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ATA DA 1630ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESPÍRITO
SANTO, REALIZADA EM 24 DE AGOSTO DE 2021.
Início: 14 horas .................................................................................................................................
Conselheiros presentes: Contadores Carla Cristina Tasso, Ana Rita Nico Hartuique, Carlos Darlan
Patil, Gustavo da Silva Miranda, Mário Zan Barros, Miguel dos Santos Costa, Mônica Fernanda
Santos Porto Pires, Paula Nazareth Koehler, Raquel Cristina Nicolau Barbosa, Reinaldo Marques,
Roberto Schulze, Roney Guimarães Pereira, Simony Pedrini Nunes Rátis e Walterleno Maifrede
Noronha, e o Técnico em Contabilidade Rodrigo Sangali ................................................................
Ausência justificada: Técnicos em Contabilidade Clair Martins da Silva e seu suplente, Ademir do
Nascimento ..................................................................................................................................
Ausência não justificada: não houve ocorrência. ............................................................................
Outras presenças: Dr. Marcelo Martins Altoé, Secretário de Fazenda do Estado do Espírito Santo;
Conselheira Suplente: Contadora Paula Antonela Vieira Pinto; Assessora de Comunicação,
Danielle Cristina Ramos Rodrigues e o Diretor Executivo, Jorge Tadeu Laranja .......
Após cumprimentar a todos a Presidente, Carla Cristina Tasso, iniciou a reunião às 14 horas, que
correspondia à décima segunda Sessão Plenária transmitida ao vivo pelo canal do CRCES no
“YouTube”, e estava aberto um “Chat” para quem desejasse fazer alguma pergunta, a qual se
deu de forma presencial. Registrou ainda que Conselheiro do Conselho Federal de Contabilidade
- CFC, Contador Haroldo Santos Filho, está assistindo a Sessão Plenária por meio do referido
canal. I – MENSAGEM DO DIA: não houve. II – AUSÊNCIAS: a Presidente, Carla Cristina Tasso,
informou as ausências justificadas dos Técnicos em Contabilidade, Clair Martins da Silva e de seu
suplente, Ademir Nascimento, tendo sido convocado em substituição o Conselheiro e Contador,
Walterleno Maifrede Noronha. III – PROJETO MÃOS DADAS: dando seguimento, e em
continuidade ao Projeto Mãos Dadas, a Presidente, Carla Cristina Tasso, convidou o Dr. Marcelo
Martins Altoé, Secretário de Fazenda do Estado do Espírito Santo para fazer uso da palavra e
compartilhar experiências e informações pertinentes àquela Instituição. 3.1 – O Secretário de
Fazenda do Estado do Espírito Santo - SEFAZ, Dr. Marcelo Martins Altoé cumprimentou os
participantes, enalteceu o Projeto “Mãos Dadas” do CRCES e colocou a SEFAZ à disposição de
todos, registrando que o trabalho tem que ser pautado pelo diálogo e pela transparência.
Explicou que a SEFAZ envolve uma diversidade muito grande de temas e que ninguém consegue
dominar todos os temas, razão pela qual todos precisam ter humildade para receber as ideias e
debater as sugestões. Falando de sua trajetória pessoal, informou que como Subsecretário de
Integridade Governamental e Empresarial do ES trabalhou na elaboração da Lei Estadual nº
10.993/2019, que instituiu o Programa de Integridade do Poder Executivo Estadual criando um
conjunto de mecanismos de prevenção e remediação de práticas de corrupção, fraudes,
subornos, desvios éticos e de conduta, bem como que sua pretensão é implantar o normativo na
SEFAZ. Especificamente na Receita Estadual informou que está em curso o Programa de
Recuperação Fiscal - REFIS, com mais de 400 contratos firmados equivalentes a uma
arrecadação de mais de R$ 30 milhões de reais. Informou também que foi instituído novo
Sistema de Cadastro para Produtor Rural cujo processo será feito de forma digital e que
recentemente foi implantado o Sistema de Informações de Custos com objetivo de oferecer
maior transparência na alocação dos recursos públicos, melhor controle e avaliação das
estruturas administrativas, Programas e Projetos de Governo. Que foram adotadas medidas de
desburocratização de obrigações acessórias através de mudanças legislativas com o objetivo de
simplificar e melhorar as exigências feitas aos contribuintes do Espírito Santo e que tem
pretensão de fazer mudanças na regulamentação do Imposto sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação do Estado do Espírito Santo - ICMS. Discorreu acerca do
mérito dos servidores do Tesouro em desenvolver o Projeto “Floating” que organiza contratos e
datas dos pagamentos a fornecedores e prestadores de serviços, contribuindo para o aumento

Rua Amélia da Cunha Ornelas, Número 30, Bairro Bento Ferreira
Telefone: (27) 3232-1600 – Fax: (27) 3232-1601 – CEP: 26050-620 – Vitória/ES
crces@crc-es.org.br – www.crc-es.org.br

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

dos rendimentos em cerca de R$ 7,1 milhões de reais ao ano. Falou da estratégia para o futuro
que consiste em realização de concurso público para reforçar a equipe e do lançamento do
Projeto Nota Premiada, importante para incentivar o capixaba a exigir a nota fiscal de produtos
e serviços adquiridos e reduzir a sonegação fiscal. Outro Projeto importante sobre o qual
discorreu foi o Projeto de Apoio à Gestão e Integração do Fisco - PROFISCO, que está
dependendo do endosso do Governo Federal e tem U$ 1 milhão de dólares disponível para
investimentos em tecnologia da informação nas áreas fiscal e de transparência com o objetivo
de melhorar a auditoria e a gestão de processos. Disse que implantou pequena reestruturação
interna para melhor gerenciamento de serviços oferecidos, destacando as melhorias no Sistema
de Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação de quaisquer Bens ou Direitos - ITCMD.
