
 
 
 

 
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 

 

ATA DA 1634ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO 1 
ESPÍRITO SANTO, REALIZADA EM 23 DE NOVEMBRO DE 2021. 2 
Início: 14 horas .................................................................................................................. 3 
Conselheiros presentes: Contadores Ana Rita Nico Hartuique, Carla Cristina Tasso, Carlos 4 
Darlan Patil, Gustavo da Silva Miranda, Mário Zan Barros, Paula Nazareth Koehler, Raquel 5 
Cristina Nicolau Barbosa, Reinaldo Marques, Roberto Schulze, Roney Guimarães Pereira e 6 
Simony Pedrini Nunes Rátis, e os Técnicos em Contabilidade Clair Martins da Silva e Rodrigo 7 
Sangali ............................................................................................................................................ 8 
Ausência justificada: Contadores Miguel dos Santos Costa e Mônica Fernanda Santos Porto 9 
Pires ................................................................................................................................................ 10 
Ausência não justificada: não houve ocorrência. .......................................................................... 11 
Outras presenças: Contador Zulmir Ivânio Breda, Presidente do Conselho Federal de 12 
Contabilidade - CFC, Contador Haroldo Santos Filho e Contador Carlos Barcellos Damasceno, 13 
Conselheiros do CFC; Conselheiros Suplentes: Contadores Maurílio Correia Santana, Paula 14 
Antonela Vieira Pinto e Tamires Endringer Zorzal, e Técnico em Contabilidade Ademir do 15 
Nascimento; Delegados: Contadores Antônio Jésus Buson, de Cachoeiro de Itapemirim, 16 
Diomar Vazzoler, de Venda Nova do Imigrante, Letícia Lurdes Soares Bastos, de São Mateus e 17 
Sócrates Rocha Ramos, de Colatina, e Técnico em Contabilidade Ednilson Antônio Zotelle, de 18 
Nova Venécia; Assessora de Comunicação, Danielle Cristina Ramos Rodrigues e o Diretor 19 
Executivo, Jorge Tadeu Laranja ...................................................................................................... 20 
Após cumprimentar a todos a Presidente, Contadora Carla Cristina Tasso, iniciou a reunião às 21 

14 horas, a qual se deu de forma presencial, mas também com acesso “on line”, através da 22 

ferramenta “Zoom” devido à participação do Presidente do CFC, Contador Zulmir Ivânio Breda, 23 

correspondendo à décima quinta Sessão Plenária transmitida ao vivo pelo canal do CRCES no 24 

“YouTube”, informando que estava aberto um “Chat” para quem desejasse fazer alguma 25 

pergunta. I – MENSAGEM DO DIA: não houve. II – AUSÊNCIAS: a Presidente, Carla Cristina 26 

Tasso, informou a ausência justificada dos Conselheiros Contadores Miguel dos Santos Costa e 27 

Mônica Fernanda Santos Porto Pires, que foram substituídos pelos Conselheiros Maurílio 28 

Correia Santana e Tamires Endringer Zorzal. III – PROJETO MÃOS DADAS: dando seguimento, a 29 

Presidente, Carla Cristina Tasso, convidou a Presidente do conselho Federal de contabilidade, 30 

Contador Zulmir Ivânio Breda, a fazer uso da palavra. 3.1 – O Presidente do conselho Federal 31 

de contabilidade, Contador Zulmir Ivânio Breda, após cumprimentar a todos lembrou que os 32 

dias de hoje e amanhã, 23 e 24 de novembro, são uma data muito importante para o Sistema 33 

CFC/CRCs, pois está sendo realizado o processo eleitoral para renovação de 2/3 do Plenário 34 

dos Conselhos Regionais, momento que proporciona à Classe Contábil visibilidade perante a 35 

sociedade. Informou que o processo eleitoral vem sendo aperfeiçoado ao longo do tempo, 36 

tanto no aspecto político quanto no aspecto legal. Que este é um momento de festa e 37 

comemoração para a Classe Contábil e não de briga, discussão ou ressentimentos e que a festa 38 

seja maior para os que forem eleitos, pois isso faz parte da democracia. Que a eleição visa a 39 

fortalecer o Sistema CFC/CRCs e, sob o ponto de vista estratégico, ter um Sistema forte 40 

também impulsiona o próprio fortalecimento da profissão. Salientou que não existe classe 41 

forte sem entidade forte, incluindo outras entidades como os sindicatos, federações, 42 

institutos, associações que cumprem o papel de fortalecimento da classe. Falou que em razão 43 

do fortalecimento das instituições a profissão contábil conquistou mais espaços nos últimos 44 

tempos. Na oportunidade cumprimentou os Conselheiros do CFC, representantes do Espírito 45 
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Santo, Contadores Haroldo Santos Filho e Carlos Barcellos Damasceno, mencionando a 46 

importante contribuição de cada um em suas áreas de atuação. Destacou, também, nesses 47 

quatro anos de seu mandato, o alcance da meta de implantação de um sistema de governança 48 

pública dentro dos Conselhos Regionais de Contabilidade, o que se iniciou pelo próprio CFC. 49 

Desde 2013, ainda na Gestão do Presidente José Martônio Alves Coelho, iniciou o processo de 50 

implantação de governança pública dentro dos Conselhos, acrescentando que além de se 51 

tratar de exigência do Tribunal de Contas da União – TCU, possuir um processo de governança 52 

implantado dentro do Sistema em todos os aspectos contribui muito para a gestão dos 53 

Conselhos, ajuda na tomada de decisão com menores riscos, mais imparcialidade e eficiência. 54 

