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ATA DA 1627ª REUNIÃO PLENÁRIA – ORDINÁRIA, DO CONSELHO REGIONAL DE
CONTABILIDADE DO ESPÍRITO SANTO, REALIZADA EM 25 DE MAIO DE 2021.
Início: 14 horas .................................................................................................................................
Conselheiros presentes: Contadores Ana Rita Nico Hartuique, Carla Cristina Tasso, Gustavo da
Silva Miranda, Mário Zan Barros, Miguel dos Santos Costa, Mônica Fernanda Santos Porto Pires,
Paula Nazareth Koehler, Reinaldo Marques, Roberto Schulze, Roney Guimarães Pereira e
Simony Pedrini Nunes Rátis, Eli Batista de Araújo Pirola, Edimarcos Luchi e Tamires Endringer
Zorzal, e o Técnico em Contabilidade Clair Martins da Silva.............................................................
Ausência justificada: Contadores Carlos Darlan Patil e Raquel Cristina Nicolau Barbosa, e o
Técnico em Contabilidade Rodrigo Sangali.......................................................................................
Ausência não justificada: não houve ocorrência .............................................................................
Outras presenças: Vice-Presidente da Associação dos Municípios do Espírito Santo - AMUNES e
Prefeito de Ibatiba, Sr. Luciano Miranda Salgado, conhecido com Luciano Pingo; Conselheira
Suplente: Contadora Paula Antonela Vieira Pinto e Renata Santana Santos; Delegados:
Contadores Letícia de Lurdes Soares Bastos, de São Mateus e Sócrates Rocha Ramos, de
Colatina; Assessora de Comunicação, Danielle Cristina Ramos Rodrigues e o Diretor Executivo,
Jorge Tadeu Laranja ..........................................................................................................................
I – MENSAGEM DO DIA: não houve. II – AUSÊNCIAS: a Presidente, Carla Cristina Tasso, iniciou a
reunião às 14 horas e, após cumprimentar a todos, informou a ausência justificada dos
Conselheiros Efetivos, Contadores Carlos Darlan Patil e Raquel Cristina Nicolau Barbosa, e o
Técnico em Contabilidade Rodrigo Sangali, que foram substituídos pelos Conselheiros Suplentes,
Contadores Eli Batista de Araújo Pirola, Edimarcos Luchi e Tamires Endringer Zorzal,
respectivamente, bem como que esta era a nona Sessão Plenária transmitida ao vivo pelo canal
do CRCES no “YouTube” e que estava aberto um “Chat” para quem desejasse fazer alguma
pergunta, sendo que a reunião foi realizada por videoconferência, por meio da ferramenta
“Zoom”. Seguindo, informou que ontem, 24 de maio, iniciou a Semana do Microempreendedor
Individual - MEI e o CRCES, juntamente com o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e
das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Estado do Espírito Santo
- SESCON-ES, fechou uma parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas do Espírito Santo - SEBRAE-ES para atendimento gratuito aos empresários, tendo sido
organizada uma agenda com o apoio de contadores voluntários, conselheiros, delegados,
diretores do SESCON e profissionais cadastrados no Programa do Voluntariado da Classe
Contábil - PVCC, coordenado pela Conselheira Mônica Fernanda Santos Porto Pires. Por seu
turno, a Conselheira Mônica Fernanda Santos Porto Pires lembrou que o CRCES também está
implementando um Projeto firmado com o SEBRAE para dar suporte aos microempreendedores
e está elaborando um calendário para atendimento a partir da disponibilidade de cada
voluntário. Informou que o empreendedor entrará em contato com o SEBRAE relatando duas
dúvidas, as quais serão repassadas ao CRCES. Disse ainda que nesta semana vários voluntários
estarão de plantão de 8 às 17 horas em face da Semana do MEI, mas que a partir da semana
seguinte o Projeto, que abrange todo o Estado, terá continuidade apenas com os participantes
do PVCC e o atendimento, em princípio, se dará de forma virtual, “online”. III – PROJETO MÃOS
DADAS: dando continuidade ao Projeto Mãos Dadas a Presidente, Carla Cristina Tasso,
franqueou a palavra ao Vice-Presidente da Associação dos Municípios do Espírito Santo AMUNES e Prefeito de Ibatiba, Sr. Luciano Miranda Salgado, conhecido com Luciano Pingo, para
fazer uso da palavra e compartilhar experiências e informações pertinentes àquela Associação.
