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CRC  Notícias
Museu da Contabilidade marcou capital 
pernambucana

Foram 16 dias de exposição em 
Recife, com a participação de 
mais de 6 mil pessoas, entre 
estudantes de várias idades e 
de diversas cidades do estado 
de Pernambuco, profissionais 
da classe contábil e curiosos 
que passavam pela praça de 
eventos 1 do Shopping RioMar.

Com a presença do presidente 
do Conselho Regional de 
Contabilidade de Pernambuco, 
contador José Campos, em 
todos os dias de exposição, 
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Matéria de capa

o museu “Contabilidade: Um 
Balanço da História” foi um sucesso, 
apresentando a profissão e suas 
ferramentas de trabalho desde os 
primórdios até os dias de atuais. 

Na mídia pernambucana, em uma 
de suas entrevistas sobre a mostra, 
José Campos expressou tamanha 
satisfação. “Foi um privilégio ter 
em nosso estado um acervo tão 
importante da contabilidade 
brasileira disponível, gratuitamente, 
para a população”, declarou. 

Nos dias em que ficou aberta ao 
público, a mostra recebeu dois ilustres 
visitantes, os representantes das 

Cobertura fotográfica Museu da Contabilidade em Recife | Exposição - Contabilidade: Um Balanço da História

Descerramento da placa de inauguração do 
Museu da Contabilidade em Recife (PE).

Presidente José Campos e seus vice-presidentes reunidos na inauguração do Museu.

Presidentes José Martonio (CFC) e Maria Clara Bugarim (ABRACICON) sendo 
recepcionados pelo CRCPE. 

Artefatos históricos da contabilidade 
foram expostos no Shopping RioMar.

Diretora de Eventos da FENACON , Alba 
Rosa Nunes, marcou presença.

Mostra recebeu visitantes de todas as 
idades.

Contador José Campos com mulheres contabilistas de 
Pernambuco e Maria Clara Bugarim (ABRACICON).
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entidades idealizadoras do acervo, 
os presidentes José Martonio Alves 
Coelho (CFC) e Maria Clara Bugarim 
(ABRACICON), fizeram questão de 
parabenizar o trabalho realizado pelo 
presidente José Campos e toda a sua 
equipe do CRCPE. 

Já o contador José Campos agradeceu 
ao CFC e a ABRACICON pela iniciativa 
de, junto ao CRCPE, trazerem o 
museu para a capital pernambucana, 
e lembrou a importância do apoio 
do SESCAP-PE, APECICON, Qualicorp 
e das faculdades UNINASSAU e São 
Miguel. 

Cobertura fotográfica Museu da Contabilidade em Recife | Exposição - Contabilidade: Um Balanço da História

Da esq. para a dir.: Geraldo Batista (conselheiro do CFC), José Martonio (pres. do CFC), 
José Campos (pres.do CRCPE) e José Eraldo de Oliveira (conselheiro do CFC).

Foram 16 dias de exposição de várias 
ferramentas da contabilidade brasileira.

Mais de 6 mil pessoas visitaram a 
exposição.

Esposa, filho e nora do contador José 
Campos prestigiam Museu.

fotografe o QR code abaixo e
acesse todas as fotos do evento

Contador José Campos acompanhado 
de seus filhos. 

Coordenadores do curso de Ciências 
Contábeis das IES aprovaram a 
iniciativa do CRCPE.
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Visão CRCPE

Mais um trimestre se passou, o 
terceiro de 2016, e continuamos 
firmes no desafio de, além de 
realizar os eventos da Educação 
Profissional Continuada, as ações de 
Registro e de Fiscalização, conforme 
nosso Planejamento Estratégico, 
realizar também eventos que deem 
destaque, não só para os contadores 
mas também para a sociedade 
pernambucana que se utiliza de 
nossos serviços.

Neste propósito, realizamos 
significativos eventos. Destaco o 
Museu “Contabilidade – Um Balanço 
da História”, onde tivemos pouco 
mais de 6 mil visitações, inclusive, 
o nosso modelo de exposição foi 
matéria no Jornal do CFC e elogiado 
pelos presidentes José Martonio 
Alves Coelho (CFC) e Maria Clara 
Bugarim (ABRACICON), modelo este 
que será copiado por outros CRCs. 

Realizamos, no dia 22/09, uma 
homenagem ao “Dia do Contador”, 
onde tivemos uma palestra com 
o empresário do Grupo EQM, Dr. 
Eduardo Monteiro. Mais de 200 
profissionais marcaram presença.