Lembrou que a iniciativa privada já adotava tais medidas de gestão e na iniciativa pública a 55 

adoção dessas medidas veio em seguida para oferecer melhores resultados, melhores serviços 56 

para o nosso público alvo que são os profissionais da contabilidade, mas que também à 57 

sociedade de modo geral. Citou que a implantação da governança propiciou retorno do ponto 58 

de vista do reconhecimento das entidades externas. Mencionou a reunião do Fórum dos 59 

Conselhos Federais em que o Ministro João Augusto Ribeiro Nardes, do TCU apresentou o 60 

ranking de governança onde o CFC aparece em 1º lugar. Anunciou que todos os 27 Conselhos 61 

Regionais possuem sede própria, a grande maioria adquirida ou reformada com recursos 62 

repassados pelo Conselho Federal. Disse que procurou dotar as sedes de mobiliário, 63 

equipamentos de informática e veículos para que não haja na infraestrutura razão que 64 

impossibilite o cumprimento das metas estabelecidas.  Ressaltou que para o Conselho Regional 65 

do Espírito Santo foram repassados recursos para reforma da antiga sede e para aquisição de 66 

bens móveis e equipamentos de informática, e ainda, que o CRCES foi o único Conselho 67 

Regional que recebeu recursos para instalação de sistema fotovoltaico de geração de energia 68 

como forma de se adaptar à “ESG - Environmental, Social and Governance” - Governança 69 

Ambiental, Social e Corporativa, que é a própria governança com sustentabilidade social e 70 

ambiental, ou seja, o tripé que está sendo discutido no mundo todo. Disse que o Espírito Santo 71 

foi o primeiro, mas a partir de agora o CFC deverá ampliar para outros regionais buscando 72 

harmonizar o discurso à prática, produzindo sua própria energia de maneira limpa e 73 

sustentável, e com redução de custo. Complementou dizendo que o CFC repassou ao CRCES 74 

em torno de R$ 1,5 milhão para investimentos visando promover melhoria na infraestrutura. 75 

Ressaltou ainda que todas as áreas dos Regionais, administração, registro, fiscalização e 76 

desenvolvimento profissional, passaram por treinamento e capacitação através dos trabalhos 77 

realizados pelas Câmaras para ter condições de prestar o melhor trabalho possível, lembrando 78 

que para o Sistema CFC/CRCs funcionar adequadamente é preciso uma uniformidade de 79 

tratamento com os Regionais e uma uniformidade de respostas, e nesse sentido o CFC tem 80 

conseguido um bom resultado, embora muita coisa precisa ser melhorada. Disse que, tais 81 

como o Projeto do Domicílio Eletrônico, existem diversos projetos em andamento relacionados 82 

à melhoria das práticas de fiscalização, à ampliação da educação profissional continuada, à 83 

melhoria do sistema de registro, ou seja, em todas as áreas existem melhorias a serem feitas e 84 

não tem dúvidas de que a próxima gestão do conselho Federal saberá conduzir de maneira 85 

notável. Relatou que assim como acontece em cada Regional, a troca de Diretoria no CFC tem 86 

o propósito de renovar, fazer com que entrem novas pessoas, com novas ideias, sempre 87 
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objetivando aperfeiçoar aquilo que os antecessores fizeram e esse tem que ser o objetivo, 88 

independente de a qual grupo político pertença, e é dessa forma que o Sistema CFC/CRCs 89 

aumenta sua representatividade, aumenta sua influência junto ao Poder Público, e acima de 90 

tudo, melhora o diálogo com a Classe Contábil. Lembrou que uma grande conquista foi o 91 

imenso salto da participação nas redes sociais nos últimos quatro anos, resultado da 92 

reformulação de toda a rede de comunicação, do investimento pesado na contratação de 93 

serviços e de profissionais para a área de comunicação para melhorar o diálogo e a 94 

comunicação com a Classe Contábil. Seguindo, agradeceu o apoio do CRCES nas ações do CFC 95 

nestes dois anos de gestão da Presidente Carla Cristina Tasso, e disse que mesmo em face de 96 

debates e discussões sobre algumas questões que envolvem o Sistema CFC/CRCs, sempre 97 

buscou a melhor solução e a harmonia para que os trabalhos se desenvolvessem da melhor 98 

maneira possível e asseverou que assim deve ser a relação entre o CFC e os Regionais, 99 

respeitosa, independente, imparcial, mas produtiva, eficiente e eficaz, buscando as metas que 100 

o Sistema traça para os Conselhos Regionais. Relatou que alguns Conselhos Regionais ficaram 101 

com pendências de repasse de recursos por que não tinham cumprido as metas que foram 102 

estabelecidas pelo CFC e asseverou que não há gestão sem indicadores, e se o CFC não cobrar 103 

os indicadores não estará realizando o seu o papel. Por fim agradeceu a atenção de todos e 104 

colocou-se à disposição para quaisquer esclarecimentos. A Presidente, Carla Cristina Tasso, 105 

agradeceu ao Presidente Zulmir Ivânio Breda e elogiou sua fala sobre governança. Disse que o 106 

CRCES também evoluiu bastante e está implantando o Plano da Gestão de Risco, mas ficará 107 

faltando a implantação da ISO para alcançar a totalidade do cronograma da Gestão de 108 

Governança. Falou que acompanha os trabalhos desenvolvidos para o alcance das metas 109 

estabelecidas pelo CFC e atendimento das exigências do Tribunal de Contas da União - TCU. O 110 

Vice-Presidente de Política Institucional, Contador Roberto Schulze, parabenizou o Presidente 111 

Zulmir Ivânio Breda pela gestão nesses quatro anos, dos quais dois atuou como Presidente do 112 

CRCES, e agradeceu todo apoio do CFC ao CRCES, vez que durante sua gestão e a gestão da 113 