3.1 – O Vice-Presidente da Associação dos Municípios do Espírito Santo - AMUNES e Prefeito
de Ibatiba, Sr. Luciano Miranda Salgado, conhecido com Luciano Pingo, agradeceu ao convite
para participar da reunião, que contribuirá para estreitar ainda mais os laços entre o CRCES e a
AMUNES. Relatou que o papel da AMUNES é defender os interesses de 78 Municípios; que
trabalha nas pautas municipalistas, principalmente as focadas nas dificuldades dos Municípios
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menores; que tem relação muito forte com a Confederação Nacional dos Municípios - CNM,
entidade que representa os Prefeitos no Governo Federal e no Congresso Nacional e em
algumas pautas de interesse dos Municípios no Supremo Tribunal Federal - STF. Informou que o
Presidente da AMUNES é o atual Prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor da Silva Coelho o
qual, por problemas de saúde, não pode participar desta reunião. Falou que a AMUNES vem
defendendo a manutenção das Comarcas em 27 Municípios do Espírito Santo, cujo fechamento
vem sendo proposto pelo Tribunal de Justiça - TJ, sendo que ontem, dia 24 de maio, a
Assembleia Legislativa aprovou um Decreto Legislativo tornando a proposta pouco provável
nesse momento. Falou do acompanhamento das pautas do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo - TCEES e do desafio que o setor público terá que é, até 2023, executar
contabilidade pública em conformidade com o novo modelo que o Decreto Federal de 2020
impôs. Disse que algumas Prefeituras encontrarão dificuldades em razão da falta de
profissionais especializados, de disponibilidade de INTERNET, de equipamentos e outros.
Ressaltou que a parceria com o CRCES é de extrema importância para melhor preparar os
profissionais e gestores. Salientou que em razão da pandemia da Covid-19 e das escolas
permanecerem fechadas muitos Municípios não conseguiram gastar o equivalente a 25% de
suas receitas com impostos, portanto, não alcançaram o piso constitucional fixado para gastos
com educação; que isso está acarretando sérios problemas para os gestores municipais e,
consequentemente, para os Municípios; que a AMUNES está tentando reverter essa imposição
em relação ao período da pandemia, assim como está pleiteando que as carreiras nas áreas de
saúde sejam federalizadas. Fazendo uso da palavra a Presidente, Carla Cristina Tasso, falou que
no ano passado iniciou uma parceria com a AMUNES, ainda na Presidência do então Prefeito de
Viana, Gilson Daniel Batista, quando então encaminhou um ofício ao Ministério da Economia
solicitando a prorrogação do Simples Nacional. Disse que também enviou duas solicitações para
a AMUNES: uma relativa ao atendimento preferencial para os profissionais da contabilidade nos
Municípios, vez que na condição de representantes de seus clientes esses profissionais
demandam muitos dos serviços oferecidos pelas Prefeituras; a outra, muito embora o CRCES
não seja um órgão institucionalmente indicado para pleitear piso salarial, tem relação com o
piso salarial dos profissionais de contabilidade do setor público, especialmente dos Municípios,
razão pela qual engrossa, juntamente com o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das
Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Estado do Espírito Santo SINDICONTÁBIL, a legítima reivindicação pela correção do piso salarial. Disse ainda que os
Prefeitos e os Secretários comentam que está muito difícil reter a mão de obra especializada,
sendo que um dos motivos é o baixo salário pago aos profissionais, os quais têm que assumir
uma responsabilidade incompatível com a remuneração que recebem. Por fim indagou sobre o
posicionamento da AMUNES em relação a essas demandas. Retomando a palavra o Prefeito
Luciano Pingo disse que a parceria do CRCES com a AMUNES passa pelo Simples Nacional, pelo
E-Social e outras temáticas que envolvem os Municípios. Quanto ao atendimento preferencial
para contadores relatou que grande parte dos Municípios possui a chamada “Sala do
Empreendedor” em parceria com o SEBRAE, e que talvez nesse espaço poder-se-ia pactuar com
os Municípios que ali também fosse feito o atendimento preferencial dos contadores. Lembrou
que alguns Municípios já abrem espaço para a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB e que vai
pautar o assunto na próxima reunião da Diretoria da AMUNES. Sobre o piso salarial disse
entender ser de grande necessidade valorizar os profissionais que atuam no dia a dia da gestão
pública, a qual muitas vezes encontra grande dificuldade em manter bons profissionais,
principalmente na gestão municipal, em especial no interior, onde a Administração capta e
capacita o profissional, mas o perde para a iniciativa privada, mormente pela questão salarial.
Disse também entender que essa discussão precisa ser feita com urgência, vez que a
contabilidade tem se tornado um dos alicerces mais importantes da gestão pública,
contribuindo para que os Prefeitos não tenham problemas depois de encerrarem seus
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mandatos, mais um motivo da necessidade de se ter bons profissionais atuando na área pública.
