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ATA DA 1623ª REUNIÃO PLENÁRIA – ORDINÁRIA, DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESPÍRITO SANTO, REALIZADA EM 18 DE FEVEREIRO DE 2021.
Início: 14 horas....................................................................................................................................
Conselheiros presentes: Contadores Carla Cristina Tasso, Carlos Darlan Patil, Edimarcos Luchi,
Mário Zan Barros, Mônica Fernanda Santos Porto Pires, Paula Nazareth Koehler, Raquel Cristina
Nicolau Barbosa, Reinaldo Marques, Renata Santana Santos, Roberto Schulze, Tamires Endringer
Zorzal e Walterleno Maifrede Noronha; e os Técnicos em Contabilidade Clair Martins da Silva e
Rodrigo Sangali.....................................................................................................................................
Ausência justificada: Contadores Ana Rita Nico Hartuique, Gustavo da Silva Miranda, Miguel dos
Santos Costa, Roney Guimarães Pereira e Simony Pedrini Nunes Rátis..............................................
Ausência não justificada: não houve ocorrência................................................................................
Outras presenças: Delegado da Receita Federal do Brasil em Vitória, Sr. Eduardo Augusto Roelke;
Conselheiro do CFC, Contador Haroldo Santos Filho; Conselheiro Suplente: Técnico em
Contabilidade Ademir do Nascimento; Delegados: Contadores Diomar Vazzoler, de Venda Nova
do Imigrante, Letícia de Lurdes Soares Bastos, de São Mateus e Sócrates Rocha Ramos, de
Colatina; Diretor Executivo do CRCES, Sr. Jorge Tadeu Laranja; Assessor Jurídico do CRCES, Dr.
Leonardo Gonoring Gonçalves Simon.................................................................................................
I – MENSAGEM DO DIA: não houve. II – AUSÊNCIAS: a Presidente, Carla Cristina Tasso, informou
a ausência justificada dos Conselheiros Efetivos, Contadores Ana Rita Nico Hartuique, Gustavo da
Silva Miranda, Miguel dos Santos Costa e Simony Pedrini Nunes Rátis que serão substituídos pelos
Conselheiros Suplentes Contadores Tamires Endringer Zorzal, Edimarcos Luchi, Renata Santana
Santos e Walterleno Maifrede Noronha, respectivamente. Também informou a ausência do
Conselheiro Efetivo Roney Guimarães Pereira, que teve um problema com seu veículo durante o
percurso para o CRCES, não tendo havido tempo hábil para a convocação de um Conselheiro
Suplente. III – PROJETO MÃOS DADAS: após cumprimentar a todos a Presidente, Carla Cristina
Tasso, iniciou a reunião às 14 horas e informou que esta é a sétima Sessão Plenária transmitida ao
vivo pelo canal do CRCES no “YouTube” e que estará aberto um “Chat” para quem desejar fazer
alguma pergunta, sendo que a reunião será realizada de forma mista, sendo presencial e por
videoconferência, por meio da ferramenta “Zoom”. Dando continuidade ao Projeto Mãos Dadas, a
Presidente, Carla Cristina Tasso, convidou o Delegado da Receita Federal do Brasil em Vitória, Sr.
Eduardo Augusto Roelke, para fazer uso da palavra e compartilhar experiência e informações
pertinentes àquela Instituição. 3.1 – O Delegado da Receita Federal do Brasil em Vitória, Sr.
Eduardo Augusto Roelke, após cumprimentar a todos, esclareceu que Receita Federal não tem
disponibilidade de pessoal para atender o “chat”, pois para fazer isso teria que encerrar o
atendimento presencial, embora entenda que o “chat” possibilita um atendimento conclusivo.