Presidente Carla Cristina Tasso, não faltou apoio do CFC. O CRCES conseguiu evoluir bastante 114 

se preparando para passos muito maiores. Ao fim desejou sucesso em sua nova jornada. O 115 

Conselheiro do CFC, Contador Carlos Barcellos Damasceno, parabenizou o Presidente Zulmir 116 

Ivânio Breda e a Presidente Carla Cristina Tasso pela gestão do CFC e do CRCES, 117 

respectivamente. A Delegada do CRCES em São Mateus, Contadora Letícia de Lurdes Soares 118 

Bastos, comentou sua visita ao CFC e disse ter ficado muito feliz em conhecer de perto o 119 

Conselho Federal, dizendo que todos os profissionais deveriam conhecê-lo, assim como o seu 120 

Regional. Concluindo agradeceu à Presidente Carla Cristina Tasso e ao Presidente Zulmir Ivânio 121 

Breda por fazer parte do Sistema CFC/CRCs e elogiou as grandes atuações de ambos em suas 122 

gestões. O Delegado do CRCES em Nova Venécia, Técnico em Contabilidade Ednilson Antônio 123 

Zotelle, agradeceu pela oportunidade de participar deste Conselho e disse que está no Sistema 124 

há muitos anos, tendo passado por diversos presidentes. Por fim convidou a todos para 125 

participarem das festividades de encerramento do ano com a prestação de contas da sua 126 

gestão à frete da Delegacia de Nova Venécia. O Conselheiro do CFC, Contador Haroldo Santos 127 

Filho, parabenizou a Presidente Carla Cristina Tasso e demais Conselheiros pelo excelente 128 

trabalho desenvolvido nesta gestão, dizendo que o Presidente Zulmir Ivânio Breda merece 129 
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todo seu respeito, especialmente, por ser um democrata e muito atencioso como líder maior 130 

da Classe Contábil. Por ultimo elogiou sua cultura e conhecimento nos mais variados temas, 131 

parabenizando-o pelo trabalho desenvolvido a frente do CFC. Comentou que participou de 132 

audiência pública para discutir algumas mudanças para as Resoluções que regem os processos 133 

eleitorais com ênfase na prestação de contas eleitorais. Disse que a Corte Eleitoral estabelece 134 

tempo de 5 minutos para cada um expor suas proposições, razão pela qual das 30 sugestões 135 

de alterações deteve-se nas três principais. Disse ao Ministro Luiz Edson Fachin  que o maior 136 

incômodo para a Classe Contábil era a responsabilidade solidária que o profissional de 137 

contabilidade tem pelo fato de assinar e cuidar da contabilidade do início ao fim de uma 138 

campanha eleitoral. Que a solidariedade do profissional da contabilidade é igual ao do 139 

administrador da campanha e ao próprio candidato. Que o Supremo tribunal Federal - STF já 140 

reconheceu que houve exorbitância da Secretaria de Fazenda do Estado de Goiás por 141 

considerar que o profissional da contabilidade tem responsabilidade solidária automática por 142 

fazer a contabilidade de uma empresa que sonega impostos. Que o contador deve ser 143 

responsabilizado se cometeu erros técnicos, ou cometeu fraude na condição de profissional de 144 

contabilidade, ou se omitiu quando deveria ter agido. Que então trabalha com o objetivo de 145 

que as alterações ocorram também na Lei e não apenas nas Resoluções. Disse que outro ponto 146 

abordado foi mencionar que quem faz contabilidade partidária percebe que a prestação de 147 

contas eleitorais é um evento judicializado, isto é, tudo que se faz junto ao Tribunal de Justiça 148 

Eleitoral - TJE necessita da constituição de advogado, ou seja, o profissional que faz tal 149 

contabilidade não tem capacidade postulatória, não consegue se defender sozinho. Que 150 

concorda com a judicialização do processo, contanto que, em caso haver uma diligência, uma 151 

exigência, um cumprimento, um pedido para retificar algo, o profissional da contabilidade seja 152 

comunicado no mesmo momento que o advogado que cuida dessa questão judicializada, para 153 

que o profissional da contabilidade possa tomar as providências que julgar necessárias. 154 

Agradeceu a oportunidade de se manifestar e caso as sugestões de alteração das Resoluções 155 

sejam acatadas as eleições de 2022 serão mais tranquilas. Na sequência a Presidente, Carla 156 

Cristina Tasso, comentou que ela e o Presidente Zulmir Ivânio Breda mantiveram muitas 157 

conversas sempre em prol da Classe Contábil. Ressaltou que a unicidade não impede a 158 

divergência de opiniões, entretanto, o objetivo de todos é a valorização da profissão, melhoria 159 

de atendimento ao profissional, realização de uma gestão eficiente e transparente. Falou que 160 

o Presidente Zulmir Ivânio Breda tem um conhecimento técnico impressionante, 161 

proporcionando o entendimento das demandas e necessidades de toda categoria. Também 162 

agradeceu o apoio do CFC ao CRCES, tanto em sua gestão quanto na gestão do Ex-Presidente 163 

Roberto Schulze. Falou que a instalação do sistema de energia fotovoltaico, com o apoio do 164 