Vivenciamos ativamente o 
momento das eleições municipais, 
onde a participação dos contadores 
foi um destaque a parte. Vale 
ressaltar o importante convênio para 
a sociedade pernambucana onde, 
voluntariamente, os contadores 
pernambucanos colaboraram com 
o TRE no processo de análise das 
Prestações de Contas Eleitorais.

José Gonçalves Campos Filho, 
Presidente do CRCPE

Editorial

CRC promove

CFC publica norma Estrutura Conceitual 
da contabilidade pública

AGENDA CRCPE 

O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) 
publicou no DOU – seção 1, páginas 232 a 242 –, 
a Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao 
Setor Público (NBC TSP) – Estrutura Conceitual. 
A regra é a primeira da área convergida e vai 
nortear toda a contabilidade pública. Um dos 
principais pontos é a definição da sociedade 
como usuária principal da informação contábil, o 
que facilitará a transparência e o controle social.

Fotografe o QR code e confira 
a NBC TSP

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

*Programação sujeita a alteração.

Recife NBC TG 37(R3) - Adoção inicial das normas 
internacionais de contabilidade 25/out 8:30 / 17:30

Recife I Seminário Pernambucano de Perícia 
Contábil 26/out 18:30 / 22:00h

Recife Substituição tributária 27/out 8:30 / 17:30

Recife Retenções de Impostos - INSS (teoria e 
prática) 04/nov 8:30 / 17:30

Cabo 12º Encontro dos Contabilistas do Cabo de 
Santo Agostinho e Mata Sul 05/nov 8:00 / 13:30h

Recife Consolidação das demonstrações contábeis 7/nov 8:30 / 17:30

Recife Programa de educação financeira modulo 
I e II 10/nov 8:30 / 17:30

Recife NBC TG 1000 11/nov 8:30 / 17:30

Araripina Rota Contábil - COAF 11/nov 09:00 / 13:00

Recife Procedimentos contábeis de reestruturação 
societária 16/nov 8:30 / 17:30

Salgueiro Apresentação das demonstrações contábeis 18/nov 08:00 / 17:00

Santa Cruz Práticas e rotinas do escritório de 
contabilidade 19/nov 08:00 / 17:00

Recife Programa de educação financeira modulo 
III e IV 24/nov 8:30 / 17:30

Garanhuns Encontro dos coordenadores 26/nov 8:30 / 17:30

Araripina NBC TG 03 (R2) / NBC TG 26 (R2) 26/nov 08:00 / 17:00

Recife Contabilidade Gerencial 29/nov 8:30 / 17:30



JUL - AGO - SET 2016

5Sumário

Sumário

06

09

12

12
Dia do Contador foi 
comemorado pelo 

CRCPE com palestras e 
homenagens

08 Rota Contábil do CRCPE  é 
sucesso 

11 CRCPE marcou presença no 6º 
ACADEMICON

09
Pernambuco fez bonito no 

20º Congresso Brasileiro de 
Contabilidade

10 Classe contábil na 17ª 
Exposerra pernambucana

14 Exame de Suficiência foi 
realizado em três cidades 

do estado de PE

11

06
Eleições 2016: Conselho 

capacitou profissionais da 
contabilidade de PE

15 Com a palavra, os 
vice-presidentes



JUL - AGO - SET 2016

6 Realizações CRCPE

Para instruir os profissionais 
da contabilidade do estado de 
Pernambuco sobre os aspectos 
essenciais que envolvem a gestão de 
recursos financeiros nas campanhas 
eleitorais e sua correta prestação 
de contas, o CRCPE, por meio do 
Sistema CFC/CRCs, realizou diversos 
cursos sobre “Arrecadação e Gastos 
de Campanha e Prestação de Contas 
Eleitorais”. 

O curso ocorrido no dia 11 de agosto, 
no Mar Hotel, em Recife, contou com a 
presença de cerca de 500 pessoas, em 
sua maioria contadores e profissionais 
que trabalharam durante a campanha 

Contador há mais 34 anos, João 
Carneiro da Cunha não escondeu a 
satisfação em participar do evento. 
“Estou muito feliz por essa iniciativa 
do CRCPE, pois não imaginava que 

Eleições 2016: Conselho capacitou profissionais da 
contabilidade de PE 

eleitoral deste ano de 2016. As 
palestras foram ministradas por 
Rodrigo Morais e Ronaldo Pontes. Os 
experientes palestrantes participaram 
como analistas nas Eleições de 2014. 
O primeiro, especialista em Direito 
Eleitoral e em Planejamento tributário. 
Já o segundo, servidor do TRE-PE. 

