC, contador 
José Martonio Alves Coelho, falou 
sobre a iniciativa do CRCPE. “O 
Caduceu prestigia personalidades 
importantes no cenário contábil 
pernambucano, que contribuíram e 
contribuem para a transformação do 
nosso país. Solidifica um trabalho de 
anos e fortalece a nossa classe”.

Na categoria “Profissional”, o 
Conselho concedeu o prêmio, a 
três importantes profissionais da 
contabilidade, os contadores, Ivo 
de Lima Barboza, Nelson Mitimasa 
Jinzenji e Umbelina Cravo Teixeira 
Lagioia.

“Entidades Contábeis ou Associação” 
foi para a Associação Santacruzense 

de Contabilistas (ASCONT), 
representada pelo seu presidente, 
Jacks da Silva Barros. Já a categoria 
“Instituição de Ensino Superior” 
concedeu o prêmio à Faculdade de 
Igarassu (FACIG).

O ex-deputado federal, Pedro 
Eugênio, falecido em abril do ano 
passado (representado pela filha, 

Renata Cabral) e o contador e 
economista José Vicente de Lima, 
um dos fundadores do CRCPE 
(representado pelo filho, Gustavo 
Lima), foram os homenageados do “O 
Caduceu 2016” (in memoriam). 

Da esq. para a dir.: Ivo Barboza, Nelso Mitimasa, Umbelina Lagioia, Jack da Silva Barros (ASCONT), José Campos, Paulo Roberto 

Gomes (FACIG), Renata Cabral (filha de Pedro Eugênio) e Gustavo Lima (filho de José Vicente de Lima).
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A solenidade de posse da nova 
Diretoria do CRCPE para o biênio 
2016-2017, também transcorreu 
naquela mesma noite, com o 
contador José Gonçalves Campos 
Filho, que já havia assumido em 
janeiro deste ano, realizando a leitura 
do termo de posse. Na ocasião, 
também foram empossados os 
membros do conselho Diretor com 
mandato de 1º de janeiro de 2016 a 
31 de dezembro de 2017.

Em seu discurso, José Campos 
contou um pouco da sua história 
com a contabilidade. Emocionado, 
o contador agradeceu aos colegas 
contabilistas e se comprometeu em 
dar continuidade ao trabalho de 
valorização da classe contábil. “Esta 
missão que assumo é de grande 
responsabilidade, pois vamos dar 
sequência a uma excelente gestão 
do ex-presidente Geraldo Batista”, 
declarou.

José Martonio ressaltou a dedicação 
e empenho do José Campos e 
concluiu que “essa responsabilidade 

coletiva é necessária para cada 
vez mais fortalecer as entidades 
contábeis”, que são indispensáveis 
no cumprimento efetivo do saber 
contábil e no incansável trabalho do 
Sistema CFC/CRCs.

Para encerrar, José Campos convidou 
a todos para participarem da 
comemoração aos 70 anos do CRCPE, 
com um bolo simbólico alusivo à 
data.

Posse da nova Diretoria do CRCPE 
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Cobertura Fotográfica - O Caduceu 2016

Conselho Diretor – O presidente do CRCPE com integrantes do Conselho diretor empossado. Da esquerda para direita: Jorge Luiz de 
Souza, vice-presidente de Fiscalização; Josemi Sidney Barbosa Vieira, vice-presidente de Registro; Roberto Vieira do Nascimento, vice-
presidente de Controle Interno; Maria Dorgivânia Arraes Barbará, vice-presidente de Adm. e Finanças; Claudio Lino Lippi, vice-presidente 
Câmara Técnica. Na foto ao lado, o presidente do CFC e do CRCPE ao lado do vice-presidente de Desenvolvimento Profissional, Francisco 
de Assis Galvão Barreto Pinho.

O prefeito da cidade do Recife, Geraldo Julio, que compôs a mesa da solenidade, ao lado do presidente do CRCPE, José Gonçalves 
Campos Filho.