Informou que a nova formatação da Receita Federal não terá a carga de matérias para serem
atendidas fisicamente no Centro de Atendimento Virtual da Receita Federal - eCAC e que a
Portaria de atendimento em nível nacional restringiu muito o atendimento à pessoa jurídica, mas
todas as demandas que forem passadas de atendimento serão tratadas em sua superintendência
e que apesar do funcionário ter ido para a retaguarda ainda precisará auxiliar no atendimento ao
público, por que esse atendimento nunca vai acabar. A respeito dos procedimentos ligados ao
CPF, relatou que pretende tirar esse atendimento de dentro da Receita Federal, assim poderá
atender às Pessoas Jurídicas. Relatou que hoje uma pessoa vai a um cartório, reconhece a firma
relativa à transferência de seu carro pagando-se R$ 40,00 e sai com o DUT na mão, logo, os
Cartórios de Registro Civil, em sua grande maioria, podem fazer as alterações de CPF, ou seja,
poderiam prestar esse serviço pelo mesmo valor cobrado pelo Banco do Brasil. O Delegado
Eduardo Augusto Roelke disse que 90% dos atendimentos são relacionados para CPF e na medida
em que se retirar esse serviço, abrir-se-á um canal para atendimento de ouras demandas. Na
oportunidade a Presidente, Carla Cristina Tasso, pediu que o Vice-Presidente de Relações
Institucionais tratasse desse assunto com a Associação dos Municípios do Espírito Santo Rua Amélia da Cunha Ornelas, Número 30, Bairro Bento Ferreira
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AMUNES para auxiliar o Delegado Eduardo Augusto Roelke na adesão dos Cartórios ao convênio
com a Receita Federal. A Presidente, Carla Cristina Tasso, também propôs uma parceria com a
Receita Federal para, através do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal – NAF, realizar
capacitação/treinamento de estudantes, utilizando-se as instalações do CRCES, com possibilidade
de pontuação para efeitos acadêmicos, bem como a criação do Observatório Social no Estado do
Espírito Santo, possibilitando melhor controle social dos Planos, Programas e Ações Públicas, o
que seria acompanhado pela Comissão de Apoio ao Programa de Voluntariado da Classe Contábil
– PVCC e pela Comissão de Coordenadores e Professores de Curso de Ciências Contábeis. Disse
ainda que está entrando em contato com outros Órgãos e que o apoio de Instituições Públicas faz
toda diferença na construção do Observatório Social. A Presidente, Carla Cristina Tasso, também
solicitou um atendimento por agendamento para os profissionais contábeis e ainda, que em face
do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC referente ao Simples Nacional, houvesse uma divisão
para não prejudicar a sobrevivência das empresas. A Presidente, Carla Cristina Tasso, agradeceu a
participação do Delegado Eduardo Augusto Roelke e colocou o CRCES, através do Vice-Presidente
de Política Institucional, Contador Roberto Schulze, à disposição da Receita Federal para
divulgação de quaisquer comunicados. Delegado Eduardo Roelke também agradeceu e colocouse à disposição para solucionar quaisquer pendências que, por ventura, possam ocorrer. O VicePresidente de Fiscalização, Ética e Disciplina, Contador Reinaldo Marques, perguntou se a Receita
Federal vai liberar a pré-declaração com código de acesso, tendo o Delegado Eduardo Augusto
Roelke respondido que acredita que sim, comentando que fez o cadastramento do Portal Gov.br,
que tem todos os níveis de confiabilidade e fez a biometria da face, porém não conseguiu tirar
cópia da declaração, que precisa ter assinatura digital, então entende que o código de acesso será
o instrumento do futuro para tentar fazer o que hoje faz o certificado digital. A Presidente, Carla
Cristina Tasso, disse que se não puder ser pelo código de acesso, poderá ser pelo certificado
digital que hoje está bastante acessível. A Presidente, Carla Cristina Tasso, disse que até pouco
tempo atrás existia a dúvida se era necessário fazer Documento Básico de Entrada - DBE,
entretanto, o Contador normalmente é pessoa jurídica, pelo que sugeriu então que a operação
possa ser feita pelo CNPJ e não pelo CPF, como é exigido atualmente, até por que muitos
escritórios têm mais de um contador responsável. Disse ainda que irá encaminhar ofício à Receita
Federal sugerindo que a responsabilidade possa ser assinada pelo CNPJ ou por todos do quadro
societário da empresa. Disse que muitos contribuintes usam o telefone para se comunicarem com
a Receita Federal, razão pela qual sugeriu que no formulário constasse campo para a informação
do telefone, de forma que a Receita Federal pudesse entrar em contato com o contribuinte,
quando então o Delegado Eduardo Augusto Roelke salientou que então as ideias nascem e as
sugestões são encaminhadas para a Coordenação analisar. Na sequência a Presidente, Carla
Cristina Tasso, franqueou a palavra ao Conselheiro do Conselho Federal de Contabilidade - CFC,
Contador Haroldo Santos Filho o qual, após cumprimentar a todos, disse trazer o abraço do