Para o presidente do CRCPE, contador 
José Campos, foi muito bom ver 
o interesse dos profissionais em 
buscar atualização. “Precisamos estar 
preparados e a atualização já faz 
parte do nosso cotidiano de estudo 
e aprimoramento, que renovamos 
através da Educação Profissional 

um seminário gratuito pudesse ser 
tão organizado e com profissionais 
tão capacitados”, concluiu. Além de 
Recife, outras cidades do interior 
Pernambucano também receberam 

Continuada”, declarou. 

O presidente do Tribunal Regional 
Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE), 
desembargador Antônio Carlos Alves 
da Silva, ressaltou a importância do 
profissional da contabilidade no 
processo eleitoral. “O contador vem 
para contribuir com o aperfeiçoamento 
e legalidade do processo eleitoral, 
passando mais confiança e certeza 
de que todas as alterações exigidas 
pela Justiça Eleitoral serão, a partir 
deste ano, devidamente respeitadas e 
cumpridas”, afirmou.

o mesmo treinamento: Limoeiro 
(21/07), Arcoverde (23/07), Salgueiro 
(25/07), Caruaru (27/07), Palmares 
(29/07) e Petrolina (06/08).

Presidente do TRE-PE, desembargador Antônio Carlos 
Alves da Silva, discursou para auditório lotado. 

Presidente do CRCPE, contador José Campos, parabenizando os 
contabilistas pela presença.
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“Foram noites e noites estudando 
muito para passar no Exame de 
Suficiência, mas chegar aqui e receber 
a minha carteira só me faz ter certeza 
de que valeu a pena”. A frase foi de 
um dos profissionais da contabilidade 
que, na noite de 11 de agosto, recebeu 
do conselho diretor do CRCPE, a tão 
desejada Carteira Profissional”.

Na mesa de honra da solenidade, 
além do presidente do Conselho, José 
Campos, e do diretor da FENACON, 
Geraldo Queirós, estavam os vice-
presidentes do CRCPE, Dorgivânia 
Barbará (Administração e Finanças); 
Francisco de Assis Galvão Barreto 
Pinho (Desenvolvimento Profissional); 
Jorge Luiz de Souza (Fiscalização) 
e Josemi Sidney Barbosa Vieira 

Solenidade de entrega de carteiras a novos 
profissionais da contabilidade 

Delegados e representantes no interior apresentam 
resultados do 1º semestre  

Realizações CRCPE

Na tarde do dia 1º de julho o Conselho 
realizou em sua sede, na capital, 
uma reunião com os delegados e 
representantes da entidade no interior 
do estado, para prestação de contas 
das atividades do primeiro semestre 
de 2016. 

Entre os presentes, o conselheiro do 
CFC e ex-presidente do CRCPE (gestão 
2014-2015), contador Geraldo Batista.

(Registro), que representa o 
departamento responsável pelo 
registro profissional. 

Na ocasião, o presidente José Campos 
apresentou o Conselho, explicando 
a função de cada departamento 
e detalhando os importantes 

avanços da profissão no estado de 
Pernambuco, por meio das iniciativas 
do CRCPE. O contador ressaltou a 
necessidade da Educação Profissional 
Continuada e encerrou seu discurso 
reforçando que a entidade estará à 
disposição dos novos contabilistas, 
desejando a todos as boas-vindas.

Seminário aconteceu em Goiana
No dia 4 de julho o CRCPE realizou, no 
município de Goiana, Zona da Mata 
Norte, um importante seminário que 
abordou os novos procedimentos 
para a emissão de DECORE. O 
momento teve como palestrantes, 
o vice-presidente de Fiscalização 
do Conselho, Jorge Luiz de Souza 
e a conselheira e coordenadora do 
Programa de Voluntariado da Classe 
Contábil (PVCC) do CRCPE, Joana Dark. 

JUL - AGO - SET 2016

Foto oficial da entrega de carteira profissional. 
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Rota Contábil do CRCPE é sucesso

Projeto ainda passou por Petrolina

Realizações CRCPE

No dia 15 de julho o CRCPE anotou em 
sua agenda mais uma ação de sucesso. 
O projeto Rota Contábil aportou em 
Afogados da Ingazeira conduzido 
pelo presidente do Conselho, 
contador José Campos, e sua comitiva 
composta pelos vice-presidentes, 
Dorgivânia Barbará (Administração e 
Finanças), Jorge Luiz (Fiscalização) e 
Josemi Sidney (Registro). 