CFC, proporcionou uma grande redução de despesa possibilitando que esse valor pudesse ser 165 

investido em outras áreas. Disse ainda que a reforma das salas do Ed AMES, também com 166 

recursos oriundos do CFC, possibilitou alugar a salas contribuindo para a conservação do 167 

imóvel, ganho de receita de aluguel e economia com despesas de condomínio. Disse que essas 168 

foram importantes ações que tiveram início na gestão do Ex-Presidente Roberto Schulze e 169 

foram concluídas em sua gestão. Anunciou que nas eleições do CFC, realizadas recentemente, 170 

foram eleitos Contadores Haroldo Santos Filho e Roberto Schulze como representantes do 171 
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Conselho Regional do Espírito Santo. Comentou que o registro de uma única chapa para 172 

concorrer às eleições do CRCES, é um fato que demonstra a unicidade resultado do trabalho 173 

desenvolvido nas últimas gestões. Ressaltou que a atual Chapa é composta por profissionais 174 

que integraram as duas chapas que concorreram nas últimas eleições. Por último parabenizou 175 

o Presidente Zulmir Ivânio Breda pela gestão que valorizou a profissão contábil e atendeu a 176 

diversas demandas, inclusive da área fiscal, e apesar de não ser sua atribuição direta, vem 177 

atuando junto a Receita Federal contribuindo para melhoria profissional e do ambiente 178 

regulatório. O Presidente Zulmir Ivânio Breda comentou que os dois últimos anos de sua 179 

gestão foram dedicados às organizações contábeis, a tentar melhorar o ambiente de negócios, 180 

notadamente nas questões que envolvem o fisco. Que inclusive foi criado um comitê de crise 181 

para enfrentar as dificuldades impostas pela pandemia. Parabenizou a Presidente Carla 182 

Cristina Tasso pela gestão e atribuiu a constituição de apenas um chapa para concorrer às 183 

eleições ao mérito dessa gestão. IV – EXPEDIENTE: 4.1 – Correspondências: a Presidente, Carla 184 

Cristina Tasso, informou que o Relatório de Correspondências foi encaminhado previamente 185 

aos Conselheiros e encontra-se à disposição para vista de quaisquer documentos. 4.2 – 186 

Representações: a Presidente, Carla Cristina Tasso, informou que o Relatório de 187 

Representações foi encaminhado aos Conselheiros e Delegados. 4.3 – Setor Jurídico - 188 

Execuções Fiscais e Resultado do mês de Outubro/2021: a Presidente, Carla Cristina Tasso, 189 

informou que em Outubro de 2021 ocorreram 11 Acordos Judiciais que representaram uma 190 

movimentação de R$ 50.634,86, dividindo-se em: 4 quitações à vista, totalizando de R$ 191 

12.121,35, 5 parcelamentos judiciais, no montante de R$ 23.652,78 e 2 reparcelamentos 192 

judiciais, que totalizaram R$ 14.860,73. Acrescentou que ocorreram 4 bloqueios, via Sistema 193 

de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD, com a transferência total de R$ 3.781,52 e 194 

2 Acordos Parcelados foram quitados perfazendo um total de R$ 7.818,86. 4.4 – Contratações 195 

em Geral: a Presidente, Carla Cristina Tasso, apresentou o controle dos processos licitatórios, 196 

destacando que o leilão da sala do CRCES no Ed. Navemar, referente ao Processo 15/20, cuja 197 

abertura se deu às 09h:30min de hoje, foi deserto; que o Processo 14/21, correspondente à 198 

contratação de Software de Gestão Integrada, está na fase de instrução processual; que o 199 

Processo 07/21, atinente à terceirização de mão de obra, transformou-se num longo processo, 200 

37 empresas se candidataram e estamos analisando a documentação da 12º, pois as 201 

anteriores foram desclassificadas por contabilidade irregular; que o Processo 10/21, relativo à 202 

contratação dos serviços para fornecimento de coffee break, será liberado para licitar após 203 

Plano de Trabalho ser aprovado; que o Processo 11/21, referente à contratação dos serviços 204 

para construção da área de vivência e reforma externa da sede do CRCES, está na fase de 205 

instrução processual; que o Processo 13/21, relativo à locação de espaço com serviço de buffet 206 

para realização da IV Reunião Pública, encontra-se na Assessoria Jurídica para emissão de 207 

parecer; que o Processo 2021/000258, referente à contratação de consultoria em LGPD, será 208 

realizado por dispensa de licitação e encontra-se na Assessoria Jurídica para emissão de 209 

parecer. Ressaltou que várias outras licitações estão previstas para 2022, cujos processos 210 

encontram-se na fase inicial de instrução. 4.5 – Informativos sobre GTFAZ: a Presidente, Carla 211 

Cristina Tasso, informou que em novembro próximo passado aconteceu a reunião de pauta do 212 

GTFAZ e a reunião com o Secretário de Estado da Fazenda, sendo que uma preocupação 213 
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levantada foi sobre a edição, pela Secretária de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação, 214 

Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico, da Portaria SECTIDS nº 104-R, 215 

de 23/11/2021, que dispõe sobre as instruções para confecção das placas indicativas de 216 

empreendimentos beneficiados pelos Incentivos Tributários do Programa INVEST e COMPETE. 217 

A Presidente, Carla Cristina Tasso, disse que entrou em contato com a Subsecretária de 218 

Competitividade, da referida Secretaria, Srª Raquel Freixo, convidando-a para participar de 219 

uma "live" marcada para 30 de novembro, às 10 horas, no canal do CRCES no “YouTube”, para 220 

tratar desse assunto e da demora nas respostas dos Programas de Incentivo ao Investimento 221 

no Estado do Espírito Santo INVEST-ES e de Desenvolvimento e Proteção à Economia do Estado 222 

do Espírito Santo – COMPET-ES, tendo a Subsecretária adiantado que a norma foi editada 223 

apenas para dar cumprimento a uma exigência dos órgãos de Controle, não é idealização do 224 

Governo Estadual. 4.6 – Informativos sobre o Fórum REDESIM: a Presidente, Carla Cristina 225 