Na oportunidade a Presidente, Carla Cristina Tasso, comentou que os contadores, juntamente
com representantes de outras entidades participaram, por um bom tempo, das discussões do
Regulamento do ICMS, quando então se criou uma Comissão, dentro do Grupo de Trabalho da
Secretaria de Fazenda - GTFAZ, coordenado pelo Conselho Regional de Contabilidade do Espírito
Santo - CRCES, para estudar e propor alterações ao regramento, cujo material discutido e
produzido está à disposição do Secretário. Ainda fazendo uso da palavra colocou o GTFAZ, o
CRCES e as instituições contábeis ao dispor do Secretário, informando que a Nota Premiada
também foi discutida no GTFAZ. Salientou que em referência à substituição tributária o Decreto
4951-R, publicado em 17 de agosto de 2021, trouxe mudanças na legislação as quais, no
entender do GTFAZ, acarretará desestímulo à abertura de novas empresas vindas de outros
Estados, assim como o fechamento de alguns setores que foram atraídos pelos benefícios.
Informou ainda que o GTFAZ, juntamente com o CRCES, encaminhou um Ofício endereçado ao
Secretário expondo os pontos críticos e suas consequências, ao tempo em que se colocaram à
disposição para debater o tema com as entidades reguladoras. Na sequência a Conselheira
Mônica Fernanda Santos Porto Pires relatou que se constitui num pleito de muitos anos o
debate antecipado no GTFAZ dos regramentos que afetam os contribuintes sejam levados
antecipadamente ao GTFAZ, por se tratar de grupo de trabalho que tem como objetivo auxiliar o
Estado e as empresas a tornar o ambiente de negócios cada vez mais seguro e próspero, tendo
sido complementada pela Presidente, Carla Cristina Tasso, que disse que o GTFAZ é composto
por entidades que representam os diversos setores da economia, sendo que esse pleito consiste
em se fazer uma espécie de audiência restrita. O Secretário, Dr. Marcelo Martins Altoé,
comentou que a tendência em relação a tudo que é construído em conjunto é que fique melhor,
porém, algumas regulamentações, por sua natureza, são mais impositivas. Comentou ainda que
a matéria do credenciamento já havia sido gestada antes de sua posse, entretanto, não vê
problemas em seu aprimoramento, caso seja constatado algum exagero que esteja afugentando
novas empresas, porém a área técnica também apresenta os problemas relacionados ao
credenciamento. Disse que dentro do próprio Estado existem questionamentos quanto à
possibilidade de afastamento de empresas em face do novo regramento, motivo pelo qual é
importante encontrar o equilíbrio, entretanto, também há que se considerar os maus
profissionais responsáveis por abertura de empresas que desvirtuam a finalidade do
regramento. Ressaltou a necessidade de se criar mecanismos para exercer a fiscalização
adequada de forma a evitar o fomento à sonegação. Mais uma vez fazendo uso da palavra a
Presidente, Carla Cristina Tasso, pontuou que o objetivo do GTFAZ é favorecer o ambiente de
negócios para o bom contribuinte e o CRCES encontra-se à disposição da SEFAZ para repreender
o mau profissional. Por sua vez o Vice-Presidente de Política Institucional, Contador Roberto
Schulze, expôs que na tentativa de melhoria do Regulamento do ICMS o processo foi paralisado,
vez que o caminho seguido estava se tornando mais complexo do que já é. Acrescentou que o
GTFAZ contribuiu para trabalhar uma simplificação não tentando juntar tudo em um mesmo
documento, mas criando documentos complementares que possam tornar o processo mais
simples. Na sequência a Conselheira Mônica Fernanda Santos Porto Pires indagou sobre os
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processos que já foram julgados no Conselho Estadual de Recursos Fiscais - CERF, pois já existem
Acórdãos, mas ainda não foram atualizados no sistema da SEFAZ, impedindo a empresa de
efetuar o pagamento dos débitos, impossibilitando-a de aderir ao REFIS tendo o Secretário, Dr.
Marcelo Martins Altoé, se comprometido em verificar o que está ocorrendo para responder com
maior confiança. Seguindo, em nome dos internautas de nomes João e Daniel Santiago a
Presidente, Carla Cristina Tasso, indagou sobre como as empresas que receberam auto de
infração e ganharam o processo parcialmente, já com Acórdão, devem proceder para aderirem
ao REFIS e pagarem o que devem sem perder o desconto e se a Nota Premiada Capixaba será
igual à Nota Fiscal Paulista que permite a acumulação de pontos para desconto no Imposto
sobre Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, respectivamente. Em resposta à primeira
pergunta o Secretário, Dr. Marcelo Martins Altoé, solicitou uma melhor contextualização no
sentido de informar se o pagamento se refere a um débito antigo ou recente com vistas a
conseguir identificar em atas e verificar se trata de caso específico ou genérico. Em relação à
segunda pergunta, disse que Nota Premiada Capixaba não será igual à Nota Fiscal Paulista, vez
que a intenção do Estado do Espírito Santo é dividir o prêmio em dinheiro entre o contribuinte e
a entidade beneficente indicada por ele. Dando prosseguimento a Presidente, Carla Cristina
Tasso, comentou que recebia da SEFAZ de um compilado, por setor da economia, sobre a
arrecadação e a inadimplência, e fazia a divulgação, e que gostaria de continuar recebendo tais
informações. Disse que as atas das reuniões do GTFAZ são divulgadas por meio do site do CRCES
e que as informações são divulgadas pelas mídias sociais, para as associações e pelos grupos de
“WhatsApp”, bem como através de “mailing”. Falou ainda da disposição de trabalhar em
conjunto com a SEFAZ para contribuir para a melhoria do ambiente de negócios, sentido no qual
encaminhará os projetos propostos pelo CRCES e pelo GTFAZ para que o Secretário possa tomar
conhecimento e analisar a viabilidade. Na sequência o Secretário, Dr. Marcelo Martins Altoé
agradeceu a oportunidade de falar sobre seus projetos em um ambiente tão salutar como a
Plenário 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 - Execuções Fiscais e Resultado do mês de
Julho/2021: a Presidente, Carla Cristina Tasso, informou que em Julho de 2021 ocorreram 26
Acordos Judiciais que representaram uma movimentação de R$ 104.464,08, dividindo-se em: 11
quitações à vista, totalizando de R$ 27.988,43 e 15 parcelamentos judiciais, no montante de R$
76.475,65. Acrescentou que ocorreu 1 bloqueio, via Sistema de Busca de Ativos do Poder
Judiciário – SISBAJUD, com a transferência total de R$ 1.668,62 e 12 Acordos Parcelados foram
quitados perfazendo um total de R$ 38.243,88, sendo que as negociações relativas a créditos
ajuizados, neste exercício, já chegaram a R$ 957.286,64. Informou ainda que foi realizada
revisão nos meses de julho e agosto de todas as execuções fiscais em andamento pelo CRCES.