Na ocasião, os representantes do 
CRCPE visitaram entidades de 
Afogados da Ingazeira ligadas à 

Autoatendimento: CRCPE participou de reunião 
em Afogados da Ingazeira
O CRCPE participou no dia 8 de 
setembro, em Afogados da Ingazeira, 
de uma reunião com representantes 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e 
com o prefeito daquela cidade, José 
Coimbra Patriota, que teve o objetivo 
de tratar da implantação do projeto 
de Autoatendimento, orientado 
naquela prefeitura.

classe contábil, participaram de 
uma importante entrevista na Rádio 
Pajeú e, no período da noite, duas 
palestras aconteceram na Câmara dos 
Vereadores daquela cidade, sendo a 
primeira com o presidente Campos, 
que falou sobre o funcionamento 
do Conselho, e a segunda com o 
palestrante e conselheiro do CRCPE, 
Eduardo Amorim, abordando o tema 
‘ICMS - Cálculo do imposto devido na 
aquisição de mercadorias em operações 
interestaduais (fronteiras e ST)’.

Conselho firmou 
convênio com o 
TRE-PE

O Conselho Regional de 
Contabilidade de Pernambuco, por 
meio do seu presidente, contador 
José Campos, firmou no dia 8 de 
setembro um importante convênio 
com o Tribunal Regional Eleitoral de 
Pernambuco (TRE-PE).

O acordo visou o desenvolvimento 
de ações para a seleção e 
treinamento de profissionais 
da contabilidade regularmente 
registrados no CRCPE, com 
o objetivo de auxiliarem, 
voluntariamente, a Justiça Eleitoral 
de Pernambuco, no âmbito dos 
Cartórios Eleitorais do Estado, no 
exame das contas dos candidatos 
a prefeito e vereador, bem como 
dos órgãos partidários municipais, 
durante as eleições municipais 
ocorridas no dia 2 de outubro de 
2016.

O projeto - Visa treinar estudantes 
do curso de Ciências Contábeis para 
que eles auxiliem a população de 
várias cidades, que tenham uma 
demanda considerável pelos serviços 
da Receita Federal, a usar o portal.  O 
intuito é desafogar o Centro Virtual de 
Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), 
as agências e as delegacias. 

José Campos (pres. do CRCPE), 
desembargador Antônio Carlos Alves 
da Silva (pres.do TRE-PE) e Alda Isabela 
Lessa (diretora do TRE-PE).

Em Petrolina, presidente José Campos e sua comitiva de conselheiros do CRCPE.

José Campos e conselheiros acompanham palestra em Afogados da Ingazeira.

Já no dia 7 de outubro o projeto 
reuniu na Faculdade de Ciências 
Aplicadas e Sociais de Petrolina 
(FACAPE) contadores, representantes 
de entidades e autoridades locais. Ao 
abrir as atividades, o presidente José 
Campos falou sobre a importância 
da cidade de Petrolina para o estado. 

“Uma forte e crescente economia, um lugar 
onde o contador é essencial” declarou.

Como palestrante do evento o 
contador Arnaldo Duarte, que 
ministrou “Compliance e prevenção à 
lavagem de dinheiro de acordo com a 
Resolução CFC 1445/2013.” 
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Pernambuco fez bonito no 20º Congresso 
Brasileiro de Contabilidade
Os contabilistas de Pernambuco estão 
de parabéns, pois com muita alegria, 
contagiaram a vigésima edição do 
Congresso Brasileiro de Contabilidade 
(20º CBC) de um ‘jeitinho” todo 
especial, que só os pernambucanos 
sabem fazer. Entre os dias 11 e 14 
de setembro, todo o Sistema CFC/
CRCs e mais de 8 mil congressistas 
se reuniram no Centro de Eventos do 
Ceará, na cidade de Fortaleza, para 
um belíssimo evento. 

Os Congressos Brasileiros de 
Contabilidade já se tornaram um 
marco para os profissionais da 
Contabilidade do País. É um evento 
realizado a cada quatro anos e que 
vem reunindo um número cada 
vez maior de participantes, além 
da presença dos mais respeitados 
nomes da área contábil nacional e 
internacional. 

JUL - AGO - SET 2016

Realizações CRCPE
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O contador José Campos participou, 
no dia 11 de julho, como moderador, 
de um dos painéis do ‘Seminário 
Contábil-Fiscal e de Auditoria - As 
Grandes Alterações para 2016’, 
ocorrido no Hotel Vila Galé, em 
Ondina, bairro de Salvador-BA.