Presidente Zulmir Evânio Breda e do Vice-Presidente Política Institucional, Contador Joaquim de
Alencar Bezerra Filho. Informou que as atividades do CFC continuam muito intensas, apesar de
ainda estarem respeitando uma Resolução que só permitirá encontros presenciais a partir de
junho de 2021. Disse que o CFC está muito confiante que a vacina abrangerá todos os
colaboradores e vai atenuar muito as questões relacionadas à pandemia. Que a Pasta de Política
Institucional vai trilhar pelo caminho de elaboração da Norma de Contabilidade Eleitoral e que é a
primeira vez na história que se trabalhará essa norma, a qual será muito importante para
regulamentar a contabilidade de partidos políticos e de campanhas eleitorais. Que já estão em
contato com o Tribunal Superior Eleitoral - TSE, e provavelmente farão parte de uma Comissão
junto ao TSE, auxiliando na elaboração da norma. Salientou outro ponto importante que é a
XXXIV da Conferência Interamericana de Contabilidade, inicialmente programada para ocorrer em
Bento Gonçalves-RS em meados de 2021, mas transferida para Porto Alegre-RS. Trata-se de uma
informação nova, principalmente para os que gostam de combinar o evento técnico com o
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turismo, inclusive, por se tratar de um evento internacional seria interessante para o País que se
mantivesse em Bento Gonçalves. Ocorre que os organizadores, principalmente os estrangeiros,
entenderam que não havia muita segurança numa cidade considerada do interior. O Contador
Haroldo Santos Filho informou que será um evento híbrido em que as pessoas poderão participar
presencialmente ou de forma “on-line”. Salientou que está numa expectativa muito grande, vez
que a Contadora Maria Clara Cavalcante Bugarim, Presidente da Associação Internacional de
Contabilidade, está com muita garra para trabalhar. Por fim informou que os encontros do CFC
não presenciais estão em pleno andamento, colocou-se à disposição e parabenizou a Presidente,
Carla Cristina Tasso pelo trabalho desenvolvido à frente do CRCES. IV – EXPEDIENTE: 4.1 –
Correspondências: a Presidente, Carla Cristina Tasso, informou que o Relatório de
Correspondências foi encaminhado previamente aos Conselheiros e encontra-se à disposição para
vista de quaisquer documentos. 4.2 – Representações: a Presidente, Carla Cristina Tasso,
informou que o Relatório de Representações foi encaminhado aos Conselheiros e Delegados. 4.3
– Setor Jurídico - acumulado do Exercício/2020 e resultado do mês de Janeiro/2021 sobre as
execuções fiscais: o Dr. Leonardo Gonoring Gonçalves Simon informou que a cobrança judicial em
2020 totalizou R$ 695 mil, representando 12% da arrecadação de R$ 5,7 milhões do CRCES e 18%
do estoque de dívida ativa, e apesar de 2020 ter sido um ano difícil atingiu um valor expressivo na
cobrança judicial. Que tal valor se dividiu em bloqueio de ativos financeiros no total de R$ 46,8
mil; processos reparcelados no total de R$ 87,9 mil; cobranças quitadas à vista no total de R$ 99
mil; valores parcelados que totalizaram R$ 247,7 mil; e os parcelamentos quitados que
alcançaram R$ 213 mil. Informou que no mês de janeiro de 2021 ocorreram 18 Acordos Judiciais
que representaram uma movimentação de R$ 66.778,64 e dividiram-se em: 4 quitações à vista,
no total de R$ 14.304,15; 10 parcelamentos judiciais, no montante de R$ 38.080,49; e 4
reparcelamentos judiciais, que totalizam R$ 14.394,00. Acrescentou que mais 9 Acordos Judiciais
de parcelamento foram quitados, perfazendo o valor total de R$ 36.672,97 e que ainda houve 1
transferência judicial referente ao Convênio BACEN-JUD para a conta do CRCES no valor de R$
230,00. O Dr. Leonardo Gonoring Gonçalves Simon explicou que a cobrança judicial inicia quando
a cobrança administrativa encerra seu ciclo. Que a anuidade é lançada no início do ano e os
profissionais recebem as comunicações para realizar o pagamento tempestivo. Que não sendo
realizado o pagamento na data, o crédito entra em cobrança administrativa e o profissional
começa a receber contatos do Setor de Cobrança, além de serem comunicados acerca das
campanhas para pagamento de débitos em atraso. Que na medida em que houver o acúmulo de
quatro anuidades em atraso o débito é inscrito em dívida ativa. Ainda assim o Setor de Cobrança
contata o devedor para que o débito seja quitado em cobrança administrativa. Que caso a
cobrança administrativa não logre êxito, então, é emitida uma Certidão de Dívida Ativa, sendo o
processo é encaminhado do Setor de Cobrança para a Cobrança Judicial, momento em que se dá
andamento ao ajuizamento da execução fiscal. Salientou que desde a inscrição em dívida ativa até
o encaminhamento do Setor de Cobrança para o Setor Jurídico com vistas ao ajuizamento, os
débitos ainda continuam em condições de serem negociados, representando menos custo para o
profissional contábil, já que ainda não há honorários advocatícios nem custas judiciais. Que uma
