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CRC  Notícias
CRCPE esclareceu dúvidas do 
contribuinte pernambucano 
sobre IRPF 2017
Quem é obrigado a declarar? Qual 
a multa por atraso na entrega da 
declaração? Qual o prazo final para 
a entrega? Essas e outras dúvidas 
surgem quando chega o período da 
entrega da declaração do Imposto 
de Renda da Pessoa Física (IRPF) de 
2017. E com o objetivo de auxiliar 
o contribuinte pernambucano, o 
presidente do Conselho Regional 
de Contabilidade de Pernambuco 
(CRCPE), contador José Campos, 
participou de entrevistas com alguns 
veículos de comunicação do estado.

No dia 2 de março (data em que 
teve início o prazo de entrega da 
declaração do IR de 2017), José 
Campos participou, na TV JC 
(Sistema Jornal do Commercio), 
de uma entrevista, ao vivo, onde 
respondeu perguntas de internautas 
e explicou, em detalhe, as mudanças 
divulgadas pela RFB para este ano.

No Bom Dia PE, da emissora Globo 
Nordeste, o presidente Campos 
falou sobre alguns erros que os 

contribuintes costumam cometer 
no preenchimento da declaração 
do IR, que implicam em Malha Fiscal 
da Declaração de Ajuste Anual 
da Pessoa Física, conhecida como 
“Malha fina”, citando entre eles, a 
ausência da declaração de despesas 
dedutíveis, tais como aluguéis, 
escola, médico, advogado, entre 
outros.  Mais tarde ele falaria ao 
Portal G1 Pernambuco.   

A cada ano, a Receita Federal vem 
aprimorando o programa gerador 
da declaração do IR, com o intuito 
de torná-lo acessível a qualquer 
contribuinte, mas, de acordo com 
José Campos, “para aquelas pessoas 
que possuem vários rendimentos ou 
grande patrimônio, por exemplo, o 
mais aconselhável é buscar a ajuda 
de um profissional da contabilidade”.
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Matéria de capa

Com a finalidade de evitar erros 
e penalidades na declaração do 
IR o CRCPE realizou um circuito 
de capacitação dos profissionais 
contábeis. 

Regras gerais de tributação pelo 
Imposto de Renda da Pessoa Física 
(IRPF), da Declaração de Ajuste Anual 

Contadores receberam capacitação 
e tributação antecipada foram alguns 
dos assuntos explanados pelos 
instrutores. 

Além de Recife (21/03), receberam o 
curso as cidades de Caruaru (17/02), 
Arcoverde (09/03), Garanhuns (10/03), 
Palmares (22/03), Serra Talhada (23/03) 
e Cabo de Santo Agostinho (07/04).
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Matéria de capa

CRCPE é agraciado com selo “Empresa Amiga”
Durante o lançamento da campanha 
“Doação Sem Dor”, da Fundação Terra, 
o contador José Campos recebeu das 
mãos do Padre Airton Freire o selo 
“Empresa Amiga”, que reconhece 
o trabalho social das empresas e 
entidades que apoiam a Fundação na 
causa pela redução da pobreza. 

Presidente do CRCPE, José Campos, recebe 
do padre Airton, ‘Selo Empresa Amiga da 

Fundação Terra’.

Coordenada pelo Padre Airton Freire, 
a entidade beneficente foi criada há 
mais de 30 anos, em Arcoverde, Agreste 
pernambucano, e mantém escolas 
e creches para mil crianças, além de 
quatro casas de semi-internato para 
crianças e adolescentes em situação 
de vulnerabilidade social. As unidades 

Fundação Terra  
funcionam tanto na Comunidade da 
Rua do Lixo, em Arcoverde, onde está 
localizada a sede da instituição, quanto 
no distrito de Umburanas, situada 
na zona rural, entre os municípios de 
Arcoverde, Sertânia e Buíque. Mais 
informações: fundacaoterra.org.br. 