Também ressaltou a importância de se fazer, juntamente com o CRCES, um trabalho de
conscientização e capacitação do profissional da contabilidade, principalmente esse tipo de
contabilidade em tempo real que será obrigatória a partir de 2023. Informou que Prefeitura de
Vila Velha está fazendo atendimento de contadores através do “WathsApp”, que já é uma ideia
a ser compartilhada com os demais Municípios, entretanto, que a AMUNES se coloca à
disposição do CRCES para dialogar com os Municípios o atendimento preferencial para
contadores e construir um ambiente de debate em torno do piso salarial. Na sequência a
Presidente, Carla Cristina Tasso, informou que no começo deste ano o CRCES firmou uma
parceria com o TCEES que está ministrando uma capacitação para os profissionais da área
pública, sendo que atualmente o curso encontra-se com 424 inscritos; que se trata de uma
capacitação de longa duração com 174 horas e 15 disciplinas, modulada de forma “online” e
totalmente gratuita, cuja grade curricular foi elaborada em conjunto com a Comissão de
Contabilidade Pública deste Regional, sendo que o primeiro módulo já foi concluído. Informou
ainda que está em fase de análise pelos Setores de Desenvolvimento Profissional e Jurídico
deste Conselho uma parceria entre o CRCES, o TCEES e a Universidade Federal do Espírito Santo
- UFES objetivando transformar o curso numa pós-graduação em 2022. Em resposta à pergunta
do Prefeito Luciano Pingo, que quis saber se os servidores públicos ainda podem participar
mesmo tendo sido concluído o primeiro módulo, a Presidente, Carla Cristina Tasso, respondeu
afirmativamente vez que o curso é “online”, as aulas permanecerão disponíveis e o aluno
poderá assisti-las em quaisquer dias e horários, devendo alcançar o mínimo de 75% de presença
e a pontuação exigida nas provas para obtenção do certificado. Na oportunidade, o Prefeito
Luciano Pingo solicitou a relação dos Municípios que estão participando para fazer uma
provocação junto aos que porventura não estiverem participando. Seguido, a Presidente, Carla
Cristina Tasso, comentou que está havendo um esforço muito grande para se conseguir bons
instrutores gratuitamente, mas quando não for possível a Escola de Contas do TCEES arcará com
o custo. Lembrou que nessa ação conjunta de oferecer excelente curso para a área pública o
CRCES está arcando com as gravações das aulas, pelo que julga ser extremamente importante a
parceria com a AMUNES. Fazendo uso da palavra o Vice-Presidente de Política Institucional,
Contador Roberto Schulze, comentou que exerce a função de contador da AMUNES há 15 anos,
sendo testemunha da evolução daquela Associação e de todo o trabalho que vem sendo feito,
pelo que desejou sucesso à nova gestão. Comentou que profissional mal remunerado gera baixa
procura por capacitação, falta vontade de se capacitar, porém se o cargo é bem remunerado a
Administração pode exigir capacitação, entretanto, e infelizmente, o que se vê nos editais de
concurso é remuneração muito baixa para a responsabilidade a que está sujeito o profissional
da contabilidade pública. Relatou que o CRCES tem se reunido com Prefeitos há algumas gestões
e levando capacitação aos profissionais através do Setor de Desenvolvimento Profissional. Disse
que a exemplo do que foi feito com os Advogados, criando-se a figura do Procurador, pode-se
trilhar esse caminho em relação ao Contador. Comentou sobre o canal “tira dúvidas” que a
Presidente, Carla Cristina Tasso, implantou desde o ano passado, tratando-se de um canal de
comunicação com o TCEES onde o profissional da contabilidade, por intermédio do CRCES, pode
tirar suas dúvidas junto àquele Tribunal sem a necessidade de se identificar. Por fim colocou-se
à disposição da AMUNES e disse estar certo de que essa é uma via de mão dupla. Por sua vez a
Conselheira, Contadora Simony Pedrini Nunes Rátis, na condição de representante do setor
público, lembrou que a baixa remuneração vira uma ciranda, onde o setor público não oferece
um bom salário e o profissional que se apresenta, geralmente, é de início de carreira, porém,
tão logo se capacita desliga-se em face de melhores oportunidades, muitas vezes, até em outro
órgão público. Por fim, agradeceu à AMUNES e ao CRCES esse olhar para o setor público e
espera que realmente haja grande evolução, com as capacitações e reconhecimento do
profissional contábil da área pública. Em seguida a Presidente, Carla Cristina Tasso, destacou
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que o CRCES tem atuado de forma ativa na melhoria do ambiente regulatório, na melhoria dos
processos de constituição e de baixa de empresa e no atendimento dentro das Prefeituras.