vez ajuizada a execução fiscal, o juiz fixa o valor dos honorários e das custas, as quais são pagas
antecipadamente pelo CRCES, sendo que esta despesa será paga pelo profissional no tempo e
forma adequados, conforme fixado pela Justiça. Informou que mesmo depois de ajuizada a ação
de execução fiscal as oportunidades de parcelamento continuam disponíveis através do Setor de
Cobrança. Explicou que um profissional que recebeu uma notificação inicial e citação para
pagamento de uma execução fiscal relativa a débitos com o CRCES pode buscar seu Setor de
Cobrança do Conselho para tentar negociar seus débitos. Se houver o parcelamento o processo
fica suspenso até o pagamento integral do débito e se não houver negociação o processo de
cobrança judicial prosseguirá. Informou que o SISBAJUD (antigo BACENJUD) possui algumas
modalidades diferentes, sendo que o Juiz pode determinar que a conta bancária do devedor seja
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mantida sob constante acompanhamento e os valores que nela forem depositados sejam
utilizados para quitar o débito, além de restrições de veículos, inclusão do nome no SERASA, que
se refere a uma empresa privada brasileira de caráter público, responsável por reunir
informações, fazer análises e pesquisas sobre as pessoas físicas e jurídicas que estão com dívidas
financeiras, assim como com dívidas decorrentes de ações judiciais,o que gera uma série de
transtornos para o profissional contábil. Asseverou que é tanto melhor que os profissionais em
débito busquem os meios administrativos junto ao Setor de Cobrança para efetuarem o
parcelamento e tornarem-se regulares com o CRCES. 4.4 – Contratações em Geral: a Presidente,
Carla Cristina Tasso, apresentou um panorama geral sobre as licitações que se encontram em
andamento, contidas no Plano de Trabalho e previstas para serem concluídas em 2021, a saber: a)
instalação de papel de parede nas salas do Plenário, salão de trabalho, sala de EaD, salas de
treinamento, sala de reunião e sala do Conselho Diretor – Pregão concluído em 05/02/2021; b)
contratação de elaboração dos projetos e fiscalização da reforma do auditório e construção da
área de vivência do CRCES – Pregão concluído em 05/02/2021; c) contratação de plano de saúde
para os funcionários do CRCES – Pregão concluído em 10/02/2021; d) contratação de limpeza dos
vidros e reforma da fachada da sede do CRCES – Pregão foi concluído e o serviço já está sendo
executado; e) contratação de empresa para realização das atividades operacionais relativas à
Contabilidade e ao Departamento de Pessoal do CRCES; f) contratação de Sistema de Gestão
Integrada; g) leilão da sala no Ed. Navemar de propriedade do; h) contratação de licenciamento
para Sistema de Hiperconvergência; i) implantação de Sistema de Qualidade ISSO; j) aquisição de
equipamentos de áudio e vídeo; k) aquisição de persianas com instalação; l) instalação de
isolamento acústico; m) contratação de software para permissão de acesso móvel seguro; n)
aquisição de equipamentos de informática; o) contratação dos serviços de reforma do auditório e
construção da área de vivência do CRCES; p) aquisição de cadeiras para o auditório; q)
contratação de coffee break; r) contratação de link dedicado; s) aquisição de computador para o
Desenvolvimento Profissional; t) leilão dos móveis em desuso. Informou ainda que no tocante às
licitações concluídas houve uma economia em relação ao valor inicialmente estimado de R$
83.479,25 e que as demais contratações encontram-se em andamento seguindo o Plano de
Trabalho aprovado. 4.5 – Parcerias com o SEBRAE - Projeto de Assessoria Gratuita e Projeto
“Contador Consultor”: a Presidente, Carla Cristina Tasso, informou que o Projeto de Assessoria
Gratuita, onde os inscritos no Programa do Voluntariado da Classe Contábil - PVCC atenderão, via
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE, o micro empreendedor e o
empresariado cadastrado no Simples Nacional de um modo geral, assim como pessoas físicas,
está previsto para iniciar em março e encontra-se na fase de abertura de cadastramento de
profissionais que queiram ser voluntários. Também informou que o Projeto “Contador Consultor”
, que se destina à capacitação de profissionais contábeis, acrescentando que o CRCES e o SEBRAE
subsidiarão 70% (35% para cada) do valor de um curso de extensão de 164 horas para os
profissionais contábeis que estiverem regulares com o CRCES. Salientou que é um projeto piloto e
a primeira turma terá início em julho, existindo a possibilidade de abertura de outra turma ainda
esse ano. Disse que o Projeto é similar ao “Contabilizando o Sucesso”, porém voltado para
“marketing”, venda de produto, fluxo de caixa, LGPD e “compliance” e não haverá matérias de
contabilidade, isto é, o contabilista que é empresário contábil poderá também ser um consultor
para seus clientes. Ressaltou que os profissionais contábeis somente arcarão com 30% do custo e
que o Edital para credenciamento de palestrantes já está aberto para quem tiver interesse em se
