
CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE

ATA DE REUNIÃO

 

Dia: 13 de setembro de 2022, Horário: 9h – Reunião realizada em Brasília, na Sede do Conselho Federal de
Contabilidade. Membros Presentes: Vice-presidente de Controle Interno, Contadora Vitória Maria Silva;
Coordenador-Adjunto de Controle Interno, Contador Sebas ão Célio Costa Castro; Contadora Ana Luiza
Pereira Lima, Conselheiros da Câmara de Controle Interno e da Contadora Jaqueline Rodrigues Portela
Elmiro – Coordenadora de execução do Controle Interno. Ausência do Contador Leonardo Silveira do
Nascimento. I – Ordem do dia: 1) Comunicados da Vice-presidente da Câmara de Controle Interno:
Apresentação do Balanço Patrimonial dos Conselhos Federal e Regionais de Contabilidade, no formato
consolidado, dos exercícios de 2020 e 2021. A coordenadora Jaqueline informou que foram consolidados os
balanços patrimoniais e orçamentários dos 27 CRCs e do CFC, extraídas as transações que representam
movimentação entre os conselhos. Os conselheiros concordaram com o demonstra vo. Apresentação do
Relatório Anual de A vidades da Auditoria Interna (RAINT), do exercício de 2021. A coordenadora Jaqueline
apresentou os principais itens do relatório. A Vice-presidente Vitória informou que o documento será
pautado na reunião do Conselho Diretor para conhecimento. Aprovação da programação e do
planejamento da auditoria para avaliação da gestão dos Conselhos de Contabilidade referente ao exercício
de 2022. A coordenadora Jaqueline apresentou os principais itens do documento. A Vice-presidente Vitória
informou que o documento será pautado na reunião do Conselho Diretor para conhecimento.
Apresentação dos projetos da CCI para o exercício de 2023. A coordenadora Jaqueline apresentou os
seguintes projetos a serem executados no próximo exercício: 2005 – Revisão da legislação aplicada ao
Sistema CFC/CRCs, correspondente ao Manual de Contabilidade do Sistema CFC/CRCs e aos trabalhos
específicos de normas orienta vas; 3015 – Seminários e reuniões voltados à gestão do Sistema CFC/CRCs,
em que estão sendo previstas as reuniões com os Vice-presidentes de Controle Interno e responsáveis
técnicos pela Contabilidade dos CRCs; 5026 – Realização e acompanhamento da auditoria no Sistema
CFC/CRCs, com o planejamentos dos trabalhos de auditoria para avaliação da gestão; e, 5027 – Assessorar a
Contabilidade dos CRCs, com o obje vo de prestar assessoramento aos Conselhos. Minuta de Resolução
que ins tui o Plano de Transição de Gestão do Sistema CFC/CRCs para aprovação. A Vice-presidente Vitória
informou que o documento será apresentado na reunião do Conselho Diretor para decidir se será pautado
na próxima reunião plenária. Minuta de Resolução que dispõe sobre a instauração e organização de
processo de Tomada de Contas Especial no âmbito do Sistema CFC/CRCs. A Vice-presidente Vitória
informou que o documento será apresentado na reunião do Conselho Diretor para decidir se será pautado
na próxima reunião plenária. Divulgação do Manual de Auditoria no Portal da Transparência. A
coordenadora Jaqueline comunicou que a diagramação do Manual foi finalizada e que o documento será
disponibilizado no portal do CFC. Acompanhamento das respostas dos Conselhos aos pronunciamentos
emi dos pela Câmara em 2022. A coordenadora Jaqueline informou que foram recebidos os planos de ação
dos CRCs, de acordo com as datas programadas, com exceção do CRCAM, que solicitou prorrogação para o
envio. Comunicado do TCU sobre levantamento nos Conselhos Profissionais referente à LGPD e
transparência. A coordenadora Jaqueline informou o recebimento do O cio n.º 0030/2022–
TCU/SecexAdministração, de 19 de agosto de 2022, referente ao Processo TC n.º 014.349/2022-1, que
solicita a adoção de providências para a designação de pessoa representante dessa administração para
servir de contato e prestar os esclarecimentos necessários à equipe do TCU em relação aos trabalhos de
levantamento de instrumentos de controle (em especial ao acesso a informações, regularidade das
despesas e prestação de contas). Treinamento realizado no dia 02/09/2022 sobre a Instrução Norma va n°
01/2022 – Elaboração da Proposta Orçamentária para 2023. A Vice-presidente Vitória comunicou que o
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retorno dos regionais foi posi vo quanto ao treinamento realizado, em especial, aos esclarecimentos
