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ATA DA 1639ª REUNIÃO PLENÁRIA – ORDINÁRIA, DO CONSELHO REGIONAL DE 1 

CONTABILIDADE DO ESPÍRITO SANTO, REALIZADA EM 22 DE FEVEREIRO DE 2022. 2 

Início: 14 horas .................................................................................................................... 3 

Conselheiros: Contadores Carla Cristina Tasso, Presidente; Carlos Barcellos Damasceno, 4 

Vice-Presidente de Controle Interno; Carlos Darlan Patil; Gustavo da Silva Miranda, Vice-5 

Presidente de Política Institucional; Mário Zan Barros; Maurílio Correia Santana; Mônica 6 

Fernanda Santos Porto Pires, Vice-Presidente de Registro; Paula Antonela Vieira Pinto, 7 

Vice-Presidente de Desenvolvimento Profissional; Raquel Cristina Nicolau Barbosa; 8 

Reinaldo Marques, Vice-Presidente de Fiscalização, Ética e Disciplina e Walterleno 9 

Maifrede Noronha, Vice-Presidente de Administração e Finanças; e os Técnicos em 10 

Contabilidade Clair Martins da Silva e Rodrigo Sangali ....................................................... 11 

Ausência justificada: Ana Rita Nico Hartuique e Roney Guimarães Pereira ....................... 12 

Ausência não justificada: não houve ocorrência ................................................................. 13 

Outras presenças: Conselheiros Suplentes: Contadores Edimarcos Luchi, José Carlos 14 

Bravo Alvarez Júnior, Marcos Antônio de Oliveira, Tamara Silva Daiello, Tamires 15 

Endringer Zorzal e Thabata Garcia de Araújo; Delegados: Contadora Letícia de Lurdes 16 

Soares Bastos, de São Mateus; Danielle Cristina Ramos Rodrigues, Assessora de 17 

Comunicação; Jorge Tadeu Laranja, Diretor Executivo; Contador Roberto Schulze, 18 

Conselheiro do Conselho Federal de Contabilidade; Contador Otacílio dos Santos Nunes, 19 

Presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Mato Grosso do Sul; e o Sr. 20 

Luciano Miranda Salgado, conhecido com Luciano Pingo, Prefeito Municipal de Ibatiba e 21 

Vice-Presidente da Associação dos Municípios do Estado do Espírito. Após 22 

cumprimentar a todos a Presidente, Carla Cristina Tasso, deu início à reunião às 14 23 

horas, a qual se deu de forma presencial e on-line, por meio da ferramenta “Zoom”, 24 

correspondendo à décima oitava Sessão Plenária transmitida ao vivo pelo canal do 25 

CRCES no “YouTube” e informou que estava aberto um “Chat” para quem desejasse 26 

fazer alguma pergunta. I – AUSÊNCIAS: a Presidente, Carla Cristina Tasso, informou a 27 

ausência justificada dos Conselheiros Contadores Ana Rita Nico Hartuique e Roney 28 

Guimarães Pereira, que foram substituídos pelos Conselheiros Tamara Silva Daiello e 29 

José Carlos Bravo Alvarez Júnior, respectivamente. II – PROJETO MÃOS DADAS: a 30 

Presidente, Carla Cristina Tasso, agradeceu a presença de todos, em especial dos 31 

contadores Roberto Schulze, Conselheiro do Conselho Federal de Contabilidade - CFC, 32 

representante do Espírito Santo e Otacílio dos Santos Nunes, Presidente do Conselho 33 

Regional de Contabilidade do Mato Grosso do Sul – CRCMS, bem como ao Sr. Luciano 34 

Miranda Salgado, conhecido como Luciano Pingo, Prefeito de Ibatiba e Vice-Presidente 35 

da Associação dos Municípios do Espírito Santo – AMUNES, o qual foi convidado a fazer 36 

uso da palavra. 2.1 – O Vice-Presidente da Associação dos Municípios do Espírito 37 

Santo, Luciano Pingo, cumprimentou e parabenizou a todos, em especial os 38 

Conselheiros eleitos na última eleição, bem como agradeceu a parceria que o Conselho 39 

Regional de Contabilidade do Espírito Santo - CRCES firmou com a AMUNES, que reúne 40 

os 78 Municípios do Estado. Também mencionou que faz parte da Confederação 41 

Nacional dos Municípios - CNM, que representa a maioria dos Municípios do País e a 42 

Frente Nacional dos Prefeitos - FNP, que representa os Municípios com população acima 43 

de 100 mil habitantes e ressaltou que o papel da AMUNES, da CNM e FNP é defender os 44 

interesses dos Municípios e é por isso que se fala que essas Instituições atuam nas 45 
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causas municipalistas envolvendo os mais diversos temas, tais como o Fundo de 46 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 47 

da Educação - FUNDEB, o piso salarial do magistério, a adequação do piso salarial dos 48 

agentes comunitários de saúde ao piso nacional, o piso salarial dos profissionais da área 49 

da enfermagem dentre outros. Disse que para avançar nessas e em outras pautas 50 

importantes para os Municípios faz-se necessária a manutenção de parcerias com 51 