4.4 – Contratações em Geral: a Presidente, Carla Cristina Tasso, apresentou um breve resumo
acerca das licitações que se encontram em andamento, a saber: a) Leilão da sala no Ed.
Navemar: em tramitação para cumprimento das etapas legais, estando no aguardo da
autorização do CFC, cujo Ofício nº 55/2021-CRCES/Pres., fora enviado no último dia 13 de maio;
b) Sistema de Gestão Integrada: o processo está em análise com vistas à definição dos valores
máximos admitidos; c) Elaboração dos projetos e fiscalização da reforma da área interna,
incluindo o auditório e construção da área de vivência: contratação concluída, com economia de
R$ 13.986,65, porém em relação à área de vivência está-se aguardando as licenças do Corpo de
Bombeiros e Prefeitura; d) Reforma da área interna, incluindo o auditório e construção da área
de vivência: contratação concluída, que já está sendo executada, porém, tão somente em
relação à área interna, cujo espaço principal é o auditório, o qual terá um formato plano e piso
acarpetando para proporcionar melhor qualidade aos eventos oferecidos aos profissionais; e)
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terceirização de serviços de apoio administrativo, técnico e operacional: a sessão de disputa do
Pregão Eletrônico está agendada para o dia 01/09/2021; f) Aquisição de HDs para o Servidor:
contratação concluída, tendo havido uma economia de R$ 7.473,78; g) Licenciamento e serviço
de instalação referente à hiperconvergência relacionados ao lote que englobava os itens 4 a 8,
fracassado no processo nº 06/2021: o novo Pregão Eletrônico foi aberto no dia 02 deste mês,
porém houve recurso que já está sendo analisado com vistas a sua conclusão e efetivação da
contratação, a partir de quando será dado início à instalação dos “thin clients” anteriormente
adquiridos; h) Contratação dos serviços para fornecimento de “coffee break”: o procedimento
está na fase de instrução processual; i) Contratação dos serviços para construção da área de
vivência e reforma externa da sede do CRCES: o procedimento está em fase de instrução
processual, inclusive dependendo da licença do Corpo de Bombeiros e da Prefeitura; j)
Contratação de link dedicado: o procedimento está na fase de instrução processual. Por fim, a
Presidente, Carla Cristina Tasso, informou que toda a Equipe do CRCES está trabalhando no
planejamento das metas e orçamento para 2022. 4.5 – Informativo sobre o GTFAZ: a
Presidente, Carla Cristina Tasso, lembrou que as Atas estão sendo divulgadas no site do CRCES e
informou que a reunião de pauta ocorreu no último dia 11, quando então foram discutidos
vários assuntos, bem como disse que está aguardando o retorno da SEFAZ para a próxima
reunião que, em princípio, permanecerá sendo transmitida ao vivo pelo canal do CRCES no
“YouTube”. 4.6 – Informativo sobre o Fórum REDESIM: a Presidente, Carla Cristina Tasso,
lembrou que quando de sua posse como Presidente do CRCES, a Vice-Governadora do Estado do
Espírito Santo, Srª Jacqueline Moraes da Silva, comprometeu-se em regulamentar o Fórum
REDESIM, do qual participam o CRCES e todas as associações regulamentadas que representam
a Classe Contábil, além do Sindicato dos Contabilistas do Estado do Espírito Santo SINDCONTÁBIL-ES, do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de
Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Estado do Espírito Santo - SESCON-ES, da
Junta Comercial do Estado do Espírito Santo – JUCEES, Federação das Associações de
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Empreendedores Individuais do Estado do
Espírito Santo - FEMICRO-ES e da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas
e do Empreendedorismo - ADERES. A Presidente, Carla Cristina Tasso, relatou que a JUCEES
solicitou ao Fórum REDESIM para trabalhar em uma resolução objetivando melhorar o processo
de autenticação das Demonstrações Contábeis, sendo que no último dia 12 de agosto foi
editada a Resolução 002/2021-JUCEES acatando as sugestões anteriormente encaminhadas.
