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ATA DA 749ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO 
PARÁ, REALIZADA EM 21 DE JUNHO DE 2018. 

 
Às quinze horas e trinta minutos do dia vinte e um de junho do ano de dois mil e 1 
dezoito (2018), teve início a 749ª sessão ordinária do Conselho Regional de 2 
Contabilidade do Pará, no Auditório da sede própria do CRCPA, situado na Rua 3 
Avertano Rocha, 392, nesta Capital. CONSELHEIROS EFETIVOS: Ticiane Lima dos 4 
Santos, Presidente; Ian Blois Pinheiro, Vice-Presidente de Ética/Fiscalização; José 5 
Ribamar França Nunes Filho, Vice-Presidente de Registro; Antônio Carlos Sales 6 
Ferreira Júnior, Vice-Presidente do Administrativo; Rafael Laredo Mendonça, Vice-7 
Presidente de Controle Interno; Rodrigo Silva Cavalcante, Vice-Presidente de 8 
Desenvolvimento Profissional; Nelson Gustavo Rufino Rocha; Raimundo Humberto 9 
Sena de Oliveira, Ailton Ramos Correa Júnior; Maria da Conceição Pereira de Lima; 10 
Pery Augusto Calumby e Maria Vieira dos Santos. JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA: Carlos 11 
Augusto Frota Sodré, Vice-Presidente de Integração Estadual e Flávio Heleno Solano 12 
Reis. AUSÊNCIA: Luiz Thomaz Conceição Neto. CONSELHEIROS SUPLENTES: Maria 13 
Izabel Gomes Borges e Maria do Carmo Nogueira Correa da Silva. OUTRAS 14 
PRESENÇAS: Pedro Henrique Ribeiro Araújo, Vogal da Junta Comercial do Estado do 15 
Pará (JUCEPA); Cláudia Waléria da Silva Ferreira, Superintendente Executiva; Eliana de 16 
Fátima Santos Bueres, Coordenadora do Desenvolvimento Profissional; Rosenaldo 17 
Souza, Coordenador do Administrativo; Edenilze Amorim, Coordenadora do Controle 18 
Interno; Marcelo Roney, Coordenador da Fiscalização; Alan Ferreira, Coordenador do 19 
Registro; Danúbia de Souza, Coordenadora da Contabilidade; Michel Moreira, 20 
Coordenador de Relacionamento e Cobrança; Leila Barbosa, Coordenadora do 21 
Financeiro e Luciano Coutinho, Coordenador do T.I. ASSESSORANDO OS TRABALHOS: 22 
Camila Salgado, Secretária Executiva do CRCPA. Aberta a sessão, a Sra. Presidente 23 
Ticiane Santos agradeceu a presença de todos e registrou as ausências. Em seguida, 24 
deu conhecimento a todos sobre as ações da Presidência e as Portarias assinadas: 1) 25 
AÇÕES DA PRESIDÊNCIA: 02/06: Participou do evento "Profissional, venha interagir 26 
conosco", onde participou da programação "Propósitos da Gestão Atual e discussão de 27 
Projetos - conversando com a Presidente em Santarém/PA; 06/06: Reuniu-se com o 28 
Presidente da OABPA, Sr. Alberto Campos na OABPA; 07/06: Reuniu-se com o 29 
Presidente do SINDICONT, Sr. José Maria em conjunto com o Presidente do SESCON, 30 
Sr. Mário Elisio no CRCPA, onde foram discutidos assuntos sobre demandas da Classe 31 
Contábil e uma reunião com a JUCEPA e 20/06: Participou do encerramento do evento 32 
“Lançamento do Fórum SESCON-PA 2018”, na Belém Hall. 2) PORTARIAS ASSINADAS 33 
PELA PRESIDENTE: PORTARIA Nº 109 – Concede Férias ao funcionário_Junho; 34 
PORTARIA Nº 110 – Designa o funcionário Newton Júnior para assumir a função de 35 
Coordenador Interino do Setor de Tecnologia de Informação; PORTARIA Nº 111 – 36 
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Torna sem efeito portarias CRCPA nº 039, 040 e 044/2018; PORTARIA Nº 112 – Altera o 37 
horário de funcionamento para a realização de compensação de Horas; PORTARIA Nº 38 
113 – Constitui a Comissão de Estudo do Regimento Interno; PORTARIA Nº 114 – 39 
Constitui a Comissão de Normas Técnicas Aplicadas à área trabalhista; PORTARIA Nº 40 
115 – Constitui a Comissão de Perícia Contábil; PORTARIA Nº 116 – Constitui a 41 
Comissão de Auditoria Contábil; PORTARIA Nº 117 – Constitui a Comissão de 42 