Tasso, informou que protocolou na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo – JUCEES um 226 

ofício solicitando redução das taxas para mudança de EIRELE para empresa LTDA de único 227 

sócio. O Presidente da JUCEES, Carlos Roberto Rafael, solicitou ao CRCES para divulgar aos 228 

profissionais contábeis que ao modificarem um ato, já façam também em relação à natureza 229 

jurídica, entretanto, quem não tem necessidade de alterar deve aguardar porque o 230 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração – DREI irá baixar uma 231 

regulamentação e haverá previsão de gratuidade na norma, motivo pelo qual não se justifica a 232 

redução do valor da taxa nesse momento, e caso a gratuidade não seja concedida a discussão 233 

do valor será retomada. V – ORDEM DO DIA: 5.1 – Ata da 1633ª Reunião Plenária: a 234 

Presidente, Carla Cristina Tasso, informou que a Ata da 1633ª Reunião Plenária Ordinária, 235 

realizada em 26 de outubro de 2021, fora enviada antecipadamente aos Conselheiros, 236 

colocando-a em discussão e votação, tendo sido aprovada por unanimidade. Em seguida, 237 

submeteu ao Plenário e obteve a homologação das Atas das Reuniões Ordinárias das 238 

seguintes Câmaras: 5.2 – Câmara de Administração e Finanças - CAF nº 78; 5.3 – Câmara de 239 

Controle Interno - CCI nº 187; 5.4 – Câmara de Desenvolvimento Profissional - CDP nº 13;    240 

5.5 – Câmara de Ética e Disciplina - CED nº 275; 5.6 – Câmara de Fiscalização - CF nº 222;     241 

5.7 – Câmara de Registro - CR nº 462; 5.8 – Tribunal Regional de Ética e Disciplina - TRED nº 242 

269. 5.9 – Apresentação dos Relatórios Financeiro e Contábil e Aprovação do Balancete de 243 

outubro/2021: o Vice-Presidente de Administração e Finanças, Contador Roney Guimarães 244 

Pereira, apresentou o Balancete de Outubro informando que ao Orçamento inicial de R$ 5,65 245 

milhões foi acrescido R$ 1,429 milhão no acumulado do ano, passando o Orçamento final para 246 

R$ 7,079 milhões. Destacou que a Receita Corrente arrecadada até o momento foi de R$ 6,632 247 

milhões, ultrapassando em 12,48% o valor previsto, e que da Receita de Capital, prevista em 248 

R$ 181 mil, arrecadou-se apenas R$ 1,6 mil. Informou ainda que da Despesa Corrente fixada 249 

em R$ 5,453 milhões foi executado R$ 3,965 milhões, correspondendo a 72,71%, enquanto 250 

que da Despesa de Capital fixada em R$ 1,625 milhões, executou-se somente R$ 291 mil, 251 

correspondendo a 17,95%. Acrescentou que o Resultado Orçamentário Corrente foi de R$ 252 

2,667 milhões e o Resultado Financeiro de R$ 3,793 milhões que corresponde ao resultado do 253 

Ativo Financeiro deduzido o Passivo Financeiro. O Ativo Circulante foi de R$ 6,037 milhões e o 254 

Passivo Circulante de R$ 1,158 milhões, apresentando resultado positivo de R$ 4,879 milhões 255 
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concorrendo para liquidez de 5,21, ou seja, para cada R$ 1,00 a pagar o CRCES tem R$ 5,21 a 256 

receber. Lembrou que todos os dados do Balanço estão disponíveis no site do CRCES. Dando 257 

seguimento o Vice-Presidente, Contador Roney Guimarães Pereira, colocou o Balancete de 258 

Outubro/2021 em discussão e votação, tendo sido aprovado por unanimidade. 5.10 – 259 

Aprovação da doação ou leilão de bens: a Presidente, Carla Cristina Tasso, informou tratar-se 260 

de mobiliários que haviam sido disponibilizados para a Delegacia de Linhares, cuja grande 261 

parte não tem utilidade para o CRCES, e atualmente estão sob a guarda da Associação dos 262 

Contabilistas de Linhares – ASCOL. Esclareceu que até o ano de 2020 este Conselho Regional 263 

manteve o espaço onde funcionava a Delegacia de Linhares, o qual foi por ele mobiliado, 264 

entretanto, devido a mudanças na legislação, a estrutura das Delegacias passou a ser da 265 

responsabilidade dos próprios Delegados, ficando vedado ao CRCES manter tais espaços, 266 

inclusive, para tender aos profissionais das regiões, foram criadas delegacias virtuais. Alguns 267 

itens, a saber: geladeira, sistema de som, computador e monitor serão reutilizados pelo CRCES, 268 

porém, a grande maioria que se constitui principalmente de cadeiras, aparelhos de ar 269 

condicionado e até mesmo divisórias, não tem utilidade para este Regional, razão pela qual 270 

propôs a doação dos mesmos. Na sequência, o Diretor Executivo, Jorge Tadeu Laranja, fez uma 271 

explanação acerca das possibilidades de doação de bens móveis públicos, discorrendo sobre os 272 

dispositivos contidos nas Leis nºs 8.666/1993, 9.637/1998, 9.784/1999, 9.760/1999, 273 

9.867/1999 e 13.019/2014, e Decretos nºs 5.940/2006 e 9.373/2018, ressaltando que a ASCOL 274 

não se enquadra nos requisitos da Legislação para receber os itens por doação.  Acrescentou 275 

que será beneficiada aquela instituição que, atendendo aos requisitos da legislação pertinente, 276 

primeiro protocolizar sua manifestação de interesse em receber os bens, não havendo 277 

quaisquer restrições territoriais. A Presidente, Carla Cristina Tasso, propôs a doação a uma 278 

instituição que se enquadre nos preceitos legais, por meio de um chamamento público. 279 