Instituições importantes, tais como o CRCES, pelo que agradeceu em nome do 52 

Presidente da AMUNES, também Prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Sr. Victor da Silva 53 

Coelho. Salientou que a contabilidade Pública tem experimentado muitas mudanças e 54 

grande modernização, o que faz surgir a necessidade de capacitação das equipes 55 

municipais e valorização dos profissionais que atuam na área. Informou que também 56 

mantém parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - 57 

SEBRAE, a Federação das Indústrias do Espírito Santo - FINDES, o Ministério Público 58 

Estadual, o Governo do Estado e o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, 59 

lembrando que a FINDES lançou o Indicador de Ambiente de Negócios, que tem 60 

entregado aos Municípios informações técnicas importantes para favorecer a abertura 61 

de novos negócios, novas empresas. Ressaltou a visita que o Município de Ibatiba 62 

recebeu da equipe do CRCES para tratar das questões do Fundo da Infância e 63 

Adolescência - FIA, o que os levou a uma outra visão de como o Município pode capitar 64 

recursos, superar dificuldades e criar oportunidades com recursos que, às vezes, ficam 65 

parados nas contas, oportunidade em que sugeriu que fosse criada uma capacitação 66 

focada nesses Fundos e na capitação de recursos, já que as demandas dos Municípios só 67 

aumentam enquanto os recursos se tornam mais escassos a cada dia. Reiterou o desejo 68 

de ampliar a parceria com o CRCES e o agradeceu por estar abrindo as portas para a 69 

AMUNES, frisando que os Municípios precisam deste Regional, especialmente na área 70 

da Contabilidade Pública. Ressaltou que está sendo implementado o Sistema de Custos 71 

que contemplará todos os Órgãos do Estado e será colocado em prática em breve, bem 72 

como que o novo Modelo de Contratação que o Tribunal de Contas do Estado do 73 

Espírito Santo - TCEES está implantando por meio do Programa Cidades trará um pouco 74 

de dificuldades para os Municípios no início, mas que é necessário para se ter meios de 75 

controle e transparência dos gastos e contas públicas, porém deve-se levar em conta a 76 

realidade de cada Prefeitura, lembrando que tudo isso demandará muita capacitação. 77 

Informou que a pandemia da Covid-19 gerou desafios gigantes para praticamente todos 78 

os Municípios em face do aumento de despesa e queda de receita, sendo que a 79 

educação teve prejuízos tanto pedagógicos quanto psicológico incalculáveis. Finalizou 80 

agradecendo a todos, colocando-se a si e a AMUNES à disposição do CRCES e dizendo 81 

que manter uma parceria como esta que a AMUNES mantém com o CRCES significa 82 

“uma luz no horizonte”. Na oportunidade a Presidente, Carla Cristina Tasso, informou 83 

que no próximo dia 10 de março haverá um treinamento com Walter Luiza da Costa, 84 

Mestre em Contabilidade e Controladoria, cujo tema será “Sistema de Informações de 85 

Custos: modelo conceitual aplicado ao setor público” e lembrou da parceria com o 86 

TCEES que está promovendo um curso o denominado “Aperfeiçoamento em 87 

Contabilidade Pública”, sendo um curso de extensão de 15 meses que está sendo 88 

realizado em módulos e iniciou-se no ano passado. Disse ainda que o Coordenador da 89 

Comissão de Contabilidade Pública, contador Ericsson Marcel Salazar Pinto, juntamente 90 



 
 
 

 
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 

 

com a Vice-Presidente de Desenvolvimento Profissional, Paula Antonela Vieira Pinto, 91 

estão trabalhando com vistas a ofertas vários treinamentos para o Setor Público. 92 

Aproveitou a oportunidade para dizer que está aguardando um posicionamento da 93 

AMUNES em relação a um Ofício que o CRCES enviou solicitando atendimento 94 

preferencial para os contadores nos Municípios, a exemplo do Município de Vila Velha, 95 

que já instituiu esse tratamento diferenciado, assim como conta com o apoio da 96 

AMUNES para ampliação dos convênios ligados à Vice-Presidência de Fiscalização, Ética 97 

e Disciplina que se destinam à troca de informações entre a fiscalização do CRCES e as 98 

Prefeituras. Seguindo, a Presidente, Carla Cristina Tasso, franqueou a palavra ao 99 

Conselheiro do CFC, contador Roberto Schulze, que por seu turno agradeceu à recepção 100 

dada pelo Prefeito Luciano Pingo quando de sua visita àquele Município, oportunidade 101 

em que o parabenizou pela iniciativa de buscar informações acerca da aplicação dos 102 

recursos do Imposto de Renda em Fundos como o FIA e o Fundo do Idosos, lembrando 103 

que a capitação de recursos também poderá beneficiar outras áreas como a de esporte 104 

e de cultura. Também falou da Nota Fiscal Premiada Capixaba que pode levar recursos 105 

para as Associações dos Municípios, propiciando que elas prestem melhores serviços, 106 

sendo que a respectiva Lei trouxe a possibilidade de distribuição de prêmios por regiões. 107 

Na oportunidade o Prefeito Luciano Pingo perguntou se seria possível identificar os 108 