Finalizando, agradeceu ao Prefeito Luciano Pingo pela presença e colocou o CRCES à disposição
da AMUNES. Seguindo, o Prefeito Luciano Pingo agradeceu pela oportunidade dizendo que a
AMUNES está sempre criando um ambiente de diálogo entre o Poder Público e as instituições
parceiras e nunca um ambiente de enfrentamento. Disse que pensar em dialogar e construir as
oportunidades não é fácil para os gestores, como também não o é para os colaboradores e que
a responsabilidade do Contador é quase como a responsabilidade do Prefeito. Lembrou que em
cidades maiores a Administração é descentralizada, existindo várias Unidades Gestoras, que na
condição de ordenadoras de despesa retiram do Prefeito a responsabilidade final, sendo que os
Municípios menores ainda não desenvolveram essa dinâmica, como é o caso do Município de
Ibatiba, onde as Unidades Gestoras estão centralizadas nas pessoas do Prefeito e da Secretária
de Saúde, únicos que ordenam despesas. Concluindo, colocou a AMUNES à disposição do CRCES
e ressaltou que as parcerias até então já firmadas serão mantidas e fortalecidas e que buscará
mais oportunidades para os Municípios. Em relação à questão do piso salarial informou que
trabalhará na construção de um ambiente de diálogo que possibilite, num momento oportuno,
avançar nessa temática. Também colocou o Município de Ibatiba à disposição do CRCES para
celebrar parcerias, inclusive disponibilizando sua Sala do Empreendedor e informou que irá
tentar expandir e melhorar o atendimento via “WhatsApp”. Por fim, respondendo à pergunta do
Conselheiro Mário Zan Barros, que indagou acerca do posicionamento da AMUNES sobre o MEI,
disse que essa é uma iniciativa do Governo Federal e que retira receita dos Municípios, mas que
estava falando em seu nome enquanto Prefeito do Município de Ibatiba e não em nome da
AMUNES. 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. Na oportunidade, informou que hoje pela manhã, na sede da
Ordem dos Advogados do Brasil/ES, ocorreu a reunião do Fórum dos Conselhos e Ordens
Profissionais do Espírito Santo, que se refere a um projeto iniciado na gestão passada e
constitui-se numa Associação criada para debater questões comuns, de cunho jurídico,
administrativo, político e institucional e exercer a defesa dos direitos e interesses coletivos,
integrada por diversos Conselhos Profissionais, dentre os quais destacou o CRC - Contabilidade,
o CRA - Administração, o CORECON - Economia, o CRQ - Química, o CREFITO - Fisioterapia e
Terapia Ocupacional, o CRBio - Biologia, o CRECI - Corretores de Imóveis e a OAB – Advogados.
Acrescentou que essa Associação, esse Fórum, existe em vários Estados da Federação e recebe o
nome de “Conselhinho”, sendo que no Distrito Federal recebe a denominação “Conselhão”.
Ressaltou ainda que nessa mesma reunião foi realizada a aprovação do Estatuto e escolhida a
primeira Diretoria, cuja Presidência foi ocupada pelo Conselho Regional de Química, tendo a
cadeira de Diretor Tesoureiro, por meio de sua pessoa, sido ocupada por este Conselho Regional
de Contabilidade. 4.3 – Setor Jurídico: a Presidente, Carla Cristina Tasso, informou que em
Março/2021 ocorreram 31 Acordos Judiciais que representaram uma movimentação de R$
103.593,89, dividindo-se em: 16 quitações à vista, totalizando de R$ 38.633,04, 9 parcelamentos
judiciais, no montante de R$ 33.846,87 e 6 reparcelamentos judiciais, que totalizaram R$
31.113,98. Acrescentou que ocorreram 6 bloqueios, via Sistema de Busca de Ativos do Poder
Judiciário – SISBAJUD, com a transferência total de R$ 9.697,29. Já relação ao mês de Abril/2021
informou que ocorreram 24 Acordos Judiciais que representaram uma movimentação de R$
115.156,08, dividindo-se em: 6 quitações à vista, totalizando de R$ 11.455,78, 16 parcelamentos
judiciais, no montante de R$ 92.509,07 e 2 reparcelamentos judiciais, que totalizaram R$
11.191,23, sendo que no mesmo mês ocorreram 5 bloqueios, via Sistema de Busca de Ativos do
Poder Judiciário – SISBAJUD, com a transferência total de R$ 11.272,26. 4.4 – Contratações em
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Geral: a Presidente, Carla Cristina Tasso, informou que a diferença entre o valor total estimado
para as licitações já realizadas neste exercício, que girou em torno de R$ 475 mil reais, e o valor
efetivamente contratado representou uma economia de R$ 120.326,43. Em seguida apresentou
um panorama geral das licitações, contidas no Plano de Trabalho, previstas para 2021, a saber:
a) Plano de Saúde para os funcionários: contratação concluída com os mesmos benefícios de
2020 por um valor menor, representando a maior economia nas licitações que foi de R$
46.799,40; b) Instalação de papel de parede em diversas salas: contratação concluída, com
economia de R$ 7.772,81; c) Gravação, edição e transmissão dos eventos e reuniões
institucionais: contratação concluída, com economia de R$ 10.750,00; d) Leilão da sala no Ed.