credenciar. Informou ainda que também se encontra aberto o Edital de credenciamento das
Associações prestar treinamento com o apoio do CRCES. Na oportunidade a Conselheira e
Coordenadora da Comissão de Apoio ao Programa do Voluntariado da Classe Contábil - PVCC,
Contadora Mônica Fernanda Santos Porto Pires, comentou que o PVCC começou essa ação junto
com os profissionais e que “link” para cadastrar-se fica dentro do Portal do CRCES, que por sua
vez acessa diretamente o Portal do CFC. Que quem quiser saber mais sobre o PVCC basta acessar
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no “site” do CRCES e entrar na aba de Comissões. Informou que em face do Termo assinado com
o SEBRAE as pessoas que se inscreveram no PVCC estão sendo chamadas e que o Setor de
Comunicação do CRCES está trabalhando nisso, agradecendo pela inscrição e enviando certificado
de participação, tendo criado até um grupo no “WathsApp” com todos que estavam inscritos
como voluntários. Que foi criada uma planilha para que os inscritos preencham e seria de extrema
importância que as Associações e Delegacias divulguem e incentivem a participação, vez que será
necessária a participação de pessoas de outros Municípios para além da Grande Vitória. Informou
ainda que o Projeto é extensivo aos alunos, os quais poderão receber treinamento do SEBRAE
sobre atendimento à cliente e resolução de problemas dos Microempreendedores Individuais MEIs, ou seja, já é uma forma de inserção no mercado de trabalho. Ressaltou ainda que esse
Projeto trará benefícios tanto para os profissionais que participarem quanto para o SEBRAE que
está fazendo parte desse Projeto e convidou a todos para se inscreverem no PVCC e entrarem no
Grupo de “WathsApp” para receber as notícias. A Presidente, Carla Cristina Tasso, solicitou à
Contadora Neyla Tardin, Coordenadora da Comissão de Coordenadores e Professores de Cursos
de Ciências Contábeis, para difundir o Projeto e o PVCC no âmbito das faculdades e reforçou o
pedido da Conselheira Mônica Fernanda Santos Porto Pires para que as Delegacias e Associações
incentivem os profissionais a se inscreverem no PVCC. 4.6 – Parceria com o TCEES: a Presidente,
Carla Cristina Tasso, informou que estabeleceu um canal de comunicação com o TCEES, o que está
auxiliando na resposta às dúvidas que os profissionais contábeis enviam ao CRCES. Informou
ainda que por meio do Termo de Acordo de Cooperação/Convênio nº 15/2020-2, que visa ao
intercâmbio e a cooperação técnico-científica e cultural entre o CRCES e o TCEES, serão realizados
treinamentos, sendo que o primeiro ocorrerá no dia 17 de março, versará sobre e-Social para
Instituições Públicas, pois terão que fazer a primeira entrega em julho, e será em formato híbrido.
Salientou que essa foi uma demanda da AMUNES. Acrescentou que haverá um curso de extensão
para os contadores públicos, gratuito, com duração de 1 ano, de forma híbrida e que tratará de
matérias contábeis, orçamentárias e de prestação de contas, sendo que em breve serão
divulgados o programa e a data de início. 4.7 e 4.8 – Informativo sobre o GTFAZ e Informativo
sobre o Fórum REDESIM: a Presidente, Carla Cristina Tasso, informou que o CRCES abriu “link” em
seu “site” para disponibilizar as atas das reuniões e também está em contato com a SEFAZ para
tratar de assuntos que permanecem pendentes. Salientou que tudo no “site”: as mudanças
legislativas, os pleitos efetuados, o que foi atendido, o que ainda não foi atendido e o que não
será atendido. 4.9 – Portarias nºs 003 e 004/2021: a Presidente, Carla Cristina Tasso, informou
que tais Portarias referem-se à adequação às novas regras previstas na Resolução CRCES nº
421/2020 (Plano de Cargos e Salários- PCS) e trata da exoneração de funcionária Soleane Souza de
Oliveira Viana da Função Gratificada de Chefe Setor de Contabilidade e sua manutenção como
responsável Técnico pela Contabilidade do CRCES e da designação do funcionário Paulo Henrique
Amaral Rody para a Função Gratificada de Controller, respectivamente. 4.10 – Portarias nºs 005,
006, 007, 008 e 009/2021: a Presidente, Carla Cristina Tasso, informou que tais Portarias referemse à alteração da composição de diversas Comissões, a saber: altera e nomeia os Membros da
Comissão de Apoio ao Programa de Voluntariado da Classe Contábil – PVCC mantendo como
Coordenadora a Conselheira e Contadora, Mônica Fernanda Santos Porto Pires; altera a
composição dos Membros da Comissão de Jovens Lideranças Contábeis mantendo como
Coordenador o Contador Eduardo Tresena Porchera; altera membros do Grupo de Trabalho de
Estudos Tributários mantendo como Coordenadora a Conselheira e Contadora Renata Santana
Santos; altera a composição dos Membros da Comissão Estadual da Mulher Profissional da
Contabilidade mantendo como Coordenadora a Contadora Juliana Soares Nascimento Coutinho; e
altera e nomeia os Membros da Comissão de Coordenadores e Professores de Curso de Ciências