Coordenadores e Professores Contábeis; PORTARIA Nº 118 – Constitui a Comissão de 43 
Educação Contábil à distância; PORTARIA Nº 119 – Constitui a Comissão do 44 
Empreendedor Contábil; PORTARIA Nº 120 – Constitui a Comissão de Convênios e 45 
Parcerias e PORTARIA Nº 121 – Constitui a Comissão de Planejamento Tributário. 46 
PORTARIAS ASSINADAS PELO PRESIDENTE INTERINO: PORTARIA Nº 122 – Constitui a 47 
Comissão da Mulher Contabilista; PORTARIA Nº 123 – Constitui a Comissão de Apoio 48 
aos assuntos e projetos políticos institucionais; PORTARIA Nº 124 – Constitui a 49 
Comissão de Contabilidade Aplicada ao Agronegócio; PORTARIA Nº 125 – Constitui a 50 
Comissão de Contabilidade Aplicada ao Setor Público; PORTARIA Nº 126 – Constitui a 51 
Comissão de Contabilidade de Cooperativas; PORTARIA Nº 127 – Constitui a Comissão 52 
de Contabilidade Socioambiental; PORTARIA Nº 128 – Constitui a Comissão de 53 
Qualidade de Vida do Profissional Contábil; PORTARIA Nº 129 – Constitui a Comissão 54 
do Balanço Social; PORTARIA Nº 130 – Constitui a Comissão do Programa de 55 
Voluntariado da Classe Contábil_PVCC; PORTARIA Nº 131 – Constitui a Comissão do 56 
Terceiro Setor e PORTARIA Nº 132 – Constitui o Conselho Editorial da Revista Paraense 57 
de Contabilidade. 3) REPRESENTAÇÃO DA PRESIDÊNCIA: 20/06: Conselheiro José 58 
Ribamar representou a Presidência na abertura do evento “Lançamento do Fórum 59 
SESCON-PA 2018”, na Belém Hall. 4) EXPEDIENTES RECEBIDOS DO CONSELHO 60 
FEDERAL DE CONTABILIDADE: Ofício 589/2018/Direx – Informa sobre baixa de créditos 61 
prescritos; Ofício 591/2018/Direx – Informa sobre leiloeiro oficial; Ofício-circular 62 
583/2018/DIREX – Convoca representante do CRCPA para participar do Seminário de 63 
Qualificação de Multiplicadores no dia 20/06 no CFC. ORDEM DO DIA. A Sra. 64 
Presidente submeteu a ata Plenária 748ª de 25 de maio para aprovação, sendo 65 
aprovada por todos. PRESIDENTE: Regimento Interno: A Sra. Presidente deu 66 
conhecimento a todos sobre o ofício 1647/2017-CFC/Direx sobre a impossibilidade de 67 
ter incluído a alteração do Regimento Interno em 2017 na pauta da reunião plenária 68 
do CFC a partir de 8/12/2017. Foi solicitada pelo CFC a reavaliação da proposta de 69 
alteração do RI para posterior análise do Federal. Desta feita, passou a palavra ao 70 
Conselheiro Antônio Carlos para manifestação sobre o estudo do Regimento Interno. O 71 
referido Conselheiro explicou que o estudo do Regimento foi aprovado na plenária de 72 
setembro, sob a Coordenação do Conselheiro Humberto Sena, mas que não foi 73 
homologado pelo Conselho Federal de Contabilidade. Desta feita, necessitou-se fazer 74 
alguns ajustes, onde a Sra. Presidente Ticiane Santos nomeou a Comissão através da 75 
Portaria nº 113 de 30/05/2018. Em seguida, o Conselheiro Antônio Carlos apresentou 76 
os seguintes ajustes: Excluir o artigo “10” e incluir do artigo “11º” na letra “d” do Art. 77 
3º do RI; Excluir “do Estado do Pará” na letra “h” do Art. 3º; Excluir “Adotar as 78 
providências necessárias à realização e incluir “Apoiar nos procedimentos necessários 79 
dos”; excluir “observada a disciplina estabelecida” e incluir “quando solicitado” na 80 
letra “t” do Art. 3º; incluir “c) Gerente Operacional e d) Gerente de Departamento de 81 
Pessoal” no item 3 – Gerências do Art. 9º”; excluir “respectivamente” e incluir “e suas 82 
respectivas gerências” no Art. 10º - A; incluir o inciso “VIII - Gerência de Licitação e 83 
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Contratos: a) Organizar, preparar e realizar os processos licitatórios, preparando seu 84 
encaminhamento para análise e aprovação, conforme normas estabelecidas; b) 85 