Além de José Campos, representando 
o CRCPE estavam também presentes 
ao evento os vice-presidentes do 
Regional Pernambuco, Francisco 

Conselho marcou presença em 
seminário na Bahia

José Campos e Reginaldo de Souza 

(pres. da CDL de Serra Talhada).

Galvão (Desenvolvimento Profissional) 
e Claudio Lippi (Câmara Técnica). 
O Seminário foi uma realização 
conjunta entre a Fundação Brasileira 
de Contabilidade (FBC), o CRCBA 
e a Academia Baiana de Ciências 
Contábeis (ABACICON), que objetivou 
atualizar e capacitar os profissionais 
da contabilidade e da auditoria 
para a aplicação das novas regras 
da legislação contábil-fiscal e de 
auditoria, obrigatórias para 2016.

Aconteceu na tarde de 28 
de julho com a presença 
do presidente do Conselho 
Regional de Contabilidade 
de Pernambuco, contador 
José Campos, que também 
participou da mesa de honra.  
O encontro objetivou tratar 
da regularização do cadastro 
e obrigações legais dos 
armazéns gerais instalados 
em Pernambuco.

O momento aconteceu no 
auditório da sede da Junta 
Comercial de Pernambuco 
(JUCEPE) e reuniu 
representantes de empresas 
com registro da atividade 
“armazéns gerais” do Estado. 

Reunião na 
JUCEPE

Classe contábil na 17ª Exposerra pernambucana

Na noite de 14 de julho o presidente 
do CRCPE, José Campos, e seus vice-
presidentes Dorgivânia Barbará 
(Administração e Finanças), Jorge 
Luiz (Fiscalização) e Josemi Sidney 
(Registro), marcaram presença 
na décima sétima edição da Feira 

CRCPE com Luciano Duque (prefeito de Serra Talhada) e Francisco Mourato 
(pres. do SINDICOM).

de Negócios de Serra Talhada 
(17ª Exposerra 2016). Durante a 
EXPOSERRA, o CRCPE realizou 
também a ‘Solenidade de Entrega 
de Carteiras Profissionais’ aos novos 
contabilistas do município de Serra 
Talhada. 
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O contador José Campos concedeu 
entrevista ao programa “Bom Dia 
PE” da Rede Globo Nordeste, para 
falar sobre os primeiros passos que 
o cidadão deve dar para formalizar o 
seu negócio e se transformar em um 
empreendedor de sucesso.

 A entrevista aconteceu no dia 28 de 
agosto, na sede da Junta Comercial 
de Pernambuco (JUCEPE) e também 
contou com a presença do secretário 
geral da Junta, José Ayres. Na ocasião, 
o presidente do CRCPE deu algumas 

A sexta edição do Encontro de 
Contadores com a Academia 
Pernambucana de Ciências Contábeis 
(6º ACADEMICON), aconteceu na 
noite de 25 de agosto, no Centro de 
Ciências Sociais Aplicadas (CCSA), da 
Universidade Federal de Pernambuco 
(UFPE). 

O momento contou com a presença 
do presidente do CRCPE, José Campos. 
O contador, que também é acadêmico 
da APECICON, esteve na mesa de 
honra do evento representando todas 
as entidades contábeis do estado 
de Pernambuco. Com ele estavam 
os presidentes, José Martonio Alves 
Coelho (CFC), Francisco Galvão 
(APECICON) e Maria Clara Bugarim 
(ABRACICON), além do diretor do 
Centro de Ciências Sociais Aplicadas 
(CCSA) da Universidade Federal 

Notícias CRC

Conselho fala de formalização de negócio e 
importância do contador no ‘Bom Dia PE’

CRCPE marcou presença no 6º ACADEMICON

sugestões de como administrar 
o dinheiro para não se perder no 
empreendimento. José Campos ainda 

de Pernambuco (UFPE), professor 
Jeronymo Libonati. 

