
 

1 
 

 
 
_________________________________________________________________________ 
 

ATA DA 752ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO 
PARÁ, REALIZADA EM 26 DE OUTUBRO DE 2018. 

 
Às quinze horas e dez minutos do dia vinte e seis de outubro de dois mil e dezoito 1 
(2018), teve início a 752ª sessão ordinária do Conselho Regional de Contabilidade do 2 
Pará, no Auditório da sede própria do CRCPA, situado na Rua Avertano Rocha, 392, 3 
nesta Capital. CONSELHEIROS EFETIVOS: Ticiane Lima dos Santos, Presidente; Antônio 4 
Carlos Sales Ferreira Júnior, Vice-Presidente do Administrativo; Ian Bois Pinheiro, 5 
Vice-Presidente de Ética/Fiscalização; Rafael Laredo Mendonça, Vice-Presidente de 6 
Controle Interno; Rodrigo Silva Cavalcante, Vice-Presidente de Desenvolvimento 7 
Profissional; Carlos Augusto Frota Sodré, Vice-Presidente de Integração Estadual; 8 
Nelson Gustavo Rufino Rocha; Luiz Thomaz Conceição Neto; Raimundo Humberto Sena 9 
de Oliveira, Ailton Ramos Correa Júnior; Pery Augusto Calumby, Maria Izabel Gomes 10 
Borges e Wildes Silva Ramos, substituindo o Conselheiro Pery Augusto Calumby. 11 
JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA: José Ribamar França Nunes Filho, Vice-Presidente de 12 
Registro, por motivos profissionais e Pery Augusto Calumby, por motivo de saúde. 13 
OUTRAS PRESENÇAS: Cláudia Waléria da Silva Ferreira, Superintendente Executiva, 14 
Márcio Cordovil, Coordenador do Administrativo; Edenilze Amorim, Coordenadora do 15 
Controle Interno; Alan Ferreira, Coordenador do Registro; Danúbia de Souza, 16 
Coordenadora da Contabilidade; Michel Moreira, Coordenador de Relacionamento e 17 
Cobrança; Leila Barbosa, Coordenadora do Financeiro e Luciano Coutinho, 18 
Coordenador do T.I. ASSESSORANDO OS TRABALHOS: Eliana de Fátima Santos Bueres, 19 
Coordenadora do Desenvolvimento Profissional e Priscila Dantas, estagiária da 20 
Secretaria do CRCPA. Aberta a Sessão a Sra. Presidente agradeceu a presença de todos 21 
e registrou as ausências. Em seguida, deu conhecimento a todos sobre as ações da 22 
Presidência e as Portarias assinadas: 1) AÇÕES DA PRESIDÊNCIA: 21 e 22/09: 23 
Participou da III Conferência Paraense de Contabilidade da Região de Carajás em 24 
Marabá/PA; 27/09: Participou da abertura da 7º Edição do Fórum SESCON-PA 2018 25 
onde o CRC está buscando essa integração com as Entidades de Classe; 3ª 05/10: 26 
Participou da 2ª Reunião de Presidentes das Regiões Norte e Centro –Oeste em Cuiabá 27 
/MT; 08 a 11/10: Participou da 58ª Convenção de Contabilidade do estado do Rio de 28 
Janeiro(CONCERJ) e do  XIV Congresso Internacional de Contabilidade do Mundo 29 
Latino- PROLATINO ,no Rio de Janeiro/RJ; 19/10: Participou da Solenidade de 30 
lançamento do XII Encontro Nacional da Mulher Contabilista em Porto de Galinhas/PE; 31 
20/10: Participou da reunião conjunta da Comissão Nacional e das Representantes 32 
Estaduais da Mulher Contabilista em Porto de Galinhas- PE ,22/10: Reuniu-se com 33 
representantes da KPMG no CRC-PA para tratar sobre parceria. 2) PORTARIAS 34 
ASSINADAS PELA PRESIDENTE: PORTARIA Nº 184 – Estabelece Normas para utilização 35 
dos  veículos do CRC-PA, PORTARIA Nº 185 – Concede Suprimento de fundos Viagem 36 
DESEMPROF Conferência Marabá; PORTARIA Nº 186- Concede Suprimento de fundos 37 
Viagem DESEMPROF Conferência Marabá; PORTARIA Nº 187 a 200 Nomeia fiscais de 38 
contrato; PORTARIA Nº 201 – Concede Reajuste Salarial ; PORTARIA Nº 202 – 39 
Normatiza as datas de pagamento da folha de salário para o segundo semestre; 40 
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PORTARIA Nº 203 – Institui Recesso de fim de Ano; PORTARIA Nº 204 – Concede Férias 41 
aos funcionários no mês de outubro; PORTARIA Nº 205 – Concede Diárias de viagem 42 
para Fiscalização Anapú, Novo Repartimento e Pacajá; PORTARIA Nº 206 – Concede 43 
Suprimentos de Fundos para Fiscalização Anapú, Novo Repartimento e Pacajá; 44 
PORTARIA Nº 207 – Concede Diárias de Viagem para Fiscalização-Castanhal; PORTARIA 45 
Nº 208 – Concede Suprimento de fundos de Viagem Fiscalização - Castanhal; 46 