José Carlos Campos, Geraldo Julio (prefeito 
de Recife) e José Gonçalves Campos 
(presidente do CRCPE).

Posse - O ex-presidente do CRCPE (gestão 
2014-2015) e atual conselheiro do CFC, 
Geraldo Batista, ao lado do presidente José 
Gonçalves Campos Filho.

José Campos, presidente do CRCPE, 
Geraldo Julio, prefeito de Recife; Frederico 
Rodrigues de Lima e o desembargador, 
Gustavo Augusto Rodrigues de Lima.
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Confira no CQ Code a cobertura do 

evento na íntegra.

Da esquerda para a direita, o presidente do SESCAP-PE, Albérico de Morais; o empresário João Luiz Borba; o presidente do CRCPE, José 
Campos; o prefeito de Recife, Geraldo Julio; o presidente do CFC, José Martonio Alves Coelho; o  controlador geral do município de Recife, 
Rafael Figueiredo Bezerra e Geraldo Queirós, diretor da Fenacon e Presidente da Executiva-PE do PSDC.

José Campos (presidente 
do CRCPE), José Eraldo 
Lúcio de Oliveira 
(conselheiro do CFC 
e membro da AIC) 
e Eduardo Queiroz 
Monteiro (presidente do 
Grupo EQM).

Geraldo Julio (prefeito de Recife), José Campos (presidente do CRCPE), Emanuel Bonfim 
(juiz), Mozart Valadares (juiz) e Danilo Martiniano (juiz).

Presidente do CRCPE e o vice-presidente de Desenvolvimento 

Operacional do CFC, Aécio Prado Dantas Jr.

Presidente do CRCPE e Maria Silvia Barbim, 
ministra das Relações Exteriores para a 
Região Nordeste.
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O ano chegou com grandes 
expectativas para a classe contábil 
pernambucana. O CRCPE realizou, 
com muita emoção, o prêmio “O 
Caduceu 2016”, com a presença de 
diversos ícones da contabilidade 
brasileira. Durante o evento foi 
realizada a posse da nova Diretoria 
do CRCPE.

Nesses três meses o CRC se 
mostrou ativo na realização de 
eventos, reuniões e cursos visando 
a capacitação e valorização dos 
contabilistas. Destaco também a 
1ª reunião do Sistema CFC/CRCs 
e o lançamento do 20º Congresso 
Brasileiro de Contabilidade, que 
aconteceram em Fortaleza.

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

Boa leitura! 

José Gonçalves Campos Filho, 
Presidente do CRCPE

Editorial

CRC promove

Anuidade 2016 já 
está disponível

AGENDA CRCPE 

A emissão de boleto da Anuidade 2016 já 
está disponível para registros profissionais 
e organizações contábeis, e o pagamento 
antecipado garante excelentes descontos. Para 
mais informações entre em contato com o 
departamento de Cobrança do CRCPE, através 
dos telefones: (81) 2122-6020/6022/6042.

Confira a programação dos principais cursos, palestras e eventos do CRCPE para 
os próximos meses: 

*Programação sujeita a alteração.

PAGAMENTO 
ANTECIPADO

VALE 
DESCONTO

Recife NBC TG 01 (R3) – Redução ao valor 
recuperável de ativos 13:00 / 17:00 29/Abr

Recife Caminhada contabilista 08:00 / 12:00 30/Abr

Salgueiro ECD / ECF 08:00 / 17:00 02/Mai

Cabo Planejamento Tributário 08:00 / 17:00 03/Mai

Recife NBC TG 04 (R3) – ativo intangível 13:00 / 17:00 06/Mai

Araripina ECD / ECF 08:00 / 17:00 06/Mai

Recife Contabilidade aplicada ao terceiro setor 08:30 / 17:30 12/Mai

Santa Cruz Impactos Contábeis e Tributários do Lucro 
Real – Mod 2 08:00 / 17:00 12/Mai