Municípios que possuem Fundos ativos, tendo o Conselheiro Roberto Schulze 109 

respondido que a partir de 1º/03/2022, tão logo seja liberado o Programa de Declaração 110 

do Imposto de Renda, poderão ser identificados quais Municípios estarão habilitados a 111 

receber recursos via Fundos. Oportunamente, a Vice-Presidente de Desenvolvimento 112 

Profissional, Paula Antonela Vieira Pinto, informou que no ano de 2021 haviam 42 113 

Municípios habilitados para receber doação via FIA, dizendo que irá enviar à AMUNES a 114 

listagem para que a mesma possa iniciar um trabalho a partir dos valores que cada 115 

Município recebeu, momento em que o Prefeito Luciano Pingo sugeriu que se 116 

trabalhasse em duas frentes: uma com os Municípios que não têm estrutura e outra 117 

com os Municípios que já podem receber os recursos e nem sabem. Retomando a 118 

palavra o Conselheiro do CFC, contador Roberto Schulze, que assumiu a vaga de 119 

Conselheiro junto ao CFC, antes ocupada pelo Conselheiro Carlos Barcellos Damasceno, 120 

relatou que a cerimônia de posse, embora um tanto longa, foi muito emocionante, 121 

fazendo-o lembrar de toda a sua trajetória profissional até chegar àquele lugar o qual, 122 

até a bem pouco tempo, sequer cogitava. Disse que espera representar o CRCES à altura 123 

e, com isso, representar da melhor forma possível todos os profissionais contábeis do 124 

Estado do Espírito Santo. Informou que participa como titular da Câmara de Ética e 125 

Disciplina cujo trabalho envolve em torno de 10 processos por mês, mas exige muito, 126 

vez tratar-se de uma revisão final dos processos decorrentes dos Regionais, 127 

especialmente relacionados a suspensão e cassação do exercício profissional. Disse 128 

ainda que além da referida Câmara, participa da Comissão de Conduta do CFC, a qual 129 

analisa denúncias e processos contra Conselheiros, tanto dos Regionais quanto do CFC, 130 

ressaltando que todos os Conselheiros estão sujeitos ao cumprimento do Código de 131 

Conduta. III – EXPEDIENTE: 3.1 – Correspondências: a Presidente, Carla Cristina Tasso, 132 

informou que o Relatório de Correspondências foi encaminhado previamente aos 133 

Conselheiros e encontra-se à disposição para vista de quaisquer documentos. Na 134 

oportunidade solicitou à Vice-Presidente de Desenvolvimento Profissional, Paula 135 
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Antonela Vieira Pinto, que falasse sobre a reunião ocorrida hoje pela manhã junto ao 136 

Governo do Estado, onde representou este Regional, tendo a mesma informado que 137 

participou do lançamento de um “Painel” elaborado pela Secretaria Estadual de Estado 138 

de Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico - 139 

SECTIDES em parceria com a Secretaria Estadual da Fazenda - SEFAZ e o Portal 140 

Transparência Capixaba, Esse “Painel” irá demonstrar todos dados e benefícios fiscais, 141 

tais como: quantos empregos diretos, por tipos de benefícios, estão sendo gerados, 142 

valor arrecadado pelo Estado, enfim, objetiva demonstrar o ganho que os benefícios 143 

fiscais trouxeram para o Espírito Santo, o que servirá para descontruir a ideia de que 144 

benefício fiscal significa renúncia fiscal. Informou que o Espírito Santo é o primeiro 145 

Estado que está fazendo este tipo de divulgação concentrando todas as informações e 146 

benefícios fiscais e demonstrando por tipo de benefício e por Município, sendo que o 147 

“Painel” já está disponibilizado no “site” do Governo e da SEFAZ. 3.2 – Representações: 148 

a Presidente, Carla Cristina Tasso, informou que o Relatório de Representações foi 149 

encaminhado aos Conselheiros e Delegados. 3.3 – Setor Jurídico - Execuções Fiscais e 150 

Resultado do mês de janeiro/2022: a Presidente, Carla Cristina Tasso, informou que em 151 

janeiro ocorreram 24 Acordos Judiciais que representaram um montante de R$ 152 

158.173,17, divididos em: 1 quitação à vista, que totalizou R$ 7.081,59; 16 153 

parcelamentos judiciais, no montante de R$ 123.204,97 e 7 reparcelamentos judiciais, 154 

totalizando R$ 27.886,61. Acrescentou que ocorreram 3 bloqueios, via Sistema de Busca 155 

de Ativos do Poder Judiciário - SISBAJUD, com a transferência total de R$ 3.391,62 e que 156 

8 Acordos Parcelados foram quitados num total de R$ 28.306,63. 3.4 – Informativo 157 

sobre o GTFAZ / 3.5 – Informativo sobre o Fórum REDESIM: a Presidente, Carla Cristina 158 

Tasso, informou que nesta próxima quinta-feira, dia 24, haverá reunião tanto do GTFAZ 159 

quanto do Fórum REDESIM, para as quais recebeu várias pautas, sendo que o Delegado 160 

da Receita Federal e o representante da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo - 161 