Contábeis mantendo como Coordenadora a Contadora Neyla Tardin, respectivamente. Na
oportunidade a Conselheira e Coordenadora do Grupo de Trabalho de Estudos Tributários,
Contadora Renata Santana Santos, falou que nesse Grupo, além do CRCES, também participam
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representantes outras entidades, tais como da Receita Federal e da Receita Estadual. Que entre
os contadores que participam alguns são Conselheiros e outros não, mas todos exercem
atividades nessa área. Que estão sendo construídas orientações sobre vários temas considerados
de dupla interpretação e sobre algumas questões contábeis que impactam a contabilização, e que
em breve sairão algumas notificações oficiais para todos os contadores acerca de alguns
procedimentos como ponto de receita, variação cambial, na área de exportação. Ressaltou que o
Grupo está sendo muito bem recebido pelos Órgãos Fiscalizadores, os quais estão elogiando a
qualidade das questões levantadas, considerando que os mesmos demandam tanto dos
Contadores quanto o contrário. Informou ainda que a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB
também participa do Grupo e faz importantes contribuições. 4.11 – Informativo sobre
pagamento de diárias por meio do PIX: a Presidente, Carla Cristina Tasso, solicitou aos
Conselheiros que passassem suas chaves do novo Sistema de Pagamentos Instantâneos do Banco
Central, conhecido como PIX, para que os depósitos das diárias possam ser feitos dessa forma, vez
que não incide nenhuma taxa e seria uma economia para o CRCES. 4.12 – Informativo sobre a
Delegacia Virtual: a Presidente, Carla Cristina Tasso, informou que o canal de comunicação entre
os jurisdicionados e os respectivos Delegados, representantes do CRCES, já foi testado e
funcionou bem. Trata-se de um “chat” direto para os profissionais tirarem suas dúvidas com os
Delegados, sendo que quaisquer dificuldades deverão contatar o Setor de Comunicação do
CRCES. 4.13 – Informativo sobre a Divulgação do Trabalho das Comissões: a Presidente, Carla
Cristina Tasso, informou que as Comissões lhe entregaram o Plano de Trabalho e que as atas das
reuniões relacionadas ao trabalho desenvolvido pelas Comissões estarão disponibilizadas no
“site” do CRCES. V – ORDEM DO DIA: 5.1 – Ata da 1622ª Reunião Plenária, Ordinária: a
Presidente, Carla Cristina Tasso, informou que a Ata da 1622ª Reunião Plenária, realizada em 19
de janeiro de 2021, foi enviada antecipadamente aos Conselheiros e como não houve proposta de
alteração foi aprovada por unanimidade. Em seguida, submeteu ao Plenário e obteve a
homologação das Atas das Reuniões Ordinárias das seguintes Câmaras: 5.2 – Câmara de
Administração e Finanças – CAF nº 71; 5.3 – Câmara de Controle Interno - CCI nº 178; 5.4 –
Câmara de Ética e Disciplina - CED nº 267; 5.5 – Câmara de Fiscalização - CF nº 215; 5.6 – Câmara
de Registro - CR nº 454; 5.7 – Tribunal Regional de Ética e Disciplina - TRED nº 261; 5.8 –
Balancete de Janeiro/2021: a Presidente, Carla Cristina Tasso, objetivando fazer um comparativo,
apresentou as Demonstrações Contábeis do Exercício de 2020 e disse que os Vice-Presidentes
estão fazendo o relato integrado para mandar para o CFC. Que são quatro capítulos e já foram
feitos três, cujo prazo para entrega é 28 de fevereiro, sendo que o CFC somente liberou o modelo
do Quarto Capítulo há poucos dias, o que provavelmente, tornará necessária a realização de uma
Sessão Plenária Extraordinária vez que o referido Relato deve ser previamente aprovado.
Informou que o Ex-Presidente Roberto Schulze deixou em 2019 R$ 1,645 milhão e 2020 encerrou
com R$ 1,677 milhão. Que com o trabalho do Setor Jurídico e do Setor de Cobrança conseguiu
manter o Caixa ou Equivalente mesmo com tudo que investiu em 2020. Que os créditos a receber
no curto prazo, ou seja, ao longo do exercício, apresentaram queda em 2020 e dos exercícios
anteriores aumentou em decorrência da inadimplência. Que os créditos realizáveis a longo prazo
apresentaram redução no parcelamento dos débitos e o de anos anteriores não executados
também apresentou aumento em comparação com 2019, mas como o Setor Jurídico apresentou,
em 2020 o valor arrecadado foi próximo a R$ 700 mil equivalente a 12% da arrecadação. Que a
perda estimada de créditos a curto prazo gerou um líquido a receber de R$ 1,444 milhão, ou seja,
de R$ 4 milhões fez um ajuste de perda de R$ 1,9 milhão; e de longo prazo tem R$ 5,8 milhões de
créditos, mas tem perda de R$ 5,3 milhões, sobrando apenas R$ 467 mil. Que em termos de
imobilização apresenta o valor de R$ 10,040 milhões em bens, e que a reforma das salas do
Edifício Ames contribuiu para o aumento desse valor. Que o resultado patrimonial passou de R$
milhão 1,065 para R$ 1,848 milhão em comparação a 2019, o que permitiu que conseguisse
trabalhar dentro do ano fazendo as licitações, pois apresentou superávit orçamentário. Que o
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resultado orçamentário de 2019 foi de R$ 943 mil, enquanto o de 2020 foi R$ 68 mil negativos. O