Desenvolver trabalhos com vista a promover maior agilidade nos procedimento de 86 
contratação, realizando tarefas no que tange à contratação de obras, bens e serviços, 87 
além de alienações na forma da lei; c) Confeccionar minutas de editais e contratos, 88 
submetendo-as à apreciação e à aprovação do Setor Jurídico; d) Acompanhar a 89 
vigência dos contratos existentes, com medidas visando a sua renovação ou a 90 
comunicação às áreas demandantes da necessidade de se efetuar novo procedimento 91 
licitatório; e) Prestar suporte técnico às unidades organizacionais do CRCPA quanto às 92 
especificações necessárias para a realização do processo licitatório, na forma da 93 
legislação vigente; f) Responder dúvidas, impugnações e recursos e prestar 94 
esclarecimentos aos interessados em participar de licitações promovidas pelo CRCPA; 95 
g) requisitar parecer técnico e/ou jurídico quando julgar necessário; h)Propor, quando 96 
for o caso, alterações em procedimentos e padrões na fase interna dos processos, 97 
sempre objetivando alcançarmos melhores resultados, emitindo a análise preliminar 98 
necessária”; alterar “VIII – Gerência Operacional” por IX – Gerência Operacional”; 99 
incluir “X – Gerência de Departamento de Pessoal: a) Orientar, controlar e executar a 100 
aplicação dos preceitos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), bem como aqueles 101 
atinentes à Previdência Social; b) Manter os registros de empregados, de admissões e 102 
demissões, assim como de estagiários e serviços correlatos; c) Controlar e solicitar o 103 
pedido do vale alimentação e transporte dos empregados, e o envio de relatórios do 104 
pedido e seu boleto para pagamento; d) Elaborar a Folha de Pagamento, incluindo a do 105 
13º salário dos empregados e estagiários, bem como das guias de recolhimento dos 106 
encargos sociais e tributos afins; e) Realizar o controle de Férias de Empregados, 107 
realizando planilha para aprovação prévia da Diretoria do CRCPA; f) Realizar a gestão 108 
do plano de saúde dos empregados do CRCPA; g) Controlar o banco de horas, registro 109 
de ponto, os formulários de abono (justificativas autorizadas e atestados médicos)e 110 
também os formulários de realização de horas extras; h) Controlar e executar as 111 
rotinas trabalhistas, no tocante ao atendimento das obrigações acessórias; i) Realizar o 112 
cálculo de Rescisões de Contrato de Trabalho e assistência nas Homologações, bem 113 
como quaisquer outras que forem pertinentes às atividades do CRCPA; j) Realizar o 114 
atendimento das demais exigências previstas na legislação trabalhista e previdenciária; 115 
k) Manter e organizar o arquivo de documentação vinculada à área de pessoal; 116 
l)Coordenar as atividades do setor e informar o superior sobre qualquer irregularidade 117 
ocorrida no setor”; alterar os incisos IX por XI – Coordenação de Tecnologia e 118 
Informação: X por XII – Coordenação de Relacionamento e Cobrança e XI por XIII – 119 
Gerência de Integração Estadual; Incluir “Exceto o Vice-Presidente de Integração 120 
Estadual, que poderá ser Técnico em Contabilidade” no § 2º da Seção II – Das Eleições 121 
e da Composição dos órgãos; Excluir “Conselho Diretor” e incluir “Plenário” da letra 122 
“e” da Sub Seção VI Das Atribuições da Câmara de Desenvolvimento Profissional; 123 
Incluir “Estadual” no Art. 23 A; e Excluir “do Estado” no § 1º do Capítulo VIII, Das 124 
Disposições Gerais e Transitórias. Após apresentação e explicações pelo Conselheiro 125 
Antônio Carlos, a Sra. Presidente submeteu os ajustes do Regimento Interno para 126 
aprovação, sendo aprovado por todos. Estatuto da Associação dos Conselhos 127 
Profissionais do Estado do Pará: A Sra. Presidente explicou que a ideia é a criação da 128 