JUCEES participarão da reunião do Fórum REDESIM. A JUCEES apresentará um Manual 162 

de Entendimentos que será entregue aos julgadores, objetivando evitar que cada 163 

julgador tenha um entendimento diferente acerca da mesma matéria, o que é muito 164 

comum. Na oportunidade, o Vice-Presidente de Controle Interno, Carlos Barcellos 165 

Damasceno, que também é integrante da JUCEES informou tratar-se de um rol de 168 166 

itens acerca de matérias de entendimento dúbios. Salientou que sugeriu ao Secretário 167 

Geral da JUCEES, Sr. Paulo Cézar Juffo, que discutisse com o CRCES a possibilidade de 168 

colocar esse Manual de Entendimentos em audiência pública, de forma que a classe 169 

contábil possa fazer seus apontamentos e apresentar suas sugestões, conciliando assim 170 

o pensamento dos julgadores da JUCEES com o dos profissionais contábeis. Na 171 

oportunidade a Presidente, Carla Cristina Tasso, informou que está organizando com a 172 

JUCEES um treinamento de 20 horas, alternadas, sobre temas tais como: constituição e 173 

alteração de empresas, transformação societária, cisão, fusão, incorporação, e afins, 174 

com previsão para ocorrer depois do período de entrega das Declarações de Imposto de 175 

Renda, sendo que esse treinamento será gravado e disponibilizado no Canal do CRCES 176 

no “YouTube”, vez que a norma é pública. 3.6 – Panorama das Licitações/Contratações: 177 

a Presidente, Carla Cristina Tasso, fez uma breve apresentação acerca dos processos de 178 

contratação que estão em andamento, dando ênfase àqueles que estão previstos para 179 

serem concluídos nestes três primeiros meses do ano. Salientou que o processo de 180 
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contratação do App do CRCES foi concluído e a previsão é de que até o final de março o 181 

aplicativo esteja disponível para todos os profissionais, que poderão emitir suas 182 

certidões, boletos, acessar as informações do CRCES, dentre outras facilidades via 183 

celular, inclusive acessar o “Balcão de Empregos”, nos mesmos moldes do CRCRJ, que já 184 

possui esse serviço funcionando com sucesso. Falou sobre a Plataforma “Zoom”, 185 

ferramenta para videoconferência, cuja contratação foi concluída. Enfatizou ainda a 186 

contratação de transporte com motorista, cujo edital foi publicado hoje e a locação de 187 

veículo para o Setor de Fiscalização, cujo processo encontra-se na fase de orçamento. 188 

3.7 – Prestação de Contas do Conselheiro Reinaldo Marques: o Vice-Presidente de 189 

Fiscalização, Ética e Disciplina, Reinaldo Marques, após cumprimentar a todos passou a 190 

apresentação de um resumo de seu trabalho junto ao Conselho Municipal de Recursos 191 

Fiscais do Município de Cariacica, que representa um Órgão Colegiado de Segunda 192 

Instância, sendo que a Primeira Instância é a Junta de Impugnação Fiscal. Informou que 193 

o CMRF de Cariacica geralmente se reúne nas terças e quintas-feiras, podendo também 194 

reunir-se extraordinariamente, a depender do volume de processos a serem julgados. 195 

Seguindo, fez uma breve explanação acerca do trabalho desenvolvido, apresentando um 196 

resumo dos processos julgados que totalizaram 317 no exercício de 2021, sendo 8 sobre 197 

autos de infração de Imposto Sobre Serviços - ISS, que ocorreram somente no mês de 198 

março; 131 sobre isenção/não incidência de Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - 199 

ITBI, sendo que os de não incidência de ITBI se referem basicamente ao proprietários 200 

beneficiados pelo Programa do Governo Federal “Casa Verde e Amarela” e tem relação 201 

com as pessoas que ganham até três salários mínimos; 47 sobre imunidade de Imposto 202 

Predial e Territorial Urbano – IPTU, que se concentram principalmente nas instituições 203 

religiosas que têm direito, segundo o art. 5º da Constituição Federal; 78 sobre isenção 204 

de Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU/ Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos - 205 

TCRS, decorrentes dos imóveis cujos proprietários ganham até três salários mínimos e 206 

são aposentados ou pensionistas e imóveis localizados em ruas que não possuem 207 

pavimentação; e 71 sobre isenção de taxas, que tem a ver com instituições que, por 208 

alguma regra, têm direito à isenção. Por fim apresentou a composição do CMRF de 209 

Cariacica que é composto por oito representantes do Município, sendo um Presidente, 210 

um Secretário e mais seis membros efetivos, dentre os quais dois pareceristas jurídicos; 211 

um representante do CRCES; um representante da FINDES; um representante da 212 

Associação Comercial de Cariacica e um representante de Federação das Associações de 213 

Moradores de Cariacica. IV – ORDEM DO DIA: 4.1 – Atas das Sessões Plenárias nºs 1637 214 

(ordinária) e 1638 (extraordinária): a Presidente, Carla Cristina Tasso, informou que as 215 

Atas da 1637ª Reunião Plenária Ordinária, realizada em 18 de janeiro de 2022 e 1638ª 216 