Na ocasião, tomaram posse como 
mais novos acadêmicos da APECICON 
os contadores, Alba Rosa Ananias 
e Carlos Alberto de Miranda. Como 
grande homenageada da noite 
a representante da ABRACICON, 
contadora Maria Clara Bugarim, 

ressaltou a importância do contador 
no processo, desde a abertura da 
empresa até a manutenção da mesma.

que recebeu a Medalha de Mérito 
Acadêmico Professor Doutor 
Francisco Ribeiro Filho - criada pela 
Academia para prestigiar instituições 
e personalidades que, por suas 
qualidades, tenham se destacado 
no campo educacional ou prestado 
relevantes serviços em prol do ensino 
e das Ciências Contábeis.
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Dia do Contador foi comemorado pelo CRCPE  
com palestra e homenagens
“Contador, não temos como calcular a sua importância, mas sabemos o quão imenso é o seu valor”. Com essas palavras 
o presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Pernambuco (CRCPE), contador José Campos, deu início na 
noite de 22 de setembro, ao seu discurso de abertura do evento intitulado “Contador: uma visão inovadora para o 
desenvolvimento”, especialmente em homenagem ao Dia do Contador.

Dentre os presentes estavam contadores, estudantes do curso de Ciências Contábeis de várias Instituições de Ensino 
Superior (IES) de Pernambuco e representantes de entidades ligadas à classe contábil, que lotaram o auditório principal 
do Hotel Nobile Executive, em Recife (PE), para apreciarem a palestra “Momento Econômico Atual Vivenciado pelas 
Empresas”, ministrada pelo empresário pernambucano Eduardo de Queiroz Monteiro.

Clenilson Lima (pres. da APJEP), Eduardo de Queiroz Monteiro (pres. do grupo EQM), José Campos (pres. do CRCPE), Francisco Galvão (vice-pres. 
Desenv. Profissional do CRCPE e pres. da APECICON) e Alba Rosa Ananias (dir. de Eventos da FENACON).

Da plateia, o empresário Armando 
Monteiro Filho, pai de Eduardo, 
assistiu o seu sucessor dar uma 
verdadeira aula de comunicação. 
O ex-secretário de Pernambuco e 
usineiro agradeceu ao CRCPE pelas 
homenagens ao filho e à família 
- que também estava presente -, 
protagonizando, ainda, momento 
de grande emoção ao lembrar da 
sua trajetória política, retratada 
na obra “Armando Monteiro Filho 
– Flashes da vida e do tempo”, que 
os participantes receberam de 
presente do palestrante da noite.

José Campos (presidente do CRCPE) recebe do empresário 
Eduardo Monteiro o livro “Armando Monteiro Filho – Flashes da 
vida e do tempo”.
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Estudantes de Ciências Contábeis agraciados com a Medalha de Mérito São Mateus.

O “Dia do Contador” foi comemorado 
com palestras em várias cidades 
do estado, entre elas: “Substituição 
Tributária”, em Paulista, no dia 20/09; 
“Simples Nacional”, em Pesqueira, e 
“Responsabilidade de contadores em 
crimes de lavagem de dinheiro”, em 
Recife, no dia 21/09; e “Uma questão 
de princípios: o uso da contabilidade 

Contador:  
uma visão inovadora 

para o desenvolvimento.  

Estudantes são agraciados

Outra importante homenagem realizada pelo Conselho foi a 
entrega da Medalha de Mérito São Mateus, que objetiva agraciar 
o aluno que possui excelência no curso de Ciências Contábeis. 
Na ocasião foram contemplados 13 estudantes de IES, entre 
eles, Cristof Allan. “Vejo que o esforço vale a pena, pois mesmo 
estando longe de casa por conta de trabalho e estudo, sinto que 
estou sendo valorizado pela entidade que representa a minha 
profissão”, declarou o universitário laureado.

Para encerrar as festividades alusivas ao “Dia do Contador”, o 
CRCPE convidou os alunos e profissionais para registrarem o 
momento com uma foto oficial, seguido de um coquetel de 
confraternização.

nas organizações”, em Garanhuns 
no dia 22/09. No dia seguinte, 23, 
aconteceram as palestras “Retenções 
de ISS e Forma de Tributação” e 
“e.SOCIAL”, em Recife; “CRCPE e o 
Desenvolvimento Profissional”, em 
Igarassu; e “Marco Regulatório do 
Terceiro Setor: perspectivas e o papel 
dos contadores”, em Paulista.

Empresário Armando Monteiro Filho e grande público presente 
no evento comemorativo.

Mais comemorações
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Exame de Suficiência foi realizado em três cidades do 
estado de PE

CRCPE convoca para 
a regularização do 
registro profissional

Na manhã de 16 de outubro, o 
segundo Exame de Suficiência 
de 2016 foi realizado no estado 
de Pernambuco, pela Fundação 
Brasileira de Contabilidade (FBC), 
para 1.790 candidatos, entre 
bacharéis e alunos de Ciências 
Contábeis que cursam o último ano. 