Associação dos Conselhos de Classe do Estado do Pará com o objetivo de valorizar, 129 
integrar e de ter reivindicações comuns entre os Conselhos. O CRCPA tem participado 130 
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das reuniões e a minuta foi aprovada pelos Presidentes presentes. Em julho haverá 131 
outra reunião onde será criada a Associação de forma legal. Após explicações, a Sra. 132 
Presidente propôs a associação do CRCPA, onde será o fundador da Associação, sendo 133 
aprovado por unanimidade.. Solicitação da UNAMA para custeio de passagens para 134 
palestrante – Evento IX CODS (Colóquio Organizações, desenvolvimento e 135 
Sustentabilidade): A Sra. Presidente submeteu para aprovação o custeio pelo CRCPA 136 
das passagens para o palestrante, sendo aprovado por todos. A UNAMA incluirá a logo 137 
do CRCPA nas mídias sociais e haverá uma palestra no CRCPA. Apresentação de 138 
Relatório pelo Vogal da JUCEPA, Contador Pedro Henrique Araújo: A Sra. Presidente 139 
passou a palavra ao Vogal da JUCEPA, Contador Pedro Henrique para apresentar as 140 
ações desenvolvidas que com a palavra, o referido Contador deu conhecimento a 141 
todos sobre as ações realizadas entre outubro/2015 a março/2018, tais como: 142 
aumento no número de postos de atendimento da JUCEPA no interior do Estado e na 143 
região metropolitana de Belém onde subiu de 17 para 29; aumento no número de 144 
municípios integrados a rede nacional para simplificação do registro e da legalização 145 
de empresas e negócios (REDESIM) onde subiu de 05 para 144, ou seja, todas as 146 
Prefeituras paraenses foram integradas à REDESIM; realização de Fóruns 147 
Intermunicipais Integrador Pará, onde o projeto continuará em 2019; realização de 148 
Cursos de Capacitação para utilização do Sistema, tanto em Belém quanto no Interior 149 
do Estado; lançamento do E-JUCEPA, versão totalmente on-line dos serviços da Junta  150 
Comercial e aceitação do pagamento de taxas através de boleto bancário com a opção 151 
de fazer o pagamento em qualquer agência bancária. Por fim, o Contador Pedro 152 
Henrique agradeceu a Sra. Presidente e se colocou à disposição para receber 153 
sugestões. Com a palavra, a Sra. Presidente parabenizou o Sr. Pedro Henrique e 154 
ressaltou que o Regional está indicando representantes para palestrar nos Fóruns 155 
REDISIM. Com a palavra, o Conselheiro Antônio Carlos também parabenizou os 156 
trabalhos desenvolvidos na JUCEPA, desejou votos de sucesso nos trabalhos a serem 157 
desenvolvidos pela Comissão e sugeriu uma reunião com a Presidente da JUCEPA para 158 
discutir sobre o espaço de atendimento no CRCPA, visto que até o momento não foi 159 
possível executar. Na sequência, os Conselheiros Gustavo Rocha, Pery Calumby e 160 
Ribamar Filho relataram as dificuldades que os Profissionais da Contabilidade 161 
enfrentam junto aos órgãos públicos quanto aos trâmites processuais. Em seguida, o 162 
Contador Pedro Henrique ressaltou que está fazendo parte da Comissão de Apoio aos 163 
assuntos e projetos políticos institucionais do CRCPA, onde fará um trabalho (audiência 164 
pública) para receber da Classe Contábil sugestões e propostas para serem entregues 165 
aos candidatos ao governo do Estado, conforme foi feito há quatro anos. Colocou-se à 166 
disposição para receber sugestões, assim como informou que o Conselheiro Wildes 167 
Ramos que é seu vogal suplente na JUCEPA também estará à disposição. E para 168 
finalizar, parabenizou a gestão pelos trabalhos desenvolvidos. Por fim, a Sra. 169 
Presidente agradeceu a presença do Sr. Pedro Henrique e passou à palavra ao Vice-170 
Presidente de Fiscalização. 1- CÂMARA DE FISCALIZAÇÃO: O Conselheiro Ian Blois, 171 