Reunião Plenária Extraordinária, realizada em 31 de janeiro de 2022 foram enviadas 217 

antecipadamente aos Conselheiros, colocando-as em discussão e votação, tendo ambas 218 

sido aprovadas por unanimidade. Em seguida, submeteu ao Plenário e obteve a 219 

homologação das Atas das Reuniões Ordinárias das seguintes Câmaras: 4.2 – Câmara de 220 

Administração e Finanças - CAF nº 79; 4.3 – Câmara de Controle Interno - CCI nºs 190 e 221 

191; 4.4 – Câmara de Ética e Disciplina - CED nºs 277 e 278; 4.5 – Câmara de 222 

Fiscalização - CF nºs 224 e 225; 4.6 – Câmara de Registro - CR nº 465; 4.7 – Tribunal 223 

Regional de Ética e Disciplina - TRED nº 272. 4.8 – Apresentação dos Relatórios 224 

Financeiro e Contábil e Aprovação do Balancete de Janeiro/2022: a Presidente, Carla 225 
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Cristina Tasso, passou a palavra ao Vice-Presidente de Controle Interno, Carlos Barcellos 226 

Damasceno, que por sua vez apresentou os dados contidos nos Relatórios Contábeis e 227 

Financeiros relativos à Execução da Receita e da Despesa de Janeiro/2022, com 228 

destaque para as Despesas de Pessoal, Indicadores Financeiros e Inadimplência. Este 229 

apresentou os dados referentes aos Indicadores decorrentes do Sistema de Gestão de 230 

Indicadores e os dados relativos à Ouvidoria. Destacou que a Despesa Corrente prevista 231 

para 2022 foi de R$ 7.367.310,00 e que em janeiro já se arrecadou R$ 2.299.743,66, ou 232 

seja, 31,22%, sendo que em relação à Despesa Corrente, fixada em R$ 7.208.311,00, 233 

somente executou-se R$ 739.576,77, equivalendo a 10,26 %. Demonstrou que a 234 

Despesa de Pessoal girou em torno de 230 mil contra uma Receita Liquida de 235 

aproximados 1,846 milhão, representando 12,48 % em relação à meta estabelecida de 236 

60%. Seguindo, apresentou um quadro sobre os Indicadores Financeiros, salientando 237 

que em janeiro a ampliação da Receita de Contribuição foi de 22,83%, contra uma meta 238 

de 0,01%; que o Índice de Eficiência Orçamentária foi de 32,16%, enquanto a meta era 239 

95%; que o Índice de Despesa de Pessoal foi de 12,48%, sendo que a meta era de 60%; e 240 

que o Custo com a Estrutura Física foi de 2,03%, quando a meta era de 25%. Em seguida, 241 

relatou que a inadimplência foi de 22,51% contra uma meta de 25%, considerando o 242 

quantitativo de 10.309 profissionais ativos em relação aos 2.321 profissionais 243 

devedores. Já em relação às Organizações Contábeis, acrescentou que a inadimplência 244 

foi de 6,2% contra uma meta de 7%, considerando o quantitativo de 1.726 Organizações 245 

Contábeis ativas em relação às 107 Organizações Contábeis em débito. Também, em 246 

relação ao Sistema de Indicadores de Gestão, fez um comparativo entre 2020 e 2021, 247 

salientando que no primeiro exercício, precipuamente em razão da pandemia, diversas 248 

metas não foram alcançadas. Mostrou que esse quadro se alterou substancialmente em 249 

2021, quando apenas dois indicadores não foram alcançados, a saber: o índice de 250 

evolução de registros profissionais ativos, que se mostrou vermelho, pois foi negativo, e 251 

o percentual de benefícios, que se mostrou amarelo vez que a meta, que era de até 252 

15%, foi ultrapassada em 0,44%. Na oportunidade a Presidente, Carla Cristina Tasso, 253 

referente ao tema inadimplência, lembrou que a partir do mês de abril o Regional, em 254 

relação aos profissionais que não pagarem até o dia 31/03/2022 ou não parcelarem por 255 

meio do sistema “Vamos Parcelar”, disponibilizado pelo CFC, enviará as dívidas a 256 

Cartório para protesto, cujo custo será zero. Retomando a palavra, o Vice-Presidente de 257 

Controle Interno, Carlos Barcellos Damasceno, apresentou os dados da Ouvidoria do 258 

CRCES em relação ao mês de janeiro, quando então foram atendidas 8 manifestações, 259 

sendo 4 solicitações, 3 reclamações e 1 denúncia. Registrou ainda que o tempo para 260 

atendimento às manifestações é de 30 dias, conforme legislação, porém o CRCES tem 261 

atendido as demandas no prazo máximo de 3 dias úteis. Ato contínuo a Presidente, 262 

Carla Cristina Tasso, passou a palavra ao Vice-Presidente de Administração e Finanças, 263 

