
 
CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE

ATA DE REUNIÃO

 

ATA DA 225ª – DUCENTÉSIMA VIGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DO
CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2022, EM BRASÍLIA (DF).

 

Às nove horas do dia dezessete de maio do ano de dois mil e vinte e dois, na sede do Conselho Federal de Contabilidade, localizada
no SAUS Quadra 5, Lote 3, Bloco J, Edi�cio CFC, em Brasília/DF, reuniram-se os membros da Câmara de Desenvolvimento Profissional,
sob a coordenação do Vice-presidente JOSÉ DONIZETE VALENTINA. A reunião contou com as presenças do coordenador-adjunto
JOSÉ GONÇALVES CAMPOS FILHO e dos conselheiros(as): ELIAS DIB CADDAH NETO, TICIANE LIMA DOS SANTOS, SÔNIA MARIA DA
SILVA GOMES, GLAYDSON TRAJANO FARIAS E AGUINALDO MOCELIN. Também presentes na reunião, a coordenadora de
Desenvolvimento Profissional, Janaína Carvalho, a gerente do Departamento de Educação Profissional Con�nuada, Renata Melo, a
gerente da Biblioteca, Lucia Figueiredo e a Técnica Administra�va, Rafaela Lima. O Vice-presidente José Donizete Valen�na, iniciou a
reunião agradecendo a presença de todos, quando passou para o primeiro item da pauta. I. EXPEDIENTES. Apreciação e aprovação
da ata 224ª (ducentésima vigésima quarta) Reunião Ordinária da Câmara de Desenvolvimento Profissional do CFC, realizada, de
forma presencial, no dia 5 de abril de 2022. Ata foi revisada pelo contador José Gonçalves Campos Filho, na qualidade Coordenador-
Adjunto da Câmara de Desenvolvimento Profissional. II. COMUNICADOS. Reuniões da Vice-presidência. 1) Realizada no dia 19 de
abril de 2022, reunião com Vice-Presidentes de Desenvolvimento Profissional do Sistema CFC/CRCs, para tratar sobre o Conexão
Contábil – Nordeste; os trabalhos da Comissão Nacional de Educação Contábil do CFC, quanto à minuta de alteração da Resolução
CNE/CES n.º 10, de 16 de dezembro de 2004, que ins�tui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Ciências
Contábeis. Foi abordado sobre os trabalhos que estão sendo desenvolvidos pela CEPC-CFC, como revisão da norma e da tabela.
Solicitado que os CRCs par�cipem mais das reuniões. Tratado ainda, sobre a situação das bibliotecas nos CRCs. Solicitada a inclusão
do banner da biblioteca do CFC nos sites dos Regionais. 2) Realizada, no dia 5 de maio de 2022, reunião com os Presidentes, Vice-
Presidentes de Desenvolvimento Profissional do Sistema CFC/CRCs e Presidentes das Academias de Ciências Contábeis para
alinhamentos quanto ao Conexão Contábil Nordeste. Os Conselheiros Elias, Ticiane e Sônia levantaram a questão do banco de
palestrantes. Falaram sobre a possibilidade de o CFC fazer a licitação e os CRCs u�lizarem, como um banco único e automa�zado.