Vice-presidente, deu conhecimento a todos que os fiscais José Adriano Heitor Neves e 172 
Tatiana Silva Pes estiveram na Cidade de Redenção e Conceição do Araguaia, no 173 
período de 04 à 13/06/2018, conforme reunião do Conselho Diretor foi deliberado que 174 
algumas viagens terão um tempo maior de deslocamento, com objetivo de reduzir 175 
custos com deslocamento e combustível, facilitar o trabalho e diminuir o tempo 176 
demandado entre as viagens; foi devolvido pelo CFC, através do ofício nº 475/2018 177 
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CFC-DIREX, 01 processo Transitado em Julgado e Ofício nº 476/2018 CFC-DIREX 01 178 
processo para Prazo de Retificação de Recurso. Por fim, o Conselheiro Ian Blois deu 179 
conhecimento a todos sobre as atividades desenvolvidas por ele: realizou atividades de 180 
fiscalização e administrativas. Foi realizada uma reunião com a Comissão de Reforma 181 
da Sede, onde contou com a colaboração do Contador Pedro Henrique; participou do 182 
evento Seminário de Qualificação de Multiplicadores no dia 20 de junho de 2018, em 183 
Brasília – DF; palestrou sobre o E-social em Capanema e por fim, relatou que conforme 184 
aprovação da Sra. Presidente, vídeos instrutivos estão sendo expostos nas redes 185 
sociais, como exemplo, sobre o e-Social; e que vai ser deliberado sobre Educação 186 
Continuada. Os vídeos têm como objetivo orientar os Profissionais da Contabilidade. 187 
Com a palavra, a Sra. Presidente parabenizou o Conselheiro pelos trabalhos 188 
desenvolvidos e em seguida, submeteu a ata CAFIS da 123ª Sessão Ordinária 189 
realizada em 24/05/2018, sendo aprovada por todos. 2- CÂMARA DE ASSUNTOS 190 
ADMINISTRATIVOS: O Conselheiro Antônio Carlos, Vice-Presidente, deu conhecimento 191 
a todos sobre os assuntos discutidos na reunião de câmara, tais como: processo que 192 
trata sobre a Telefonia Fixa – Embratel; abertura dos processos 036/2018 - 193 
Contratação de empresa especializada para tratar da organização da III Conferência de 194 
Contabilidade nos dias 29 30/11 e 01/12/2018 e processo 037/2018 - Contratação de 195 
espaço físico para sessão solene em comemoração ao Dia do Contador - em 19 de 196 
setembro de 2018; Pregões eletrônicos: Pregão Eletrônico nº 01/2018 – Plano 197 
Odontológico (Licitação adiada para agosto/2018); Pregão Eletrônico nº 02/2018 – 198 
Material de Consumo (copa e cozinha) está em andamento; Pregão Eletrônico nº 199 
04/2018 – Passagens aéreas – licitação será dia 20/06; Pregão Eletrônico nº 05/2018 – 200 
Material de expediente será em agosto; Pregão Eletrônico nº 06/2018 – Materiais 201 
Gráficos será dia 29/06/2018 e Pregão Eletrônico nº 03/2018 – Uniforme será em 202 
agosto. Em seguida, o Conselheiro Antônio Carlos explanou sobre o projeto de Banco 203 
de Horas que será implementado em agosto e será facultado ao funcionário mediante 204 
acordo individual através de modelo de documento. Será enviado por e-mail para 205 
todos, onde após a análise de cada um, será feita uma apresentação para posterior 206 
debate sobre o assunto. Prosseguindo a pauta, o referido Conselheiro passou a palavra 207 
ao Coordenador de Tecnologia de Informação para explanação do Plano Diretor de 208 
Tecnologia da Informação (PDTI) do Conselho Regional de Contabilidade do Pará. O 209 
Coordenador Luciano Coutinho explicou que o PDTI tem validade de dois anos, 210 
conforme o período da Gestão. O objetivo do Plano é mensurar de como atualmente o 211 
CRCPA está em relação à informática e de como estará daqui a dois anos. Ressaltou 212 
sobre a necessidade da mudança do Servidor para atender melhor as demandas do 213 