PORTARIA Nº 209 – Substituição Interina _Coordenadora de Contabilidade; PORTARIA 47 
Nº 210 – Concede Diárias de Viagem para Fiscalização Anapú, Novo Repartimento e 48 
Pacajá; PORTARIA Nº 211 a 214 – Nomeia Fiscais de Contrato; PORTARIA Nº 215 – 49 
Concede Suprimentos de fundos – Coordenador. ADM; PORTARIA Nº 2016 – Delega 50 
competências ao Coordenador Administrativo para assinatura de documentos; 51 
PORTARIA Nº 217 – Concede Suprimento de fundos_ Viagem DESEMPROF Capanema; 52 
PORTARIA Nº 218 – Nomeia fiscal do contrato_ MATERIAIS DE EXPEDIENTE E 53 
INFORMÁTICA Nº 219 – Nomeia fiscal do contrato_ CLARO S.A TELEFONIA FIXA 54 
COMUTADA; PORTARIA Nº 220 – Nomeia fiscal do contrato_ CLEONICE SOUSA 55 
MIRANDA ;3) REPRESENTAÇÃO DA PRESIDÊNCIA: 19/09: Conselheiro Rafael Laredo 56 
representou a Presidência na Solenidade de Transmissão do cargo para o novo Reitor 57 
da UNAMA, no auditório da UNAMA.26/09: Conselheiro Luiz Thomaz representou a 58 
Presidência na Solenidade de abertura da IX Jornada de Ciências Contábeis da FAMAZ , 59 
no auditório do CRCPA 4) EXPEDIENTES RECEBIDOS DO CONSELHO FEDERAL DE 60 
CONTABILIDADE: Ofício-circular 1287/2018/DIREX – Treinamento sobre a IN nº 61 
05/2017-Contratação de Serviços e Fiscalização de Contratos; Ofício-62 
circular1271/2018/DIREX – Inovação implementada no exercício de 2018. Ofício 63 
1313/2018/DIREX- Solicita encaminhamento dos procedimentos específicos e matrizes 64 
de riscos das áreas Registro, Fiscalização e Licitação Ofício-circular 1370/2018 65 
Honorários de Sucumbência, Ofício-circular1396/2018/DIREX – Treinamento Sistema 66 
de Fiscalização Eletrônica-Região Norte e Centro–Oeste.OUTRAS CORRESPONDÊNCIAS 67 
RECEBIDAS: Ofício-circular PRE CRC/PE nº 001/2018– Convida para a Solenidade de 68 
lançamento do XII Encontro Nacional da Mulher Contabilista; Ofício-circular 569/2018 69 
CRCRJ- DEPEV – Convida para participar como Moderadora na 58ª CONCERJ. ORDEM 70 
DO DIA: A Sra. Presidente submeteu a ata plenária nº 751 de 18 de setembro de 2018 71 
para aprovação, sendo aprovada por todos. 1-CÂMARA DE FISCALIZAÇÃO: O 72 
Conselheiro Ian Blois, Vice-presidente, deu conhecimento a todos que os fiscais Maria 73 
Terumi Hosakwa e José Adriano Heitor Neves realizaram a fiscalização nas cidades de 74 
Santarém e Óbidos no período de 10 a 19/09/2018. Houve ainda fiscalizações nas 75 
cidades de Novo Repartimento, Pacajá e Anapú com os fiscais Maria Terumi  Hosokawa 76 
e Roney Raiol Braga no período de 01 a 05/10/2018. A seguir, informou os expediente 77 
recebidos do CFC:  Ofício nº 1241/2018-CFC-DIREX, devolução de processos; 78 
2016/000112, Cesarina da Silva Ferreira, PA.007299/0, manter escritório sem registro, 79 
arquivou pecuniária e manteve penalidade ética (advertência reservada); 80 
2016/000144, Adriano Santos de Castro, manteve escritório sem registro – arquivou 81 
pecuniária e manteve penalidade ética (advertência reservada); Ofício-Circular nº 82 
1396/2018-CFC-DIREX, realização de treinamento do Sistema de Fiscalização 83 
eletrônica, região Norte e Centro-Oeste, nos dias 25 e 26 de outubro de 2018 na sede 84 
do CFC, em Brasília, onde participaram do evento Luiza Maiza Coordenadora de 85 
Fiscalização e a fiscal Maria Terumi. Em seguida, apresentou o relatório de atividades 86 
realizadas pela Câmara de Fiscalização até o mês de setembro/2018, contendo o saldo 87 
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de processos ativos, abertos, extintos e arquivados; atuação dos Conselheiros quanto 88 
aos processos distribuídos e relatados; atividades realizadas pelos fiscais quanto as 89 
atividades realizadas na capital e interior. A seguir, informou que o mesmo se encontra 90 
a disposição naquele setor.  A seguir, a Sra. Presidente submeteu a ata CAFIS da sessão 91 
ordinária nº 126, sendo aprovada por todos. 2-CÂMARA DE DESENVOLVIMENTO 92 
PROFISSIONAL: O Conselheiro Rodrigo Cavalcante, Vice-Presidente, relatou sobre os 93 
eventos que já foram realizados até a presente data. A seguir, solicitou a Sra. 94 
Presidente que o Relatório de atividades daquela Câmara fossem apresentados na 95 
próxima reunião plenária. Logo em seguida, informou que os fóruns de Abaetetuba, 96 