Walterleno Maifrede Noronha, para apresentação do Balancete de janeiro/2022. 264 

Fazendo uso da palavra este se manifestou lembrando que todos receberam 265 

previamente o referido Balancete e diante da análise detalhada que o Vice-Presidente 266 

de Controle Interno, Carlos Barcellos Damasceno, fez, julgou não haver necessidade de 267 

repetir os dados constante no Balancete, entendendo prudente que a matéria fosse 268 

colocada em votação. Assim sendo a Presidente, Carla Cristina Tasso, colocou a matéria 269 

em discussão e votação, tendo o Balancete de janeiro/2022 sido aprovado por 270 
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unanimidade. 4.9 – Resolução CRCES nº 438/2022: a Presidente, Carla Cristina Tasso, 271 

informou que fora aprovado crédito adicional especial com vistas a cobrir despesas 272 

inerentes a nova conta contábil 6.3.1.1.01.03.005 (vale combustível), em cumprimento 273 

ao que preceitua a Lei nº 4.320/1964 e a Resolução CFC nº 1.370/2011, entretanto, em 274 

face da decisão do Conselho Federal de Contabilidade de ampliar a descrição da rubrica 275 

já existente no Plano de Contas para incluir a despesa com vale combustível, tornando 276 

inócua a criação de nova rubrica orçamentária, propôs a revogação da Resolução CRCES 277 

nº 436, de 31 de janeiro de 2022, que trata da abertura de crédito adicional especial ao 278 

orçamento do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo para o exercício 279 

financeiro de 2022, no valor de R$ 32.500,00, tendo a Resolução, que passará a ser 280 

denominada Resolução CRCES nº 438/2022, sido aprovada por unanimidade. V – 281 

CONSIDERAÇÕES GERAIS:  5.1 – O Vice-Presidente de Administração e Finanças, 282 

Walterleno Maifrede Noronha, informou que na próxima Plenária fará uma explanação 283 

detalhada sobre o trabalho que o Jurídico está realizando, de forma que todos os 284 

Conselheiros conheçam com mais propriedade os números e as estratégias adotadas 285 

pelo CRCES para aumentar sua arrecadação. Registrou ainda que esteve em Brasília 286 

participando do Seminário de Gestão promovido pelo CFC, quando então participou de 287 

um treinamento conduzido pelos Vice-Presidentes de Desenvolvimento Operacional, 288 

contador Joaquim de Alencar Bezerra Filho e de Assuntos Administrativos, contador 289 

Carlos Rubens de Oliveira, e disse que muitos dos assuntos que lá foram tratados 290 

envolvem exatamente as questões de cobrança. Relatou que naquela oportunidade foi 291 

discutido sobre as Resoluções CFC nº 1594/2021, que trata da concessão de auxílios 292 

financeiros aos Conselhos Regionais de Contabilidade - CRCs; CFC nº 1539/2018, que 293 

contempla cobrança compartilhada e a participação do CFC no reembolso de despesas 294 

com cobrança efetuadas pelos CRCs; e CFC nº 1616, que aprovou o novo Regimento 295 

Interno do CFC, cujo teor deve ser estudado com profundidade por todos os 296 

Conselheiros, pois assim terão pleno entendimento acerca do funcionamento do CFC e 297 

dos próprios CRCs. Disse que também foi debatido sobre a forma como estão sendo 298 

feitas as cobranças pretéritas devido à mudança do entendimento judicial acerca da 299 

prescrição, que agora está sendo vinculada ao valor e não mais à quantidade de 300 

anuidades atrasadas. Disse ainda que os Setores de Cobrança e Jurídico deste Regional 301 

estão fazendo um estudo sobre essa matéria objetivando a propositura de ações de 302 

execução com mais critério e segurança em face do impacto que essas ações podem 303 

causar na vida dos profissionais contábeis, salientando que esse procedimento não é o 304 

que o Regional quer, mas às vezes é necessário. Por fim, parabenizou a Vice-Presidente 305 

de Desenvolvimento Profissional, Paula Antonela Vieira Pinto, pela sua participação na 306 

reunião de hoje com o Governador, dada à sua importância, o que também demonstrou 307 

a pujança do CRCES, que tem sido referência na condução dos trabalhos que lhes são 308 

relacionados. 5.2 – A Vice-Presidente de Registro, Mônica Fernanda Santos Porto Pires, 309 

informou que na última reunião ocorrida em Brasília, da qual participou virtualmente, 310 

foi comunicado que em meados de abril ocorrerá o retorno da emissão física das 311 

Carteiras de Identidade Profissional, pleito realizado por inúmeros profissionais que 312 

fazem questão de possuírem a Carteira física. Também disse que em janeiro de 2022 313 

foram feitos 51 novos registros de profissionais, 4 restabelecimentos, 1 transferência 314 

para o CRCES e 41 baixas de profissionais, assim como 3 novos registros e 6 baixas de 315 
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pessoas jurídicas, ressaltando que diferente dos anos anteriores, em cujo mês de janeiro 316 

ocorrem muitas baixas, neste ano houve mais registros. Disse entender que esse saldo 317 

positivo se deve aos vídeos que foram produzidos direcionados aos novos profissionais 318 

que passaram na prova de suficiência para que fizessem seus registros com 50% de 319 

descontos, aliado à parceria entre o Sistema CFC/CRCs e o Sistema FENACON (Federação 320 

Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, 321 

Perícias, Informações e Pesquisas) por meio do Instituto FENACON, concedendo aos 322 

profissionais contábeis 1 (um) ano de Certificado Digital gratuito, podendo ser o 323 

Certificado A1 ou A3. Lembrou ainda que essa gratuidade é somente para quem nunca 324 

se valeu desse benefício junto ao Sistema FENACON. Comentou também sobre a 325 

Resolução CFC nº 1645/2021 que dispõe sobre o Registro de Técnicos, cuja divulgação 326 

tem sido feita, inclusive por meio de vídeos. Por fim, informou que no mês de janeiro 327 

foram julgados 120 processos, todos dentro dos prazos estabelecidos. 5.3 – A Vice-328 

Presidente de Desenvolvimento Profissional, Paula Antonela Vieira Pinto, elencou os 329 

eventos marcados para este próximo mês de março, a saber: a) Nota Fiscal Eletrônica - 330 

Procedimentos Fiscais e Operacionais, que ocorrerá no período de 7 a 9, com 331 

participação da contadora Samanta Pinheiro; b) Aperfeiçoamento em Contabilidade 332 

Pública: Módulo V - Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, que ocorrerá nos dias 7, 333 

11, 14, 16 e 30, com a participação do contador e MSc. Alexsander Binda Alves, do 334 

TCEES; c) Sistema de Informação de Custos: Modelo Conceitual, que ocorrerá no dia 10, 335 

com a participação do contador e MSc. Walter Luiz da Costa e da Comissão de 336 

Contabilidade Pública do CRCES; d) Como ser MEI na Prática, que ocorrerá no dia 15, 337 

com a participação do Sr. Wellington Feroni, técnico do SEBRAE, quando deverão ser 338 

abordadas questões sobre a abertura de MEI, sua transformação em microempresa e as 339 

consequências dessa transformação, bem como questões sobre sua fiscalização no 340 

âmbito da Receita Federal, incluindo a geração de multas e o pagamento de 341 

contribuições; e) Tópicos Emergentes em Contabilidade Gerencial, que ocorrerá no dia 342 

22, com a participação do contador e professor Dr. Eduardo José Zanoteli e contadora e 343 

professora  Drª Flávia de Oliveira Rapozo. Acrescentou que hoje pela manhã foi fechada 344 

parceria com a Secretaria Estadual de Fazenda para a apresentação de um “live”, que 345 

ocorrerá no dia 11 de março, com a participação do Gerente de Fiscalização da SEFAZ, 346 

Bruno Aguilar Soares, o qual falará sobre a Nota Fiscal Eletrônica do produtor rural e a 347 

Nota Fiscal Eletrônica do MEI e cuja divulgação iniciar-se-á ainda nesta semana, 348 

oportunidade em que solicitou a todos que ajudem a divulgar os eventos até porque, 349 

como integrantes do CRCES, todos também são responsáveis. Informou ainda que os 8 350 

(oito) eventos realizados entre os dias 5 de janeiro e 18 de fevereiro deste ano geraram 351 

3454 acessos e visualizações no “YouTube”. Finalizando, já considerando que o mês de 352 

abril é dedicado à entrega das Declarações de Imposto de Renda, elencou os eventos 353 

agendados para o mês de maio, a saber: a) Conformidade para Apuração de IR e CSLL, 354 

que ocorrerá no 3, com a participação contador e CEO da Ora Gestão e Inovação, Victor 355 

Hugo Gadiola Ramos; e Aperfeiçoamento em Contabilidade Pública: Módulo VI - 356 

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, que ocorrerá nos dias 10, 16, 17, 357 

23 e 26, com a participação do Auditor de Controle Externo do Tribunal de Contas do 358 

Estado de Pernambuco - TCEPE, João Eudes Bezerra Filho. 5.4 – O Vice-Presidente de 359 

Fiscalização, Ética e Disciplina, Reinaldo Marques, falou de sua participação no 360 
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Seminário de Gestão promovido pelo CFC, onde se reuniu com os demais Vice-361 

Presidentes de Fiscalização, Ética e Disciplina, capitaneados pela Vice-Presidente do CFC, 362 

contadora Sandra Maria de Carvalho Campos. Ressaltou que foi bastante proveitoso e 363 

destacou o pedido feito por ela para que os Regionais promovam mais ações 364 

preventivas por meio de cursos, palestras, “lives”, etc., de forma a evitar a fiscalização 365 

preventiva, ou seja, os Regionais devem incrementar essas ações exatamente para 366 

evitar que essa fiscalização preventiva se transforme numa fiscalização punitiva. Disse 367 

que outra solicitação feita pela Vice-Presidente, Sandra Maria de Carvalho Campos, foi 368 

para que os Regionais trabalharem em conjunto com suas Vice-Presidências de 369 

Desenvolvimento Profissional. O Vice-Presidente de Fiscalização, Ética e Disciplina, 370 

Reinaldo Marques, salientou que este Regional há muito vem trabalhando dessa forma, 371 

porém ressaltou que existe uma falha em nível nacional, vez que raramente se ouve 372 

falar sobre Código de Ética Profissional, oportunidade em que solicitou à Vice-373 

