
ATA DA 5ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR 
PÚBLICO, DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESPÍRITO SANTO, 

REALIZADA EM 03 DE JUNHO DE 2016. 
 

Horário: 09:00h.....................................................................................................................  1 
Local: Sede do CRCES, em Vitória-ES................................................................................ 2 
Membros Presentes: Simony Pedrini Nunes Rátis, Ana Paula Newmann Teixeira 3 
Ribeiro, Elizeu Crisostomo de Vargas, Gustavo Bins, Helder Catarino da Silva Tavares, 4 
Nildemar Antonio Botti, Simone Reinholz Velten, Maria Sônia Gasparini Rodrigues, 5 
Tereza Cecilia Bruneli, Warlem Luiz Miranda, ...................................................................... 6 
Justificativas: Janyluce Rezende Gama, Douglas Roriz Caliman, Marcelo Rodrigues da 7 
Rosa, Luiz Antônio Alves,  Luiz Ricardo de Souza Altoé,  Soleane Souza de Oliveira 8 
Viana...................................................................................................................................... 9 
Outras Presenças: Alecsandro Moreira dos Santos, Davis Berger Gobbi (Assistente 10 
Técnico)................................................................................................................................. 11 
ORDEM DO DIA.................................................................................................................... 12 
1 – Comunicado de saída de membro da CCASP: a) A coordenadora Simony Pedrini 13 
comunicou em Assembleia o pedido de saída do Vice - coordenador - Luiz Antônio Alves 14 
por ter assumido cargo no Tribunal de Contas e ter que se ausentar constantemente das 15 
Reuniões da Comissão de Contabilidade Aplicada ao Setor Público do Conselho 16 
Regional de Contabilidade do Espírito Santo desta forma Simony pediu em Assembleia a 17 
eleição de novo Vice de Comissão a ser escolhido pela Comissão de Contabilidade 18 
Publica. Após debate foi indicado Elizeu Crisostomo de Vargas........................................... 19 

2 – E-mail recebido pelo Presidente do Conselho Regional de Contabilidade do 20 
Espírito Santo e pontos a discutir sobre PL 229/2009: a) Comunicado da 21 
coordenadora Simony Pedrini referente a e-mail encaminhado pelo Presidente do 22 
Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo Haroldo Santos Filho. Foi feita 23 
leitura do e-mail falando sobre questionamentos do Projeto Lei 229/2009 realizada pelo 24 
Contador do IBGE do Ceará, entre eles sobre no que tange a contabilidade pública e o 25 
prazo curtíssimo do encerramento dos balanços.  b) Membro Elizeu declarou que já teria 26 
saído parecer do Projeto Lei nº 229/2009 do Senador Ricardo de Rezende Ferraço e 27 
relatou que em conversa com Presidente do Conselho Regional de Contabilidade do ES, 28 
através de contato telefônico diretamente de Brasília, sobre a preocupação do CFC sobre 29 
a competência para editar normas. Com o PL 229/2009, tal competência ficaria sobre a 30 
responsabilidade do STN. Simony declara que as normas deveriam ficar com CFC e STN 31 
deveriam ficar com as práticas contábeis e fiscais, enquanto que as Normas Contábeis 32 
com o CFC. Registra também a existência de conflitos sobre LRF gerado pela falta de 33 
conciliação entre STN e Normas Contábeis, um membro citou também sobre Sistema de 34 
Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação - SIOPES declarando que “o 35 
contador reflete o que acontece” e declara que o SIOPES entra em conflito com as 36 
Normas muitas vezes não permitindo registrar o que aconteceu realmente por causa da 37 
parametrização do sistema e exigências decorrentes das restrições e limitações da STN. 38 
Simone declara que GTCON não esta muito aberto a representatividade do CFC, citando 39 
como exemplo conflitos institucionais. Tereza declara que o ideal seria o CFC juntamente 40 
com o STN tentarem conciliar as decisões e faz um breve histórico dos conflitos 41 
declarando que começaram em 2008 e cita a Resolução 750 a qual trata dos princípios 42 
contábeis o qual é um dos pontos de divergência. c) Relembram que PL 229/2009 sugere 43 
sobre fechamento da contabilidade no segundo dia útil e colocam a impossibilidade disto. 44 
d)Simony declara sobre a inexistência da nota de reserva, e) Outro membro cita sobre 45 
vicio administrativo de fundir a fase de liquidação e a fase de pagamento em único ato, 46 
Tereza relata que a 4.320 não permite isto e que primeiro deve acontecer a liquidação e 47 
depois o pagamento. Conforme Art. 51 da Lei 4.320/64, a receita tem que estar orçada 48 
para suprir o pagamento, membro lembra sobre na prática existem notas fiscais que 49 
chegam para liquidar e pagar no mesmo dia, Simony recorda sobre os conflitos de 4320 50 
com o PL 229 e fala sobre a necessidade do pré empenho, declarando que para 51 
viabilização do controle, existindo o pré empenho não haverá problema na emissão do 52 
empenho pois, se não existe orçamento não devera existir a licitação, f) Em virtude dos 53 
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vários pontos a serem discutidos sobre o tema decidiram que na próxima reunião será 54 
solicitado a disponibilidade do projetor para visualização dos ponto referentes ao Projeto 55 
Lei 229/2009 e abertura de discussão. 56 