Paragominas, Tucuruí, Capanema, Redenção e Castanhal foram realizados. Assim 97 
ressaltou que as metas foram concluídas. Sendo que Altamira o fórum foi adiado por 98 
duas vezes em decorrência de falta de local para realização, porém realizou-se uma 99 
palestra na localidade e no próximo exercício ocorrerá a realização do referido fórum.  100 
Quanto as Conferências:  foram realizadas em Santarém em agosto e em setembro em 101 
Marabá, faltando apenas a realização da III Conferência em Belém, que acontecerá no 102 
período de 22 a 24 de novembro de 2018, a qual a programação já está fechada e já se 103 
iniciaram as inscrições. Informou ainda que a Comissão Organizadora do referido 104 
evento já agendou para o dia 01/11/2018, às 9:00 horas uma visita técnica no local que 105 
acontecerá o evento com a empresa e os parceiros.  A seguir, comunicou que o este 106 
CRC em parceria com o SESCON-PA, estará promovendo uma corrida no dia 107 
12/01/2019, com o tema “Contando os passos para Saúde”, está agendada uma 108 
reunião com a diretoria daquele órgão no dia 08/11/2018, às 15:00 horas, na sede 109 
desse Conselho para tratarem desse projeto. Em seguida, informou que nos meses de 110 
novembro e dezembro a Câmara programou a realização de um Ciclo de palestras para 111 
fechar a programação do exercício e arrecadas brinquedos para as crianças carentes, 112 
solicitando que os Conselheiros participem dessa ação social, bem como da III 113 
Conferência para recepcionar os nossos conferencistas, há verá ainda uma escala de 114 
funcionários para que o evento alcance o sucesso almejado. Logo a seguir, informou 115 
que houve a solicitação da Faculdade Metropolitana, localizada em Paragominas, a 116 
qual solicitou um palestrante para ministrar palestra sobre “Contabilidade Aplicada nas 117 
Micros e Pequenas Empresas do IT G 1000. A qual a Câmara aprovou  o pleito, 118 
considerando que recebemos o ofício desde o dia 07/08/2018. E o evento ocorrerá no 119 
dia 08/11/2018. Dando seguimento, agradeceu a equipe do Desenvolvimento 120 
Profissional pelos esforços realizados nas conclusões das demandas daquele setor.  A 121 
seguir, a Sra. Presidente submeteu a Ata Ordinária 07/2018, para aprovação, sendo 122 
aprovada por todos.  Ainda com a palavra a Sra. Presidente concluiu dizendo que as 123 
metas de eventos foram estipuladas no inicio da gestão no mês de fevereiro/2018, e 124 
automaticamente elas foram cumpridas, onde a Classe Contábil deu o seu feedback, 125 
bem como os parceiros e assim pudemos agendar com antecedência os eventos. ainda 126 
reforçou o convite do Conselheiro Rodrigo para que todos participem da III 127 
Conferência em Belém, estendendo o convite aos funcionários que quiserem participar 128 
do evento. Haverá também uma escala dos funcionários que irão dar suporte nas 129 
atividades do evento. E como irão acontecer eventos paralelos haverá a necessidade 130 
da presença de um Conselheiro em cada sala. Com isso o evento terá o sucesso 131 
desejado por todos. 3-CÂMARA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS: Com a palavra o 132 
Conselheiro Antônio Carlos Ferreira Sales Junior, informou que já houve duas reuniões 133 
para tratar sobre a revisão do plano de cargos e salários. Em seguida, o Conselheiro 134 
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Antônio Carlos colocou em apreciação o documento que trata do Banco de Horas, 135 
informando que o Conselho Diretor já analisou e aprovou o mesmo, o qual no seu 136 
entendimento trata-se de uma pauta administrativa, o qual bastava uma portaria da 137 
presidência, porém a Sra. Presidente achou prudente que o assunto fosse trazido a 138 
esta plenária para discussão, pois é um assunto necessário para que seja resguardado 139 
os procedimentos legais, tanto do órgão quanto dos funcionários. A seguir, solicitou 140 
que a presidente colocasse em discussão para depois em votação. A Sra. Presidente  141 
informou que esse assunto foi debatido na reunião de presidentes das regiões norte e 142 
centro-oeste, onde é uma forma de proteger o funcionário em relação  a utilização 143 