Palmares SEF II / eDOC 08:00 / 17:00 12/Mai

Garanhuns ECF - escrituração contábil fiscal 08:00 / 17:00 13/Mai

Caruaru Contabilidade aplicada ao terceiro setor 08:00 / 17:00 20/Mai

Recife NBC TG 27 (R3) – ativo imobilizado  /   NBC TG 
28 (R3) – propriedade para investimento 13:00 / 17:00 20/Mai

Arcoverde

II Seminário de Profissionais, Empresários e 
Estudantes de Contabilidade / Rota Contábil 
- Responsabilidade Civil do Contador / 
Obrigatoriedade do Contrato de Prestação de 
Serviços

09:00 / 13:00 21/Mai

Cabo  ECF - escrituração contábil fiscal 08:00 / 17:00 01/Jun

Recife NBC TG 06 (R2) - operações de arrendamento 
mercantil 13:00 / 17:00 03/Jun

Salgueiro eSocial 08:00 / 17:00 04/Jun

Santa Cruz ECF (preenchimentos e validações) - módulo 3 08:00 / 17:00 08/Jun

Arcoverde ECF - Escrituração Contábil Fiscal 08:00 / 17:00 08/Jun

Araripina Simples Nacional  2016 08:00 / 17:00 10/Jun

Recife eSocial 08:00 / 17:00 11/Jun

Belo Jardim Contabilidade Aplicada ao Setor Público 08:00 / 17:00 11/Jun

Recife NBC TG 07(R1) - subvenção e assistência 
governamentais 13:00 / 17:00 17/Jun

Serra Talhada Demonstrações contábeis com prática 08:00 / 17:00 18/Jun
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Parceria: CRCPE, FBC e 
coordenadores das IES se 
reuniram no dia 18/02 

O CRCPE realizou, no dia 18 de 
fevereiro, um importante encontro 
com coordenadores das Instituições 
de Ensino Superior (IES) de 
Pernambuco e com a Fundação 
Brasileira de Contabilidade (FBC), 
representada por Fábio Moraes 
da Costa, que ministrou palestra 
explicativa sobre um projeto que vai 

estabelecer parcerias com as IES, na 
criação de MBA em Contabilidade.

O momento aconteceu na sede do 
CRCPE e contou ainda com a presença 
do presidente do Conselho, José 
Campos e do seu vice-presidente 
de Desenvolvimento Profissional, 
Francisco Galvão. 

Realizações CRCPE

Curso SEF II/eDOC aconteceu 
em Garanhuns

EPC: 
Particularidades 
e orientações 
serão explanadas 
em palestra no 
CRCPE

No dia 17 de fevereiro o CRCPE reali-
zou, na cidade de Garanhuns, o curso 
SEF II / eDOC. O momento, que acon-
teceu no auditório da Câmara do Di-
rigentes Lojistas (CDL) de Garanhuns 

- espaço cedido ao Conselho -, contou 
com a participação de 24 pessoas e 
teve como instrutora, a professora 
Ana Karina Carneiro Rios Teles.

No dia 18 de fevereiro o CRCPE realizou, 
no seu auditório em Recife, uma 
palestra sobre NBC PG 12, com suas 
particularidades e orientações sobre 
o tema. A abordagem se tornou de 
suma importância, uma vez que se faz 
necessário cumprir de forma efetiva a 
Educação Profissional Continuada do 
Conselho Federal de Contabilidade. 
O evento teve como palestrantes, 
Marcelo Galvão Guerra e Claudio Lino 
Lippi, ambos conselheiros do CRCPE. 

Há quatro anos como delegada do 
município de Arcoverde, Maria do 
Carmo tem ainda sob jurisdição os 
municípios de Buique, Ibimirim, Inajá, 
Itaíba, Jataúba, Manari, Sertânia, 
Tupanatinga do Norte, Toritama e 
Vertentes. Para ela, o convite do 
presidente Campos para participar da 
reunião foi uma grata surpresa. “Me 
surpreendi com o honroso convite. 
Estar aqui é sem dúvida muito 
satisfatório”, declarou. 