Presidente de Desenvolvimento Profissional, Paula Antonela Vieira Pinto, que pensasse 374 

em promover eventos nessa área, bem como inserir nos eventos tais como Convenções, 375 

Seminários, etc. uma fala sobre o Código de Ética. Chamou atenção para o fato de que 376 

neste ano de 2022 os Conselhos Regionais serão visitados pelos fiscais do CFC, e 377 

lembrou que o Relatório de Inspeção será encaminhado para o Tribunal de Contas da 378 

União - TCU e servirá de base para a auditoria interna e externa, bem como que seus 379 

indicadores, tais como o cumprimento de prazos, servirão de base para a solicitação de 380 

recursos junto ao Conselho Federal. Informou ainda que em relação aos Projetos de 381 

Fiscalização, que envolvem a fiscalização de organizações contábeis e profissionais; 382 

empresas comerciais, prestadoras de serviços e industriais; entidades sem fins 383 

lucrativos; instituições financeiras; órgãos públicos e entidades governamentais; 384 

cooperativas; entidades desportivas; e entidades fechadas de previdência 385 

complementar atingiu no mês de janeiro 18,8% da meta para todo o exercício de 2022. 386 

Relatou que no mês de janeiro não houve julgamento de processos em ambas as 387 

Câmaras, mas que em fevereiro foram pautados na Câmara de Ética e Disciplina 50 388 

processos e julgados 28, e na Câmara de Fiscalização foram pautados 5 e julgados 3. 389 

Acrescentou que no mês de janeiro foram emitidas 122 Notificações e lavrados 144 390 

Autos de Infração, tendo ocorrido 3 Denúncias e 2 Comunicados de Irregularidade, e 391 

ainda que entre os meses de janeiro e fevereiro foram publicados 1 Edital de Intimação 392 

e 2 Editais de Suspensão/Censura Pública. Destacou que a “live” apresentada em 19 de 393 

janeiro pelo Vice-Presidente de Administração e Finanças, Walterleno Maifrede 394 

Noronha e pelo Conselheiro Clair Martins da Silva sobre “COAF e as Implicações da 395 

Declaração Negativa” atingiu de imediato mais de 600 visualizações. Informou que a 396 

previsão é de quem em 2022 ocorreram 6 gravações de vídeos/palestras e 8 palestras 397 

preventivas/orientativas. Por fim, em relação aos Acordos, informou que já foram 398 

firmados Acordos com as Prefeituras Municipais de Cachoeiro de Itapemirim, de 399 

Cariacica e de Guarapari, sendo que o objetivo é realizar mais 15 Acordos ainda neste 400 

ano. 5.5 – O Vice-Presidente de Política Institucional, Gustavo da Silva Miranda, 401 

informou de sua participação no Seminário de Gestão ocorrido em Brasília, nos dias 8 e 402 

9 de fevereiro, onde participou de uma reunião com os demais Vice-Presidentes de 403 

Política Institucional, capitaneados pelo Vice-Presidente do CFC, contador Manoel Carlos 404 

de Oliveira Júnior. Aludiu também sobre sua participação na 19ª CONESCAP - Convenção 405 



 
 
 

 
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 

 

Nacional das Empresa de Serviços Contábeis e Empresas de Assessoramento, Perícias, 406 

Informações e Pesquisas, realizada na cidade de São Paulo nos dias 14 a 16 de fevereiro. 407 

Comentou que quando assumiu a Vice-Presidência de Política Institucional, fez contato 408 

com os Deputados Federais e Estaduais enviando-lhes mensagem e informando a 409 

composição da nova Diretoria do CRCES. Comunicou que em março retornará à Brasília, 410 

a convite do SEBRAE, quando participará de reunião com os parlamentares objetivando 411 

fortalecer a pauta em prol dos pequenos negócios e alinhar uma agenda legislativa que 412 

vise aos interesses das Micro e Pequenas Empresas. Na oportunidade a Presidente, 413 

Carla Cristina Tasso, informou que foi fechada uma parceria com a Rede Gazeta, 414 

juntamente com o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de 415 

Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas no Espírito Santo - SESCON/ES, para 416 

responder a perguntas feitas pelo “site” tirando dúvidas dos profissionais contábeis 417 

sobre Imposto de Renda. Disse que essa parceria também foi feita com a Band News TV, 418 

sendo que as respostas serão dadas ao vivo uma vez por semana. Comentou ainda que a 419 

Rede Tribuna também já procurou o CRCES com o mesmo objetivo. 5.6 – O Vice-420 

Presidente de Controle Interno, Carlos Barcellos Damasceno, ressaltou que nenhum dos 421 

Conselheiros formulou quaisquer questionamentos sobre as informações anteriormente 422 

prestadas acerca dos Relatórios Financeiro e Contábil e Balancete de Janeiro/2022, pelo 423 

que finalizou agradecendo a todos. VI – ENCERRAMENTO: a Presidente, Carla Cristina 424 

Tasso, agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 425 

Sessão cuja Ata segue assinada pelos Conselheiros abaixo subscritos.................................  426 
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