prestados. Nota técnica emi da no mês de agosto de 2022 - NT 27/2022, rela va à análise do processo de
prestação de contas do CRCES para o evento Conexão Contábil Sudeste. A nota foi encaminhada à
Coordenadoria de Desenvolvimento Profissional. Nota de Análise emi da no mês de agosto de 2022 - NA
56/2022, referente a análise contábil dos balancetes dos meses de fevereiro a julho do CFC. A nota foi
encaminhada à Coordenadoria Administra va. Análise da fase de planejamento dos processos licitatórios –
Análise n.º 155/2022, referente ao processo de aquisição de subscrição de licenças de uso dos so wares
REVIT FULL, Adobe PRO DC, Canva Pro e PREZI Premium single-users, para atender às necessidades do
Conselho Federal de Contabilidade (CFC). A análise foi encaminhada ao Departamento de Licitações e
Contratos. 2)Julgamento dos Processos: a) Balancetes do CFC em aprovação: Conselheiro Relator:
Contador SEBASTIÃO CÉLIO COSTA CASTRO Processo CFC n.º 90796110000017.000054/2022-09 –
Balancetes dos meses de fevereiro a julho de 2022. Parecer: Aprovar com Regularidade. Decisão: Aprovado
por unanimidade. b) Créditos adicionais do exercício de 2022, em aprovação: Conselheiro Relator:
Contador SEBASTIÃO CÉLIO COSTA CASTRO Processo CFC n.º 90796110000017.000075/2021-35 – CFC – 1
(um) pedido de abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento do exercício de 2022, com
recursos provenientes da anulação parcial de dotações orçamentárias, conforme Portaria CFC n.º 47/2022,
de 14/09/2022, no valor de R$ 3.500.000,00. Parecer: Aprovar com regularidade. Decisão: Aprovado por
unanimidade. Processo CFC n.º 90796110000017.000076/2021-80 – CRCAC – 1 (um) pedido de abertura de
crédito adicional suplementar ao orçamento do exercício de 2022, com recursos provenientes do superávit
financeiro do exercício anterior, conforme Resolução CRCAC n.° 289/2022, no valor de R$ 290.000,00.
Parecer: Aprovar com regularidade. Decisão: Aprovado por unanimidade. Processo CFC n.º
90796110000017.000076/2021-80 – CRCAC – 1 (um) pedido de abertura de crédito adicional suplementar
ao orçamento do exercício de 2022, com recursos provenientes de excesso de arrecadação, decorrente do
auxílio do CFC, conforme Resolução n.° 290/2022, no valor de R$ 292.712,11. Parecer: Aprovar com
regularidade. Decisão: Aprovado por unanimidade. Processo CFC n.º 90796110000017.000079/2021-13 –
CRCAP – 1 (um) pedido de abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento do exercício de 2022,
com recursos provenientes de superávit financeiro do exercício anterior, conforme Resolução CRCAP n.°
252/2022, no valor de R$ 46.320,00. Parecer: Aprovar com regularidade. Decisão: Aprovado por
unanimidade. Processo CFC n.º 90796110000017.000079/2021-13 – CRCAP – 1 (um) pedido de abertura de
crédito adicional suplementar ao orçamento do exercício de 2022, com recursos provenientes de superávit
financeiro do exercício anterior, conforme Resolução CRCAP n.° 253/2022, no valor de R$ 11.000,00.
Parecer: Aprovar com regularidade. Decisão: Aprovado por unanimidade. Processo CFC n.º
90796110000017.000089/2021-59 – CRCPA – 1 (um) pedido de abertura de crédito adicional suplementar
ao orçamento do exercício de 2022, com recursos provenientes da superávit financeiro do exercício
anterior, conforme Resolução CRCPA n.° 463/2022, no valor de R$ 1.510.000,00. Parecer: Aprovar com
regularidade. Decisão: Aprovado por unanimidade. Processo CFC n.º 90796110000017.000097/2021-03 –
CRCRR – 1 (um) pedido de abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento do exercício de 2022,
com recursos provenientes da superávit financeiro do exercício anterior, conforme Resolução CRCRR n.°
167/2022, no valor de R$ 96.831,00. Parecer: Aprovar com regularidade. Decisão: Aprovado por
unanimidade. Processo CFC n.º 90796110000017.000101/2021-25– CRCSP – 1 (um) pedido de abertura de
crédito adicional suplementar ao orçamento do exercício de 2022, com recursos provenientes da superávit
financeiro do exercício anterior, conforme Resolução CFC n.° 1.288/2022, no valor de R$ 5.350.000,00.
Parecer: Aprovar com regularidade. Decisão: Aprovado por unanimidade. Conselheira Relatora: Contadora
ANA LUIZA PEREIRA LIMA Processo CFC n.º 90796110000017.000078/2021-79 – CRCAM – 1 (um) pedido
de abertura de crédito adicional especial ao orçamento do exercício de 2022, com recursos provenientes do
excesso de arrecadação, decorrente de subvenção do CFC, conforme Resolução n.° 344/2022, no valor de