JAN - FEV - MAR 2016

Delegada de 
Arcoverde marca 
presença na 
Reunião Plenária
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Presidente José 
Campos conduz 
Reunião Plenária 
no CRCPE

Realizações CRCPE

Com o objetivo de definir planos de 
ação para o mês de março, o presidente 
José Campos se reuniu com o Conselho 
Diretor na sala da presidência do 
CRCPE, na tarde da segunda-feira, 22.

Conselho Diretor, Conselheiros e 
funcionários do CRCPE assistiram a 
uma apresentação sobre as realizações 
dos setores do CRCPE durante o 
mês de fevereiro. Outra importante 
participação foi a da delegada do 
CRCPE em Arcoverde, Maria do 
Carmo Alves de Oliveira. A técnica em 
contabilidade representou os demais 
delegados do CRCPE, das diversas 
regiões do estado de Pernambuco. 
“Pretendemos em cada Reunião 
Plenária contar com a presença de 
um delegado do Conselho, para que 
eles fiquem ainda mais informados 
sobre tudo que estamos realizando”, 
explicou Campos. 

CRCPE e IES se reuniram em Recife
O encontro com os coordenadores das 
Instituições de Ensino Superior (IES) de 
Pernambuco aconteceu na tarde de 24 
de fevereiro, na sede do Conselho. O 
CRCPE esteve representado pelo seu 
vice-presidente de Desenvolvimento 
Profissional, Francisco Galvão.

Dos coordenadores que marcaram 
presença estavam: José Rodolfo 
Rodrigues (UNINASSAU), Karla 
Costa (FAINTVISA), Romulo Gilberto 
da Silva (FAJOLCA), Sandro Virgílio 
Prado (FACHO), Márcio Balduchi 
(Metropolitana), Suênia Santos 
(Nova Roma), Lavoisiene Rodrigues 
(UNIFAVIP), José Ricardo Oliveira 
(FAFIRE), Soraya Tibúrcio Lima (FACET), 
Rone Cesário (Estácio) e Angela Basante 
(FACCOR).
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CRCPE realiza, em Goiana, o 
1º Rota Contábil de 2016 

A comitiva do CRCPE aportou no 
município de Goiana, no dia 3 de 
março, para realizar o primeiro Rota 
Contábil de 2016. O presidente do 
Conselho, contador José Campos, 
comandou as atividades do Projeto, já 
conhecido pela classe contábil. 

Acompanhado de conselheiros do 
CRCPE e do delegado do CRCPE na 
região, Diogo Reis, José Campos 
visitou as entidades locais ligadas 
à contabilidade, JUCEPE e SEFAZ. 

O presidente também concedeu 
entrevista à rádio Nova FM, explicando 
dentre outros assuntos, como 
funciona o CRCPE e a sua importância 
para a sociedade pernambucana.

No auditório da Escola Técnica de 
Goiana (ETG), aconteceu o segundo 
momento do Projeto. Uma mesa 
de honra foi formada pelos vice-
presidentes, Dorgivânia Barbará 
(Administração e Finanças), Josemi 
Sidney (Registro), Jorge Luiz 

(Fiscalização), Roberto Nascimento 
(Controle Interno), pelo delegado, 
Diogo Reis, e o presidente do 
SINDICON-PE, Rosivaldo Justino. 
Em seguida, José Campos ministrou 
palestra explicativa sobre o que é o 
CRCPE.

A esperada palestra com o conselheiro 
do CRCPE, Eduardo Amorim, explanou 
as “Alterações relevantes na legislação 
do ICMS para 2016”. 

Delegacia é inaugurada em Goiana

Para expandir ainda mais as suas ações 
no estado de Pernambuco e atender as 
necessidades específicas dos profissio-
nais da contabilidade de cada região, o 
CRCPE inaugurou, na mesma noite, 3, 
a delegacia do Conselho em Goiana. A 
unidade vai funcionar na Rua dos Mar-
tírios, Galeria Sena, Sala 08, no Centro.