Informou ainda que no dia 24 de agosto próximo passado o Governo do Estado fez publicar o
Decreto nº 1730-S, de 23 de agosto de 2021, nomeando os membros que compõem o Fórum
REDESIM. Por fim, agradeceu aos participantes do Fórum REDESIM que contribuíram para o
aprimoramento do regramento. IV – ORDEM DO DIA: 5.1 – Apresentação dos Relatórios
Financeiro e Contábil e análise/aprovação do Balancete de Julho/2021: o Vice-Presidente de
Administração e Finanças, Contador Roney Guimarães Pereira, apresentando o Balancete de
julho/2021, informou que o orçamento inicial de R$ 5,65 milhões foi acrescido em R$ 1,429
milhão, decorrente das suplementações provenientes do superávit financeiro do exercício de
2020 no valor de R$ 1 milhão (Resolução CRCES nº 424/2021) e do excesso de arrecadação no
valor de R$ 429 mil (Resolução CRCES nº 427/2021), resultando no montante final de R$ 7,079
milhões. Informou também que até o mês de julho foram arrecadados R$ 5,657 milhões,
representando 95,94% da Receita Corrente prevista para 2021, que é de R$ 5,897 milhões, e
executados R$ 2,975 milhões, correspondendo a 54,77% da Despesa Corrente fixada para 2021,
que é de R$ 5,432 milhões. Informou ainda que foi arrecadado R$ 1.602,50, representando
0,88% da Receita de Capital prevista para 2021, que é de R$ 181.971,00, e executados R$
160.552,46, correspondendo a 9,75% da Despesa de Capital fixada para 2021, que é de R$
1.646.740,96. Acrescentou que o Resultado Orçamentário Corrente foi de R$ 2,682 milhões e o
Resultado Orçamentário foi de R$ 2,523 milhões. Por fim, lembrou que todos os dados do
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Balancete estão disponíveis no site do CRCES. Dando seguimento a Presidente, Carla Cristina
Tasso, colocou o Balancete de Julho/2021 em discussão e votação, tendo sido aprovado por
unanimidade. 5.2 – Ata da 1629ª Reunião Plenária: a Presidente, Carla Cristina Tasso, informou
que a Ata da 1629ª Reunião Plenária Ordinária, realizada em 20 de julho de 2021, fora enviada
antecipadamente aos Conselheiros, colocando-a em discussão e votação, tendo sido aprovada
por unanimidade. Em seguida, submeteu ao Plenário e obteve a homologação das Atas das
Reuniões Ordinárias das seguintes Câmaras: 5.3 – Câmara de Administração e Finanças - CAF nº
75; 5.4 – Câmara de Controle Interno - CCI nº 184; 5.5 – Câmara de Ética e Disciplina - CED nº
272; 5.6 – Câmara de Fiscalização - CF nº 220; 5.7 – Câmara de Registro - CR nº 459; 5.8 –
Tribunal Regional de Ética e Disciplina - TRED nº 266. 5.9 – Homologação da indicação do
Delegado para a Delegacia de Alegre: a Presidente, Carla Cristina Tasso, informou que devido o
Contador José Carlos Bravo Alvarez Junior, Delegado de Alegre, a pedido, ter sido exonerado por
meio da Portaria CRCES nº 069, de 12 de julho de 2021, este Regional procedeu à publicação de
novo Edital de Convocação para Registro de Candidatura a Delegado de Alegre, tendo havido
apenas um interessado, o contador Flávio Ribeiro da Fonseca. Seguindo a Presidente, Carla
Cristina Tasso, informou que a candidatura foi analisada pela Comissão Permanente para
Realização de Eleições para Delegados do CRCES que o considerou apto, vez que atendeu a
todos os requisitos contidos na Resolução CRCES nº 417/2020, razão pela qual seu nome foi
aprovado por unanimidade na 142ª Reunião do Conselho Diretor, ocorrida no dia 17 de agosto
do corrente. Na sequência, colocou o assunto e discussão e votação, tendo a indicação do
referido profissional para a função de Delegado de Alegre sido homologada por unanimidade.
5.10 – Apreciação do Parecer referente ao Pedido de Registro de Chapa - Eleições/2021 para
renovação de 2/3 do Plenário: a Presidente, Carla Cristina Tasso, concedeu a palavra à
Conselheira Raquel Cristina Nicolau Barbosa, designada Conselheira Relatora pela Portaria
CRCES nº 076, de 20 de agosto de 2021, para proceder à análise do Requerimento de Registro e
demais documentos apresentados pela única Chapa que se apresentou para concorrer às
eleições de renovação de 2/3 do Plenário deste Regional. Seguindo a Conselheira Relatora
procedeu à leitura do Relatório e respectivo Parecer, ao final dos quais proferiu seu voto pelo
deferimento da Chapa Única, representada pelo Conselheiro e Contador Walterleno Maifrede
Noronha. Concluída a leitura pela Conselheira Relatora a Presidente, Carla Cristina Tasso,
ressaltou, mediante lista de presença, que o Plenário do Conselho Regional de Contabilidade do
Espírito Santo encontrava-se composto por 15 (quinze) Conselheiros, sendo 1 Conselheiro
suplente, conforme já registrado no Capítulo II desta Ata. Em seguida o Conselheiro e Contador
Walterleno Maifrede Noronha pediu a palavra e declarou sua abstenção de votar, tendo em
vista ser o representante da Chapa que concorrerá ao pleito eleitoral. Na sequência, o
Conselheiro e Contador Reinaldo Marques, também se declarou impedido de votar, devido ao
fato de ser o Coordenador da Comissão Eleitoral, designada pela Portaria CRCES nº 056, de 28
de maio de 2021. Ato contínuo, a Presidente, Carla Cristina Tasso, colocou o Parecer em
discussão e votação, tendo os demais Conselheiros juntamente com ela, perfazendo o número
de 12 (doze), votado com a Conselheira Relatora, pelo que a Chapa Única teve seu registro
deferido por unanimidade dos 13 (treze) Conselheiros votantes. 5.11 – Ratificação da
Resolução nº 426/2021, com base no processo administrativo nº 2021/000134 e Nota Técnica
do CFC: a Presidente, Carla Cristina Tasso, informou tratar-se do Programa de Demissão
Voluntária - PVD que havia sido aprovado pelo Conselho Diretor e pelo Plenário e resultado na
Resolução CRCES nº 426/2021, sobre a qual o CFC emitiu a Nota Técnica nº 39/2021 solicitando
sua retificação/adequação, bem como o envio do respectivo processo administrativo
devidamente instruído, tudo em conformidade com o parâmetros fixados pela Resolução CFC nº
1595/2020. Ato contínuo a Presidente, Carla Cristina Tasso, considerando a referida Nota
Técnica e a instrução do processo administrativo nº 2021/000134 e ainda, que a matéria foi
aprovada na 142ª Reunião do Conselho Diretor, ocorrida no último dia 17 de agosto, submeteu
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à apreciação do Plenário a minuta da nova Resolução instituindo o PDV e revogando a Resolução
CRCES nº 426/2021. Concluídas as discussões a nova Resolução, que receberá o nº 428/2021,
instituindo o PDV e revogando a Resolução CRCES nº 426/2021, foi aprovada por unanimidade.