Navemar: em tramitação para cumprimento das etapas legais; e) Sistema de Gestão Integrada: o
processo está em análise com vistas à definição dos valores máximos admitidos; f) Elaboração
dos projetos e fiscalização da reforma do auditório e construção da área de vivência:
contratação concluída, com economia de R$ 13.986,65 estando no aguardo da licença do Corpo
de Bombeiros; g) Limpeza dos vidros e reforma da fachada: contratação concluída, com
economia de R$ 14.920,39; h) Terceirização das atividades operacionais de Contabilidade e
Departamento de Pessoal: contratação concluída, com economia de R$ 17.080,68, tendo a
prestação dos serviços sido iniciada no mês de abril, sendo que o relatório da Câmara de
Controle Interno e de Administração e Finanças já é produto de uma contabilidade terceirizada;
i) Leilão de móveis em desuso: leilão concluído; j) Reforma do auditório e construção da área de
vivência: licitação encontra-se na fase de análise da documentação de habilitação das licitantes;
k) Aquisição de notebooks e monitores: licitação concluída, com economia de R$ 9.016,50; l)
Sistema de Atendimento: a sessão de abertura da licitação foi realizada ontem, 24 de maio,
estando na fase de análise; m) Licenciamento para hiperconvergência: sessão de abertura da
licitação encontra-se agendada para o dia 7 de junho; n) terceirização de serviços de apoio
administrativo, técnico e operacional: processo encontra-se na fase de instrução processual,
estando no Setor Jurídico. 4.5 – Informativo sobre o GTFAZ: a Presidente, Carla Cristina Tasso,
informou que em maio ocorreu uma reunião e a próxima encontra-se agendada para o dia 8 de
junho junto à Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ, sendo que as atas das reuniões também
estão disponíveis no “site” do CRCES. Na oportunidade, o Vice-Presidente de Política
Institucional, Contador Roberto Schulze, registrou a importância dos contadores apresentarem
sugestões tanto para o GTFAZ como para o Fórum REDESIM, ressaltando que as demandas
devam ser de interesse geral e não pessoal. Destacou ainda a importância da reunião de
preparação de pauta. 4.6 – Informativo sobre o Fórum REDESIM: a Presidente, Carla Cristina
Tasso, informou que houve reunião e que o Departamento Nacional de Registro Empresarial e
Integração - DREI tem publicando, constantemente, melhorias nos processos, bem como que em
julho ocorrerão novas mudanças sobre assinatura em processos e que essas informações
encontram-se disponibilizadas no “site” do CRCES. Aconselhou a todos permanecerem sempre
atentos às mudanças para não perderem tempo na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo
- JUCEES. Salientou que sempre posta um "Card" em todos os grupos de contadores solicitando
as demandas. V – ORDEM DO DIA: 5.1 – Atas da 1625ª Reunião Plenária, Ordinária e da 1626ª
Reunião Plenária, Extraordinária: a Presidente, Carla Cristina Tasso, informou que as Atas da
1625ª Reunião Plenária (Ordinária), realizada em 23 de março de 2021 e a da 1626ª Reunião
Plenária (Extraordinária), realizada em 15 de abril de 2021 foram enviadas antecipadamente aos
Conselheiros e como não houve proposta de alteração foram aprovadas por unanimidade.