Concluídas as discussões, a proposta de doação dos bens foi aprovada por unanimidade.    280 

5.11 – Aprovação da revogação do Plano de Cargos e Salários-PCS/Aprovação do pagamento 281 

da progressão horizontal proporcional até 31/12/2021: a Presidente, Carla Cristina Tasso, 282 

explicou que o PCS, que representava uma liberalidade da Administração, previa um 283 

crescimento horizontal com base em avaliações subjetivas, que foram alteradas para 284 

avaliações objetivas. Informou que foi feito um levantamento do impacto do crescimento da 285 

folha de pagamento em relação à receita, tendo sido constatado que num período de no 286 

máximo 10 anos a mesma estaria comprometida, o que impediria de o CRCES manter o 287 

pagamento dos salários, sob pena de o fazendo incorrer no descumprimento da Lei de 288 

Responsabilidade Fiscal. Salientou que o Supremo Tribunal Federal - STF reconheceu o regime 289 

celetista para contratação de funcionários das autarquias fiscalizadoras de classes 290 

profissionais, o que permitiu a realização de Acordo Coletivo de Trabalho, como também 291 

possibilitará a implantação de um Plano de Participação nos Resultados – PPR. Relatou que a 292 

Proposta de Acordo Coletivo foi analisada e aprovada por uma Comissão composta por 293 

funcionários e encaminhada ao Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de 294 

Fiscalização Profissional do Estado do Espírito Santo – SINDICOES/ES. Informou que hoje pela 295 

manhã foi realizada uma reunião com todos os funcionários para falar da revogação do PCS, 296 

embora todos já estivessem cientes, sendo a assembleia com a participação do SINDICOES/ES, 297 
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representando os funcionários e o CRCES se dará neste próximo dia 25 de novembro de 2021, 298 

com vistas à discussão e aprovação do referido Acordo. A Presidente, Carla Cristina Tasso, 299 

ressaltou que o PCS deixará de existir, porém, não serão retirados nenhum dos direitos 300 

atualmente existentes, à exceção da progressão horizontal de nível a partir do exercício de 301 

2022. Esclareceu que o PCS dará lugar ao Acordo Coletivo e ao Regulamento de Pessoal, 302 

salientando que para os funcionários que atingiram os indicadores de desempenho para 303 

progressão horizontal no período de apuração vigente será feita a progressão horizontal 304 

proporcional até dezembro de 2021, com efeitos a partir de janeiro de 2022. Concluídas a 305 

explanação, colocou a matéria em discussão e votação, tendo a Resolução que revoga o PCS, a 306 

qual receberá a denominação Resolução CRCES nº 430/2021, sido aprovada por unanimidade. 307 

Ato contínuo, considerando a aprovação da Resolução CRCES nº 430/2021 revogando o PCS a 308 

partir de 01/01/2022 e para que não haja prejuízo aos funcionários que cumpriram com os 309 

indicadores para progressão horizontal no período de apuração vigente, ou seja, até 310 

31/12/2021 enquanto o PCS permanecerá em vigor, foi também colocada em discussão e 311 

votação a aprovação da progressão horizontal proporcional até dezembro de 2021, com 312 

efeitos a partir de janeiro de 2022, daqueles que atingirem os indicadores de desempenho. 313 

Concluída a explanação, colocou a matéria em discussão e votação, tendo a progressão 314 

horizontal proporcional até Dezembro de 2021, a ser pago a partir de Janeiro de 2022, sido 315 

aprovada por unanimidade. 5.12 – Aprovação da Proposta Orçamentária para 2022: a 316 

Presidente, Carla Cristina Tasso, explicou que a proposta orçamentária foi uma construção 317 

coletiva e levou em consideração as metas estabelecidas para 2022. Disse que a mesma foi 318 

submetida à análise do Conselho Federal de Contabilidade - CFC, tendo sido ajustada segundo 319 

recomendado por aqueles Órgão. Concluída a análise, colocou a Proposta Orçamentária de 320 

2022 em discussão e votação, tendo a Resolução que versa sobre a mesma, que receberá a 321 

denominação Resolução CRCES nº 431/2021, sido aprovada por unanimidade. VI – 322 

CONSIDERAÇÕES GERAIS: 6.1 – O Vice-Presidente de Controle Interno, Contador Gustavo da 323 

Silva Miranda, apresentou relatório de outubro de 2021. Destacou que a inadimplência vem 324 

reduzindo desde 2018 tanto entre as organizações contábeis quanto profissionais, ressaltando 325 

o importante trabalho da equipe para esse desempenho.  Apresentou comparativo entre 2021 326 

e 2020 de indicadores financeiros apurados em outubro, sendo que o índice de ampliação da 327 

receita de contribuição passou de 10,93% negativos para 23,46% positivos; o índice de 328 

eficiência orçamentária, representado pela variação entre despesa corrente executada e 329 

receita corrente arrecadada, cuja meta é limitada a 95%, alcançou em outubro/2020, 84,88%, 330 

enquanto em outubro/2021 atingiu 59,78% constituindo um grande resultado, pois significa 331 

um comprometimento menor da receita face à despesa; e o índice com despesa de pessoal, 332 

cuja meta é até 60% da arrecadação, caiu de 61,83% em outubro de 2020 para 36,72% em 333 

outubro de 2021, e o custo da estrutura física caiu de 14,75% para 10%, embora pudesse 334 

comprometer até 25% da receita. Lembrou que todas as comparações estão baseadas em 335 

dados registrados até outubro e sofrerão alterações até o encerramento do exercício. 336 