5.12 – Julgamento de Processos Éticos Disciplinares em Grau de Recurso: a) Processo relatado
pelo Conselheiro Reinaldo Marques; Número do processo: U-2014/000141, de Maria Augusta
Pelicão; Fato único: executar serviços de natureza contábil, na Prefeitura Municipal de
Guarapari-ES, CNPJ nº 27.165.190/0001-53, sem possuir a devida formação profissional, o que
identificamos por meio da ação fiscal na data de 07/04/2014. Enquadramento: art. 20 do
Decreto-Lei nº 9295/1946 c/c a Súmula 9 do CFC e o art. 20 da Resolução CFC nº 1370/2011.
Decisão: Parecer do Conselheiro Revisor no sentido de arquivar o processo, o que foi aprovado
por unanimidade. b) Processo relatado pela Conselheira Raquel Cristina Nicolau Barbosa;
Número do processo: U-2020/000322, de Felipe de Almeida Rodrigues; Fato único: explorar
atividades contábeis sem registro cadastral no CRCES e falta de estruturação legal, o que
identificamos por meio de código na Classificação Nacional Atividade Econômica (CNAE) sob nº
69.20-6-01, que se refere à atividade de Contabilidade e o não atendimento à Notificação nº
2020/000550; Enquadramento: Organização: art. 15 do Decreto-Lei nº 9.295/1946 c/c os arts.
21, § 1° e 27 da Resolução CFC nº 370/2011 e arts. 1° e 3º, incisos I e II da Resolução CFC nº
1555/2018. Decisão: o julgamento foi adiado, com previsão de ocorrer na Sessão Plenária de
Setembro/2021, o que foi aprovado por unanimidade. VI – CONSIDERAÇÕES GERAIS: 6.1 – O
Vice-Presidente de Controle Interno, Contador Gustavo da Silva Miranda, apresentou um
relatório sobre o mês de julho/2021 destacando um pequeno acréscimo no número de
Organizações Contábeis ativas em comparação aos anos anteriores, porém uma redução de
profissionais ativos. Registrou o acréscimo na inadimplência, o que se justifica devido ao fato de
que as anuidades em 2021 venceram em 31 de maio, ao passo que em 2020 a inadimplência se
apresentou muito baixa em julho porque as anuidades venceram em 31 de julho.
Complementando a Presidente, Carla Cristina Tasso, ressaltou que a redução do número de
parcelas de 7 para 3 foi outro fator que contribuiu para o aumento da inadimplência. Destacou o
acréscimo de 43,14% da receita com anuidades para o período de janeiro/junho/2021 em
comparação com o mesmo período de 2020, passando de R$ 3,472 milhões para R$ 4,970
milhões. Salientou que a receita total arrecadada já ultrapassou os 96% em relação à receita
total prevista. Observou que o total de despesas com pessoal e encargos de 2020 para 2021,
comparado com a receita líquida total dos mesmos exercícios, apresentou uma redução de
58,15% em 2020 para 29,69% em 2021, o que foi motivado tanto pelo crescimento da receita
quanto pela efetiva redução da despesa e ainda que os gastos com a estrutura física redução
pela metade em termos percentuais se relacionados à receita, passando de 14,33% em 2020
para 7,65% em 2021. 6.2 – O Vice-Presidente de Administração e Finanças, Contador Roney
Guimarães Pereira, comunicou que a Associação dos Contabilistas do Sul do Estado do Espírito
Santo - ASCOSUL fechou parceria com a Associação Comercial de Serviços Hoteleiros, tendo esta
cedido um espaço para a instalação da sede da ASCOSUL, que em contrapartida lhe prestará
serviços de assessoria contábil. Na oportunidade convidou a todos para participarem da 15ª
Feira de Negócios e Agroturismo de Cachoeiro de Itapemirim, cuja abertura ocorrerá amanhã,
dia 25 de agosto. 6.3 – O Vice-Presidente de Política Institucional, Contador Roberto Schulze,
informou que em agosto participou, no dia 2 de agosto, de um café da manhã com Deputados
Federais e Senadores da Bancada Capixaba, em que CRCES foi representado pela Presidente,
Carla Cristina Tasso, que levou uma proposta alternativa de reforma tributária que contribui
para o processo de simplificação. Destacou ainda a importância dessa participação, que se deu
em parceria com Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo SEBRAE-ES para a valorização e prestígio da Classe Contábil, resultado do trabalho que vem
sendo desempenhado pelo CRCES. Registrou ainda que tanto o CRCES como o SEBRAE-ES foram
pioneiros na apresentação de propostas de alterações nos Projetos de Lei que discutem a
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Reforma Tributária, servindo de exemplo para todo o Brasil. Em seguida, falou de sua
participação, representando o CRCES, na colação de grau presencial ocorrida no Centro
Universitário do Espírito Santo - UNESC, na Serra e de quão emocionante foi cerimônia por se
tratar da primeira cerimônia presencial depois do início da pandemia. Relatou que também
participou da 2ª Reunião do Grupo de Trabalho do CFC, ocorrida em 5 de agosto, para análise de
mudanças na Resolução CFC nº 1409/2012 que trata da Contabilidade do Terceiro Setor.