Em parceria com a Fiepe e a Fundação 
Terra, o CRCPE realizou na manhã 
de 8 de março, um encontro para 
falar sobre a campanha beneficente 
“Doação Sem Dor”, para estimular 
contadores, empresários, auditores 
e contribuintes a doarem parte do 
Imposto de Renda para a Fundação 
Terra, sem qualquer custo adicional. 

Na abertura do evento o presidente 
do Conselho, contador José Campos, 
ressaltou a relevância social do projeto 
e do engajamento da classe contábil. 
“Como responsáveis por tantas 
declarações de IR, precisamos apoiar 
essa causa tão nobre”. Por meio do 
projeto, pessoas físicas podem doar 
de 3% a 6% do imposto devido. Com 
isso, o cidadão não deixa de recolher 
o IR, e também não paga nenhum 
centavo a mais.

Transformando IR em sorrisos
Palestra “Doação Sem Dor” contou com apoio do CRCPE 

O encontro contou com as palestras 
do delegado da Receita Federal 
em Caruaru, Luiz Gonzaga Ventura 
Leite Júnior; da presidente do 
Grupo Neoenergia, Solange Ribeiro, 

abordando o valor social da ação para 
Pessoas Físicas; e do contador Davi 
Cavalcanti, que esclareceu como as 
Pessoas Jurídicas podem participar da 
doação. 
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Visão CRCPE

Prezados,

Mais viva do que nunca, a profissão 
contábil segue firme e forte em meio à 
turbulência econômica e financeira do 
país. E o que para muitos pode parecer 
um problema, para nós, contabilistas, 
é sem dúvida um estimulante desafio.

A sociedade tem compreendido 
cada vez mais a importância da 
transparência no mundo dos 
negócios e, é claro, nos governos. 
Com isso, abrem-se portas para a 
atuação dos profissionais contábeis, 
que têm participado desse trabalho 
de reconhecimento e divulgação 
de informações precisas, com 
ferramentas eficientes de gestão, 
tendo como base os resultados 
apurados e apresentados. Não 
obstante, o CRCPE vem atuando 
através do programa de Educação 
Profissional Continuada, a fim de 
capacitar e qualificar a categoria 
contábil.

E mais eventos ainda estão por vir, 
entre eles, a tão aguardada Convenção 
dos Contabilistas de Pernambuco 
que, em outubro, pretende trazer 
para o estado grandes profissionais de 
renome em suas áreas de atuação.

Acompanhe o que foi destaque em 
nosso jornal e tenha uma excelente 
leitura! 

José Gonçalves Campos Filho, 
Presidente do CRCPE

Editorial

CRC Comunica

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

Recife Caminhada Contabilista 2017 29/abr

Petrolina Seminário Crescer Sem Medo - LC 155/2016  04/mai

Recife ECD - Escrituração Contábil Digital 08/mai

Paulista Dinâmica de Fiscalização com a Implantação do eSocial 16/mai

Recife Palestra sobre Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica NFCe 23/mai

Pesqueira Rota Contábil 25/mai

Arcoverde III Seminário de Profissionais, Empresários e Estudantes de 
Contabilidade 26/mai

Para melhor atender aos contabilistas da Mata Sul do estado de 
Pernambuco, a delegacia do CRCPE, lotada em Palmares, está de casa nova.  
Agora, o endereço fica na Rua Luzia Pedrosa, nº 561 – Sala 01 – Centro – 
Palmares – PE, CEP: 55540-000.

Ponto de referência: Próximo à Escola Municipal Jayme de Castro 
Montenegro (ao lado da Fisiocorpus). Mais informações: (81) 3661-4276 ou 
pelo e-mail:delegaciapalmares@crcpe.org.br.

Delegacia do CRCPE em 
Palmares está em novo endereço

Acesse o site e confira a agenda de cursos e eventos do CRCPE na íntegra:
www.crcpe.org.br

*Sujeito a alteração.
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6 Realizações CRCPE

Curso “Apuração, Conciliação e Análise de 
Balanço – 2017” foi um sucesso!