O espaço será mais uma extensão do 

CRCPE com o município. “Alguns pro-
cessos que antes exigiam o desloca-
mento dos profissionais daquela re-
gião para Recife poderão ser resolvidos 
lá mesmo, e isso será um ganho signi-
ficativo para a classe contábil”, concluiu 
José Campos.

Na ocasião, além de Campos, compu-
seram a mesa de honra da inaugura-

ção, o delegado do CRCPE na cidade, 
Diogo Reis; o gerente do Sebrae em 
Goiana, Leonardo Carolino; o repre-
sentante local da JUCEPE, João Paulo; o 
presidente do SINDICON-PE, Rosivaldo 
Justino; e o secretário de Finanças de 
Goiana, Ivson Lapa. O descerramento 
da placa foi conduzido pelo contador 
José Campos e o delegado Diogo.
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1ª reunião do Sistema CFC/CRCs aconteceu em 
Fortaleza 

Pernambucana é empossada como nova acadêmica na ABRACICON

O Conselho Federal de Contabilidade 
realizou, nos dias 28 e 29 de janeiro, 
o seminário de planejamento 
estratégico do Sistema CFC/CRCs, 
em Fortaleza. Durante o evento foi 
aprovado o planejamento estratégico 
para a gestão 2016/2017, dentre eles 
está o de consolidar o CFC como uma 
entidade de referência nacional e 
internacional como órgão de profissão 
regulamentada.

Foi a primeira reunião desde a 
posse dos novos presidentes dos 
CRCs e conselheiros do CFC. Os 

novos integrantes do sistema 
se apresentaram e discorreram 
brevemente sobre suas metas e 
desafios frente à nova gestão. “Nos 
comprometemos em trabalhar em 
prol da classe contábil com afinco. Por 
isto solicito a colaboração de todos 
para juntos atuarmos em um bem 
comum”, afirmou o presidente do CFC, 
José Martonio Coelho, ao encerrar a 
reunião.

Para o presidente do CRCPE, contador 
José Campos, além de participar 
do primeiro encontro do Sistema, 

Presidentes do Sistema CFC/CRCs.

Presidentes, José Martonio (CFC) 
e José Campos (CRCPE).
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A contadora pernambucana, Verônica 
Souto Maior, tomou posse na noite da 
última terça-feira, 15 de março, como 
a mais nova imortal da Academia 
Brasileira de Ciências Contábeis 
(ABRACICON). O CRCPE prestigiou o 
importante momento, que aconteceu 
em Brasília-DF. 

O presidente do Conselho, contador 
José Campos, falou sobre a posse 
de Verônica. “A nossa conterrânea 
é sem dúvida um orgulho para o 
nosso estado e uma força para a 
contabilidade de Pernambuco”, 
declarou. 

o momento foi importante porque 
também reuniu pela primeira vez os 
representantes do Regional Nordeste.
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O presidente do CRCPE, contador José 
Campos, foi recepcionado na manhã 
de 26 de fevereiro, pelo governador 
do estado de Pernambuco, Paulo 
Câmara. O encontro aconteceu no 
Palácio do Campo das Princesas, 
localizado no bairro de Santo Antônio, 
em Recife-PE.

O governador havia sido convidado 
a fazer parte da mesa de honra do 
prêmio “O Caduceu”, mas por conta 
de uma viagem agendada antes do 
evento do CRCPE, não conseguiu 
chegar a tempo. 

O ‘Plano de Ação’ do Conselho para, 
em 2016, beneficiar ainda mais a classe 
contábil pernambucana, assim como 
os 70 anos do CRCPE, também foram 
abordados. Acompanhando José 

CRCPE é recebido por autoridades do estado 
de Pernambuco

Da esq. para a dir.: Geraldo Queirós, Paulo Câmara, Dorgivânia Barbará e José Campos

Campos estavam, a vice-presidente 
de Administração e Finanças do 
CRCPE, Dorgivânia Barbará, e o diretor 
da FENACON, Geraldo Queirós.