3 – Evento do CRCES em agosto de 2016: Simone fala sobre o evento de agosto e 57 
declara que os temas enviados a comissão não estavam muito de acordo com os 58 
sugeridos, os quais não seguiram as sugestões da comissão os quais será recolocados 59 
em ata; 60 

4 – Evento de repercussão nacional para contabilidade publica em 2017: A Simone 61 
fala sobre a disponibilidade da FUCAPE para fazer o evento no ES de repercussão 62 
nacional para contabilidade pública e cita que a FUCAPE questionou sobre o interesse do 63 
CFC em participar. Diz que um dos pontos colocado pelo CFC seria o auditório para mais 64 
de 300 pessoas, alguns membro que estudam em outras instituições declaram que a 65 
FUCAPE não tem auditório deste porte. Tereza comunica sobre os espaços da UFES, 66 
incluindo o CCJE, teria este espaço. Um membro cita sobre a participação de estudantes 67 
e Simony declara que a visão do evento é de âmbito profissional e não acadêmico; 68 

5 – Criação de Forum de Contabilidade Publica: Alecssandro sugere a criação do 69 
fórum estadual de contabilidade pública, Simone fala que a ideia é excelente, mas tem 70 
que ter alguém que tome iniciativa para montar isto e tenha tempo disponível para agir 71 
com empenho para criação de artigos e não deixar o projeto esmorecer. Simony sugere 72 
que seja nos mesmos dias das Reuniões da Comissão de Contabilidade Aplicada ao 73 
Setor Público do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo. Ficaram 74 
responsáveis pelo fórum Elder, Alecsandro e Gustavo. Os quais, a partir da próxima 75 
reunião, terão que apresentar proposta de criação. Simone sugere visualização do site de 76 
Santa Catarina espaço sobre contabilidade publica;  77 

6 – Alteração do Regimento Interno de Contabilidade Publica: Simony e Simone 78 
falam sobre alteração do Regimento Interno de Contabilidade Pública com relação a data 79 
da reunião ordinária, passando da primeira quarta-feira para primeira sexta-feira do mês, 80 
sendo aprovado por unanimidade dos presentes; 81 

7 – Apresentação de Alecssandro: Elizeu sugere que Alecsandro Moreira dos Santos, 82 
da prefeitura de Vitoria, faça uma apresentação formal da sua ideia para Comissão. 83 

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 11 horas e 84 
nove minutos, sendo lavrada a presente ata, que depois de lida e discutida, deverá ser 85 
aprovada na próxima reunião e encaminhada ao Setor de Desenvolvimento Profissional. 86 
Visto: 87 

 
 
 

Simony Pedrini Nunes Rátis 
Coordenadora 

  

ANA PAULA NEWMANN TEIXEIRA RIBEIRO SIMONE REINHOLZ VELTEN 

Membro Membro 

NILDEMAR ANTONIO BOTTI WARLEM LUIZ MIRANDA 

Membro Membro 
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ELIZEU CRISOSTOMO DE VARGAS TEREZA CECILIA BRUNELI 

Membro Membro 

GUSTAVO BINS MARIA SONIA GASPARINI RODRIGUES 

Membro Membro 

HELDER CATARINO DA SILVA TAVARES ALECSANDRO MOREIRA DOS SANTOS 

Membro Membro 

 
 

  

 
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

  
 

 

 