Informou que ainda participou, em 10 de agosto, na Federação das Indústrias do Estado do
Espírito Santo - FINDES, de uma palestra de incentivo à destinação de parte do Imposto de
Renda para os Fundos da Infância e do Adolescente, do Idoso, e para projetos na área de
esporte e cultura, lembrando que a FINDES possui um Comitê voltado para ações beneficentes e
o CRCES, a convite, nele ocupa uma cadeira. Por fim, falou de sua ação junto aos Deputados
Federais sobre a Proposta de Emenda à Constituição - PEC 108 que propõe alteração na
estrutura dos Conselhos Profissionais e que no dia 26 de julho houve a publicação da Mensagem
359, da Presidência da República, solicitando ao Congresso Nacional a retirada da Proposta de
Emenda à Constituição nº 108/2019, que dispõe sobre a natureza jurídica dos Conselhos
Profissionais, enviada à Câmara dos Deputados, sendo que certamente o trabalho do CFC, da
Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento,
Perícias, Informações e Pesquisas - FENACON, como também dos Conselhos Regionais
contribuiu para essa tomada de decisão. A Presidente, Carla Cristina Tasso, informou que o
CRCES foi o único Conselho Profissional que fez uma proposta objetiva de mudança nos Projetos
de Lei em discussão na Câmara de Deputados e no Senado Federal e que depois dessa reunião
levou a proposta para outras entidades como a FINDES, Federação do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo do Estado do Espírito Santo - FECOMÉRCIO-ES e outras, sendo que essas
entidades elaborarão um parecer conjunto agregando à proposta do CRCES sugestões de outros
órgãos e que o SEBRAE-ES levará representantes dos órgãos para apresentação da proposta em
Brasília. 6.4 – O Conselheiro, Técnico em Contabilidade Rodrigo Sangali, informou que por
ocasião de sua participação como representante do CRCES no Fórum Permanente das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, vinculado ao Ministério da Economia, pode
acompanhar a concordância da FENACON com as sugestões do CRCES. Agradeceu a
oportunidade de participar do CRCES e poder dar sua contribuição, ressaltando a importância do
trabalho voluntário, pelo que incentiva outros a seguirem o mesmo caminho. 6.5 – O VicePresidente de Fiscalização, Ética e Disciplina, Contador Reinaldo Marques, noticiou que foram
julgados 13 processos na reunião da Câmara de Ética e Disciplina, 2 processos na reunião da
Câmara de Fiscalização, 4 processos no Tribunal de Ética e Disciplina e 1 processo na Plenária.
Informou que em relação ao Projeto 2001, que trata das Organizações Contábeis e dos
Profissionais, até julho atingiu 56% da meta, sendo que referente ao Projeto 2002, que trata das
Organizações não Contábeis já atingiu 100% da meta estipulada para o ano e não pretende mais
trabalhar nesse Projeto. Noticiou que as vídeo aulas, com duração de 30 minutos em média,
estão disponibilizados no “YouTube” e no “Instagram” e solicitou aos Conselheiros que assistam
e divulguem os vídeos. Que a primeira videoaula foi ministrada pelo Conselheiro Walterleno
Maifrede Noronha e tratou de Contrato e Distrato e da Lei Geral de Proteção de Dados. Que a
segunda videoaula, ministrada pelo Chefe de Registro, Eduardo Darós Fonseca e pelo Chefe de
Fiscalização, Rodrigo dos Santos Sanz, mediados pela Assessora de Comunicação, Danielle
Cristina Ramos Rodrigues, tratou de Registro Profissional de Organizações e de Profissionais
Contábeis. Que a terceira videoaula, ministrada pela Conselheira Mônica Fernanda Santos Porto
Pires, tratou das Demonstrações Contábeis, lembrando que as Notas Explicativas fazem parte do
conjunto das Demonstrações Contábeis. Que outro vídeo, do qual participou juntamente com o
Chefe de Fiscalização, Rodrigo dos Santos Sanz, sob a mediação da Assessora de Comunicação,
Danielle Cristina Ramos Rodrigues, tratou de denúncias e das principais irregularidades
cometidas. Lembrou que a denúncia é nominativa e são identificados o denunciado e o
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denunciante; que a comunicação de irregularidade pode ser considerada uma denúncia
anônima através do site; e que a representação pode ser considerada uma denúncia que parte
dos próprios Conselhos ou de outros Órgãos Públicos. Seguindo, informou que faz parte do
Conselho Municipal de Recursos Fiscais de Cariacica e salientou que o Conselho tem legislação
própria, a participação é tripartite e, conforme Decreto Municipal nº 131, de 28 de julho de
2020, é composto por 12 (doze) membros, sendo 2 (dois) representantes da Secretaria
Municipal de Finanças (Presidente e Secretário), 4 representantes do Município, 2 (dois)
pareceristas da Fazenda Pública (Procuradores), 1 (um) representante da FINDES, 1 (um)
representante da Associação Comercial do Município de Cariacica, 1 (um) representante do
CRCES e 1 (um) representante da Federação das Associações de Moradores de Cariacica.