Acrescentou que a Receita Total Arrecada de R$ 6,632 milhões ultrapassou a previsão em 337 

12,48%, destacando o crédito adicional por excesso de arrecadação de R$ 429 mil. A despesa 338 

com pessoal registrou redução de 61,07% em 2020 para 34,15% em 2021. Por fim, agradeceu à 339 
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Conselheira Simony Pedrini Nunes Rátis pela parceira e contribuições dadas à Câmara de 340 

Controle Interno com tanta competência. 6.2 – O Vice-Presidente de Política Institucional, 341 

Contador Roberto Schulze, lembrou que o voto é obrigatório e não facultativo e quem não 342 

votar está sujeito à multa de eleição. Comentou sua preocupação com a desclassificação das 343 

empresas no processo licitatório a que a Presidente se referiu, decorrente da apresentação de 344 

documentos em desacordo com as normas contábeis, considerando uma falta muito grave 345 

porque faz com que um cliente perca um serviço. Anunciou que representará o Regional 346 

Espírito Santo no CFC nos próximos 4 anos, entretanto, colocou-se à disposição do CRCES. 347 

Recomendou fazer um alerta para os empreendedores que abrirem MEI ficarem atentos às 348 

obrigações legais e não concorrerem em dívidas para o futuro. Fez um balanço das atividades 349 

de sua pasta. Disse que em 8 de novembro reuniu-se com o Presidente da Associação dos 350 

Municípios do Espírito Santo - AMUNES, Prefeito Victor da Silva Coelho para tratar da 351 

remuneração do contador público que é solidário, juntamente com o Prefeito, nas prestações 352 

de contas, lembrando que essa é uma luta que vem desde a gestão do Ex-Presidente Haroldo 353 

Santos Filho. Tratou, também, de parcerias em treinamentos, ações com relação ao Fundo do 354 

Idoso e ao Fundo da Infância e Adolescência. Citou que algumas prefeituras não podem ser 355 

beneficiadas com os recursos desses fundos porque não tem seus Conselhos regularizados 356 

junto à Receita Federal. No mesmo dia 8 de novembro reuniu-se com o Prefeito de Presidente 357 

Kennedy, Dorlei Fontão da Cruz, tendo iniciado a conversa sobre o firmamento de convênio 358 

para troca de informações mencionando os benefícios que a Prefeitura pode ter com esse 359 

convênio.  Em 11 de novembro reuniu-se com o Presidente do Sindicato do Comércio de 360 

Exportação e Importação do Espírito Santo SINDIEX, Sidemar de Lima Acosta, para tratar de um 361 

projeto junto com a Federação das Fundações e Associações do Espírito Santo – FUNDAES, 362 

para a criação de um Fundo Patrimonial, cuja reunião contou com a participação do Sr. 363 

Rogério Neumann Arns diretamente dos Estados Unidos. Comentou que o Prefeito de Ibatiba, 364 

Luciano Miranda Salgado (Luciano Pingo), agradeceu a visita do CRCES, tendo determinado aos 365 

servidores várias providências para viabilizar o convênio. 6.3 – O Vice-Presidente de 366 

Fiscalização, Ética e Disciplina, Contador Reinaldo Marques, apresentou relatório das 367 

atividades do Setor de Fiscalização para o período de janeiro à outubro/2021. Disse que foram 368 

gerados 755 documentos fiscais (558 notificações e 197 autos de infração); recebidas 59 369 

Denúncias/Comunicações de Irregularidades/Representações; distribuídos 306 Processos para 370 

julgamento; julgados 295 Processos nas reuniões da Câmara/TRED/Plenária. Em relação aos 371 

Projeto 2001, referente à Fiscalização das Organizações Contábeis e dos Profissionais, 372 

informou que  todas as diligências, feitas de forma eletrônica ou presencial foram concluídas, 373 

assim como as demais ações vinculadas ao projeto. Dentre as principais infrações cometidas 374 

foram destacou 47 autuações pela não elaboração de escrituração contábil; 44 autuações pela 375 

ausência de contrato de prestação de serviços; e 25 autuações por organização contábil sem 376 

registro cadastral. Destacou, ainda, a alta incidência de diplomados sem registro no serviço 377 

público e demonstrações contábeis em desacordo com a Norma Brasileira de Contabilidade. 378 

Relatou que as últimas ações da fiscalização foram baseadas no Convênio realizado entre o 379 

CFC e a Secretaria de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, por meio do qual se 380 

tornou possível a identificação do profissionais tem registro em carteira com CBO vinculado à 381 



 
 
 

 
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 

 

contabilidade, e todos estão sendo notificados. Disse que foram notificados os estudantes que 382 

passaram no exame de suficiência e estão trabalhando com CBO de contabilidade a 383 

providenciaram seus registro no CRCES. Mencionou que também  foram oficiadas as empresas 384 

que mantém profissionais de forma similar para regularizarem a situação de seus empregados. 385 

Relatou ainda que na reunião realizada em 22 de novembro foram julgados 55 processos na 386 

Câmara de Ética e Disciplina e 11 processos na Câmara de Fiscalização. Lembrou que 387 

continuam disponíveis no site do CRCES vídeos sobre elaboração de contratos, sobre 388 

demonstração contábil, dentre outros. Encerrando agradeceu a todos os Conselheiros que 389 

compõem as Câmaras pela dedicação ao trabalho, bem como elogiou e agradeceu ao Chefe da 390 

Fiscalização, Rodrigo dos Santos Sanz. 6.4 – A Vice-Presidente de Desenvolvimento 391 

Profissional, Contadora Ana Rita Nico Hartuique, agradeceu a todos e parabenizou a 392 