dessas horas que são revestidas automaticamente em folgas. O Conselheiro Humberto 144 
Sena parabenizou a iniciativa ressaltando que seria interessante que a folga que o 145 
funcionário terá direito não ultrapassasse o mês de dezembro para não passar para o 146 
próximo exercício e evitar transtornos para o futuro gestor, por vezes não 147 
cumprimento das decisões em plenário, quanto aos demais pontos estão bem. O 148 
Conselheiro Antônio Carlos achou importante o posicionamento do Conselheiro 149 
Humberto.  Esclareceu que todos os trâmites foram discutidos com o setor jurídico e 150 
com os funcionários e que cabe a cada um aceitar ou não, assinando um acordo 151 
individual e não um acordo coletivo. Depois de exaurida todas as dúvidas a Senhora 152 
Presidente colocou a matéria e votação, recebendo a aprovação de todos, cujo ato se 153 
transformou em resolução. Dando prosseguimento, o Conselheiro Antônio Carlos 154 
procedeu a apresentação do relatório de atividades da Câmara Administrativa do 155 
período de julho a setembro/2018, informando que no referido trimestre a Câmara 156 
autuou seis novos processos de aquisições/contratações que tiveram os seguintes 157 
objetos: Compra da nova Sede do Regional; Serviço de e-mail e hospedagem do site; 158 
Peça (película) para impressora do Financeiro; Aquisição emergencial de água mineral; 159 
Revisor textual–Revista Paraense de Contabilidade; e Seguro dos Estagiários do CRCPA. 160 
Constou ainda no mesmo relatório, o desligamento das Unidades Consumidoras dos 161 
imóveis localizados nos Edifícios Américo Nicolau da Costa e Selecto, o que 162 
representará uma economia média anual ao Regional de R$ 5.195,28. Dando 163 
prosseguimento à apresentação das atividades contidas no relatório, informou que a 164 
comissão de inventário, nomeada pela Portaria CRCPA nº 11/2018, iniciou os trabalhos 165 
de conferência dos bens patrimoniais do CRCPA. Ainda sobre a gestão patrimonial do 166 
relatório, comunicou da baixa de equipamentos de informática antigos. Por fim, 167 
quanto aos processos licitatórios do período, a CAAD instruiu, por meio do setor de 168 
licitações, treze dispensas de licitação e cinco pregões eletrônicos, dos quais 169 
resultaram uma economia para o Regional, no trimestre, de R$ 91.271,46. Em seguida, 170 
a Sra. Presidente colocou em aprovação da Ata Ordinária 07/2018, sendo aprovada por 171 
todos.  4- CÂMARA DE REGISTRO: Na ausência justificada do Conselheiro José Ribamar 172 
Filho, com a palavra, a Conselheira Maria Isabel Borges, informou que no dia 173 
01/10/2018, houve a solenidade em comemoração ao Dia do Contador, onde houve a 174 
palestra: “A CONTABILIDADE QUE TEMOS A CONTABILIDADE QUE QUEREMOS NAS 175 
EMPRESAS E GOVERNOS”, palestrante Dra. Claudia Ferreira da Cruz. Em seguida, 176 
informou que aconteceu a entrega de Diplomas de Honra ao Mérito aos profissionais 177 
de 20, 30,40 e 50 anos de efetivo exercício profissional e entrega de carteiras aos 178 
novos profissionais.  Informou que ainda estão aguardando o resultado do Exame de 179 
Suficiência. Em seguida, deu conhecimento dos processos despachados e relatados 180 
pela Câmara. Finalmente a Sra. Presidente colocou em aprovação a Ata 73/2018, 181 
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sendo aprovada por unanimidade. 5-VICE-PRESIDÊNCIA DE INTEGRAÇÃO ESTADUAL: 182 
Com a palavra o Conselheiro Carlos Augusto Sodré, Vice-Presidente saudou os 183 
presente. A seguir, informou que a Delegada de Parauapebas, solicitou o seu 184 
desligamento do cargo por motivos de saúde. Desejando pleno restabelecimento a 185 
mesma. Já está em processo de substituição o nome da profissional Aldira Chaves 186 
Souza. A seguir fez um breve relato das ações das Delegacias. Em seguida, agradeceu a 187 
Diretoria deste CRC e em especial ao Conselheiro Rodrigo Cavalcante pela confiança 188 
depositada nele em indica-lo para coordenar os fóruns de Capanema e castanhal os 189 
quais alcançaram o sucesso que tanto almejavam, agradeceu a todos que contribuíram 190 
para que tudo transcorresse bem, tais como:  Socorro Menezes, ex-conselheira, 191 