resultado orçamentário de 2020 ficou prejudicado em razão de não ter recebido todo auxílio que
era esperado. O déficit de R$ 68.427,40 é decorrente da queda na arrecadação em razão da
pandemia do Covid-19, bem como, da necessidade de investimentos que resultarão em economia
futura, como por exemplo, o aluguel das salas do Ed. Ames e a despesa com o condomínio em
torno de R$ 7 mil por mês, sem contar que também deixou de pagar a conta de energia do Ed
Ames, assim como da Sede em razão da implantação do Sistema De Energia Fotovoltaica, isto é,
produção da energia própria gerando economia de em torno de outros R$ 7 mil por mês. Que
apesar do déficit orçamentário, o exercício foi encerrado com superávit financeiro e patrimonial e
com recorde de investimentos (despesas de capital). Na sequência a Presidente, Carla Cristina
Tasso, apresentou o Balancete referente ao mês de Janeiro de 2021, aprovado previamente na
Câmara de Controle Interno. Informou que o orçamento deste ano é menor que de 2020, ficando
em R$ 5,650 milhões, sendo que a receita prevista está em torno de R$ 5,468 milhões e foi
arrecadado 33,94% somente em janeiro, correspondente a R$ 1,855 milhão. Que poderia ter
chegado a R$ 2,3 milhões se 30 e 31 de janeiro fossem dias úteis. Que em janeiro gastou 12% do
total de despesa orçada para o ano que está estimada em R$ 4,943 milhões. Que a previsão da
despesa de capital foi de R$ 706 mil e da receita prevista foi de R$ 181 mil, que é a contrapartida
do CFC. Informou ainda que o Balancete Financeiro apresentou ingresso de R$ 4,212 milhões em
face das receitas extraorçamentárias, saldo em bancos e da receita arrecadada no mês, e que o
total de despesas é de R$ 4,212 milhões. Que o resultado financeiro está em R$ 2,661 milhões e o
saldo patrimonial R$ 13,113 milhões. Após as discussões a Presidente, Carla Cristina Tasso,
colocou o Balancete de Janeiro/2021 em votação, tendo sido aprovado por unanimidade. 5.9 –
Chamado feito à Ordem: a Presidente, Carla Cristina Tasso, procedeu ao Chamado feito á Ordem
no Processo 2019/000064 de Aretuza Barcelos - termo de retificação ou complementação, vez
que de posse dos autos constatou a presença de equívoco material no ofício 089/2020, visto que
houve inversão dos fatos no voto do Conselheiro Relator tornando nulo todos os atos praticados a
partir das folhas 106, determinando assim a distribuição do processo ao Conselheiro Relator para
emissão de novo parecer e voto. 5.10 – Julgamento de Processo Ético Disciplinar em Grau de
Recurso: a Presidente, Carla Cristina Tasso, colocou em análise e julgamento em grau de recurso o
Processo 2019/000068, contra R. de A. Silva, tendo o Plenário decidido, com base no parecer do
Conselheiro Revisor, pelo arquivamento do processo. VI – CONSIDERAÇÕES GERAIS: 6.1 – O VicePresidente de Registro, Contador Carlos Darlan Patil, após cumprimentar a todos apresentou um
resumo das atividades de sua pasta. Informou que em janeiro teve pouco mais de 150 processos
julgados, mas em fevereiro 243 processos, assim distribuídos: 30 alterações cadastrais, sendo 16
de sociedade; 126 baixas de registros, sendo 118 de profissionais, 4 de empresários, 2 de
sociedade e 2 por transferência; 7 cancelamentos por falecimento; e 71 novos registros, sendo 39
registro originário de pessoa física, 13 de sociedade, 7 de empresário e 10 restabelecimento
profissional. Por fim agradeceu aos funcionários e Conselheiros da Câmara de Registro. 6.2 – O
Vice-Presidente de Política Institucional, Contador Roberto Schulze, disse que janeiro é mês de
recesso parlamentar, então as ações de sua pasta ficam um pouco prejudicadas, mas que iniciou
fevereiro com visitas agendadas para essa semana com os Deputados Estaduais Adilson Spíndula,
Danilo Bahiense Moreira e Marcos Antônio Mansur nesse projeto de aproximação do CRCES com
a Assembleia Legislativa. Também fez contato com o Deputado Evair Vieira de Melo, o qual quer
fazer uma visita ao CRCES, e assim que ele der uma previsão de data vai combinar com a
Presidente. Relatou que é um projeto do CRCES ter a bancada estadual próxima do Conselho
visando à defesa dos interesses da Classe, assim como a Câmara Federal e o Senado. Informou
que está planejada uma palestra para gerentes da Vale do Rio Doce, que é um projeto social mais
voltado para o voluntariado, porém vai falar um pouco sobre o Fundo da Infância e da
Adolescência – FIA e o Fundo do Idoso, considerando que está chegando novamente o período da
Declaração de Imposto de Renda e esses Gerentes da Vale do Rio Doce são disseminadores dessas
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informações para que cada vez mais contribuintes possam ajudar nessa causa nobre. Também
falou sobre uma demanda da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de itapemirim solicitando
apoio a ações, sobre a qual irá fazer reunião para analisar de que forma o CRCES poderá ajudar.