Regional. Após apresentação sobre o assunto, a Sra. parabenizou o trabalho 214 
desenvolvido pela Comissão e submeteu para aprovação o Plano Diretor de 215 
Tecnologia da Informação (PDTI), sendo aprovado por todos. E para finalizar, o 216 
Conselheiro Antônio Carlos ressaltou sobre a sua participação e a do Conselheiro 217 
Rafael Laredo na XVI Semana Contábil e Fiscal para Estados e Municípios – SECOFEM, 218 
que ocorreu em Manaus/AM, onde foi uma semana proveitosa em especial quanto ao 219 
assunto de setor público. Na oportunidade, convidou a todos os Conselheiros a 220 
participarem do III Seminário de Contabilidade e Gestão Pública a ser nos dias 25, 26 e 221 
27 de junho de 2018. Em seguida, a Sra. Presidente submeteu ata 04/2018 da CAAD 222 
para aprovação, sendo aprovada por todos. 3-CÂMARA DE DESENVOLVIMENTO 223 
PROFISSIONAL: O Conselheiro Rodrigo Cavalcante, Vice-presidente, relatou sobre os 224 
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eventos ocorridos: Curso sobre E-social promovido pela TRON Informática no dia 225 
18/06 em Castanhal e 19/06 em Belém. Eventos a ocorrer: 26/06 – Ciclo de palestras 226 
alusivo ao Dia do meio-ambiente com a palestrante Ynis Ferreira, Coordenadora da 227 
Comissão de Socioambiental do CRCPA. Foi enviado um ofício ao SENAR solicitando um 228 
palestrante para o evento; dias 29 e 30/06 - Fórum em Parauapebas e Redenção. Em 229 
seguida, passou a palavra ao Conselheiro Pery Calumby que relatou sobre o evento a 230 
ser realizado em conjunto com a JB Software, com o tema “Venha se E-socializar” nos 231 
dias 09, 10, 11, 12 e 13/07/2018 nas cidades de Santarém, Capitão Poço, Abaetetuba, 232 
Castanhal e Belém, respectivamente e conforme conversa com a Sra. Presidente a 233 
divulgação será iniciada. Em seguida, o Conselheiro Rodrigo Cavalcante ressaltou sobre 234 
a solicitação de diárias e auxílio-deslocamento para participação nos eventos. 235 
Prosseguindo, informou ainda que no dia 26/07 será a palestra sobre Gestão de 236 
Escritório Contábil pelo palestrante Wilson Júnior na UNINASSAU; nos dias 01º e 02/08 237 
será realizada a 4ª Semana de Estudos Contábeis no CRCPA, sob a Coordenação do 238 
Professor José Luiz; dias 03 e 04/08 será realizado o Curso de Perícia em falência e 239 
recuperação judicial no auditório do CRCPA; dias 05, 06 e 07/08 será o V Fórum de 240 
Contabilidade em Altamira. Por fim, ressaltou sobre a parceria com a empresa Fortes 241 
para a implantação da plataforma Ead ELORE e solicitou a contribuição do 242 
Coordenador de TI no processo de implantação. Em seguida, a Sra. Presidente 243 
submeteu a ata 04/2018 para aprovação, sendo aprovada por todos. 4- CÂMARA DE 244 
REGISTRO: O Conselheiro José Ribamar Filho, Vice-presidente, relatou sobre os 245 
assuntos da ata, a saber: Solenidade de Entrega de Carteira: No dia 21/06 será 246 
realizada a Sessão Solene de Entrega de Carteiras aos Novos Profissionais da 247 
Contabilidade do exercício de 2018, onde contará com a presença dos Conselheiros. 248 
Exame de Suficiência: A prova objetiva foi aplicada no dia 17 de junho de 2018 249 
(domingo), segundo os Fiscais Setoriais convocados pelo CFC, a prova ocorreu tudo 250 
dentro da legalidade no estado do Pará. Processos despachados e relatados: Registro 251 
Profissional = 34; Baixa de Registro Profissional = 16; Registro de Organização Contábil 252 
= 08; Baixa de Organização Contábil = 02 e Outros processos = 08 somando um total de 253 
68 processos. Observou-se que houve um aumento no número de registro e uma 254 
diminuição no número de baixa de registro em relação ao mês anterior. Em seguida, o 255 
Conselheiro Ribamar Nunes ressaltou sobre a campanha de recadastramento que será 256 