Presidente Carla Tasso. Lembrou que amanhã, dia 24 de novembro, acontecerá o curso 393 

presencial sobre Aspectos Relevantes do 3º Setor; no dia 26, sobre Investimentos em 394 

Coligadas e Controladas; no dia 30, sobre Cálculos Trabalhistas, voltado para cálculos periciais; 395 

no dia 3 de dezembro sobre Contabilidade Rural; e no dia 7 ocorrerá o “WorkShop”: “Gestão 396 

da Ansiedade para Análise de Desempenho”. Os cursos presenciais terão limite de 50 397 

participantes e as inscrições sociais terão doação de alimentos, que serão doados para a 398 

Comunidade Epifânia, no Município de Vila Velha. 6.5 – O Vice-Presidente de Registro, 399 

Contador Carlos Darlan Patil, parabenizou o Conselheiro Roberto Schulze pela eleição para 400 

Conselheiro do CFC, desejando-lhe boa sorte.  6.6 – A Conselheira, Contadora Raquel Cristina 401 

Nicolau Barbosa, registrou a evolução do CRCES e a alegria de fazer parte dessa história.       402 

6.7 – A Conselheira, Contadora Simony Pedrini Nunes Rátis, agradeceu por participar 403 

presencialmente da reunião e pelo período que esteve como Conselheira e colocando-se à 404 

disposição. 6.8 – A Conselheira, Contadora Paula Nazareth Koehler, elogiou as mudanças na 405 

estrutura física do CRCES dizendo que tudo ficou muito bonito.  6.9 – O Conselheiro, Contador 406 

Maurílio Correia Santana, comentou que tem muito orgulho de ser contador e fazer parte 407 

desse Conselho. 6.10 – O Conselheiro, Contador Mário Zan Barros, recomendou aos 408 

profissionais ingressarem nas comissões do CRCES. 6.11 – O Conselheiro, Técnico em 409 

Contabilidade Clair Martins da Silva, agradeceu aos Conselheiros que concluirão seus 410 

mandatos em dezembro dizendo que aprendeu muito com todos. 6.12 – A Conselheira, 411 

Contadora Tamires Endringer Zorzal, agradeceu pelo aprendizado na Câmara de Ética e 412 

Disciplina, ressaltando a importância da comunicação dos fatos como forma de prevenir 413 

eventuais contratempos. 6.13 – O Conselheiro do CFC, Contador Carlos Barcellos Damasceno 414 

parabenizou a todos. 6.14 – O Delegado do CRCES em Cachoeiro de Itapemirim, Contador 415 

Antônio Jésus Buson, ficou muito feliz com os números apresentados nessa reunião e 416 

parabenizou a todos e, em especial. a Presidente Carla Cristina Tasso, pela condução dos 417 

trabalhos nesse período de pandemia. 6.15 – A Delegada do CRCES em São Mateus, 418 

Contadora Letícia de Lurdes Soares Bastos, comentou que foram tantos acontecimentos no 419 

CRCES que parece que se passaram vinte anos em dois, parabenizando a todos. 6.16 – A 420 

Presidente, Carla Cristina Tasso, anunciou que se encontra disponibilizada uma sala montada 421 

com móveis e equipamentos (Sala de "Coworking") para que profissionais possam, por 422 

agendamento, atender seus clientes na Sede do CRCES. Disse também que em novembro será 423 
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realizado Chamamento Público para oferecer certificado digital gratuito pelo período de 12 424 

meses para os profissionais que efetuarem os seus registros, ou aqueles que reativarem seus 425 

registros. Informou que foi realiza uma reunião com os aprovados no exame de suficiência 426 

para apresentar o CRCES e mostrar a importância de estar registrado. Comentou sobre a ação 427 

social, em parceria com a Central Única das Favelas - CUFA e apoio do Serviço Brasileiro de 428 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE/ES, da Confederação Nacional das Micro e 429 

Pequenas Empresas e dos Empreendedores Individuais – CONAMPE, da Federação das Associações 430 

de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Estado do Espírito Santo FEMICRO/ES e 431 

Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do 432 

Estado – ADERES na região de Santo Antonio para atendimento, esclarecimento de dúvidas e 433 

prestação de informações diversas a empreendedores formalizados ou não.  Lembrou sobre as 434 

eleições para renovação de 2/3 do Plenário que está ocorrendo de hoje até amanhã (dias 23 e 435 

24) e, caso alguém não esteja conseguindo votar deverá acessar o link “eleicao.org.br”, sendo 436 

que para aqu7eles que receberão a e senha provisória deverão acessar “trocar senha”, e quem 437 

não recebeu a senha deverá acessar “recuperar senha”. Em relação ao comprovante de 438 

votação, disse que o mesmo poderá ser emitido posteriormente, caso alguém não consiga 439 

emiti-lo na hora. Na oportunidade, a Presidente, Carla Cristina Tasso, solicitou à Assessora de 440 

Comunicação, Danielle Cristina Ramos Rodrigues, para divulgar junto aos Município a 441 

obrigatoriedade de regularizarem esses Conselhos para habilitação do recebimento dos 442 

recursos do Imposto de Renda destinados aos ao Fundo do Idoso e ao Fundo da Infância e 443 

Adolescência, bem como agradeceu à Conselheira Simony Pedrini Nunes Rátis por toda 444 

contribuição dada, destacando seu conhecimento e humildade. VII – ENCERRAMENTO: A 445 

Presidente Carla agradeceu a presença de todos.  Nada mais havendo a tratar, reafirmou a 446 

realização da próxima reunião plenária em dezembro, sendo essa ata lavrada e assinada pelos 447 

conselheiros abaixo subscritos.   448 
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