conselheira Valéria, delegado Anderson, Conselheiros Ailton, Ian, Antônio Carlos, 192 
Rafael Laredo, palestrantes Marco Macedo, Herundino José Correa Moreira Junior . 193 
Disse que foi fundamental a visita ocorrida nos escritório. Houve ainda nos dois 194 
eventos a apresentação de vídeos nos eventos. Finalizou agradecendo a presença da 195 
Presidente nos eventos, onde contribuiu bastante para abrilhantar os fóruns. 6-196 
CÂMARA DE FINANÇAS E CONTROLE INTERNO: O Conselheiro Rafael Laredo, Vice-197 
presidente, relatou sobre os assuntos discutidos na reunião: Foi discutido  a análise do 198 
Balancete de Verificação de setembro/2018; Análise do Orçamento para o exercício de 199 
2019 o qual chegou do CFC  no dia da reunião da Câmara e na mesma hora foi 200 
analisado a manifestação do CFC, que foi favorável  ao proposto por este CRC no valor 201 
de R$6.005.401,00, reforçaram apenas a questão de despesa de capital e  para  202 
formalização do processo de compra da nova sede, cujo processo já encontra-se em 203 
tramitação no setor administrativo segundo o Vice-Presidente de Administração 204 
Conselheiro Antonio Carlos e prestes a ser encaminhado ao CFC para que eles possam 205 
referendar a compra da nova sede. Sendo assim foi a observação mais relevante que 206 
eles fizeram a demais acharam bem elaborado o orçamento deste Regional; Obteve-se 207 
ainda a análise da solicitação da Contadora Ynis Ferreira para o CRC custear passagens 208 
aéreas para a mesma apresentar um artigo em Portugal. A Câmara ainda não deu o 209 
seu parecer sobre o assunto.  Com a palavra o Conselheiro Antônio Carlos solicitou que 210 
o Conselheiro Rafael Laredo informasse em nível macro qual o valor que ficou 211 
deliberado o orçamento para 2019 para se comparar com o deste ano.  O Conselheiro 212 
Rafael elogiou o processo para se decidir o orçamento o qual foi bastante democrático, 213 
onde reuniram-se a presidente, Vices e Coordenadores e  a decisão foi em conjunto. O 214 
orçamento para 2019 ficou em R$6.005.401,00 dentro do que foi estipulado pelo CFC. 215 
A seguir, a Sra. Presidente colocou em aprovação a ata 07/2018-CCI; Aprovação do 216 
Balancete de setembro/2018 e Orçamento e Plano de Trabalho 2019, sendo o 217 
balancete aprovados pela maioria dos presentes com abstenção do Conselheiro 218 
Humberto Sena, e o orçamento e Plano de Trabalho de 2019 foram aprovados de 219 
forma unanime. Ainda com a palavra a Sra. Presidente solicitou que fosse apreciado 220 
pela plenária os dois pleitos que estão em análise da Câmara de Controle interno, 221 
sendo o pedido da Delegada de Santarém para o CRC custear a sua participação na III 222 
Conferência em Belém, cujo processo ainda não tramitou na Câmara a tempo e a ideia 223 
de traze-la  seria para que ela participasse conosco com algumas atividades em relação 224 
ao pré lançamento do evento da Amazônia Legal que acontecerá no ano de 2019, onde 225 
o CRC vai estar com um estande na III Conferência onde pretendemos divulgar o 226 
mesmo, e considerando ainda que a referida delegada não participou do treinamento 227 
este ano dos delegados propondo que caso haja dotação orçamentária que possamos 228 
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contribuir com a sua vinda. O outro é o que o Conselheiro Rafael informou da 229 
Contadora Ynis Ferreira, considerando que a mesma faz parte de Comissão de 230 
Trabalho deste CRC que caso tenha dotação orçamentária, que possamos contribuir 231 
apoiando a mesma para que ela possa apresentar o seu artigo nesse evento. 6-232 
INTERESSE GERAL:  E para finalizar a reunião, a Sra. Presidente  parabenizou os 233 
aniversariantes do mês de outubro. 8-ENCERRAMENTO DA SESSÃO: Às dezesseis 234 
horas e trinta minutos, esgotados os assuntos da Pauta, a Senhora Presidente 235 
agradeceu a presença dos conselheiros e encerrou os trabalhos desta sessão e eu, 236 
Eliana Bueres, Coordenadora do Desenvolvimento 237 
Profissional______________________, lavrei a presente ata que depois de lida e 238 
aprovada será assinada por todos que assim desejarem. 239 
 240 
 241 
 242 
TICIANE LIMA DOS SANTOS 
Presidente  
 