As provas foram aplicadas nas 
cidades de Recife, Caruaru e 
Petrolina. E para não haver 
problemas com o primeiro dia de 
horário de verão, os inscritos foram 
orientados a comparecer uma hora 
mais cedo aos locais de prova.

O certame, que ocorreu para 
47.384 pessoas, em 119 municípios 

O Conselho Regional de Contabilidade 
de Pernambuco publica importante 
comunicado aos profissionais da 
contabilidade do estado. Confira o 
informe na íntegra e colabore, pois 
juntos, estaremos fortalecendo a 
classe contábil pernambucana. 

do País, teve em Pernambuco a 
coordenação do vice-presidente 
financeiro da FBC, Pedro Jorge. 
Em Recife, capital do estado, 
aconteceu na Universidade Federal 
de Pernambuco (UFPE); em Caruaru, 
Agreste pernambucano, as provas 
foram aplicadas na Associação 
Caruaruense de Ensino Superior e 
Técnico (ASCES); já no município de 
Petrolina, os candidatos realizaram 
as provas na Faculdade de Ciências 
Sociais e Aplicadas de Petrolina 
(FACAPE).

Toda organização e base logística 
ao certame ficou por conta do 
Conselho Regional de Contabilidade 
de Pernambuco (CRCPE), e o 

presidente da entidade, contador 
José Campos, fez questão de 
recepcionar os candidatos. “Viemos 
dar apoio e mostrar para eles que o 
CRCPE estará sempre à disposição 
para contribuir com o crescimento 
desses profissionais”, declarou. 

COMUNICADO

Presidente do CRCPE com Pedro Jorge 
(vice-presidente financeiro da FBC).

Profissionais da contabilidade, fiquem em dia com o CRCPE, 
regularizem seu registro profissional. 

Compareça à nossa Sede,  Subsedes e Delegacias e aproveite 
para atualizar seu cadastro e negociar os seus débitos, através de 
parcelamento facilitado e dedução de juros e multas. O exercício 

irregular de profissão é ato ilícito, passível das penalizações legais.

Entre em contato pelos telefones: (81) 2122-6020 e (81) 2122-6042  
ou pelo e-mail: cobranca@crcpe.org.br 
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Com a palavra, os vice-presidentes:

Controle Interno em Foco

A crise econômica e financeira é tema 
de discussões diárias. Nós que fazemos 
o CRCPE estamos com esse assunto em 
pauta desde o início da gestão 2016/2017, 
tendo sido criada uma comissão de 

quatro conselheiros para permanentemente estudar, sugerir 
e implementar ações de melhoria. Desenvolvemos ações 
visando a redução de valores de contratos, tarifas e despesas, 
melhorar as compras e maximizar as ações com os recursos 
disponíveis, adotando critérios ainda mais rigorosos com 
relação à execução dos programas constantes no orçamento 
2016, cuidados tomados para continuarmos a ter gestão 
inteligente e de excelência, sem prejuízo para o profissional 
contábil e para a sociedade pernambucana.

Roberto Vieira do Nascimento  
Vice-presidente de Controle Interno 

Fiscalização em Foco

Um dos objetivos basilares do CRCPE é 
fiscalizar o exercício da profissão contábil, 
buscando inibir a possível atuação dos 
maus profissionais e valorizar a classe con-
tábil. Para isso utilizamos a prática de fis-
calização inteligente. Entre as ferramentas 

adotadas está a fiscalização eletrônica, na qual o profissional é 
contactado, via email, e lhes são solicitadas informações preli-
minares e o envio de documentos que passam pela análise da 
equipe de fiscalização. Nessa fase se decide pelo encerramen-
to ou continuação do processo de fiscalização com realização 
de diligências in loco. Por isso, é fundamental que o profissio-
nal mantenha sempre atualizado o seu email.

Jorge Luiz de Souza
Vice-presidente de Fiscalização 

Registro em Foco

Josemi Sidney Barbosa Vieira 
Vice-presidente de Registro 

Após a instituição da Lei nº 12.249/2010 
que altera o Decreto-Lei 9.295/1946, o 
CFC vem cuidadosamente tratando de re-
gulamentar as alterações implementadas 
pela nova Lei; uma dessas alterações foi a 
inclusão a alínea “f” no artigo 27, que trata 

da Cassação do Registro Profissional, possibilitando aos CRCs 
procederem através de processos administrativos de caráter 
Ético e Disciplinar cumprindo os ritos regulamentados com 
essa possibilidade. A Resolução CFC nº 1.494/2015 que dispõe 
sobre o Registro Profissional dos Contadores, por sua vez no 
capítulo IV, artigo 26 define o que é “Cassação”. Já a Resolução 
CFC nº 1.508/2016 altera o caput do Art. 26 e acrescenta os §§ 
1º, 2º e 3º ao Art. 27 da Resolução CFC nº 1.494/2015; e acres-
centa o § 10 ao Art. 47 da Resolução CFC n.º 1.309/2010, que 
regulamenta os Procedimentos Processuais dos Conselhos.