R$ 37.000,00. Parecer: Aprovar com regularidade. Decisão: Aprovado por unanimidade. Processo CFC n.º
90796110000017.000081/2021-92 – CRCCE – 1 (um) pedido de abertura de crédito adicional especial ao
orçamento do exercício de 2022, com recursos provenientes anulação parcial de dotações orçamentárias,
conforme Resolução CRCCE n.° 779/2022, no valor de R$ 30.000,00. Parecer: Aprovar com regularidade.
Decisão: Aprovado por unanimidade. Processo CFC n.º 90796110000017.000081/2021-92 – CRCCE – 1 (um)
pedido de abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento do exercício de 2022, com recursos
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provenientes do excesso de arrecadação, conforme Resolução CRCCE n.° 780/2022, no valor de R$
15.304,20. (Parecer: Aprovar com regularidade. Decisão: Aprovado por unanimidade. Processo CFC n.º
90796110000017.000081/2021-92 – CRCCE – 1 (um) pedido de abertura de crédito adicional suplementar
ao orçamento do exercício de 2022, com recursos provenientes de superávit financeiro do exercício
anterior, conforme Resolução CRCCE n.° 781/2022, no valor de R$ 250.000,00. Parecer: Aprovar com
regularidade. Decisão: Aprovado por unanimidade. Processo CFC n.º 90796110000017.000082/2021-37 –
CRCDF – 1 (um) pedido de abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento do exercício de 2022,
com recursos provenientes da superávit financeiro do exercício anterior, conforme Resolução CRCDF n.°
232/2022, no valor de R$ 203.186,00. Parecer: Aprovar com regularidade. Decisão: Aprovado por
unanimidade. Processo CFC n.º 90796110000017.000100/2021-81 – CRCSE – 1 (um) pedido de abertura de
crédito adicional suplementar ao orçamento do exercício de 2022, com recursos provenientes da superávit
financeiro do exercício anterior, conforme Resolução CRCSE n.° 584/2022, no valor de R$ 207.812,99.
Parecer: Aprovar com regularidade. Decisão: Aprovado por unanimidade. Processo CFC n.º
90796110000017.000102/2021-70 – CRCTO – 1 (um) pedido de abertura de crédito adicional suplementar
ao orçamento do exercício de 2022, com recursos provenientes de superávit financeiro do exercício
anterior, conforme Resolução CRCTO n.° 337/2022, no valor de R$ 54.000,00. Parecer: Aprovar com
regularidade. Decisão: Aprovado por unanimidade. Processo CFC n.º 90796110000017.000102/2021-70 –
CRCTO – 1 (um) pedido de abertura de crédito adicional especial ao orçamento do exercício de 2022, com
recursos provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias, conforme Resolução CRCTO n.°
338/2022, no valor de R$ 15.000,00. Parecer: Aprovar com regularidade. Decisão: Aprovado por
unanimidade. II – Assuntos Gerais: a) Balancete em atraso do mês de julho de 2022: Conselho Regional de
Contabilidade do Amazonas – Foi encaminhado o cio com o mo vo do atraso. Encerramento: Nada mais
havendo a tratar, a reunião foi encerrada às onze horas do dia catorze de setembro de dois mil e vinte e
dois. A presente ata foi lavrada por mim, Jaqueline Rodrigues Portela Elmiro, e, depois de lida e aprovada,
será assinada por todos. Brasília (DF), 14 de setembro de 2022.

 
 

Vitória Maria da Silva
Vice-presidente da Câmara de Controle Interno

 
 

Sebastião Célio Costa Castro
Coordenador Adjunto da Câmara

Ana Luiza Pereira Lima
Membro da Câmara

Leonardo Silveira do Nascimento
Membro da Câmara (ausente)

 
 

Jaqueline Rodrigues Portela Elmiro
Coordenadora

Documento assinado eletronicamente por Jaqueline Elmiro, Coordenadora, em 16/09/2022, às 10:45,
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 Sebastião Célio Costa Castro, Conselheiro, em 16/09/2022,
às 10:48, 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 Vitória Maria da Silva, Vice-Presidente, em 16/09/2022, às
10:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de
novembro de 2020.
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Documento assinado eletronicamente por Ana Luiza Pereira Lima, Conselheira, em 26/10/2022, às
19:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de
novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.cfc.org.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0054241 e o
código CRC 3234B26A.

Referência: Processo nº 90796110000017.000035/2022-74 SEI nº 0054241

Ata de Reunião 0054241         SEI 90796110000017.000035/2022-74 / pg. 4

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm

	Ata de Reunião 0054241