Por fim, parabenizou a Presidente, Carla Cristina Tasso, pelo seu aniversário. 6.3 – O VicePresidente de Fiscalização, Ética e Disciplina, Contador Reinaldo Marques, depois de
cumprimentar a todos passou a apresentar as ações do Setor de Fiscalização em janeiro. Informou
que da previsão anual de 208 fiscalizações realizou 20, ou seja, 10% do previsto. Que registrou
uma denúncia na Grande Vitória e outra no Interior e duas comunicações de irregularidade na
Grande Vitória e duas no Interior. Que Das fiscalizações efetuadas no mês de janeiro produziu 67
documentos fiscais, sendo 22 notificações e 45 autos de infração. Que em janeiro foram
discutidos e julgados 64 processos, sendo 54 da Câmara de Ética e Disciplina e 10 da Câmara de
Fiscalização. Que foram realizadas visitas no interior do Estado, nas quais o Chefe do Setor de
Fiscalização, Sr. Rodrigo dos Santos Sanz, acompanhou a Presidente, Carla Cristina Tasso,
oportunidade em que foram feitas entregas de Termos de Cooperação Técnica entre o CRCES e as
Prefeituras. Que se encontram em andamento a formalização desses Termos com as Prefeituras
de Vitória, Vila Velha, Domingos Martins, Venda Nova do Imigrante e Viana, sendo que em outras
prefeituras foram entregues ofícios endereçados aos respectivos Secretários de Finanças os quais
certamente assinarão tais Acordos. 6.4 – A Conselheira, Contadora Tamires Endringer Zorzal,
cumprimentou e parabenizou a todos pelos trabalhos já realizados neste ano. 6.5 – A
Conselheira, Contadora Paula Nazareth Koehler, falou que esteve em visita técnica no CRCRJ e foi
muito bem recebida, porém estavam trabalhando apenas quatro pessoas, sendo que os demais
colaboradores daquele Regional estão trabalhando em home office. Relatou que conversou com
os Chefes dos Setores de Registro e de Fiscalização, e o que lhe chamou a atenção foi o fato de
que no CRCRJ os Conselheiros não relatam processo. Esse serviço é feito por estagiários das áreas
contábil e jurídicas. Também disse que o Setor de Registro faz um vídeo institucional com a fala
do Presidente e do Vice-Presidente de Registro parabenizando aqueles que passaram no exame
de suficiência, enquanto o CRCES envia uma carta cumprimentando os aprovados no referido
exame. 6.6 – O Conselheiro, Contador Mário Zan Barros, cumprimentou a Presidente, Carla
Cristina Tasso, pela passagem de seu aniversário. 6.7 – A Conselheira, Raquel Cristina Nicolau
Barbosa, falou da emoção de estar participando de uma Plenária presencial e parabenizou a
todos pelo trabalho que contribui para a valorização da profissão e de toda a Classe Contábil.
Elogiou a aproximação com os Órgãos Fiscalizadores, pois essa parceria contribuiu para a
capacitação e aperfeiçoamento do trabalho. 6.8 – O Conselheiro, Técnico em Contabilidade
Rodrigo Sangali, agradeceu a oportunidade de estar presente à reunião e parabenizou a
Presidente pela passagem de seu aniversário. Falou que está acompanhando, a pedido da mesma,
o Comitê Temático de Tecnologia do Ministério da Economia, que está tratando da LGPD para
micro e pequenas empresas e que encaminhou sugestões para alteração nos arts. 7º e 8º, que se
forem aprovadas contribuirá para reduzir obrigações da LGPD para essas empresas, e em especial,
para os escritórios de contabilidade. Que no dia 22 de fevereiro terá reunião onde as sugestões de
alteração serão alinhadas, sendo que até o início de março o documento final deverá ser
encaminhado para Brasília. 6.9 – A Conselheira, Contadora Renata Santana Santos, convidou a
todos para participar do Seminário de Sped que será realizado em 25 de março. 6.10 – O
Conselheiro, Contador Walterleno Maifrede Noronha, cumprimentou a todos e registrou sua
satisfação em participar dessa reunião tão importante e com a participação do Delegado da
Receita Federal. Cumprimentou a Presidente pela passagem do aniversário e também pela
dedicação à frente do CRCES, o que acaba por contagiar a todos os Conselheiros. Ainda
cumprimentou os Coordenadores e demais participantes das Comissões, desejando sucesso
naquilo que cada um se propôs a realizar. 6.11 – O Conselheiro, Técnico em Contabilidade Clair
Martins, parabenizou a Presidente pelo aniversário e pelo excelente trabalho que vem
desenvolvendo. 6.12 – O Delegado, Contador Sócrates Rocha Ramos, registrou a importância da
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participação na Plenária para conhecer as ações que o CRCES está desenvolvendo em prol da
Contabilidade e da Classe Contábil, possibilitando divulgar tais ações junto para os jurisdicionados
e parabenizou a Presidente, tanto pelo aniversário quanto pelo trabalho à frente do CRCES. VII –
ENCERRAMENTO: a Presidente, Carla Cristina Tasso, agradeceu a presença de todos e confirmou
a realização da próxima reunião plenária em março. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a
Sessão cuja Ata segue assinada pelos Conselheiros abaixo subscritos.
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