Novos contabilistas recebem identidade 
profissional 

Ministrado no último dia 1º de 
fevereiro, pelo contador e especialista 
em Controladoria e Direito Tributário, 
Israel Ferreira de Lima, o curso 
promovido pelo CRCPE lotou a sala 
da CDL de Arcoverde. Os presentes 
sanaram dúvidas sobre preceitos 
tributários introduzidos pela Lei nº 
12.973/2014 e IN RFB nº 1.515/2014. 
As cidades de Serra Talhada e Caruaru 
também receberam o mesmo curso. 

O Conselho Regional de Contabilidade 
de Pernambuco realizou, no dia 17 de 
janeiro, a solenidade de Entrega de 
Carteiras de Registro Profissional de 
43 novos contadores.

Realizada no Hotel Golden Tulip,  no 
bairro de Boa Viagem, em Recife, a 
solenidade contou com a participação 
do presidente do CRCPE, contador 
José Campos, e dos vice-presidentes: 
Josemi Sidney Barbosa Vieira 
(Registro), Maria Dorgivânia Barbará 
(Administração e Finanças), Claudio 
Lino Lippi (Câmara Técnica), Francisco 
de Assis Galvão (Desenvolvimento 
Profissional) e Jorge Luiz de Souza 
(Fiscalização). 

O presidente do Conselho fez uma 
apresentação sobre a Entidade, 
onde destacou a importância dos 
profissionais contábeis para a 

sociedade e para “a construção de um 
mundo empresarial forte, organizado, 
dinâmico e atento”. 
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Palmares recebeu 1º Rota Contábil de 2017 

O Conselho Regional de Contabilidade 
de Pernambuco realizou, em 9 de 
fevereiro, a primeira edição do Rota 
Contábil de 2017, na cidade de 
Palmares. 

A programação começou no início 
da manhã, com a comitiva do 
CRCPE, composta pelo presidente, 
contador José Gonçalves Campos 
FIlho, vice-presidentes, conselheiros e 
funcionários da entidade, visitando a 

delegacia do Conselho no município 
de Palmares, que está de casa nova, 
localizada na Rua Luzia Pedrosa, nº 
561, Sala 01, centro de Palmares – PE, 
CEP: 55540-000. Nas proximidades 
da Escola Municipal Jayme de Castro 
Montenegro, ao lado da Fisiocorpus.

Durante a programação, os 
representantes do CRCPE visitaram 
as entidades ligadas à classe contábil 
local. Também foi concedida 
entrevista à Rádio Cultura dos 
Palmares, onde o presidente José 
Campos esclareceu aos ouvintes, 
dúvidas sobre as funcionalidades do 
CRCPE. No período da tarde, no Cine 
Teatro Apolo, localizado no centro da 
cidade, ocorreram as palestras de José 
Campos, que falou sobre o CRCPE e 
apresentou os projetos para o ano de 
2017; e ‘Simples Nacional’, ministrada 
pelo contador Israel Ferreira de Lima.

José Campos, presidente do CRCPE, 
palestra no Cine Teatro Apolo.

Diretor da Receita Federal em Palmares, 
Welles Sales, recebe a comitiva CRCPE.

Prefeito de Palmares, Altair Bezerra, 
recebe comitiva do CRCPE.

Comitiva também passou por Petrolândia 
No dia 24 de março a comitiva 
do CRCPE foi recebida na cidade 
de Petrolândia pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego, através do 
gerente Adeilton Nunes Bezerra; 
pela Secretaria da Fazenda (SEFAZ), 
representada pelo gerente, Giovani 
Carvalho; pela Junta Comercial de 
Pernambuco (JUCEPE), sob a gerência 
de Eliane Carlenildo; e pela Câmara 
de Dirigentes Lojistas (CDL) de 
Petrolândia, através do seu presidente, 
Alessandro Gonçalves Leal. O prefeito 
de Petrolândia, Ricardo Rodolfo, 
também deu as boas-vindas aos 

membros do CRCPE. 