Projeto 3001/3001 – Educação Profissional Con�nuada. A�vidades Desenvolvidas pelo DEDUC: Instrução e pré-análise, pela equipe
Cdprof, de 229 (duzentos e vinte e nove) a�vidades, que foram encaminhadas à CEPC-CFC para fins de julgamento, por meio do
Sistema Web EPC e SEI; Resposta aos ques�onamentos recepcionados por e-mail e ouvidoria; Apoio e orientação aos CRCs e
profissionais sobre o Programa de Educação Profissional Con�nuada; Apoio nas reuniões virtuais para tratar da alteração da tabela
de pontuação e da NBC PG 12 (R3), conforme detalhamento: GT para revisão da tabela de pontuação. Integram o GT os seguintes
contadores: Angela Alonso, Ticiane Santos, Flávia Augusto, Patrícia Arruda, Renato Postal, Michel Melhem e Antonio Ranha. 1) 13 de
abril de 2022 - Reunião virtual para tratar da revisão da tabela de pontuação. O GT fez a verificação dos temas, acrescentou normas
faltantes e estabeleceu pontuações para os profissionais. Foi definida tarefa para casa de forma a acrescentar as ITG faltantes bem
como as jus�fica�vas para temas não pontuados. 2) 20 de abril de 2022 - Reunião virtual para tratar da alteração da tabela de
pontuação. O GT fez a verificação dos temas, acrescentou normas faltantes e estabeleceu pontuações para os profissionais, dando
sequência a análise dos temas. Foi realizada a verificação das normas revogadas, para a exclusão da tabela. 3) 27 de abril de 2022 -
Reunião virtual para tratar da alteração da tabela de pontuação. O GT fez a verificação dos temas, acrescentou normas faltantes e
estabeleceu pontuações para os profissionais, dando sequência a análise dos temas. Foi realizada a verificação das jus�fica�vas para
temas não pontuados. Foi sugerida a par�cipação do Sr. Corsino na reunião agendada para o dia 3/5, pois serão analisados os temas
de perícia contábil. 4) 3 de maio de 2022 - Reunião virtual para tratar da alteração da tabela de pontuação. O GT fez a verificação dos
temas, acrescentou normas faltantes e estabeleceu pontuações para os profissionais, dando sequência e finalizando a análise dos
temas. A reunião contou com a par�cipação do Sr. Corsino considerando a análise dos temas de Perícia Contábil. 5) 5 de maio de
2022 – Encaminhado e-mail para a CEPC-CFC com a primeira versão da tabela de pontuação, para análise e considerações. GT para
revisão da NBC PG 12 (R3). Integram o GT os seguintes par�cipantes: Angela Alonso, Andrezza Moreira, Glaydson Trajano, Michel
Melhem, Patrícia Arruda, Paulo Pêgas e Ticiane Santos. 6) 6 de abril de 2022 – Reunião virtual para tratar na alteração da NBC PG 12
(R3). Na ocasião foram apresentados os esclarecimentos dos prazos para apresentação das sugestões para a CEPC-CFC e a tramitação
processual para a devida aprovação. O GT foi dividido em duplas que trabalharão com itens específicos da NBC PG 12 (R3). O obje�vo
do trabalho é simplificar o texto, trazer ideias novas e revisar a essência da norma. Organização e apoio na reunião da CEPC-CFC,
realizada no dia 11 de maio de 2022, em Teresina-PI. A reunião contou com a par�cipação on-line dos seguintes Conselhos Regionais
de Contabilidade (CRCs): AL, BA, GO, MT, PE, PR, RJ, RR, RS, SC, SP e TO. PROJETO 3003/700 – COMISSÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
DO CFC/RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL.  Reuniões da Comissão Nacional. Foram realizadas reuniões presencias, na sede do
CFC, nos dias 7 e 8 de abril e 25 e 26 de abril de 2022, para finalização da proposta de Resolução oriunda do Conselho Federal de
Contabilidade visando à alteração da Resolução CNE/CES n.º 10/2004 – Ins�tui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de
Graduação em Ciências Contábeis, bacharelado. Foram realizadas reuniões virtuais da Comissão, como seguem: 12 de abril de 2022:
Discussão e elaboração da minuta de alteração da CNE/CES 10, de 16 de dezembro de 2004 - Ins�tui as Diretrizes Curriculares
Nacionais para o Curso de Graduação em Ciências Contábeis, bacharelado. 3 de maio de 2022: Apresentação da programação dos
trabalhos e do Conexão Contábil, nos dias 11 e 12 de maio de 2022, em Teresina (PI); Definição/ divisão dos temas entre a comissão,
para a apresentação da Comissão, dia 11/5; e Revisão e validação do O�cio a ser enviado aos CRCs referente ao dia “D”. 6 de maio de
2022: Revisão do material a ser apresentado no Conexão Contábil, nos dias 11 e 12 de maio de 2022, em Teresina (PI). 11 de maio de



2022: Revisão detalhada do material para a apresentação da Comissão Nacional de Educação no painel do Conexão Contábil
Nordeste; Reunião com os especialistas sobre a discussão da proposta de alteração das diretrizes curriculares do Curso de Ciências
Contábeis – bacharelado; Apresentação do painel “Matriz curricular do Curso de Ciências Contábeis – O que mudar?” e amplo debate
sobre a proposta de alteração da Resolução CNE/CES n.º 10/2004, colocada em audiência pública pelo CFC. 12 de maio de 2022:
Discussão e alinhamento sobre a análise das contribuições recebidas em audiência pública da proposta de alteração da Resolução
CNE/CES n.º 10/2004, colocada em audiência pública pelo CFC; Discussão e alinhamento sobre as estratégias para a realização do Dia
D – 24 de maio; e Encaminhamento de e-mail marke�ng às Ins�tuições de Ensino Superior sobre a audiência pública e Dia D.