DDP em Foco

Até o mês de setembro, o CRCPE - através 
da Câmara do DDP - promoveu 106 cursos/
palestras/eventos  no estado, atingindo um 

público de mais de 6 mil pessoas. Muitos desses cursos foram 
ofertados de forma gratuita, e com o apoio dos participantes 
foram doadas centenas de fraldas geriátricas à instituições 
de caridade do estado. Realizamos reuniões e ministramos 
palestras de interesse dos contadores e estudantes de 
contabilidade. Salientamos que o cumprimento da Educação 
Profissional Continuada está regulamentado na NBC PG 12 (R1).

Francisco de Assis Galvão
Barreto Pinho
Vice-presidente de Desenvolvimento 
Profissional

Administração e Finanças em Foco 

Maria Dorgivânia Arraes Barbará
Vice-presidente de Administração 
e Finanças

A vice-presidência de Administração e Fi-
nanças, nesse segundo semestre, tem o de-
safio de revisar o orçamento de 2016, com 
uma comissão constituída por conselheiros 

deste CRCPE, objetivando reduzir despesas, otimizar as receitas e 
maximizar os resultados junto à classe contábil pernambucana, 
contribuindo para a tomada de decisão do presidente José Cam-
pos e do conselho diretor. Juntamente com o vice-presidente de 
Controle Interno, construímos o Orçamento para 2017 alinhado 
às diretrizes do CFC, além de acompanhar, entre outros, os proje-
tos na área de informática, construção da nova sede e interioriza-
ção do conselho através do projeto Rota Contábil.

Câmara Técnica em Foco

Claudio Lino Lippi 
Vice-presidente da Câmara Técnica 

A Câmara Técnica tem cumprido seu papel de 
auxílio às demais vice-presidências, participa-
ção nos eventos da classe, envio de sugestões 
em matérias colocadas em audiência pública 
pelo CFC, auxilio na revisão de materiais de 
divulgação do CRCPE, além de colaboração na 

revisão das Resoluções do conselho emitidas no período. Também foi 
feita reunião com a Câmara Técnica do CRCBA para troca de experiên-
cias, além das participações mensais em reuniões do CODIM, repre-
sentando o Conselho Federal de Contabilidade.

CRC e Setores
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Como se cadastrar no 
Programa do Voluntariado 
da Classe Contábil do 
CRCPE? 

(Pergunta formulada por internauta que não se 
identificou) 

Acesse o site do CRCPE www.crcpe.org.br e 
clique na seção:

Institucional > Programas e Projetos e 
obtenha as informações sobre o PVCC. Em 
seguida, clique para se cadastrar e tornar-se 
um voluntário. Dúvidas, envie para o e-mail 
joanadarkn09@gmail.com.

Acompanhe as atividades do CRCPE pelo 
Facebook e Twitter.

      Facebook: /crcpernambuco
      Twitter: @CRC_Pernambuco

Conselho Regional de Contabilidade 
de Pernambuco
Presidente José Gonçalves Campos Filho

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
Maria de Lourdes Gama Moraes
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 do Socorro Galdino de Oliveira

Tenha a sua marca vista por mais de 16mil profissionais 
da contabilidade do estado de Pernambuco. Solicite 

o projeto comercial.

Para sua marca ocupar um lugar de destaque no cenário 
contábil pernambucano, solicite mais informações sobre 

cada evento e sobre as cotas de patrocínio:

Luciana Rodrigues - (81) 2122.6040  |  lucianarodrigues@crcpe.org.br

Solicite o Projeto Patrocínio do CRCPE

GRADUAÇÃOGRADUAÇÃO UNINASSAU.EDU.BR

Associados e  colaboradores do
CRC-PE têm 20% de desconto nas

mensalidades. Oferta disponível
também aos seus dependentes diretos.

Cursos nas áreas de
Gestão, Negócios, Exatas, Saúde,

Humanas e Gastronomia.

Escolha vencer dando mais
um passo em sua carreira.


