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ATA 
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE 
CONTABILIDADE DO AMAPÁ, REALIZADA EM 
DE 2020

 
Aos treze dias do mês 1 

minutos, por vídeo conferência2 

Reunião Ordinária do Conselho Regional de Contabilidade do Amapá, 3 

presidência da Contadora 4 

conselheiros efetivos:Contadora 5 

ARAÚJO DA SILVA, Contador 6 

MOTA DIAS, Contador 7 

Contabilidade PAULO AR8 

ARAÚJO QUARESMA.9 

VALADARES e Contador 10 

Política Institucional do Co11 

ALENCAR BEZERRA FILHO. 12 

a reunião ordinária saud13 

posteriormente seria assinado o livro 14 

Presidente de Política Institucional do Conselho Federal de Contabilidade, Contador 15 

Joaquim de Alencar Bezerra Filho, ao qual agradeceu a participação e passou a 16 

palavra para suas considerações17 

Conselho Federal de Conta18 

cumprimentando a todos, ressaltou que o Conselho Federal de Contabilidade19 

um comitê de crise, onde acontece reuniões diárias, com a finalidade de aprimorar o 20 

diálogo com o governo, 21 

para que as atividades continuem nesse período de pandemia do Covid22 

medidas de prevenção, assistência aos profissionais e 23 

da contabilidade, algumas medidas adotadas foram 24 

vencimento da anuidade, mudanças nos prazos processuais nos processos da 25 

fiscalização, ressaltou que todos devem agir com profissionalismo e observou que 26 
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ATA DA DUCENTÉSIMA OCTAGÉSIMA
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE 
CONTABILIDADE DO AMAPÁ, REALIZADA EM 
DE 2020. 

do mês de abril de dois mil e vinte, às quinze

por vídeo conferência, realizou-se a Ducentésima

Reunião Ordinária do Conselho Regional de Contabilidade do Amapá, 

Contadora TANÚBIA NEUZA DE OLIVEIRA BARBOSA

Contadora IZOLDA DE SOUSA BARBOSA, 

, Contador ALBERTO DOS SANTOS TAVARES, 

, Contador ALBERT JONATAS LIMA DE OLIVEIRA

PAULO ARTHUR SILVA DO NASCIMENTO e a

.Conselheiros Suplentes: Contadora ANGELA DIAS ALVES 

Contador SÍLVIO CESAR LIMA MARTINS. Outros: Vice

Política Institucional do Conselho Federal de Contabilidade, Contador 

ALENCAR BEZERRA FILHO. Não houve justificativa de ausência.

ordinária saudando e cumprimentando os presentes

posteriormente seria assinado o livro de presença, registrou a presença do 

de Política Institucional do Conselho Federal de Contabilidade, Contador 

Joaquim de Alencar Bezerra Filho, ao qual agradeceu a participação e passou a 

palavra para suas considerações. O Vice-Presidente de Política Institucional do 

Conselho Federal de Contabilidade Joaquim de Alencar Bezerra Filho iniciou 

cumprimentando a todos, ressaltou que o Conselho Federal de Contabilidade

um comitê de crise, onde acontece reuniões diárias, com a finalidade de aprimorar o 

diálogo com o governo, com o profissional, ressaltou que está sendo 

para que as atividades continuem nesse período de pandemia do Covid

medidas de prevenção, assistência aos profissionais e conseqüentemente

da contabilidade, algumas medidas adotadas foram a prorrogação do prazo do 

vencimento da anuidade, mudanças nos prazos processuais nos processos da 

ressaltou que todos devem agir com profissionalismo e observou que 
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OCTAGÉSIMA QUARTA (284ª) 
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE 
CONTABILIDADE DO AMAPÁ, REALIZADA EM 13 DE ABRIL 

quinze horas e trinta e oito 

Ducentésima Octogésima Quarta 

Reunião Ordinária do Conselho Regional de Contabilidade do Amapá, sob a 

TANÚBIA NEUZA DE OLIVEIRA BARBOSA, presentes os 

IZOLDA DE SOUSA BARBOSA, Contador LIELBE 

ALBERTO DOS SANTOS TAVARES, Contadora NAIR 

ALBERT JONATAS LIMA DE OLIVEIRA, Técnico em 

e a Contadora LUCÉLIA 

ANGELA DIAS ALVES 

Outros: Vice-Presidente de 

nselho Federal de Contabilidade, Contador JOAQUIM DE 

ausência. A Presidente iniciou 

presentes, ressaltou que 

, registrou a presença do Vice-

de Política Institucional do Conselho Federal de Contabilidade, Contador 

Joaquim de Alencar Bezerra Filho, ao qual agradeceu a participação e passou a 

Presidente de Política Institucional do 

bilidade Joaquim de Alencar Bezerra Filho iniciou 

cumprimentando a todos, ressaltou que o Conselho Federal de Contabilidade montou 

um comitê de crise, onde acontece reuniões diárias, com a finalidade de aprimorar o 

sendo adotado medidas 

para que as atividades continuem nesse período de pandemia do Covid-19, apoio as 

conseqüentemente aos usuários 

a prorrogação do prazo do 

vencimento da anuidade, mudanças nos prazos processuais nos processos da 

ressaltou que todos devem agir com profissionalismo e observou que 
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foram divulgados vídeos de otimismo, na oportunidade, ressaltou o vídeo publ27 

site do CRCAP, parabenizou o Conselheiro Albert Jonatas, ressaltou que o Conselho 28 