Proposta de alteração da Resolução CNE/CES n.º 10/2004. Foram recebidas, até 16 de maio, 162 contribuições em audiência
pública. Encaminhado o O�cio nº 457/2022 CFC-Direx com instruções aos CRCs sobre a realização do Dia D, em 24 de maio.
Divulgação da audiência pública e encaminhamento da arte do Dia D aos CRCs. O Vice-presidente adiantou na pauta sobre a
par�cipação da comissão no Conexão Contábil, parabenizou o conselheiro Elias, como coordenador-adjunto da comissão. Destacou a
importância de todos par�ciparem e deixarem suas contribuições na audiência pública. Lembrou da responsabilidade das IEs no
plano de educação. O Conselheiro Elias destacou que esse é apenas o início da mudança, que acarretará no futuro até a adequação
do que é exigido no Exame de Suficiência. Quanto ao dia “D” o Vice-presidente sugeriu que os CRCs que não �verem comissão de
Educação, para que seja realizado uma live junto ao CFC. O conselheiro Elias destacou a importância dos eventos independentes e
que os CRCs registrem para no final encaminharem aos CFC para mantermos um documento robusto, com todas as etapas desse
processo. PROJETO 3009 – AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ACERVO: foram realizadas as seguintes ações: Atendimento ao
Público: Pesquisas bibliográficas – solicitação interna e externa; Resposta aos ques�onamentos recepcionados por e-mail e
ouvidoria; e 64 emprés�mos/devoluções. Processamento Técnico: Inclusão de 29 documentos na base de dados da Biblioteca - livros
impressos e ar�gos de periódicos contábeis (on-line). Acesso à base de dados da Biblioteca do CFC: Teve 1.730 pesquisas (acessos)
via terminal web e local. Outras a�vidades: Processos Licitatórios – Preparação da documentação dos processos de Aquisição de
livros (pesquisa e elaboração da documentação) e de Restauração de Obras Raras. Pesquisa Histórica – Conselheiros Efe�vos e
Suplentes, Presidentes e Vice-Presidentes do CFC (Levantamento de dados de 2000 a 2022). Diagnós�co – Bibliotecas Sistema
CFC/CRCs. CRCRJ e CRCCE - não consta nenhum direcionamento para a Biblioteca do CFC no site deles. Lucia sugeriu que fosse
incluído um link, em destaque, no portal do CFC, com os links das bibliotecas dos CRCs que possuem biblioteca virtual (MG, RJ, SC e
SP). O assunto será pautado na próxima reunião com os Vice-presidentes de Desenprof. O Vice-presidente sugeriu que a Lucia grave
um “CFC em um minuto” com as informações da biblioteca. Com destaque a restauração de livros e o aumento dos acessos à
biblioteca. PROJETO 3007/3007 - PARTICIPAÇÃO DE CONSELHEIROS EM EVENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. Eventos para o
Plenário: 1) Data/Local: 5 a 7 de outubro de 2022, em Cidade do Panamá. Evento: Cumbre de las Américas Panamá 2022.
Observações: Evento presencial; Programação em construção. 2) Data/Local: 5 a 7 de outubro de 2022, em Cidade do México.