Acrescentou que cada processo julgado advém de um parecer de um procurador e os
julgamentos ocorrem nas terças e quintas-feiras e que neste ano, até julho, foram julgados 141
processos, sendo a maioria relativa a pedido de isenção de taxas e impostos. Esclareceu ainda
que o Conselho Municipal de Recursos Fiscais representa a Segunda Instância de julgamentos,
sendo que os pedidos são julgados, em Primeira Instância, na Junta de Impugnação Fiscal. 6.6 –
A Vice-Presidente de Desenvolvimento Profissional, Contadora Ana Rita Nico Hartuique, disse
que de janeiro até 18 de agosto foram realizados 5 seminários e 39 cursos e palestras, além do
curso de Aperfeiçoamento em Contabilidade Pública, dividido em 5 módulos, sendo 2 já foram
concluídos. Disse ainda que estão previstos para acontecer outros eventos, sendo que 9 estão
confirmados, dentre eles o Seminário de “Startup” cujo conteúdo contemplará a parte legal,
jurídica, o investimento anjo e a contabilização, ressaltando que o CRCES será o primeiro
Regional a oferecer treinamento voltado para “Startup”. Informou que está programado o
Encontro de Auditores e Peritos, que vai abordar, pela primeira vez, o tema da auditoria pública.
Lembrou que cada Conselheiro tem que cumprir 15 horas relativas à educação continuada e
recomendou que sejam cumpridas até final de outubro. Lembrou ainda que o CRCES está
oferecendo 61 pontos em cursos, os quais continuam disponíveis em seu “site”, porém somente
obtém a pontuação e consequentemente o certificado quem faz o curso por dentro do Sistema,
alcança o resultado de 75% nas provas e responde o questionário de avaliação. Informou que no
Dia do Contador, 22 de setembro, o CRCES fará uma palestra, on line, com o Sr. Bruno Peçanha
Negris, Ex-Secretário Estadual de Fazenda; que devido às reformas no CRCES o Exame de
Qualificação Técnica será no SESCON-ES; que o Exame de Suficiência ocorrerá no dia 24 de
outubro, de forma presencial, cujas inscrições poderão ser feitas a partir de hoje até 23 de
setembro. A presidente, Carla Cristina Tasso, acrescentou que no dia 20 de setembro será
realizado um evento para as áreas pública e privada sobre Relato Integrado, com a Srª
Vânia Maria da Costa Borgerth, membro da Comissão de Elaboração da Normatização sobre
Relato Integrado. 6.7 – O Vice-Presidente de Registro, Contador Carlos Darlan Patil disse que
em agosto foram julgados 49 processos de novos registros, 23 processos de baixas e 11
processos de restabelecimentos. Informou que para o ano de 2021 estavam previstos 250 novos
registros de profissionais, porém esse número já chegou a 301 processos, sendo que em relação
a Organizações Contábeis estavam previstos 65 registros, mas já foram realizados 146. Por fim
disse que ao longo deste ano foram julgados 1083 processos. 6.8 – A Assessora de
Comunicação, Srª Danielle Cristina Ramos Rodrigues, agradeceu aos Conselheiros pela
participação ativa nas mídias do CRCES e pediu reforço no compartilhamento objetivando
multiplicar conhecimento. Informou que observou um aumento do número de seguidores e de
profissionais que procuram o CRCES pedindo ajuda e que para responder às dúvidas dos
profissionais tem recorrido aos Conselheiros, especialmente os Conselheiros Rodrigo Sangali e
Mônica Fernanda Santos Porto Pires, além da Presidente, Carla Cristina Tasso, que tem
respondido a muitos questionamentos. Disse entender que o CRCES tem que se colocar à
disposição dos profissionais e mostrar que de forma coletiva, de mãos dadas, pode ajudar ainda
mais. Solicitou que as demandas, dúvidas ou sugestões sejam endereçadas via o e-mail
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comunicacao@crc-es.org.br, pelo @sigacrces ou pelo telefone 3232.1625, as quais serão
encaminhadas para quem possa responder, gerando assim a multiplicação das informações,
além de levar as ações do CRCES para todo o Estado do Espírito Santo ou até mesmo para outros
Estados como foi o caso da ação desenvolvida sobre a Reforma Tributária. Lembrou que o lema
da Comunicação é “ninguém fica sem resposta”, motivo pelo qual precisa do auxílio de todos
para atender cada vez melhor à Classe Contábil, aos empreendedores, aos empresários e à
sociedade em geral. Registrou que em 18 meses mais que dobrou o número de seguidores nas
Redes Sociais do CRCES, inclusive pessoas querendo fazer parte das Comissões, estar nas ações
do CRCES de forma voluntária, razão pela qual precisa muito da colaboração de todos os
Conselheiros e demais colaboradores do CRCES. Comentou que o CRCES não está se prendendo
apenas a questões contábeis, mas ampliando conhecimentos em outras áreas como por
exemplo economia de forma a poder capacitar os profissionais c0ontábeis para o ambiente de
negócios. 6.9 – O Conselheiro, Contador Walterleno Maifrede Noronha, agradeceu a
oportunidade de participar da Reunião Plenária que sempre se traduz num grande aprendizado,
enalteceu o trabalho voluntário dos Conselheiros que contribuem para a valorização da Classe
Contábil perante a sociedade e convidou a todos para exercer o direito do voto nas eleições
para renovação de 2/3 do Plenário dos CRCs, lembrando que o voto, além de ser um direito, é
obrigatório. 6.10 – O Conselheiro, Contador Mário Zan Barros, disse se sentir muito honrado
em fazer parte do CRCES. 6.11 – Conselheira, Contadora Mônica Fernanda Santos Porto Pires,
solicitou à Assessoria de Comunicação do CRCES que passe divulgar o “link” da Secretaria