em Setembro com a necessidade de envolver todos os setores do Regional. Ressaltou 257 
sobre o deslocamento do Coordenador de Registro para as cidades de Santarém e 258 
Marabá para a realização do trabalho de recadastramento. Por fim, solicitou apoio na 259 
divulgação na rádio e TV. Com a palavra, a Sra. Presidente informou que os trâmites 260 
administrativos serão realizados para atendimento ao pleito. Em seguida, a Sra. 261 
Presidente submeteu a ata nº 70/2018 da Câmara de Registro para aprovação, sendo 262 
aprovada por todos. 5-CÂMARA DE FINANÇAS E CONTROLE INTERNO: O Conselheiro 263 
Rafael Laredo, Vice-presidente, relatou sobre os assuntos da ata, a saber: 264 
Remanejamento de Dotações Orçamentárias: foi enviado aos Conselheiros para 265 
apreciação, onde será analisado para ser feito remanejamento planejado até o final do 266 
exercício. Minuta de termo de parcelamento de débitos de exercícios anteriores em 267 
cumprimento à Portaria CRCPA n.º 129 de 21/12/2017: foi apresentada a minuta final 268 
aos Conselheiros da Câmara onde os mesmos concordaram com os termos. A Sra. 269 
Presidente submeteu a minuta para aprovação, sendo aprovada por todos. 270 
Suspensão do Processo COB n.º 2018/000001 de baixa de débitos prescritos: de 271 
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acordo com o Recurso Especial nº 1.524.930/RS-STJ ficou determinada a suspensão 272 
dos procedimentos para a baixa dos débitos, mas que está no aguardo da conclusão do 273 
trabalho da Comissão de Trabalho junto ao Conselho Federal de Contabilidade. 274 
Solicitação de custeio de passagens aéreas, diárias e inscrição em eventos pelos 275 
Conselheiros Ailton Ramos Corrêa Junior, Rodrigo Silva Cavalcante e Maria Vieira dos 276 
Santos: Considerando o término do contrato com a empresa fornecedora de passagens 277 
aéreas, a Câmara deferiu somente a concessão de diárias e inscrição para participação 278 
do Conselheiro Ailton Ramos no XIV Congresso USP de Iniciação Científica em 279 
Contabilidade, que ocorrerá no período de 25 a 27/07/2018 em São Paulo/SP. Em 280 
seguida, a Sra. Presidente submeteu para aprovação a concessão de custeio de 281 
diárias e inscrição para participação do Conselheiro Ailton Ramos no XIV Congresso 282 
USP de Iniciação Científica em Contabilidade, sendo aprovado por todos. Quanto às 283 
passagens aéreas, o pedido de reembolso de passagens aéreas será analisada em 284 
outro processo. Foi informado que quanto ao processo de solicitação de custeio pela 285 
Conselheira Maria Vieira para participação na III Conferência de Contabilidade em 286 
Santarém, as passagens aéreas já foram compradas por considerar que dia 11/06 287 
terminou o contrato com a empresa fornecedora de passagens e quanto ao processo 288 
do Conselheiro Rodrigo Cavalcante será analisado na próxima reunião. Reajuste 289 
Salarial 2018: foi realizado um trabalho minucioso baseado no tripé: disponibilidade 290 
orçamentária, disponibilidade financeira (arrecadação atual) e Lei de Responsabilidade 291 
Fiscal, onde se concluiu pela não concessão do reajuste por considerar a dificuldade 292 
orçamentária, financeira e déficit na arrecadação, mas que a Câmara propôs o reajuste 293 
no vale alimentação dos funcionários no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) a partir do 294 
mês de agosto/2018. Em seguida, a Sra. Presidente submeteu para aprovação o 295 
reajuste no vale-alimentação dos funcionários no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), 296 
sendo aprovado por todos. Ata e Balancetes de Abril e Maio de 2018: Por fim, a Sra. 297 
Presidente submeteu para aprovação a ata CCI nº 04/2018, sendo aprovada por 298 