Dando seguimento, submeteu ao Plenário e obteve a homologação das Atas das Reuniões
Ordinárias das seguintes Câmaras: 5.2 – Câmara de Controle Interno - CCI nº 181; 5.3 – Câmara
de Desenvolvimento Profissional - CDP nº 9; 5.4 – Câmara de Registro - CR nº 456; 5.5 –
Tribunal Regional de Ética e Disciplina - TRED nº 263. 5.6 – Apresentação dos Relatórios
Financeiros e Contábeis e análise e aprovação dos Balancetes de Março e Abril/21: fazendo
uso da palavra ao Vice-Presidente de Administração e Finanças, Contador Roney Guimarães
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Pereira, apresentou o Balancete do mês de abril de 2021, que também contempla os resultados
do mês de março. Demonstrou que até abril foi arrecadado R$ 3.998.02,44, o que equivale a
73,12% da Receita Corrente prevista para 2021, sendo que a Despesa Corrente realizada nesse
mesmo período correspondeu a R$ 1.876.027,309, ou seja, 37,95% da despesa prevista para
2021. Informou ainda que não houve arrecadação em relação à Receita de Capital prevista em
R$ 181.971,00, mas que da Despesa de Capital, prevista em 1.706.471,00, foi executado o
montante de R$ 16.769,96 representando o percentual de 0,98%. Registrou que o Resultado
Orçamentário Corrente foi de R$ 2.122.075,14. Por sua vez, o Vice-Presidente de Controle
Interno, Contador Gustavo da Silva Miranda, comentou que em abril foi realizado o Crédito
Adicional Suplementar por Superávit Financeiro de exercício anterior no valor de R$
1.000.000,00, conforme Processo Administrativo nº 2021/000102, cuja aprovação na Câmara de
Controle Interno se deu em 08/04/2021 (Ata nº 180) e homologação na Sessão Plenária
Extraordinária se deu em 15/04/2021, conforme Ata nº 1626. Ressaltou que a arrecadação até
abril atingiu 73% da previsão e que a inadimplência de profissionais e de organizações contábeis
reduziu de março para abril, assim como também reduziu o Resultado Orçamentário. Lembrou
que a Despesa de Capital executada (R$ 16.769,96) refere-se à aquisição de 18 mesas e 1
armário para a nova sala de treinamento do CRCES e à contratação de empresa especializada em
engenharia para avaliação técnica de execução dos serviços de reforma dos 20º e 21º andares
do Edifício AMES. Destacou a provisão, no Resultado Financeiro, para riscos trabalhistas em
razão dos processos judiciais que se encontram em andamento. Na oportunidade, a Presidente,
Carla Cristina Tasso, ressaltou o trabalho das Câmaras e de toda a equipe CRCES para alcançar,
em 4 meses, uma arrecadação superior a 50% da previsão anual. Que isso demonstra o esforço
do Setor Jurídico, de Cobrança, de Registro, dos Conselheiros e dos demais colaboradores,
combinado com o reconhecimento dos profissionais de contabilidade. Salientou que a tendência
é o superávit diminuir em razão execução das obras previstas para este exercício e de outras
aquisições, daí o porquê da realização de um crédito adicional. Concluída a apresentação e após
as discussões a Presidente, Carla Cristina Tasso, colocou os Balancetes de Março/2021 e de
Abril/2021 em votação, tendo ambos sido aprovados por unanimidade. 5.7 – Chamamento do
Feito a Ordem: a Presidente, Carla Cristina Tasso, procedeu ao Chamamento do Feito a Ordem,
referente aos seguintes Processos: a) Processo nº 2014/000141, de Maria Augusto Pelicao,
devido ter sido constatado um equívoco material na aplicação da penalidade, tendo em vista
que a documentação apresentada em 25/11/2015, sob o nº FIS 2015/003479, deve ser
considerada como Recurso tempestivo, pois foi apresentada na Delegacia de Guarapari em
23/10/2015, motivo pelo qual, objetivando sanar vícios processuais, tornou nulos todos os atos
administrativos praticados a partir das fls. 47 dos autos e determinou sua distribuição ao
Conselheiro Revisor para emissão de parecer e voto; b) Processo nº 2020/000184, de Chrispim
Gonçalves Filho Neto, devido ter sido constatado um equívoco material na aplicação da
penalidade, tendo em vista que o autuado apresentou Recurso tempestivo, conforme
documento acostado às fls. 25 dos autos, motivo pelo qual, objetivando sanar vícios processuais,
tornou nulos todos os atos administrativos praticados a partir das fls. 28 dos autos e determinou
sua distribuição ao Conselheiro Revisor para emissão de parecer e voto; c) Processo nº
2020/000188, de Leonel Monteiro Duarte, devido ter sido constatado um equívoco material na
aplicação da penalidade, tendo em vista que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
devolveu o respectivo Auto de Infração, lavrado contra o profissional, com a informação
“mudou-se”, conforme documento acostado às fls. 23 e 34 dos autos, motivo pelo qual,
objetivando sanar vícios processuais, tornou nulos todos os atos administrativos praticados a
partir das fls. 23 dos autos e determinou seu retorno ao Setor de Fiscalização para cientificação
do autuado, visando ao direito do contraditório e da ampla defesa. 5.8 – Instituição da
Comissão Eleitoral 2021: a Presidente, Carla Cristina Tasso, tendo em vista o recebimento do