Durante as atividades, o presidente 
José Campos concedeu entrevistas ao 
radialista João Júnior, da Rádio Aliança, 
e também à TV WEB de Petrolândia, 
onde esclareceu as funcionalidades 
do Conselho. No período da noite 
foi realizada, no Centro Cultural 
Hildebrando Menezes, uma palestra 
sobre o Simples Nacional.

Rota Contábil

O projeto do CRCPE tem o objetivo 

de estreitar cada vez mais os laços 
do Conselho com as Delegacias 
Regionais e os contabilistas do interior 
do estado. O Conselho leva até as 
cidades uma comitiva, composta pelo 
presidente e seus conselheiros, para 
um encontro onde são abordados 
os aspectos do seu funcionamento, 
ações da entidade, demandas da 
classe contábil da região, entre outros 
assuntos de interesse da categoria. 
Também são realizadas entrevistas 
em rádios e demais veículos de 
comunicação, bem como visitas aos 
órgãos públicos locais.
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CRCPE capacita contadores para atuarem no 
projeto REDESIM 

Representantes do CRCPE e FACAPE se 
reuniram na sede do Conselho

Na manhã do dia 16 de março, o 
CRCPE realizou uma capacitação para 
contadores da Região Metropolitana 
do Recife (RMR), com o apoio da 
Receita Federal e do Instituto de 
Registro de Títulos e Documentos 
e de Pessoas Jurídicas do Brasil 
(IRTDPJBrasil). 

No dia 15 de fevereiro o presidente 
do CRCPE, José Campos, recebeu 
na sede do Conselho o presidente 
da Faculdade de Ciências Aplicadas 
e Sociais de Petrolina (FACAPE), 
professor Antonio Henrique Habib 
Carvalho. A reunião também contou 
com a presença do conselheiro do 
CRCPE, professor Rinaldo Remígio 
Mendes. 

O momento, que ocorreu no auditório 
da Superintendência Regional da 
Receita Federal na 4º RF, teve o objetivo 
de treinar contadores para atuarem 
dentro do projeto REDESIM, mediante 
a unificação dos procedimentos do 
Registro Civil de Pessoas Jurídicas e do 
Cadastro da Pessoa Jurídica-CNPJ. Os 

cartórios de Registro de PJ realizarão 
deferimento da inscrição, alteração 
e baixa do CNPJ, simultaneamente 
ao ato de registro, proporcionando 
a diminuição do tempo para a 
legalização de PJ de natureza não 
empresarial com registro em Cartório 
e simplificação de procedimentos 
para o cidadão. 

O presidente do Conselho, contador 
José Campos, participou das 
atividades, que também foram 
realizadas no dia 15, à distância, para 
os contadores do interior do estado, 
através do sistema do IRTDPJ.

Cabo de Santo Agostinho 
recebeu “Planejamento 
Tributário para 2017” 
Para o ano de 2017 as empresas devem optar até o primeiro pagamento pelo 
melhor regime de tributação, o qual recolherá menos tributos durante todo 
o ano-calendário. Pensando nisso, o CRCPE realizou no dia 23 de fevereiro, 
no Cabo de Santo Agostinho, Região Metropolitana do Recife, um curso que 
teve o objetivo de demonstrar aos participantes as formas de tributação das 
empresas, sendo elas pelo Lucro Presumido, pelo regime do Lucro Real ou pelo 
Simples Nacional aplicadas ao ano de 2017. 
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Conheça a delegada do CRCPE no Cabo de 
Santo Agostinho, contadora Luzinete Santos

A delegada 
do CRCPE no 
município do 
Cabo de Santo 
Agostinho e 
jurisdição, Lu-
zinete Santos, 
tomou posse 
no dia 20 de 

janeiro de 2015, mesma data de inau-
guração da delegacia. 

Bacharel em Ciências Contábeis e 
pós-graduanda em Planejamento 
Tributário, a contadora teve seu 
primeiro emprego na área contábil 
em 1974, em um escritório de 
contabilidade. “Foi quando dei início 
à realização de um sonho de criança”. 
No começo realizava serviços externos 
e, ao mesmo tempo, concluía com 

Doação com dedução no imposto de renda 

muito esforço o curso técnico em 
contabilidade. “Naquela época, a 
situação financeira dos meus pais não 
permitia, por isso eu fazia flores de 
papel e pintava panos de prato para 
vender e pagar as mensalidades”. 