Já no dia 1º de março, na sede da 
Prefeitura da Cidade do Recife (PCR), 
Campos foi recebido pelo prefeito 
Geraldo Julio. 

Em uma conversa descontraída, o 
presidente do Conselho explicou 
ao prefeito de Recife os avanços da 
profissão contábil no estado, ao longo 
dos anos, bem como os programas 
desenvolvidos pelo Conselho Federal 
de Contabilidade - que são estendidos 
para todos os estados, através do CRCs, 
o Programa de Educação Profissional 
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O presidente do CRCPE, José Campos, 
acompanhado do seu vice-presidente 
de Controle Interno, Roberto 
Nascimento e do ex-presidente do 
Conselho (gestão 2014/2015) e atual 
coordenador adjunto da câmara de 
Desenvolvimento Profissional do 
CFC, Geraldo Batista, participaram no 
dia 3 de fevereiro, da solenidade de 
posse do novo presidente do CRCPB, 
Garibaldi Dantas Filho.

Na solenidade, compondo a mesa 
de honra, estiveram presentes o 
presidente do CFC, José Martonio 
Alves Coelho; e a ex-vice-presidente 
Técnica do CFC, Verônica Souto Maior, 
que em conversa com José Campos, 

declarou total apoio ao contador para 
a formatação da Câmara Técnica e de 
desenvolvimento de demais projetos 
inseridos no ‘Plano de Ação’ do CRCPE. 

José Martonio também se colocou à 
disposição do presidente da Regional 
Pernambuco.

Notícias CRC

Continuada, os trabalhos junto aos 
coordenadores dos cursos de Ciências 
Contábeis das Instituições de Ensino 
Superior de Pernambuco, entre outras 
ações que beneficiam a classe contábil 
e a sociedade pernambucana.

Dentre as várias visitas realizadas 
no início do mês de março, o 
representante do CRCPE também 
foi ao encontro da presidente da 
Junta Comercial de Pernambuco 
(JUCEPE), Terezinha Nunes, e do 
presidente da Assembleia Legislativa 
de Pernambuco (ALEPE), o deputado 
estadual Guilherme Uchoa.

José Campos e Guilherme Uchoa Geraldo Batista, Terezinha Nunes e José Campos

José Campos participa da solenidade de posse do CRCPB
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Nos dias 17 e 18 de fevereiro, o 
presidente do CRCPE, José Campos, 
realizou importante atividade para a 
classe contábil, se reunindo com as 
editorias do caderno de economia 
dos impressos, Folha de Pernambuco 
e do Jornal do Commercio.

No dia 17, Campos se encontrou com 
a editora chefe da Folha, Juliana Sam-
paio, e explicou a função do Conselho 
no estado, as principais atividades em 
prol da sociedade pernambucana e 
também o seu plano de ação para os 
dois anos de mandato. O encontro 
rendeu uma matéria no caderno de 
economia da FP do dia seguinte.

Nesta sexta-feira, 18, o contador foi 
recebido pela chefe de edição do 
JC, Monalisa Dourado. Na ocasião, 
o presidente do Conselho também 
concedeu entrevista ao veículo 
sobre as mudanças para este ano na 
declaração do Imposto de Renda da 
Pessoa Física (IRPF).

“Sem dúvida esses encontros são 
oportunos para, através dos meios 
de comunicação, fazer chegar 
ao conhecimento da sociedade 
o essencial trabalho que a classe 
contábil desenvolve”, concluiu 
Campos.

José Campos concedeu entrevista à Folha de 
Pernambuco sobre o e-Financeira - mais uma 
obrigação acessória a ser enviada com informações de 
saldos em conta corrente, movimentações financeiras, 
entre outros. 

Na matéria, que foi publicada no dia 22 de fevereiro, no 
caderno de economia do impresso, Campos explicou 
que o e-Financeira “é um 
instrumento de combate à 
corrupção que também inibe 
práticas de evasão fiscal”. 