Ofício nº 145/2021-CFC-Direx, por meio do qual fora enviado o Calendário Eleitoral 2021, que
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fixa prazo limite para que os CRCs constituam suas Comissões Eleitorais, explicou que o CRCES
precisa fazer a publicação da constituição da Comissão Eleitoral até a data da próxima Sessão
Plenária, ou seja, dia 22 de junho, oportunidade em que indicou para sua composição, na
qualidade de membros titulares, os contadores Reinaldo Marques, como Coordenador, Rider
Rodrigues Pontes, como Coordenador Adjunto e Gabriel Brunoro, como membro, e ainda, na
condição de membros suplentes, os contadores Elido Emmerich Firme, Tamara Silva Daiello e
Juliana Soares Nascimento Coutinho. Comunicou ainda que o Conselheiro de 1/3 que quiser
candidatar-se para concorrer às eleições de 2/3 deverá protocolar sua renúncia até o dia 25 de
junho e que o prazo limite para publicação do Edital de Convocação para Registro das Chapas
será o dia 16 de julho. Seguindo a Presidente, Carla Cristina Tasso, colocou em discussão a
indicação dos membros da Comissão, e não tendo havido quaisquer manifestações em
contrário, a instituição da Comissão Eleitoral, composta pelos membros indicados, foi aprovada
por unanimidade. VI – CONSIDERAÇÕES GERAIS: 6.1 – O Vice-Presidente de Fiscalização, Ética
e Disciplina, Contador Reinaldo Marques, parabenizou a equipe de cobrança pelo excelente
trabalho desenvolvido, que concorreu para a excelente arrecadação. Informou que atingiu 100%
da meta estabelecida para parcerias e convênios, vez foi feito acordo de cooperação técnica
com seis Prefeituras, a saber: Alegre, Domingos Martins, Linhares, Venda Nova Imigrante, Viana
e Vitória. Disse também que em relação às palestras orientativas, cujas gravações começarão no
início de junho, já foram escolhidos os temas, quais sejam: Contrato, Distrato e LGPD, Registro
Profissional e de Organizações Contábeis, Demonstrações Contábeis, Denúncias e Principais
Irregularidades, Auditoria e Perícia e por fim, será gravado um vídeo sobre Fiscalização de
Entidades Desportivas. Sobre as denúncias e comunicação de irregularidades, relatou que a
partir da mudança na legislação feita pelo CFC, a denúncia passou a fazer parte de um conjunto
que pode ser denúncia, comunicação de irregularidade ou representação, sendo que no período
de janeiro a abril foram registrados 29 protocolos (7 denúncias e 22 comunicações de
irregularidade). Informou que as diligências aos escritórios das organizações contábeis e dos
profissionais atingiram, até abril, 46% da meta prevista para o ano e que o foco da fiscalização
neste ano está voltado para os profissionais que já foram fiscalizados e que tiveram pelo menos
um processo transitado em julgado nos últimos 5 anos, assim como para os novos profissionais
registrados em 2020 e que possuem clientes registrados junto à Secretaria de Estado da Fazenda
- SEFAZ. Lembrou que sendo este um ano de eleições para renovação de 2/3 do Plenário do
CRCES todos os atuais Conselheiros, eleitos para esse terço, serão fiscalizados. Disse ainda que,
atendendo ao que fora estabelecido pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, o percentual
mínimo de 20% das fiscalizações no interior do Estado está sendo respeitado. Em relação ao
Projeto destinado às Empresas Não Contábeis, relatou que ultrapassou a meta fixada para a
fiscalização de empresas comerciais, prestadoras de serviços ou indústrias; que as diligências em
formato eletrônico nas entidades sem fins lucrativos e cooperativas estão em fase de conclusão;
que em relação aos órgãos públicos as metas foram ultrapassadas, tendo as diligências sido
feitas tanto de forma presencial quanto eletrônica; que 50% da meta já foi atingida em relação
às entidades desportivas; que em relação às entidades financeiras e entidades de previdência
complementar as diligências estão sendo iniciadas; que de forma complementar e atendendo ao
Setor de Registro está sendo feita a fiscalização em relação aos pedidos de baixa, visando à
confirmação do cumprimento da condição para baixa de registro. Informou ainda que em face
do Acordo de Cooperação Técnica firmado com a Receita Federal, que nos disponibilizou a
relação do CNAE – Classificação Nacional de Atividades Econômicas, estão sendo implementadas
novas fiscalizações. Informou também que estão sendo emitidas notificações aos aprovados no
exame de suficiência para fazerem seu registro, bem como que a vigilância nos portais de
transparência das Câmaras Municipais, Prefeituras e demais órgãos públicos continua sendo
realizada. Por fim, protestou para que todos atendam às solicitações feitas pelos fiscais dentro
dos prazos fixados. Na oportunidade a Presidente, Carla Cristina Tasso, destacou que as metas
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obedecem a um critério estabelecido pelo CFC, mas que o Setor de Fiscalização está sempre
empenhado em realizar além da meta estabelecida. 6.2 – A Vice-Presidente de
Desenvolvimento Profissional, Contadora Ana Rita Nico Hartuique, falou que tinha como meta