Dedicada, conseguiu rapidamente 
provar que, com muita 
responsabilidade, era capaz de 
exercer as atividades que lhe eram 
destinadas. 

Em 1983 alugou uma pequena 
sala e constituiu sua empresa de 
contabilidade. No ano 2000 inaugurou 
seu próprio prédio. 

Atualmente, Luzinete Santos também 
é voluntária pelo Programa de 
Voluntariado da Classe Contábil 

(PVCC) do CRCPE, consultora 
técnica no SEBRAE do Cabo, pelo 
Programa, e ministra palestras sobre 
contabilidade. Uma profissional que 
se dedica à prática e valorização do 
saber contábil. 

Delegada: Luzinete de Souza Santos 
(PE-008657/O)
Contato: (81) 3524-1124  | 
delegaciacabodesantoagostinho@
crcpe.org.br
Endereço: Av. Historiador Pereira 
da Costa, 774, Sala 102, Centro, CEP: 
54510-360
Horário: Segunda à sexta-feira, das 
08h às 12h e 13h às 17h
Jurisdição: Cabo de Santo Agostinho, 
Ipojuca, Rio Formoso, Sirinhaém e 
Tamandaré.
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CRCPE realiza II Encontro de Jovens Contabilistas 
e Integração Estudantil     
O Conselho Regional de Contabilidade 
de Pernambuco realizou, no dia 9 de 
abril, a segunda edição do ‘Encontro 
de Jovens Contabilistas e Integração 
Estudantil’. O encontro aconteceu no 
auditório da Faculdade Salesiana, no 
bairro da Boa Vista, área central da 
cidade do Recife.

O presidente do CRCPE, José Campos, 
abriu o evento, seguido pelo vice-
presidente de Desenvolvimento 
Profissional, Francisco Galvão e 
pelo vice-presidente de Registro, 
Josemi Barbosa, que ministrou uma 
palestra sobre Registro Profissional 
e Exame de Suficiência. O professor 
e também conselheiro do CRCPE 
Fábio Firmino, falou aos jovens 
sobre o Simples Nacional.

Na ocasião, o presidente José 
Campos, ressaltou a importância 
dos jovens contabilistas estarem 
atentos às demandas do mercado, 

Registro Profissional e Exame de Suficiência, foram os temas abordados pelo vice-presidente de 
Registro, Josemi Barbosa.

Vice-presidentes, conselheiros do CRCPE e professores da Faculdade Salesiana participaram do encontro.

“nós, contadores, temos que estar 
sempre atentos a todos os meios 
que possibilitem a nossa constante 
atualização’, ressaltando a importância 

da reciclagem profissional contínua na 
área contábil.
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X Convenção dos Contabilistas de PE é lançada 
durante ‘Café com Negócios’
O conselho Regional de Contabilidade 
de Pernambuco (CRCPE) realizou no dia 
17 de janeiro, em Boa Viagem, Zona Sul 
da capital pernambucana, um encontro 
intitulado “Café com Negócios”, 
que contou com a participação de 
profissionais e empresários contábeis, 
além de autoridades locais ligadas à 
classe contábil.

Os participantes assistiram uma 
palestra sobre ‘Empreendedorismo’, 
ministrada por Michel Medeiros, que 
é CEO da Soluti Certificação Digital, da 
e-SEC Soluções em Segurança Digital 
e, ainda, conselheiro de administração 
nas empresas OLTEC e P+.

Na ocasião o presidente do CRCPE, 
contador José Campos, realizou 
também o lançamento da décima 

Presidente do CRCPE apresenta o “Projeto de Patrocínio” e faz lançamento da X CCP.

Alexandre Ramos (gerente Geral da CEF - agência 13 de maio), José Campos (presidente do 
CRCPE) e Macelo Maia (representando a superintendência da CEF).