Evento: Congresso anual do Fórum dos Contadores Governamentais da América La�na (Focal). Observações: Evento híbrido;
Programação em construção. 3) Data/Local: 18 a 21 de novembro de 2022, em Índia – Mumbai. Evento: The World Congress of
Accountants (WCOA-2022). Observações: Evento híbrido; 18 de novembro de 2022 (sexta-feira) - 12h30 às 14h – Credenciamento -
14h – Cerimônia de abertura; 21 de novembro de 2022 (segunda-feira) - 17:h30 às 18h30 Cerimônia de encerramento; Inscrições
possuem dois lotes, primeiro até 30 de junho e outro após 1 de julho; As inscrições são pagas na moeda indiana, INR; Fuso horário
em Mumbai – 8h30 + Brasil. Conexão Contábil – Nordeste. Números: Inscritos: 749; Online; 456; Presencial (Credenciados): 168; e
Acessos – YouTube (Visualizações): 2.210. Destaques: Para a palestra do secretário de Educação Superior do Ministério da Educação
(SESu/MEC), Wagner Vilas Boas de Souza, sobre o tema: “As Ciências Contábeis no Contexto da Inovação”. Ainda, o secretário
informou que, teve acesso ao documento elaborado pela Comissão Nacional de Educação Contábil do CFC, referente à proposta de
alteração da CNE/CES 10, de 16 de dezembro de 2004 - Ins�tui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em
Ciências Contábeis, bacharelado e afirmou que a proposta apresentada contemplou todas as suas possíveis contribuições; Para a
apresentação da Comissão de Educação do CFC, quanto a proposta do CFC para as novas diretrizes curriculares nacionais, onde toda
a comissão se dividiu para apresentar o resultado do trabalho realizado nos úl�mos meses. Abordaram a metodologia de trabalho
u�lizada, a estrutura da proposta, organização do curso, bem como a comparação da atual DCN e da proposta; Confirmação quanto à
abertura do curso de Ciências Contábeis na Universidade Federal do Acre em 2023. Próxima edição: Conexão Contábil Sudeste - 27 e
28 de julho de 2022, em Vitória (ES). O Vice-presidente fez explanação sobre o evento, pontos altos e pontos que precisão de mais
atenção da organização para a próxima edição. Destacou questões importantes, quanto à transmissão, o delay, replicação dos CRCs e
o controle do tempo de cada painel, para melhor experiência dos par�cipantes online. A Conselheira Ticiane sugeriu que no estado
sede a inscrição não seja híbrida, apenas presencial. O Conselheiro Aguinaldo sugeriu que tenha um espaço para cada CRC da região
sede se apresente. Afirmou que par�cipou online do evento e aproveitou a fala para elogiar o tempo de retorno para quem estava
assis�ndo o evento virtualmente. Para a próxima edição, a conselheira Ticiane sugeriu que sejam abordados assuntos que estão em
alta, dentro dos ecossistemas do projeto. Nesse ponto, a conselheira Sônia sugeriu a questão de sustentabilidade. O Vice-presidente
agradeceu todos por terem acreditado nesse projeto. PROJETO 3021 – PROGRAMA CONTADOR PARCEIRO: CONSTRUINDO O
SUCESSO - TERMO COOPERAÇÃO GERAL N.º 12/2020 - PARCERIA CFC/SEBRAE. Comitê Gestor. O SEBRAE disponibilizou no site os
depoimentos e recomendações dos par�cipantes da trilha de capacitação EaD. Números de profissionais da Contabilidade que estão
realizando o curso, em 16/05/22: Inscritos: 12.782; Concluintes: 1.183; Em andamento: 5.613; e Não iniciados: 5.986. Número Total
de Inscritos: 55.034. O conselheiro Glaydson comunicou que já conversou com a Coordenadora do Comitê, Maria Dorgivânia, sobre a
criação de uma premiação para os escritórios e seus funcionários, visando fomentar a par�cipação dos profissionais. Vão se reunião