Acesse o conteúdo completo, 
publicado no site da Folha PE, através 
do QR Code:

e-Financeira: 
presidente do CRCPE 
esclarece dúvida na 
Folha de Pernambuco 

Solenidade de posse 
do CRCBA aconteceu 
em Salvador

CRCPE visita jornais impressos de PE. Em 
pauta: classe contábil e IRPF 2016

O presidente José Campos participou, na noite de 23 de 
fevereiro, da solenidade de posse da nova Diretoria do 
Conselho Regional de Contabilidade da Bahia (CRCBA), 
realizada no Salão Ondina do Bahia Othon Palace Hotel, em 
Salvador. Como presidente do CRC no Estado, tomou no 
posse o contador Antonio Nogueira. 

Profissionais, representantes do governo e líderes da 
classe contábil baiana estiveram presentes. Do Conselho 
Federal de Contabilidade (CFC), prestigiaram a cerimônia, o 
presidente, José Martonio Alves Coelho; o vice-presidente de 
Desenvolvimento Operacional, Aécio Prado Dantas Júnior; 
e o vice-presidente de Fiscalização, Ética e Disciplina, Luiz 
Fernando Nóbrega. Os conselheiros do CRCBA no Plenário 
do CFC, Maria Constança Carneiro Galvão e Hélio Barreto 
Jorge, também estavam presentes.
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Administração e Finanças em Foco 

Maria Dorgivânia Arraes Barbará
Vice-presidente de Administração 
e Finanças

Plano de Ação dos Vice-presidentes do CRCPE

• Parametrização geral dos Sistemas 
SPW;
• Modernização e reestruturação do Site;
• Levantamento de Equipamento de In-
formática para doação;

• Levantamento de Necessidades/Melhorias nos Departa-
mentos e Delegacias;
• Reestruturação e inauguração de novas Delegacias.

Controle Interno em Foco

• Buscar implementar o uso de 
ferramentas do Sistema SPW nas 
atividades operacionais;
• Padronizar os procedimentos 
processuais para os processos de 

redução/ remissão de débitos;
• Melhorar a fiscalização por parte da Câmara de Controle 
Interno nas atividades desempenhadas pela Contabilidade;
• Segregação dos Departamentos de Controle Interno e 
Contabilidade.

Contador Roberto 
Vieira do Nascimento  
Vice-presidente de Controle Interno 

Fiscalização em Foco

• Capacitação dos fiscais objetivando am-
pliar a fiscalização sobre as entidades e os 
profissionais de contabilidade da área pú-
blica;
• Digitalização dos processos de fiscalização 

(para envio aos conselheiros e backup dos processos físicos);
• Reduzir o prazo de julgamento dos processos;
• Ampliar convênios com entidades de classe da área contábil 
e órgãos públicos para maior alcance dos profissionais a serem 
fiscalizados;
• Buscar aproximação dos contabilistas através de palestras sobre 
a finalidade da fiscalização (valorização do bom profissional; fis-
calização preventiva, eletrônica e educativa; fator de proteção à 
sociedade e aos bons profissionais);
• Continuidade da revisão e adequação dos documentos inter-
nos do setor.

Contador Jorge Luiz de Souza
Vice-presidente de Fiscalização 

Câmara Técnica em Foco

Contador Claudio Lino Lippi 
Vice-presidente da Câmara Técnica 

• Análise dos regimentos internos do 
CFC e de outros regionais para verificar a 
convergência com regimento do CRCPE;
• Revisão minuciosa das Atas do conselho 
diretor, das Reuniões Plenárias e do TRED;

• Encaminhamento de comentários ao CFC sobre matérias 
colocadas em audiência pública;
• Agendamento com o CRCBA, para discussão sobre as 
atividades da câmara técnica daquela regional;
• Revisão do Relatório Socioambiental.

Registro em Foco

DDP em Foco

Josemi Sidney Barbosa Vieira 
Vice-presidente de Registro 

• Projeto para o 1º Registro;
• Exame de Suficiência;
• Solenidades de Entrega de Carteiras 
Profissionais.