José Campos fala da importância da X 
CCP para Pernambuco.

Notícias CRC

edição da Convenção dos Contabilistas 
de Pernambuco (X CCP), que será 
realizada pela entidade no mês de 

outubro deste ano e, sem dúvida, irá 
marcar a classe contábil pernambucana 
em 2017.
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Presidente do CRCPE participa de reunião do 
Sistema CFC/CRCs em Brasília (DF)
Os presidentes dos 27 Conselhos 
Regionais de Contabilidade (CRCs) se 
reuniram nos dias 14 e 15 de fevereiro, 

O presidente do CFC, José Martonio 
Alves Coelho, ao fazer a abertura da 
reunião disse que “o Sistema CFC/
CRCs cresceu muito nos últimos anos 
e que a profissão ganhou visibilidade 
pelo trabalho que é realizado em 
prol da classe”. Nesses dois dias, os 
presidentes discutiram vários assuntos 
de interesse da classe, destaque para o 
Planejamento estratégico – renovação 
2018, Governança e Gestão de risco 
que serão incorporados no Sistema 
CFC/CRCs, como ferramenta de 
controle, com o intuito de melhorar a 
qualidade dos serviços.

Segundo a Instrução Normativa 
Conjunta n.° 1 MP/CGU, de 10/5/2016, 
“Gestão de riscos é o processo para 
identificar, avaliar, administrar e 
controlar potenciais eventos ou 
situações, para fornecer razoável 
certeza quanto ao alcance dos 
objetivos da organização”.

De acordo com a mesma instrução, 
“Governança Corporativa é a 
combinação de processos e estruturas 
implantadas pela alta administração 
para informar, dirigir, administrar e 
monitorar as atividades da organização, 
com o intuito de alcançar os seus 
objetivos”.

no Plenário do Conselho Federal 
de Contabilidade (CFC), em Brasília 
(DF), para alinharem as diretrizes 

estratégicas de trabalho para 2017, 
entre eles, o presidente do CRCPE, 
contador José Campos. 

Presidente do CRCPE apresenta 
o ‘Projeto de Patrocínio’ e faz 
lançamento da XCCP.

Em 2016, foi instituído, por meio da 
Portaria CFC n.° 237/16, o Comitê de 
Gestão de Riscos do Conselho Federal 
de Contabilidade, com o objetivo 
de aumentar a eficácia e eficiência 
no desempenho de atividades e a 
consequente redução de riscos nos 
processos.

Além disso, também foram constituídas 
pelas Portarias CFC nº 235 e 234/2016, 
as comissões responsáveis para Gestão 
da Governança Corporativa do CFC 
e para elaboração do Código de Ética 
dos funcionários dos Conselhos de 
Contabilidade; este último, que está em 
audiência pública restrita para análise 
dos funcionários do Sistema CFC/
CRCs, tem o propósito de padronizar as 
regras de conduta e comportamento 
dos funcionários, contribuindo para a 
transparência, lisura e integridade das 
funções desenvolvidas.

Notícias CRC

As vice-presidências de Fiscalização, de 
Controle Interno, de Desenvolvimento 
Operacional, de Política Institucional, 
Administrativa, de Desenvolvimento 
Profissional, de Registro e vice-
presidência Técnica também 
apresentaram projetos e andamentos 
dos trabalhos de cada área.

Fonte: Portal CFC
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Presidentes dos 
CRCs do Nordeste 
definem diretrizes 
do 13º ENECON

Presidente do CRCPE prestigia 
inauguração do NAF na UNINASSAU

CRCPE no lançamento de convênio entre RFB e IRTDPJ

Durante sua passagem por Brasília 
(DF), nos dias 14 e 15 de fevereiro, 
para participar da reunião do 
Sistema CFC/CRCs, o presidente 
do CRCPE, contador José Campos 
participou ainda de uma reunião 
com todos os presidentes 
dos CRCs do Nordeste, onde 
foram definidas as diretrizes da 
organização do 13º Encontro 
Nordestino de Contabilidade 
(ENECON), a ser realizado entre 
os dias 2 e 4 de agosto de 2017, 
no Centro de Convenções de 
Natal (RN). O tema central da 13ª 
edição do ENECON será “Desafios 
da Contabilidade: Compliance, 
Gestão e Inovação”.