para criar um plano de incen�vo que será apresentado posteriormente. A Coordenadora Dorgivânia será convidada para par�cipar da
próxima reunião da Câmara. Calendário de lives do Sistema CFC/CRCs. Eventos/lives virtuais enviadas pelos CRCs e publicadas pelo
CFC, no período de 2/4/22 a 16/5/22: CRCBA: 1) Webinar: Apresentação das Demonstrações contábeis para o 3º Setor; 2) Declaração
de Ajuste Anual 2022: Novidades e Des�nações de Parte de Imposto de Renda a Pagar; 3) Webinar: Aspectos Gerais das Convenções
Par�dárias e do Registro de Candidatura; 4) Webinar: Seminário em Homenagem ao Profissional da Contabilidade; 5) Webinar: Curso
Prá�co de Elaboração de Laudo e Parecer Contábil. CRCCE: 6) Curso IFPF 2022; 7) Ciclo de palestras Gestão de afastamentos com foco
no DP e Afastamentos Previdenciários; 8) Ciclo de palestras: Usando as informações fiscais de maneira consul�va e 3 principais
cuidados na Distribuição de Lucros e os cruzamentos entre DIRPF x ECD x ECF; 9) Repercussões e polêmicas jurídicas acerca do ICMS
Difal em 2022; 10) Encontro Acadêmico de Docentes e Coordenadores de Ciências Contábeis - Palestra Declaração de Imposto de
Renda para Acadêmicos, teoria e prá�ca; 11) Live Hora técnica - Perícia Contábil; 12) Ciclo de palestras Usando as informações fiscais



de maneira consul�va e 3 principais cuidados na Distribuição de Lucros e os cruzamentos entre DIRPF x ECD x ECF; 13) Curso
Encerramento de Balanços, ECD e ECF; 14) Curso Auditoria Contábil e Financeira; 15) Live Hora técnica - Mapeamentos de processos
em empresas contábeis; 16) Curso Encerramento de Balanços, ECD e ECF. CRCES: 17)            Antecipação tributária para o setor de
autopeças; 18) Como ser MEI na prá�ca; 19) Prestação de contas ao TCEES - Módulo Contratações; 20) SST e ESocial; 21) Dicas para
ao Exame de Suficiência - CFC- 2022; 22) O que é preciso saber para atuar no Departamento Fiscal? 23) Novas regras para setor de
eventos: Perse, Contratação de MEI, regime de trabalho; 24) Novos padrões contábeis para microen�dades e pequenas empresas:
Desafios iniciais do mundo real; 25) Exame de Suficiência – CFC: Questões comentadas; 26) CONFORMIDADE PARA APURAÇÃO DE IR
E CSLL; 27) Principais mudanças da ITG 1001 para NBC TG 1001 e NBC TG 10021; 28) REFIS SERRA 2022 Alterações na Legislação
Tributária Adoção pelo Fisco de ferramentas de cruzamento de dados; 29) O que é preciso saber para atuar no Departamento
Contábil? 30) Mãe, Mulher e Profissional: várias versões de sucesso; 31) Retenção de IRRF para o setor público após decisão do STF.
CRCGO: 32) Live no Youtube: Prospecção e Marke�ng - Como o contador pode vender mais e melhor; 33) Como declarar
inves�mentos e criptomoedas no IRPF; 34) Tema: SST no eSocial; 36) Live no Youtube: Revisão Fiscal do ICMS e SPED Fiscal. CRCMG:
36) Café com o Contabilista online sobre o tema “Análise e decisões para a Declaração de Ajuste Anual (DAA) 2022”; 37) Café com o
Contabilista online sobre o tema “IRPF 2022 - inves�mentos na Bolsa, fundos e criptoa�vos”; 38) Café com o Contabilista online sobre
o tema “IRPF 2022 - inves�mentos na Bolsa, fundos e criptoa�vos”; 39) Café com o Contabilista online sobre o tema “eSocial na
Administração Pública”. CRCPA: 40) Quinta Contábil CRCPA Tema: Na Prá�ca com a Calculadora HP 12c; 41) Evento alusivo ao dia do
Profissional da Contabilidade (PRESENCIAL); 42) VIII Fórum Intermunicipal de Contabilidade em Castanhal. CRCPE: 43) Prevenções de
Riscos em IRPF; 44) Gestão de Risco Fiscal em ICMS; 45) Riscos Profissionais relacionados à Perícia Contábil; 46) Contabilidade
Pública: Governança, Riscos e Corrupção na Administração Pública. CRCPR: 47) Saúde e Segurança do Trabalho no E- Social; 48)