 
ANTÔNIO CARLOS SALES FERREIRA JÚNIOR 
Vice-Presidente do Administrativo 
 
 
IAN BLOIS PINHEIRO 
Vice-Presidente de Fiscalização 
 
 
RAFAEL LAREDO MENDONÇA 
Vice-Presidente de Finanças e Controle Interno 
 
 
JOSÉ RIBAMAR FRANÇA NUNES FILHO 
Vice-Presidente de Registro 
 
 
RODRIGO SILVA CAVALCANTE 
Vice-Presidente de Desen. Profissional 
 
 
CARLOS AUGUSTO FROTA SODRÉ 
Vice-Presidente de Integração Estadual 
 
 
AILTON RAMOS CORREA JÚNIOR 
Conselheiro Efetivo 
 
 
LUIZ THOMAZ CONCEIÇÃO NETO 
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Conselheiro Efetivo 
 
 
NELSON GUSTAVO RUFINO ROCHA 
Conselheiro Efetivo 
 
 
 
RAIMUNDO HUMBERTO SENA DE OLIVEIRA 
Conselheiro Efetivo 
 
 
MARIA IZABEL GOMES BORGES 
Conselheira Efetiva 
 
 Ata Ordinária 752/2018, de 

18/10/2018. 
Referendada pela Ata Plenária 
754/2018 de 14/12/2018. 
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