O presidente do CRCPE, contador 
José Campos participou, na noite 
de 21 de março, da inauguração do 
‘Núcleo de Apoio Fiscal e Contábil – 
NAF’ da Receita Federal do Brasil.

A inauguração do Projeto ocorreu 
no Centro Universitário Mauricio de 

No dia 28 de março o CRCPE, 
representado pela vice-presidente 
de Administração de Finanças, 
Maria Dorgivânia Arraes Barbará, 
participou do lançamento do 
convênio entre a Receita Federal do 
Brasil (RFB) e o Instituto de Registro 
de Títulos e Documentos e de Pessoa 
Jurídica (IRTDJP).

O evento, que aconteceu no 
auditório da Superintendência 

Nassau (UNINASSAU), no auditório 
Roque de Brito, bairro das Graças, 
em Recife. O encontro contou 
também com a participação de 
auditores, delegados da Receita 
Federal, diretores, coordenadores 
e alunos daquela instituição de 
ensino superior. 

José Campos, presidente do CRCPE, participa da mesa de honra.

Núcleo de Apoio Fiscal e Contábil é inaugurado na UNINASSAU.

Regional da Receita Federal, localizada 
no bairro do Pina, em Recife-PE, 
contou com a participação de 

profissionais da contabilidade, 
empresários e representantes de 
entidades de classe.

Notícias CRC
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CRCPE marcou presença no VII Encontro Luso-
Brasileiro de Contabilidade
O presidente do CRCPE, contador 
José Campos, acompanhado de sua 
vice-presidente de Administração 
e Finanças, Maria Dorgivânia Arraes 
Barbará, representou a classe contábil 
pernambuca na sétima edição 
do Encontro Luso-Brasileiro de 
Contabilidade. O encontro, que objetiva 
troca de conhecimentos contábeis entre 
Brasil e Portugal, foi realizado na cidade 
de Salvador-BA, no dia 31 de março.

Na mesa de abertura do evento, 
estiveram presentes o presidente 
do CRCBA, Antônio Nogueira; 

o representante da Ordem dos 
Contabilistas Certificados de Portugal 
– OTOC, José Carlos Marques; o 

presidente do CFC, José Martônio Alves 
Coelho; o presidente da FBC, Juarez 
Domingues Carneiro; a presidente da 
ABRACICON, Maria Clara Cavalcante 
Bugarim; a coordenadora estadual 
do projeto Mulher Contabilista, 
Maria Constança Carneiro Galvão; 
o presidente da Academia Baiana 
de Ciências Contábeis – ABACICON, 
Adeildo Osório de Oliveira e o 
presidente do IBRACON, Idésio da 
Silva Coelho Junior.

Notícias CRC

Fotografe o QR code e confira os valores na tabela
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CRC responde

O que acontece se ocorrer 
atraso na entrega da 
declaração do IRPF 2017?

Terá de pagar multa. Caso haja imposto 
devido, a multa será de 1% ao mês ou fração 
de atraso, incidente sobre o imposto devido, 
ainda que integralmente pago, observados 
os valores mínimo de R$ 165,74 e máximo 
de 20% do imposto devido. Caso não haja 
imposto devido, a multa é de R$ 165,74.

      Facebook: /crcpernambuco
      Twitter: @CRC_Pernambuco
      Instagram: @CRCPE
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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
José Gonçalves Campos Filho
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
Maria Dorgivânia Arraes Barbará
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

Central de atendimento: 81. 3097 5558 | 81. 3103 4041 e-mail: contato@certipe.com.br 
Encontre o ponto de atendimento mais próximo www.certipe.com.br

CONTADOR,
na CertiPE seu
Certi�cado Digital é grátis!
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