ESCOLA TÉCNICA DO CRCPR - ECD 2022 - RODOVIA COM ALTO ÍNDICE DE ACIDENTES! 49) ESCOLA TÉCNICA DO CRCPR - PERDCOMP &
PERDCOMP web (Pedido de Compensação e Ressarcimento de Tributos e Contribuições Federais); 50) Escola técnica do CRCPR -
arbitragens empresariais: conceitos, desafios e oportunidades para profissionais contábeis; 51) Escola técnica do CRCPR - as recentes
alterações na tabela de incidência do IPI - considerações gerais e desdobramentos; 52) Escola técnica do CRCPR - Contabilidade para
área médica. CRCSP: 53) FECAP apresenta: Fluxo da Produção da Prova Pericial: da nomeação do perito até a homologação do laudo;
54) Evento pós-CONVECON - Workshop KPMG: Mudanças climá�cas e demonstrações financeiras: o que você precisa saber agora;
55) Por dentro da Norma: Estoques - NBC TG 16 (PRESENCIAL e ONLINE); 56) MACKENZIE apresenta: Reforma tributária: Projeto da
Nova Contribuição Sobre Bens e Serviços e os possíveis impactos na escrituração e nos orçamentos das empresas prestadoras de
serviços; 57) Terceiro Setor - Procedimentos para o encerramento do período e apresentação das Demonstrações Contábeis de
acordo com ITG 2002(R1); 58) Palestra com autor: Como mi�gar os riscos de eventuais processos trabalhistas contra a empresa; 59)
FIA apresenta: Controladoria Empresarial integrada à estratégia dos negócios; 60) BSSP apresenta: Os 7 passos da contabilidade
tributária gerencial; 61) Casos Prá�cos: SPED- Impactos nas ro�nas contábeis atuais; 62) Por dentro da Norma: Arrendamento
Mercan�l; 63) Palestra com autor: Precificação de lucros cessantes; 64) Por dentro da Norma: Mensuração do valor Justo; 65)
Universo Contábil com Elas - Gestão de Riscos e Controles Internos. O Vice-presidente destacou o aumento de eventos e pediu para
inserir o assunto na pauta da próxima reunião de Vice-presidentes de Desenprof. III. ORDEM DO DIA.  Atos a Homologar.
Homologação dos relatório da reunião da CEPC-CFC, realizadas no dia 11 de maio de 2022, quando foram julgadas as seguintes
a�vidades: Durante a reunião foram analisadas 229 a�vidades, via sistema Web EPC, conforme seguem: Capacitadoras: 2 deferidos;
Cursos: 77 deferidos e 26 indeferidos; Eventos: 9 deferidos e 2 indeferidos; Docência: 28 deferidos e 1 indeferido; Orientação da
Banca: 1 deferido; Comissão: 14 deferidos; Produção intelectual: 8 deferidos e 1 indeferido; Pós-graduação: 48 deferidos, 5
indeferidos e 1 exigência; e Processos �sicos: 1 deferido e 5 indeferidos. Relatório homologado por unanimidade. Nada mais havendo
a tratar, a reunião foi encerrada no dia dezoito de maio de dois mil e vinte e dois, às dezessete horas e trinta minutos e para constar,
eu, Janaína Carvalho, lavrei a presente ata, que após conferência do conselheiro José Gonçalves Campos Filho, será lida e, uma vez
aprovada, será assinada por todos, via SEI.

Documento assinado eletronicamente por Glaydson Trajano Farias, Conselheiro, em 17/06/2022, às 11:10, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Sônia Maria da Silva Gomes, Conselheira, em 17/06/2022, às 11:23, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Aguinaldo Mocelin, Conselheiro, em 17/06/2022, às 15:17, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por José Gonçalves Campos Filho, Conselheiro, em 17/06/2022, às 17:40, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.cfc.org.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0044751 e o código CRC 954D9B38.

Referência: Processo nº 90796110000033.000071/2020-78 SEI nº 0044751
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