realizar os eventos do Dia da Mulher, do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED e da Lei
Geral de Proteção de Dados - LGPD e todos foram realizados com sucesso; que outros eventos
previstos serão realizados a partir de setembro, tais como o Encontro do Professor e a Auditoria
em Foco; que entre cursos e palestras previstos que são em número de seis, dois foram
realizados; que foram realizadas dezessete das vinte e sete palestras previstas em formato
"live", com 3876 visualizações das 10000 previstas, sendo que muitas outras ainda ocorrerão até
o fim deste exercício. Ressaltou como sendo um evento de grande relevância o treinamento
direcionado ao setor público decorrente da parceria firmada entre o CRCES e o TCEES, cuja
adesão de alunos de todo o País está sendo bastante expressiva. Informou que o CRCES está
oferecendo diversos cursos que contam pontuação, tais como o Seminário de "Compliance"; o
Workshop “Atuando em conformidade com a LGPD”, dentre outros e que o CRCES, mesmo
neste ano de pandemia da Covid-19, já ultrapassou em termos de oferecimento de capacitação
os 20 pontos exigidos pelo CFC. Na oportunidade a Presidente, Carla Cristina Tasso, comentou
que os cursos oferecidos não se restringem às matérias de contabilidade, mas também matérias
afins e que estão abertas as inscrições para a Convenção Estadual de Minas Gerais que também
contabilizará pontos. 6.3 – O Vice-Presidente de Registro, Contador Carlos Darlan Patil,
informou que no período de jan/mar foi realizado 49% da meta de registro de profissionais de
contabilidade e 80% da meta de registro de organizações contábeis; que o julgamento dos
processos atingiu 99,8%; que em relação à cobrança atingiu 100% da meta dos mutirões de
regularização e que agora está sendo feito um trabalho junto aos aprovados no exame de
suficiência desde 2017. 6.4 – O Vice-Presidente de Política Institucional, Contador Roberto
Schulze, relatou que algumas ações políticas não puderam ser realizadas em função das
restrições impostas pela pandemia da Covid-19, mas que a partir de junho várias visitas estão
agendadas junto às Prefeituras. Informou que o CRCES foi demandado e está em conversação
com os representantes da JUCEES, da Receita Federal e dos Cartórios de Registro de Pessoas
Jurídicas para que estes possam integrar a REDESIM e para que alguns registros possam neles
serem feitos. Agradeceu a colaboração do Ex-Presidente deste CRCES e Conselheiro do CFC,
Carlos Barcellos Damasceno, que também é Vogal na JUCEES, o qual viabilizou a conversa com o
Presidente desse Órgão. Lembrou que os profissionais da contabilidade podem sugerir aos seus
clientes fazerem doações para o Fundo da Infância e Adolescência - FIA e/ou para o Fundo do
Idoso do valor correspondente a até 6% do Imposto de Renda - IR a pagar. Informou que o
CRCES recebeu da Federação das Fundações e Associações do Espírito Santo - FUNDAES o
Prêmio Leal, o Leão Solidário, pelo reconhecimento do trabalho desenvolvido em prol da
destinação do IR para os fundos de caráter social em nível estadual e municipal. Fazendo uso da
palavra a Vice-Presidente de Desenvolvimento Profissional, Ana Rita Nico Hartuique, informou
que a doação do IR pode ser destinado simultaneamente ao Fundo da Infância e da
Adolescência e ao Fundo do Idoso, na proporção de 3% para cada e que em Linhares o CRCES
também recebeu o Prêmio Leal. VII – ENCERRAMENTO: a Presidente, Carla Cristina Tasso,
agradeceu a presença de todos e confirmou a realização da próxima Reunião Plenária em junho,
que em princípio será presencial. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Sessão cuja Ata
segue assinada pelos Conselheiros abaixo subscritos ......................................................................
- assinado digitalmente Contadora Carla Cristina Tasso
Presidente
- assinado digitalmente
Contadora Ana Rita Nico Hartuique
Vice-Presidente de Desenvolvimento Profissional
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- assinado digitalmente
Contador Gustavo da Silva Miranda
Vice-Presidente de Controle Interno
- assinado digitalmente
Contador Reinaldo Marques
Vice-Presidente de Fiscalização, Ética e Disciplina
- assinado digitalmente
Contador Roberto Schulze
Vice-Presidente de Política Institucional
- assinado digitalmente
Contador Roney Guimarães Pereira
Vice-Presidente de Administração e Finanças
- assinado digitalmente
Técnico em Contabilidade Clair Martins da Silva
Conselheiro
- assinado digitalmente
Contador Mário Zan Barros
Conselheiro
- assinado digitalmente
Contador Miguel dos Santos Costa
Conselheiro
- assinado digitalmente
Contadora Mônica Fernanda Santos Porto Pires
Conselheira
- assinado digitalmente
Contadora Paula Nazareth Koehler
Conselheira
- assinado digitalmente
Contadora Simony Pedrini Nunes Rátis
Conselheira
- assinado digitalmente
Contadora Eli Batista de Araújo Pirola
Conselheira
- assinado digitalmente
Contador Edimarcos Luchi
Conselheiro
- assinado digitalmente
Contadora Tamires Endringer Zorzal
Conselheira
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