Estadual da Fazenda que informa como as entidades devem fazer para se cadastrarem e
enviarem documentos, lembrando que para se cadastrar, além de possuir contabilidade regular,
é necessário encontrar-se regular perante os Órgãos Governamentais, ou seja, não pode haver
débitos, dívidas. Ressaltou a necessidade de se procurar um Contador para adotar as
providências. Noticiou que o SESCON-ES está com Edital aberto para credenciamento de
professores para cursos. Informou que através do Programa do Voluntariado da Classe Contábil
- PVCC, em parceria com o SEBRAE, tem esclarecido muitas dúvidas sobre MEI provenientes de
empreendedores que recorrem àquela entidade e recomendou aos profissionais que tiverem
dúvidas relacionadas ao MEI que acessem o “site” do SEBRAE. Lembrou que o SEBRAE,
juntamente com o CRCES, por meio do PVCC, está com curso “Contador Parceiro”, com duração
de 80 horas e Certificado, sendo 100% gratuito, cujo objetivo a ensinar ao profissional contábil a
se posicionar frente às tendências de mercado, implantar técnicas de liderança, atuar em
equipe, ser parceiro dos pequenos negócios, implantar técnicas e ferramentas de gestão,
realizar análise de viabilidade de negócios, aplicar a LGPD, dentre outros, podendo a inscrição
ser feita no site do SEBRAE. Por fim orientou aos interessados em participar do PVCC a se
cadastrarem através do “site” do CRCES. 6.12 – O Conselheiro, Contador Miguel dos Santos
Costa, lembrando o período difícil pelo qual todos estão passando, registrou estar muito feliz
em encontrar os Conselheiros numa reunião presencial, agradecendo por estar participando da
reunião. 6.13 – Conselheira, Contadora Simony Pedrini Nunes Rátis, agradeceu a oportunidade
de participar da reunião, parabenizando a Presidente, Carla Cristina Tasso, o Conselho Diretor,
todos os presentes e toda equipe do CRCES pelo trabalho desenvolvido. 6.14 – A Conselheira,
Contadora Raquel Cristina Nicolau Barbosa, agradeceu a todos os presentes, pois o convívio
social é muito importante. Parabenizou a Presidente e os demais Conselheiros, não somente por
todo o trabalho voluntário, mas também como profissionais, como empresários, que se
reinventaram e em meio a tantas dificuldades conseguiram apresentar crescimento e resultados
positivos, o que é de merecedor reconhecimento. 6.15 – A Conselheira, Contadora Paula
Nazareth Koehler, registrou a alegria de estar participando da reunião e agradeceu por estarem
todos com saúde. 6.16 – A Presidente, Contadora Carla Cristina Tasso, falando sobre o
crescimento das mídias sociais disse que de janeiro de 2020 para agosto de 2021 o número de
seguidores no “Instagram” passou de 1.200 para 5.490; que as curtidas no “Facebook” passaram
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de 4.131 para 4.700; que o número de inscritos no canal CRCES TV no “YouTube” passou de 280
para 2.890; que o engajamento no “Instagram” subiu de 461 para 2.298 e no “Facebook” de 141
para 624. Comentou ainda que quando o foco é informações relativas a questões técnicas a
participação tem se estendido para outros Estados da Federação. Fazendo a leitura do Edital de
Convocação para Eleição de Delegado-Representante do CRCES, publicado no Diário Oficial da
União de 25 de agosto de 2021, quando então foi aberto o prazo de 15 dias consecutivos, com
início em 26 de agosto de 2021 e término em 09 de setembro de 2021, para registro de
candidatura, a Presidente, Carla Cristina Tasso, convocou todos os Conselheiros para
participarem da 1631ª Sessão Plenária-Extraordinária que ocorrerá no dia 15 de setembro de
2021, às 08h:30min, de forma on line, para eleição do Delegado que representará o CRCES nas
eleições do CFC. A Presidente, Carla Cristina Tasso, expôs a intenção de realizar trabalho
comunitário dirigido ao microempreendedor através do PVCC juntamente com o SEBRAE e a
FEMICRO. Comunicou, que para o próximo ano o Projeto “Conhecer para Evoluir” terá outro
formato e será “Conhecer para Evoluir em outras Profissões”, afinal todos precisam do
Contador. Disse que a ideia é demonstrar para os estudantes de outros cursos a importância de
se ter um profissional contábil e uma contabilidade regular. Comentou que tem se esforçado
para atender as demandas do Setor Público. Agradeceu a colaboração do Conselheiro Rodrigo
Sangali e sua participação na Confederação Nacional das Micro e Pequenas Empresas e dos
Empreendedores Individuais - CONAMPE, ligada ao Ministério da Economia, lembrando que o
CRCES é única entidade de classe convidada a participar, o que representa uma responsabilidade
muito grande. VII – ENCERRAMENTO: a Presidente, Carla Cristina Tasso, agradeceu a presença
de todos e confirmou a realização da próxima Reunião Plenária em setembro. 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
- assinado digitalmente Contador Carlos Darlan Patil
Vice-Presidente de Registro
- 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
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- assinado digitalmente Contador Roney Guimarães Pereira
Vice-Presidente de Administração e Finanças
- 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 Raquel Cristina Nicolau Barbosa
Conselheira
- assinado digitalmente Técnico em Contabilidade Rodrigo Sangali
Conselheiro
- assinado digitalmente Contadora Simony Pedrini Nunes Rátis
Conselheira
- assinado digitalmente Contador Walterleno Maifrede Noronha
Conselheiro
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