unanimidade e posteriormente os balancetes de Abril e Maio de 2018, sendo 299 
aprovados por unanimidade com abstenção do Conselheiro Raimundo Humberto. 6-300 
INTERESSE GERAL: A Sra. Presidente deu conhecimento a todos sobre os assuntos 301 
discutidos na reunião do Conselho Diretor: Regimento Interno, Banco de Horas, PDTI, 302 
Remanejamento, onde foi discutido que cada Vice-presidente revisará os seus projetos 303 
para se fazer um só remanejamento até o final do exercício. Informou também que foi 304 
protocolado no Tribunal de Conta dos Municípios do Estado do Pará documento 305 
solicitando a prorrogação da apresentação da Lei Orçamentária Anual, vinculada ao 306 
exercício financeiro de 2018 e da prestação de contas do 1º quadrimestre do exercício 307 
de 2018, via Sistema de Processamento Eletrônico – SPE. Em seguida, com a palavra, a 308 
Conselheira Conceição Lima relatou que participou do II Simpósio de Cidadania e 309 
Controle Social em Santarém; agradeceu a presença da Sra. Presidente no evento 310 
ocorrido dia 02/06, onde foram nomeadas as Comissões do PVCC e Jovens Lideranças, 311 
ocorreu o treinamento das Comissões, exposição de palestras w inauguração da Sala 312 
do Contador. Agradeceu também pelo apoio da Delegada Neusa Caldas de Santarém. 313 
No dia 15/06 foi realizada a palestra EFD-REINF com sucesso e por fim, agradeceu toda 314 
a Gestão pelos trabalhos desenvolvidos na região de Santarém. Em seguida, o 315 
Conselheiro Ribamar Nunes informou que foi realizada uma palestra sobre E-social na 316 
Câmara Municipal de Redenção onde contou com o apoio institucional do CRCPA e da 317 
Delegacia daquela região; relatou que as agências da Receita Federal das cidades de 318 
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Redenção e Tucuruí estão na lista de serem fechadas, desta feita, solicitou a Sra. 319 
Presidente a provocação junto a Superintendência da Receita Federal para se 320 
manifestar pela permanência dessas agências, visto que, caso fechem os profissionais 321 
e os cidadãos terão dificuldades de se deslocarem para outras cidades , por exemplo 322 
São Félix do Xingu, Marabá ou Santana do Araguaia, pois são mais de 600km. Com a 323 
palavra, o Conselheiro Nelson Gustavo explicou que a possibilidade de serem fechadas 324 
é devido aos grandes escritórios de contabilidade se concentrarem nas Capitais, sendo 325 
que atualmente, os escritórios estão tendo facilidade em resolver assuntos de outras 326 
regiões, além da redução de custos, mas que a provocação junto à Superintendência 327 
da Receita é válida. Em seguida, a Sra. Presidente relatou que também recebeu uma 328 
demanda da cidade de Itaituba sobre a possibilidade de fechamento da agência. Desta 329 
feita, solicitou apoio ao Conselheiro Ian Blois para se reunir com o SESCON E 330 
SINDICONT para tratar sobre o assunto e também solicitou apoio ao Conselheiro 331 
Ribamar Nunes na elaboração de um documento para ser encaminhado à Secretaria 332 
Executiva para elaboração formal do ofício. Em seguida, o Conselheiro Ribamar Nunes 333 
entregou a Presidente ofício para assinatura para provocar o CFC quanto à aplicação 334 
da prova do Exame de Suficiência na cidade de Redenção. Para finalizar a reunião, a 335 
Sra. Presidente parabenizou os aniversariantes do mês de junho. 8-ENCERRAMENTO 336 
DA SESSÃO: Às dezessete horas e quarenta e cinco minutos, esgotados os assuntos da 337 
Pauta, a Sra. Presidente agradeceu a presença dos conselheiros e encerrou os 338 
trabalhos desta sessão e eu, Camila Salgado, Secretária Executiva_____, lavrei a 339 
presente ata que depois de lida e aprovada será assinada por todos que assim 340 
desejarem. 341 
 342 
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