• Continuar promovendo a educação 
profissional continuada, focando em 
toda classe contábil - de contabilistas a 
auditores independentes;

• Aplicar o Exame de Qualificação Técnica aos Contadores 
e Auditores, para que possam obter/manter o registro no 
CNAI;
• Promover eventos de importância à classe contábil, visando 
o aperfeiçoamento profissional dos contabilistas do estado 
de PE, tornando-os qualificados para o mercado de trabalho;
• Captar empresas capacitadoras no estado de PE, que pos-
sam disponibilizar mais cursos aos contabilistas, visando 
cumprir as normas do CFC sobre Educação Profissional Con-
tinuada;
• Promover convênios com as IES do estado, buscando bene-
fícios aos contabilistas que tenham interesse em cursos de 
graduação / extensão - lato sensu e stricto sensu.

Francisco de Assis Galvão
Barreto Pinho
Vice-presidente de Desenvolvimento 
Profissional
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Quem precisa declarar o 
IRPF 2016? 

Estão obrigados a declarar 
os contribuintes que obtiveram, em 2015, 
Rendimentos Tributados (salários) de 
valor igual ou superior a R$ 28.123,91; 
quem obteve, em 2015, Rendimentos 
Isentos (bolsa estudos, saque de FGTS, 
doações, herança) de valor igual ou 
superior a R$ 40.000,00; quem obteve, em 
2015, Rendimentos da Atividade Rural de 
valor igual ou superior a R$ 140.619,55; 
quem tem bens e direitos (carro, casa, 
apartamento, poupança, aplicações 
financeiras) de valor igual ou superior a R$ 
300.000,00.

Acompanhe as atividades do CRCPE pelo 
Facebook e Twitter.

      Facebook: /crcpernambuco
      Twitter: @CRC_Pernambuco

Conselho Regional de Contabilidade 
de Pernambuco
José Gonçalves Campos Filho (Presidente)

Vice-Presidentes
Administração e Finanças: Maria Dorgivânia 
Arraes Barbará
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: Claudio Lino Lippi

Conselheiros Efetivos:

Contadores
Roberto Vieira do Nascimento
Carlos Alberto de Miranda Medeiros
Marcos José Campos de Alcântara
Fabio Firmino Cabral
Francisco de Assis Galvão Barreto Pinho
Jorge Luiz de Souza
Marcio Henrique Barbosa Maciel de Sousa
Gilberto Bagaiolo Contador
Claudio Lino Lippi
Rinaldo Remigio Mendes

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

Conselheiros Suplentes:

Contadores
Rodrigo Lucena de Queirós
Maria do Socorro Duarte Martins
Marco Antonio Granha
João Eudes Bezerra Filho
Eduardo Carlos Pessoa de Amorim
Maria Alciene Oliveira de Araujo
Geraldo José Moura de Almeida Braga
Fabio de Oliveira Lima
Walter Wilson Henrique de Souza
Alberto Nogueira Ferreira
Cybelle Greice Ramos Galvão de Farias
Paulo Cezar Ferreira de Souza
Érico Xavier de Morais Pinto

Técnicos em Contabilidade
Antonio Nivaldo de Almeida
Severino Vicente da Silva
Maria de Lourdes Gama Moraes
Maria do Socorro Galdino de Oliveira
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30.04
S Á B A D O

8h às 12h

Venha participar da terceira edição desse evento, promovido pelo CRCPE, em comemoração 
ao Dia do Contabilista. Mostre que a qualidade de vida tem espaço reservado na sua vida!

Percurso: 
Praça do Marco Zero - Av. Alfredo Lisboa - Av. Militar - Forte do Brum - Cais do Apolo

- Rua Madre de Deus - Ponte 12 de Setembro - Av. Alfredo Lisboa - Praça do Marco Zero

Investimento: 2 kg de alimento não perecível ou 1 pacote de fralda geriátrica
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Qualidade de vida 
tem valor

Inscreva-se
e garanta seu kit

www.crcpe.org.br

Apoio:Realização:


