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ATA DA 1621ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESPÍRITO 1 
SANTO, REALIZADA EM 17 DE DEZEMBRO DE 2020. 2 
Início: 14 horas ........................................................................................................................................ 3 
Conselheiros presentes: Contadores: Carla Cristina Tasso, Ana Rita Nico Hartuique, Carlos Darlan 4 
Patil e Reinaldo Marques, de forma presencial, e Gustavo da Silva Miranda, Mário Zan Barros, 5 
Maurílio Correia Santana, Miguel dos Santos Costa, Mônica Fernanda Santos Porto Pires, Paula 6 
Nazareth Koehler, Roberto Schulze, Tamires Endringer Zorzal e Walterleno Maifrede Noronha, de 7 
forma “online”, e os Técnicos em Contabilidade: Clair Martins da Silva, de forma “online” e Rodrigo 8 
Sangali, de forma presencial..................................................................................................................... 9 
Ausência justificada: Raquel Cristina Nicolau Barbosa, Roney Guimarães Pereira, Simony Pedrini 10 
Nunes Rátis ............................................................................................................................................... 11 
Ausência não justificada: não houve ocorrência. .................................................................................... 12 
Outras presenças: Sr. Edmar Moreira Camata, Secretário de Estado de Controle e Transparência; 13 
Contador Haroldo Santos Filho, Conselheiro do CFC; Contador Bruno Brunoro, Presidente da 14 
Associação dos Contabilistas de Vitória - ACV; Contadora Letícia de Lurdes Soares Bastos, Delegada 15 
de São Mateus e Jorge Tadeu Laranja, Diretor Executivo do CRCES ........................................................ 16 
I – MENSAGEM DO DIA: não houve. II – AUSÊNCIAS: a Presidente, Carla Cristina Tasso, informou a 17 
ausência justificada dos Conselheiros Efetivos, Contadores Raquel Cristina Nicolau Barbosa, Roney 18 
Guimarães Pereira, Simony Pedrini Nunes Rátis, que serão substituídos pelos Conselheiros Suplentes, 19 
Maurílio Correia Santana, Tamires Endringer Zorzal e Walterleno Maifrede Noronha, 20 
respectivamente. III – PROJETO MÃOS DADAS: informou que esta é a quinta Sessão Plenária 21 
transmitida ao vivo pelo canal do CRCES no “YouTube” e que estará aberto um “Chat” para quem 22 
desejar fazer alguma pergunta, sendo que a reunião será mista, ou seja, presencial e por 23 
videoconferência, através da ferramenta “Zoom”. Dando continuidade ao Projeto Mãos Dadas, a 24 
Presidente, Carla Cristina Tasso, convidou o Secretário de Estado de Controle e Transparência do 25 
Espírito Santo, Edmar Moreira Camata, para fazer uso da palavra e compartilhar experiência e 26 
informações pertinentes à sua Pasta. 3.1 – O Secretário de Controle e Transparência do Estado do 27 
Espírito Santo, Edmar Moreira Camata, após cumprimentar a todos, falou que o Espírito Santo, 28 
assim como os demais Estados, passa por momentos inimagináveis, mas tem procurado dia a dia, 29 
enquanto Poder Público, guiar os cidadãos em busca de soluções que entendemos serem as 30 
melhores. Informou que a Secretaria de Controle e Transparência, que é responsável pelo Controle 31 
Interno do Estado, foi responsável neste ano por acompanhar ao máximo as aquisições emergenciais 32 
realizadas em razão da pandemia da Covid-19, o que representou um enorme desafio. Ressaltou que 33 
o Estado do Espírito Santo não foi objeto de denúncias, pelo contrário, foi um dos Estados que teve o 34 
melhor custo na aquisição de respiradores. Que foi um Estado que não se guiou pela contratação de 35 
hospitais de campanha como ma maioria dos Estados, que construíram superestruturas a um custo 36 
muito alto, que na maioria das vezes não teve nem atendimento de UTI, e o que é pior, já foram 37 
desmontados. Relatou que agora muitos Estados não sabem o que fazer, pois não construíram leitos 38 
próprios, enquanto o Espírito Santo está com o legado da ampliação do número de leitos. Comentou 39 
que o Controle Interno enfrentou vários desafios, até mesmo o de definir qual sua missão em 40 
período de pandemia, especialmente em relação à categoria de Auditores que contempla vários 41 
profissionais da área de contabilidade. Ressaltou que tanto o Governador quanto o Secretariado 42 
optaram por decisões colegiadas, dialogadas com a sociedade. Lembrou que dentre os grandes 43 
desafios destacam-se, na Transparência, dar visibilidade a dados relativos à saúde, e no Controle 44 
Interno, garantir que os gestores utilizassem as melhores práticas em compras públicas sem 45 
prejudicar a agilidade necessária para o enfrentamento à Covid-19. Disse que as compras em caráter 46 
emergencial foram permitidas, porém os auditores debruçavam-se imediatamente na análise de 47 
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todo o processo de compra. Informou que em março de 2020 o Espírito Santo foi anfitrião da 34º 48 
Reunião Técnica do Conselho Nacional de controle Interno - CONACI, bem como realizou o “I 49 
Seminário Controle Interno para uma Governança Anti Corrupção”. Informou ainda que a Secretaria 50 
de Controle e Transparência - SECONT participou da criação e apoiou a estruturação do Fórum 51 
Estadual de Controle Interno - FECONTES que reuniu os Controladores Municipais de todo o Estado 52 
possibilitando um maior diálogo. Informou que a SECONT reduziu em 35% os gastos, realizando 53 
revisão de valores dos contratos, promovendo o trabalho remoto e digitalizando processos, além de 54 
ter registrado uma queda nos gastos envio de correspondências, impressão e reprografia, passagens 55 
aéreas e combustíveis, dentre outros. Disse que o Espírito Santo é referência no País em 56 
transparência nos dados sobre Covid-19 e encontra-se em 1º lugar, alcançando a nota máxima nos 57 
dois rankings nacionais que medem a eficiência de entes públicos em fornecer informações sobre a 58 
pandemia à população. Falou que a experiência mostra que países que investiram em transparência 59 
dos dados da área da saúde conseguiram maior entrosamento com as áreas técnicas e maior diálogo 60 
com as áreas científicas, ouviram a sociedade e permitiram que gestores tomassem decisões de 61 
forma mais rápida. Relatou que é isso que o Estado do Espírito Santo está vivenciando. Que a partir 62 
do “Painel Covid” com todas as informações em tempo quase real, o gestor pode adotar ações mais 63 
rápidas e/ou rígidas considerando as peculiaridades de cada Município. Disse ainda que o “Painel 64 
Covid Federal” está atualizado somente até outubro o que dificulta a tomada de decisões, 65 
especialmente em relação à compra da vacina que é tão relevante gera muita ansiedade nas pessoas. 66 
Falou sobre a transparência das compras emergenciais com todos os contratos digitalizados, inclusive 67 
aditivos, informando onde os serviços ou produtos serão entregues, o que permite ao cidadão 68 
acompanhar o que está acontecendo e ao Ministério Público fazer seu trabalho em tempo real e que 69 
isso é um avanço em transparência que precisa ser consolidados. Relatou que o Painel 70 
Covid/Contratos/Execução de Despesas foi montado sem custos adicionais utilizando a mão de obra 71 
interna e licenças de “softweres” que já existiam. Informou que a transparência dos dados do Diário 72 
Oficial aumentou e a cada dia é mais filtrável, comparável e editável, inclusive por robôs que podem 73 
ler as informações públicas e comparar de forma automatizada. Disse que a SECONT, considerando 74 
que a Assembleia Legislativa aprovou uma Lei que prevê multa para compartilhamento de “fake 75 
news”, ganhou uma atribuição a mais durante a pandemia passando a receber as denúncias a elas 76 
referentes.  Informou que a SECONT passou a ter uma padronização de dados e a Ouvidoria passou a 77 
monitorar, não apenas o tempo de resposta ao cidadão, mas também a qualidade da informação que 78 
é prestada. Relatou ainda que o avanço no atendimento à Lei de Acesso à Informação - LAI evoluiu de 79 
46,9%, em 2017 para 98,1%, em 2020 e que a transparência passiva, que se constitui em o Poder 80 
Público fornecer informações mediante solicitações e pedidos realizados pela sociedade civil, 81 
empresas ou qualquer cidadão, passou de 22 Órgãos em 2019 para 40 Órgãos em 2020, sendo que 82 
atualmente qualquer cidadão que busca informações é atendido com 6 dias a menos em comparação 83 
a 2019. Acrescentou que a Lei estabelece o prazo de 30 dias para resposta, mas o Estado do Espírito 84 
Santo, que em 2019 respondia em 18 dias, atualmente responde em 12 dias. Também informou que 85 
o Portal de Transparência registrou a média de 39 mil visitantes por mês e de 841 mil páginas 86 
acessadas. Salientou que a SECONT trabalhou junto com a Controladoria Geral da União para 87 
orientar as aquisições e contratações emergenciais com a disponibilização de guia orientativo, 88 
fluxograma para as aquisições, “check list” para compras e contratações, matriz de verificação de 89 
risco, modelo de normatização e guia para suspensões e alterações contratuais. Salientou ainda que 90 
a SECONT se pronunciou em manifestações relativas a despesas superiores a R$ 5 bilhões neste ano 91 
de 2020, valor extremamente alto em face da quantidade de aquisições feitas especialmente na 92 
saúde, não tendo sido verificados maiores problemas. Informou que a regulamentação da celebração 93 
de acordos de leniência representou mais um importante instrumento para o combate à corrupção 94 
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no Estado, assim como a definição de critérios para avaliação de programas de integridade das 95 
empresas. Relatou ainda que a “expertise” do Espírito Santo na aplicação da Lei Anticorrupção fez 96 
com que a SECONT fosse escolhida para pontuar os conteúdos referentes ao tema 97 
“Responsabilização Administrativa e Lei Anticorrupção” no Banco do Conhecimento do Conselho 98 
Nacional de Controle Interno - CONACI, repositório digital que reunirá trabalhos produzidos pelas 99 
Controladorias da União, dos Estados e dos Municípios. Destacou que foram observados avanços na 100 
implementação de programas de integridade e que a Corregedoria investiu em modernização e na 101 
padronização de processos e procedimentos, com o objetivo de ganhar agilidade e diminuir os custos 102 
de apuração em sindicâncias e Processos Administrativos Disciplinares - PADs. Finalizou 103 
parabenizando o CRCES pela implementação do Projeto Mãos Dadas. Na oportunidade a Presidente, 104 
Carla Cristina Tasso, informou que o CRCES vai trabalhar junto às prefeituras a utilização do Relato 105 
Integrado por meio da Comissão de Contabilidade Pública e indagou se a SECONT pretende trabalhar 106 
com o esse instrumento, tendo o Secretário, Edmar Moreira Camata, sugerido que o CRCES abrisse 107 
uma linha de discussão sobre o assunto envolvendo também o Secretário de Fazenda do Estado do 108 
Espírito Santo, Rogélio Pegoretti Caetano Amorim, e talvez até mesmo a Federação de Controle 109 
Interno dos Municípios. Apontou ainda que o Estado do Espírito Santo o Santo vai passar a usar parte 110 
do recurso dos “hoyalties” para investimento em empresas privadas. A Presidente, Carla Cristina 111 
Tasso, agradeceu a participação do Secretário Edmar Moreira Camata, registrando que o objetivo do 112 
Projeto Mãos Dadas é conhecer as experiências de outros Regionais do Sistema CFC/CRCs, dos 113 
Órgãos Públicos e Instituições afins. Lembrou que o Estado do Espírito Santo está em primeiro lugar 114 
em reinvestimento no Brasil, sendo que 9% da receita foi investido em obras e reformas. O 115 
Conselheiro do CFC, Contador Haroldo Santos Filho, registrou que o Espírito Santo é sempre citado 116 
pelo CFC como destaque em razão do bom trabalho da SECONT, oportunidade em que parabenizou o 117 
Secretário Edmar Moreira Camata. IV – EXPEDIENTE: 4.1 – Correspondências: a Presidente, Carla 118 
Cristina Tasso, informou que o Relatório de Correspondências foi encaminhado previamente aos 119 
Conselheiros e encontra-se à disposição para vista de quaisquer documentos. 4.2 – Representações: 120 
a Presidente, Carla Cristina Tasso, informou que o Relatório de Representações foi encaminhado aos 121 
Conselheiros e Delegados. 4.3 – Contratações em Geral – a Presidente, Carla Cristina Tasso, 122 
apresentou um panorama geral sobre as licitações que se encontram em andamento, previstas para 123 
serem concluídas ainda em 2020 e emprenhadas em 2021, a saber: a) instalação de papel de parede 124 
nas salas do Plenário, salão de trabalho, sala de EaD, salas de treinamento, sala de reunião e sala do 125 
Conselho Diretor – pregão realizado estando na fase recursal; b) contratação de plano de saúde para 126 
os funcionários do CRCES – sessão de disputa reagendada para o dia 18/12/2020; c) contratação de 127 
elaboração dos projetos e fiscalização da reforma do auditório e construção da área de vivência do 128 
CRCES – sessão de disputa agendada para o dia 18/01/2021; d) contratação de empresa para 129 
realização das atividades operacionais relativas à Contabilidade e ao Departamento de Pessoal do 130 
CRCES – fase de instrução processual; e) contratação de Sistema de Gestão Integrada – fase de 131 
análise e parecer jurídico; f) contratação de limpeza dos vidros e reforma da fachada da sede do 132 
CRCES – fase de instrução processual e consulta orçamentária; g) leilão da sala no Ed. Navemar de 133 
propriedade do CRCES – aguardando autorização do CFC para realização do leilão; h) contratação de 134 
licenciamento para Sistema de Hiperconvergência – fase de cotação de preços e consulta 135 
orçamentária. A Presidente, Carla Cristina Tasso, mencionou ainda os processos licitatórios previstos 136 
para serem iniciados e concluídos em 2021, a saber: a) implantação de Sistema de Qualidade ISO; b) 137 
aquisição de equipamentos de áudio e vídeo; c) aquisição de persianas com instalação; d) Instalação 138 
de isolamento acústico; e) contratação de software para permissão de acesso móvel seguro; f) 139 
aquisição de equipamentos de informática; g) contratação dos serviços de reforma do auditório e 140 
construção da área de vivência do CRCES; h) aquisição de cadeiras para o auditório. 4.4 – Convênio 141 
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com a SEJUS: a Presidente, Carla Cristina Tasso, informou no dia 24 de novembro, dois apenados 142 
iniciaram suas atividades neste CRCES executando serviços de limpeza, conservação e manutenção. 143 
4.5 – Leilão da sala do Ed. Navemar: a Presidente, Carla Cristina Tasso, informou que a taxa cobrada 144 
pelo CREA-ES para emissão da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica - ART relativa à 145 
avaliação do imóvel foi paga e o Laudo de Avaliação concluído, tendo o valor do imóvel girado em 146 
torno de R$ 80.000,00. Que o processo encontra-se na fase de elaboração do Edital e aguardando 147 
autorização do CFC, que já foi oficiado, para a realização do leilão, em atendimento ao Regulamento 148 
do Sistema CFC/CRCs. 4.6 – Setor Jurídico: a Presidente, Carla Cristina Tasso, informou que no mês 149 
de novembro ocorreram 13 Acordos Judiciais que representaram uma movimentação de R$ 150 
43.570,97 e dividiram-se em: 3 quitações à vista, num total de R$ 6.064,57; 6 parcelamentos 151 
judiciais, num montante de R$ 28.189,80; e 4 reparcelamentos judiciais, que totalizam R$ 9.316,60. 152 
Acrescentou que mais 4 Acordos Judiciais de parcelamento foram quitados, perfazendo um valor 153 
total de R$ 11.086,46. 4.7 – Apresentação do resumo das atividades dos setores por Vice-154 
Presidência: a) A Presidente, Carla Cristina Tasso, em face da ausência justificada do Vice-Presidente 155 
Roney Guimarães Pereira, apresentou os dados da Câmara de Administração e Finanças. Informou 156 
que 73% das receitas foram provenientes de contribuições de profissionais e organizações contábeis, 157 
16% de auxílios do CFC, 6% de juros e multas; que o total geral de despesas no exercício, escrituradas 158 
até 14 de dezembro, foi de R$ 6.864.146,89, sendo que foi feito um investimento de mais de R$ 2 159 
milhões e a despesa com pessoal e encargos foi de R$ 2,7 milhões; que a cota parte do CFC 160 
correspondeu a 16,85% do total arrecadado, as despesas com serviços alcançaram 10,23% e 161 
restituições judiciais e material de consumo representou menos de 1% cada. Avaliou que se não 162 
tivesse ocorrido a pandemia da Covid-19 seria o ano de maior arrecadação do CRCES, ultrapassando 163 
a marca de R$ 7 milhões, mas espera que com o envolvimento de todos, somado às campanhas, 164 
2021 supere esse valor. Informou que a inadimplência de profissionais e de organizações contábeis a 165 
apurada até novembro de 2020, registrou 26,86% e 8,27%, respectivamente. Salientou que os 166 
créditos a receber do exercício totalizam R$ 1,11 milhão de anuidades, R$ 109 mil de juros/ encargos 167 
e R$ 47 mil de multas por infração, sendo que dos créditos a receber no curto prazo dos exercícios 168 
anteriores a maior fatia refere-se a anuidades correspondendo a 35,85%, bem como que os débitos 169 
parcelados equivalem a 39,83%. Ressaltou que dos créditos a receber a longo prazo a maior parte 170 
refere-se a débitos em execução que representam 85,78%. Informou ainda que dentre as inovações 171 
realizadas ou em andamento destaca-se a mudança das contas bancárias da Caixa Econômica Federal 172 
pra o Banco do Brasil, representando redução de custo, agilidade nas operações e substituição de 173 
processos manuais por tecnológicos e o Portal de Assinaturas de documentos contábeis que está em 174 
teste e entrará em funcionamento a partir de 4 de janeiro de 2020. Relatou ainda que eliminou as 175 
capas de processos de despesas e mudou a metodologia de arquivamento de processos que era por 176 
data de pagamento, passando a ser por favorecido e estabeleceu que a inserção das Certidões de 177 
Regularidade vencidas no processo seja feita somente no momento do pagamento. Ressaltou ainda 178 
que foram apontados como pontos fortes a ação de eliminação do custo com capa de processo, a 179 
eliminação do uso de etiquetas, eliminação de 95% das caixas de arquivo e, consequentemente, de 180 
espaço físico, redução do número de impressões e facilitação no atendimento à Auditoria Interna e 181 
Externa. Por fim informou que nas reuniões da Câmara de Administração e Finanças foram 182 
apreciados 42 processos (isenção e remissão), sendo 29 deferidos, 12 deferidos parcialmente e 1 183 
indeferido. b) A Vice-Presidente de Desenvolvimento Profissional, Contadora Ana Rita Nico 184 
Hartuique, expôs que o Setor de Desenvolvimento Profissional utilizou R$ 96 mil dos R$ 200 mil 185 
previstos para custeio dos cursos e eventos devido à realização dos eventos de forma virtual em 186 
substituição à presencial. Relatou que no Programa de Educação Continuada ofereceu 26 cursos 187 
credenciados num total de 202 pontos e mais 14 cursos credenciados pelo CRCES que totalizaram 31 188 
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pontos. Acrescentou que em relação às Comissões foram realizadas 20 reuniões das 33 previstas, 189 
destacando que a Comissão de Educação Continuada realizou o evento “Auditoria em Foco”, com 10 190 
pontos para o EPC; que a Comissão Mulher Profissional da Contabilidade representou o CRCES no 191 
Conselho Estadual da Mulher - CEDIME e no Conselho da Mulher no Município da Serra - COMMUS; 192 
que a Comissão de Jovens Lideranças participou do Projeto “Conhecer para Evoluir” e, juntamente, 193 
os componentes do Programa de Voluntariado da Classe Contábil - PVCC levaram orientações aos 194 
profissionais do Município de Iconha à época da chuvas que assolaram os municípios do Sul, além do 195 
desenvolvimento campanha de incentivo a doação de sangue. Informou ainda que por meio do 196 
Projeto “Conhecer para Evoluir” foram realizadas 10 palestras dirigidas aos estudantes de Ciências 197 
Contábeis. Comunicou que o planejamento para 2021 já foi aprovado, apresentou a agenda de 198 
cursos confirmados para o período de janeiro à junho de 2021, bem como um vídeo com as 199 
realizações do Setor em 2020, o que será disponibilizado nas redes sociais. Agradeceu à Presidente, 200 
Carla Cristina Tasso, pela grande colaboração prestada ao Setor e desejou a todos um feliz Natal e 201 
próspero ano novo. Na oportunidade a Presidente, Carla Cristina Tasso, ressaltou o crescimento de 202 
acessos às mídias do CRCES e a humanização do Setor de Comunicação. c) Vice-Presidente de 203 
Fiscalização, Ética e Disciplina, Contador Reinaldo Marques, apresentou o Projeto 2001, que se 204 
refere à “Fiscalização das Organizações Contábeis e dos Profissionais de Contabilidade” e cuja meta 205 
foi integralmente cumprida, inclusive apresentou resultados acima da meta. Informou que neste ano 206 
foram fiscalizados aqueles profissionais que nunca haviam sido fiscalizados ou sofreram fiscalização a 207 
mais de 5 anos e possuíam 2 (dois) clientes sob sua responsabilidade técnica, bem como as 208 
Organizações Contábeis registradas em 2020 cujos sócios nunca foram fiscalizados. Informou que 209 
também sofreram fiscalização aqueles que restabeleceram seus registros em 2020 e possuem no 210 
mínimo 2 (dois) clientes sob sua responsabilidade técnica, segundo relação disponibilizada pela 211 
Secretaria Estadual de Fazenda - SEFAZ. Em relação ao Projeto 2002, que se refere à “Fiscalização das 212 
Empresas Não Contábeis”, tais como: empresas comerciais, prestadoras de serviços ou industriais, 213 
entidades sem fins lucrativos, órgãos públicos, cooperativas, entidades desportivas, entidades 214 
fechadas de previdência complementar, instituições financeiras, informou que a meta foi alcançada, 215 
sempre observando o percentual mínimo de 20% no interior do Estado. Relatou que outras ações 216 
desenvolvidas pelo Setor, tais como: análise da relação disponibilizada pelo CFC relativa à 217 
Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE de atividades de contabilidade e de 218 
atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária, análise dos pedidos de baixa deferidos pelo 219 
Setor de Registro, de baixas ou alterações de MEI registrados no CRCES, fiscalização da relação 220 
disponibilizada pela Receita Federal do Brasil - RFB de empresas que possuem atividade de 221 
contabilidade sem registro no CRCES, análise do Portal de Transparência dos Órgãos Públicos visando 222 
a identificar profissionais sem registro, notificando-os a regularizarem a situação, análise da relação 223 
emitida com base no Convênio firmado com a Junta Comercial do Estado do Espírito Santo - JUCEES 224 
dos profissionais responsáveis pelas empresas.  Ressaltou ainda que as denúncias foram divididas em 225 
três categorias: denúncia propriamente dita, comunicação de irregularidade e representação, de 226 
acordo com as alterações na Resolução CFC nº 1309/2010. Comunicou que firmou Convênio de 227 
Cooperação Técnica com a Junta Comercial do Estado do Espírito Santo - JUCEES, Acordo de 228 
Cooperação Técnica com a Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ; Acordo de Cooperação Técnica 229 
com as Prefeituras Municipais de Domingos Martins, sendo que os Acordos de Cooperação Técnica 230 
coma as Prefeituras Municipais de Vila Velha, Vitória e Viana ainda não foram concluídos. Relatou 231 
que de janeiro a novembro de 2020 foram emitidos 362 autos de infração, formalizadas para 232 
sindicância 53 denúncias, distribuídos para julgamento dos Conselheiros 257, julgados 190 processos, 233 
pautados para dezembro 68 na Câmara de Ética e Disciplina, 04 na Câmara de Fiscalização e 08 no 234 
Tribunal de Ética e Disciplina. Demonstrou, segundo mapa das ações, que 40% das infrações refere-235 
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se à atuação de organizações contábeis sem o registro. Comentou ainda que caiu bastante, na faixa 236 
de 10% a 11%, a incidência infrações relacionadas à falta de escrituração e de contratos. Agradeceu à 237 
equipe que embora com a redução do quadro de funcionários atuou muito para cumprir as metas 238 
estabelecidas para 2020, bem como agradeceu aos Conselheiros que compõem a Câmara de 239 
Fiscalização pela dedicação e, por fim, desejou feliz Natal e próspero ano novo a todos. d) O Vice-240 
Presidente de Registro, Contador Carlos Darlan Patil, inicialmente agradeceu à a equipe e aos 241 
Conselheiros pela dedicação. Relatou que neste ano atípico não foi possível fazer tudo que 242 
gostariam, mas fizeram o que foi possível. Apresentou o novo modelo da Carteira de Identidade 243 
Profissional e informou que a meta prevista era de registrar 287 profissionais, mas atingiu 376 novos 244 
registro, alcançado um desempenho de 131%. Falou que em relação às organizações contábeis a 245 
previsão era de 69 novos registros, tendo atingido 142, alcançando um desempenho de 205,8%. 246 
Informou que o índice de evolução de registro previsto para 0,1 ficou em -0,88, entretanto, em face 247 
da situação atípica de 2020 esse dado é irrelevante. Ressaltou que de 93 processos de registros 248 
foram julgados 87 no prazo, isto porque durante as chuvas que atingiram o Espírito Santo no início 249 
do ano, atrapalharam o trabalho de alguns Conselheiro que precisaram dar apoio aos profissionais 250 
localizados nas regiões mais atingidas pelas enchentes. Finalizou desejando um feliz Natal e que em 251 
2021 não falte esperança para todos. e) O Vice-Presidente de Política Institucional, Contador 252 
Roberto Schulze, disse que a Vice-Presidência de Política Institucional foi criada ano passado, que 253 
2020 foi seu primeiro ano de atuação e que em razão da pandemia da Covid-19 e do final de ano ter 254 
coincidindo com o período eleitoral, o que restringiu algumas ações, até para evitar qualquer 255 
vinculação de caráter político, não conseguiu realizar tudo que havia planejado, embora muita coisa 256 
tenha sido feita. Seguindo, citou as principais ações, a saber: em fevereiro realizou visita institucional 257 
ao Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, 258 
Informações e Pesquisas do Estado do Espírito Santo - SESCON-ES para apresentar a nova diretoria 259 
do CRCES e aumentar a parceria entre as Instituições; participou da reunião do Conselho Temático 260 
das Micro e Pequenas Empresas - COMPEM para propor ações dos Sindicatos e da Federação das 261 
Indústrias do Estado do Espírito Santo - FINDES em benefício das Micro e Pequenas Empresas; 262 
realizou visita institucional ao Conselho Regional de Administração - CRA para apresentar a nova 263 
diretoria do CRCES; realizou visita ao Vice-Prefeito de Vitória, Sérgio de Sá Freitas, objetivando a 264 
criação de condições para agilização da liberação dos recursos dos Fundos da Criança e do Idoso; 265 
participou de reunião ordinária do Fórum de Conselhos Profissionais do Espírito Santo - Fórum-ES 266 
para discutir assuntos relacionados aos interesses comuns dos Conselhos; em março representou o 267 
CRCES na Colação de Grau das Faculdades FAESA e FASERRA; participou do Programa “Desafios” com 268 
Ely Blunck, falando da destinação de Imposto de Renda ao Fundo para Infância e Adolescência - FIA; 269 
representou o CRCES na apresentação da Lei de Incentivo à Doação para Entidades do 3º Setor com o 270 
lançamento da Nota Fiscal Capixaba, no Palácio Anchieta, com a presença do Governador José 271 
Renato Casagrande; trabalhou junto à bancada do Espírito Santo na Câmara de Deputados e no 272 
Senado Federal buscando sensibilizá-los sobre a necessidade de prorrogação dos prazos das 273 
obrigações acessórias e pagamentos de tributos; em abril participou juntamente com a Federação 274 
das Fundações e Associações do Espírito Santo - FUNDAES e a Receita Federal da discussão sobre os 275 
valores de destinações de parte do Imposto de Renda ao Fundo para Infância e Adolescência - FIA e a 276 
outros Fundos visando a possibilitar a realização de campanhas para sensibilização dos contribuintes 277 
neste período de importo de renda; participou juntamente com a Federação das Fundações e 278 
Associações do Espírito Santo - FUNDAES, a Rede Pocante e outras Instituições de discussão sobre os 279 
problemas vividos pelas associações e fundações neste tempo de pandemia, visando a encontrar 280 
soluções para os diversos problemas através da troca de experiências entre as entidades; em maio 281 
trabalhou junto aos Deputados Federais e Senadores, para sensibilizá-los quanto à inclusão das 282 
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associações e fundações na MP 931/2020; participou de reunião com o Ministério Público do 283 
Trabalho, juntamente com a Associação dos Contabilistas do Sul do Estado do Espírito Santo - 284 
ASCOSUL, Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo - 285 
ADERES, Banco do Estado do Espírito Santo - BANESTES e outros, para discutir entraves que as 286 
empresas estavam tendo para ter acesso a financiamentos bancários; participou de reunião com a 287 
Câmara dos Dirigentes Lojistas de Vitória - CDL para informar aos associados como o contador pode 288 
ajudar as empresas neste momento e apresentar as ferramentas disponíveis para minimizar os 289 
impactos da crise causada pela pandemia; em junho participou da reunião do Conselho Temático das 290 
Micro e Pequenas Empresas - COMPEM em que fizeram análise da situação econômica das indústrias 291 
neste momento de crise e discutiram soluções para os problemas enfrentados; participou da reunião 292 
bimensal do Fórum de Conselhos Profissionais do Espírito Santo - Fórum-ES para trocar experiências 293 
sobre as ações de cada Conselho neste tempo de pandemia e socializar os assuntos em pauta no 294 
Legislativo Federal e Supremo Tribunal Federal - STF; em julho trabalhou junto aos Deputados 295 
Estaduais com o objetivo de sensibilizá-los sobre a importância do Projeto de Lei 383/2020; em 296 
agosto representou o CRCES na Cerimônia Virtual de Colação de Grau da Faculdade UNESC/Serra e 297 
UNESC/Colatina; visitou a Associação dos Profissionais de Contabilidade de Colatina APROC e o Clube 298 
dos Profissionais de Contabilidade de Colatina - CPCC, juntamente com o Vice-Presidente de Registro, 299 
Carlos Darlan Patil, para avaliar possibilidade de parcerias que beneficiam os profissionais de 300 
contabilidade em Colatina; em setembro participou de nova reunião do Conselho Temático das 301 
Micro e Pequenas Empresas - COMPEM para apresentação do planejamento estratégico do referido 302 
Conselho; visitou o Deputado estadual Luciano Manoel Machado, Presidente da Frente Parlamentar 303 
da Micro e Pequena Empresa, para estreitar o relacionamento com a Assembleia Legislativa do 304 
Espírito Santo - ALES, colocando o CRCES à disposição para as discussões de assuntos inerentes à 305 
atividade contábil, com uma promessa de cadeira na Frente Parlamentar; reuniu-se com a Receita 306 
Federal, Federação das Fundações e Associações do Espírito Santo - FUNDAES e Fundação Instituto 307 
Capixaba de Pesquisas em Contabilidade, Economia e Finanças - FUCAPE Business School para 308 
avaliação de dados sobre incentivos fiscais ao Fundo para Infância e Adolescência - FIA, ao Fundo do 309 
Idoso e outros e discutir ações que podem ser desenvolvidas com base nos números levantados e 310 
disponibilizados pela Receita Federal do Brasil; representou o CRCES na Cerimônia virtual em 311 
comemoração ao Dia da Árvore, com a presença do Governador José Renato Casagrande e outras 312 
autoridades; visitou o Deputado Estadual Dary Alves Pagung, Presidente da Comissão de Defesa do 313 
Consumidor e do Contribuinte e líder do Governo na Assembleia Legislativa - ALES, para estreitar o 314 
relacionamento com a aquela Casa Legislativa, colocando o CRCES à disposição para as discussões de 315 
assuntos inerentes à atividade contábil; reuniu com a Receita Federal do Brasil, Federação das 316 
Fundações e Associações do Espírito Santo - FUNDAES e Fundação Instituto Capixaba de Pesquisas 317 
em Contabilidade, Economia e Finanças - FUCAPE Business School, juntamente com a Vice-318 
Presidente de Desenvolvimento Profissional, Ana Rita Nico Hartuique, para avaliar a proposta de 319 
Empresa Júnior de Contabilidade da UFES para pesquisa sobre destinação de Imposto de Renda para 320 
Fundos e publicações de pesquisa na revista da Academia Brasileira de Ciências Contábeis - 321 
ABRACICON; em outubro reuniu-se com as Senhoras Cintia Campos e Milene Mello para tratar da 322 
campanha de destinação do Imposto de Renda para o para os Fundos da Criança (Infância e 323 
Adolescência-FIA), do Idoso, de Esporte e Cultura, lembrando que a Presidente, Carla Cristina Tasso, 324 
gravou vídeo dirigido à classe médica incentivando a destinação do Imposto de Renda para esses 325 
Fundos; reuniu com o Secretário Estadual de Fazenda, Rogélio Pegoretti Caetano Amorim e alguns 326 
membros do o Grupo de Trabalho da Secretaria de Estado de Fazenda - GTFAZ para propor mudanças 327 
na Lei 7.000, inclusive com a participação da Presidente, Carla Cristina Tasso, dentre outros; reuniu 328 
com o Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - TCEES, Rodrigo Coelho, 329 
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juntamente com Federação das Fundações e Associações do Espírito Santo - FUNDAES, visando a 330 
envolver o Tribunal na campanha de destinação do imposto de renda; reuniu com membros de 331 
Comissão que discute a revisão do Estatuto do Asilo de Idosos de Vitória visando a sugerir mudanças 332 
no Instrumento no sentido de tornar a gestão mais profissional e proporcionar a sustentabilidade do 333 
asilo; em novembro participou da “live” “Papo sobre 3º Setor” promovida pela Associação dos 334 
Contabilistas de Vila Velha - ASCOVV; reuniu-se com o Senhor Giuliano Medina, responsável pelo 335 
Setor de Recursos Humanos do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - TCEES, juntamente 336 
com a Federação das Fundações e Associações do Espírito Santo - FUNDAES, para elaborar a 337 
campanha direcionada aos funcionários do Tribunal para destinação de parte do imposto de renda; 338 
reuniu-se com o Conselheiro e Presidente da Associação dos Contabilistas do Sul do Estado do 339 
Espírito Santo - ASCOSUL, Técnico em Contabilidade Clair Martins da Silva, e demais membros da 340 
diretoria visando ao envolvimento da Associação na campanha de destinação de parte do imposto de 341 
renda, ressaltando o papel do contador nesta ação; em dezembro reuniu-se com a Senhora Rosa 342 
Aparecida França Amorim Santos, Presidente da Associação dos Contabilistas de Linhares - ASCOL e 343 
demais membros da diretoria, juntamente com a Federação das Fundações e Associações do Espírito 344 
Santo - FUNDAES, para envolvimento da Associação na campanha de destinação de parte do imposto 345 
de rende, ressaltando o papel no contador nesta ação; reuniu-se no Fórum de Conselhos 346 
Profissionais do Espírito Santo - Fórum-ES para discutir a retomada das ações do Fórum, definir 347 
calendários de reuniões para 2021 e assuntos gerais; reuniu-se com Antônio Carlos Rocha, Presidente 348 
da Associação dos Contadores de Aracruz e Região - ASSCAR e demais associados, juntamente com a 349 
Federação das Fundações e Associações do Espírito Santo - FUNDAES, para envolvimento da 350 
Associação na campanha de destinação de parte do imposto de renda, ressaltando o papel do 351 
contador nesta ação. Mencionou ainda que sugerida na Câmara de Política Institucional, pela 352 
Conselheira Paula Antonela Vieira Pinto, uma ação visando ao desenvolvimento de um trabalho de 353 
valorização de contadores públicos, pelo que já está mantendo contatos com a Associação dos 354 
Municípios do Estado do Espírito Santo - AMUNES para estabelecer parceria nessa ação. Também 355 
falou da sugestão do Conselheiro, Técnico em Contabilidade Rodrigo Sangali, para entrar em contato 356 
com os novos Prefeitos e Presidentes de Câmaras Municipais para apresentar o CRCES e estreitar os 357 
laços. Por fim agradeceu à dedicação dos Conselheiros e desejou a todos um feliz Natal e ano novo 358 
muito bom. f) O Vice-Presidente de Controle Interno, Contador Gustavo da Silva Miranda, 359 
apresentou o Relatório do Controle Interno até o mês de novembro. Destacou que embora a 360 
inadimplência tenha aumentado de 2019 para 2020, e os números mostraram um pico em agosto, 361 
vem caindo mesmo nesse ano diferenciado, resultado do excelente trabalho da equipe do CRCES. 362 
Informou que em relação às despesas com pessoal decidiu por apresentar os valores em reais e não 363 
os percentuais para contextualizar melhor a informação, mostrando que os valores apurados em 364 
novembro estão decrescendo ano a ano desde 2017, passando de R$ 277 mil para R$ 190 mil. 365 
Seguindo apresentou a evolução da despesa no período de agosto a novembro, passando de R$ 233 366 
mil para R$ 190 mil, salientando que extraindo as despesas com rescisões o valor de novembro cai 367 
para R$ 162 mil, ou seja, excluindo as rescisões observou uma queda de 27,4% nos valores pagos no 368 
mês de novembro em comparação a outubro, e de 50,62% em comparação a janeiro. Observou que 369 
apesar de todo esforço para alcançar a receita e para reduzir custo, salários e encargos o percentual 370 
manteve-se em 60,92%. Ressaltou que o resultado de R$ 49 mil de déficit do exercício, em uma 371 
versão mais atualizada R$ 44 mil, torna-se mero detalhe diante do superávit financeiro de exercício 372 
anterior de R$ 1,51 milhão. Que o déficit orçamentário reduziu de R$ 507 mil para R$ 49 mil entre 373 
agosto e novembro, conforme estava previsto nas análises dos meses anteriores, havendo a 374 
possibilidade de zerar até o final de dezembro. Encerando sua fala desejou a todos feliz Natal e ano 375 
novo repleto de vacinas. Na oportunidade o Conselheiro do CFC, Contador Haroldo Santos Filho, 376 
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disse que 2020 foi extremamente produtivo e que o CFC aprendeu muito e, devido à experiência 377 
amarga com consequências até os dias de hoje que precisa, especialmente, defender-se dos 378 
“hackers”. Disse que o ano eleitoral foi muito significativo com muitos progressos, principalmente na 379 
Coordenadoria da Comissão Eleitoral em que está atualmente, sendo que os 9 membros reuniram-se 380 
9 vezes em 2020, além das reuniões menores para tratar de temas específicos. Relatou que o Setor 381 
de Desenvolvimento Profissional do CFC registrou 2228 inscrições para o treinamento de prestação 382 
de contas eleitorais, tendo sido realizados pelos Regionais, para repercutir o Seminário Nacional, 17 383 
eventos com disponibilização pelo “YouTube”, já tendo ocorrido 30.000 visualizações. Relatou que o 384 
CFC identificou 8077 prestadores de serviços contábeis – pessoas físicas ou jurídicas nas eleições de 385 
2020, representando 1,36% do total de profissionais e organizações contábeis registrados e que o 386 
somatório do que foi pago pelos serviços contábeis chegou a R$ 115 milhões, tendo sido constatado 387 
que o maior valor cobrado por um único prestador de serviço foi R$ 1,377 milhão e o menor valor foi 388 
R$ 44,50. Esclareceu que a matriz de financiamento eleitoral brasileira é pública, e está-se tentando 389 
aumentar o financiamento por parte das pessoas físicas, através de financiamento coletivo, as 390 
chamadas vaquinhas virtuais, mas isso ainda não está introjetado na cultura do brasileiro. Disse ter 391 
certeza que o montante público para financiamento vai aumentar nas eleições de 2022 e ainda mais 392 
nas eleições de 2024, salientando que esse mercado é um mundo para o profissional da 393 
contabilidade. Comentou que o Tribunal Superior Eleitoral - TSE, pela primeira vez, entrou em 394 
contato oficialmente com o CFC durante o período eleitoral de 2020 solicitando que o Conselho 395 
entrasse no circuito para orientar os profissionais, o que traduz um estreitamento muito grande 396 
entre a Classe Contábil e a Justiça Eleitoral. Parabenizou a Presidente, Carla Cristina Tasso, toda a 397 
equipe de colaboradores do CRCES e os Conselheiros, pois não há como que não tem como não 398 
observar os avanços desta Administração. Ainda comentou que neste ano de 2020 sentiu 399 
inseguranças, mas foi um ano de aprendizado, humildade e a certeza de que ninguém faz nada fora 400 
da vontade de Deus. Por fim, em seu nome e do Presidente do CFC, Contador Zulmir Evânio Breda, 401 
desejou um Natal de paz e amor e um feliz 2021 a todos. V – ORDEM DO DIA: 5.1 – Ata da 1620ª 402 
Reunião Plenária: a Presidente, Carla Cristina Tasso, informou que a Ata da 1620ª Reunião Plenária, 403 
realizada em 24 de novembro de 2020, foi enviada antecipadamente aos Conselheiros e como não 404 
houve proposta de alteração foi aprovada por unanimidade. Em seguida, submeteu ao Plenário e 405 
obteve a homologação das Atas das Reuniões Ordinárias das seguintes Câmaras: 5.2 – Câmara de 406 
Administração e Finanças – CAF nº 69; 5.3 – Câmara de Controle Interno - CCI nº 176; 5.4 – Câmara 407 
de Ética e Disciplina - CED nº 265; 5.5 – Câmara de Fiscalização - CF nº 213; 5.6 – Câmara de 408 
Registro - CR nº 452; 5.7 – Tribunal Regional de Ética e Disciplina - TRED nº 259; 5.8 – Balancete de 409 
novembro/2020: a Presidente, Carla Cristina Tasso, apresentou o Balancete referente ao mês de 410 
novembro de 2020, aprovado previamente na Câmara de Controle Interno, mostrando que o 411 
orçamento inicial era de R$ 8,62 milhões, pois ao valor das anuidades que era de R$ 6,35 milhões foi 412 
feito um acréscimo relativo a investimentos da ordem de R$ 2,27 milhões. Relatou que também 413 
foram feitos remanejamentos no valor de R$ 38 mil e anulação parcial ou total de dotações 414 
orçamentárias no valor de R$ 828 mil. Frisou que tem acompanhado a execução orçamentária e a 415 
verba que não foi utilizada conforme a previsão inicial foi realocada para outras necessidades. 416 
Informou que da receita prevista de R$ 6,3 milhões foi realizado 87,65% até o mês de novembro e 417 
das receitas de capital foi realizada 113,25%. Já em relação às despesas mostrou que foi realizado 418 
78,09% e em relação ao capital teve um gasto de 79,55%, sendo o resultado orçamentário de R$ 44 419 
mil negativos, embora resultado orçamentário corrente esteja positivo em R$ 841 mil. Informou que 420 
o ativo é de R$ 21,57 milhões; que o Balancete Financeiro é de R$ 2,96 milhões e encontra-se com 421 
superávit; que a variação patrimonial positiva é da ordem de R$ 1,95 milhão; que o resultado 422 
financeiro foi R$ 1,45 milhão; que o saldo patrimonial é de R$ 10,89 milhões e que todos esses dados 423 
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são compostos por um conjunto de contas contábeis que são acompanhados diariamente e bem de 424 
perto pela Presidência. Agradeceu a todos pelo empenho em atingir as metas estabelecidas, alcançar 425 
as receitas e realizar as despesas com responsabilidade. Comunicou que não haverá confraternização 426 
por causa da pandemia, mas realizará o treinamento para os funcionários. Após as discussões a 427 
Presidente, Carla Cristina Tasso, colocou o Balancete de novembro/2020 em votação, tendo sido 428 
aprovado por unanimidade. VI – CONSIDERAÇÕES GERAIS: 6.1 – A Presidente, Carla Cristina Tasso, 429 
disse que apesar de todas as dificuldades foi um ano muito gratificante no CRCES, vez que estando na 430 
Presidência conseguiu cumprir as metas que planejou e elaborou junto com a equipe. Disse ainda 431 
que apesar da pandemia, para os contadores foi um ano bom, foi um ano de oportunidades, 432 
ressaltando para os profissionais que estão assistindo a Sessão Plenária pelo canal do CRCES no 433 
“YouTube”, que todo esse trabalho é para eles. Informou que em janeiro de 2021 começarão as 434 
campanhas das anuidades, das contribuições e também, todo trabalho de eventos, de aquisições, e 435 
que o CRCES continuará com o horário reduzido até que a pandemia esteja controlada. Agradeceu 436 
aos Delegados e aos Presidentes das Associações pelo apoio e parceria, assim como a presença de 437 
todos que participaram desta sessão, desejando a todos um ótimo Natal, uma ótima virada de ano e 438 
um próspero ano novo e pediu ao Vice-Presidente de Fiscalização, Ética e Disciplina, Contador 439 
Reinaldo Marques, que conduzisse a reunião, pois devido a um compromisso inadiável precisava 440 
ausentar-se. 6.2 – O Conselheiro, Técnico em Contabilidade Clair Martins da Silva, agradeceu a 441 
passagem por 2020 e espera que 2021 seja melhor, desejando feliz Natal a todos. 6.3 – A 442 
Conselheira, Contadora Paula Nazareth Koehler, agradeceu pelo ano de 2020 e desejou a todos um 443 
feliz Natal e um próspero ano novo. 6.4 – O Conselheiro, Contador Walterleno Maifrede Noronha, 444 
desejou feliz Natal e ano novo repleto de realizações. 6.5 – O Conselheiro, Contador Maurílio Correia 445 
Santana, desejou feliz Natal e próspero ano novo a todos. 6.6 – O Presidente da Associação dos 446 
Contabilistas de Vitória - ACV, Contador Bruno Brunoro, agradeceu à Presidente Carla Tasso pelo 447 
convite para assistir a reunião e pela parceria com a ACV, entendendo ser essa parceria em benefício 448 
da Classe Contábil, oportunidade em que colocou a ACV à disposição e desejou feliz Natal e ótimo 449 
ano novo a todos. 6.6 – O Conselheiro, Contador Mário Zan Barros, desejou feliz Natal e bom ano 450 
novo a todos. VII – ENCERRAMENTO: O Vice-Presidente de Fiscalização, Ética e Disciplina, Contador 451 
Reinaldo Marques, em nome da Presidente, Carla Cristina Tasso, agradeceu a presença de todos e 452 
confirmou a realização da próxima reunião plenária em janeiro. Nada mais havendo a tratar, foi 453 
encerrada a Sessão cuja Ata segue assinada pelos Conselheiros abaixo subscritos.   454 
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