Federal em parceria com o SEBRAE e a FENACON estarão lançando no portal do 29 

SEBRAE com link ao do CFC cursos ao micro e pequenas empresas e ao profissional 30 

da contabilidade, sendo o do profissional a reativação do Contabilizando Sucesso, para 31 

levar uma palavra de otimismo, informações, 32 

nas demandas, que apesar das mudanças, na operacionalização o profissional da 33 

contabilidade é o protagonista, 34 

CRCAP para juntos passar por esse período delicado para saúde 35 

se colocou a disposição para perguntas. 36 

Profissional Albert Jonatas Lima de Oliveira 37 

Vice-Presidente de Política Institucional do Conselho Federal de Contabilidade Joaquim 38 

de Alencar Bezerra Filho, ressaltou da potencial39 

papel que cada profissional da contabilidade tem na economia, pois estes profissi40 

instruem os empresários, 41 

Jonatas Lima de Oliveira ressaltou que está partic42 

Estado e ressaltou que está sendo realizado um estudo sobre o impacto financeiro da 43 

pandemia no Estado, pois alguns querem a abertura do comércio local, ressaltou que 44 

tudo tem ser que analisado, tem que haver um equilíbr45 

possíveis. A Diretora perguntou 46 

CFC, SEBRAE e FENACON, 47 

Federal de Contabilidade Joaquim de Alencar Bezerra Filho ressa48 

bastante adiantado e que acredita que em dez dias se deverá resolvido questões 49 

operacionais e disponíveis50 

agradeceu a participação do Vice51 

Federal de Contabilidade Joaquim de Alencar Bezerra Filho, 52 

esclarecimentos foram muito importantes. O Vice53 

Conselho Federal de Contabilidade Joaquim de Alencar Bezerra Filho agradeceu54 

ressaltou que o Conselho Federal de Contabilidade está a disposição55 
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foram divulgados vídeos de otimismo, na oportunidade, ressaltou o vídeo publ

site do CRCAP, parabenizou o Conselheiro Albert Jonatas, ressaltou que o Conselho 

Federal em parceria com o SEBRAE e a FENACON estarão lançando no portal do 

SEBRAE com link ao do CFC cursos ao micro e pequenas empresas e ao profissional 

lidade, sendo o do profissional a reativação do Contabilizando Sucesso, para 

levar uma palavra de otimismo, informações, para que se tenha uma maior 

que apesar das mudanças, na operacionalização o profissional da 

protagonista, por fim, ressaltou que o CFC está a disposição do 

CRCAP para juntos passar por esse período delicado para saúde 

se colocou a disposição para perguntas. O Vice-Presidente de Desenvolvimento 

Profissional Albert Jonatas Lima de Oliveira agradeceu a participação na reunião do 

Presidente de Política Institucional do Conselho Federal de Contabilidade Joaquim 

de Alencar Bezerra Filho, ressaltou da potencialidade da contabilidade, o importante 

papel que cada profissional da contabilidade tem na economia, pois estes profissi

instruem os empresários, o Vice-Presidente de Desenvolvimento Profissional Albert 

Jonatas Lima de Oliveira ressaltou que está participando de reuniões com entidades do 

Estado e ressaltou que está sendo realizado um estudo sobre o impacto financeiro da 

pandemia no Estado, pois alguns querem a abertura do comércio local, ressaltou que 

tudo tem ser que analisado, tem que haver um equilíbrio e acatar aquelas medidas 

possíveis. A Diretora perguntou se tem um prazo para implantação do portal, 

CFC, SEBRAE e FENACON, o Vice-Presidente de Política Institucional do Conselho 

Federal de Contabilidade Joaquim de Alencar Bezerra Filho ressa

bastante adiantado e que acredita que em dez dias se deverá resolvido questões 

operacionais e disponíveis. A Presidente Tanubia Neuza de Oliveira Barbosa 

agradeceu a participação do Vice-Presidente de Política Institucional do Conselho 

l de Contabilidade Joaquim de Alencar Bezerra Filho, 

esclarecimentos foram muito importantes. O Vice-Presidente de Política Institucional do 

Conselho Federal de Contabilidade Joaquim de Alencar Bezerra Filho agradeceu

nselho Federal de Contabilidade está a disposição
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foram divulgados vídeos de otimismo, na oportunidade, ressaltou o vídeo publicado no 

site do CRCAP, parabenizou o Conselheiro Albert Jonatas, ressaltou que o Conselho 

Federal em parceria com o SEBRAE e a FENACON estarão lançando no portal do 

SEBRAE com link ao do CFC cursos ao micro e pequenas empresas e ao profissional 

lidade, sendo o do profissional a reativação do Contabilizando Sucesso, para 

para que se tenha uma maior celeridade 

que apesar das mudanças, na operacionalização o profissional da 

ressaltou que o CFC está a disposição do 

CRCAP para juntos passar por esse período delicado para saúde e para a economia e 

Presidente de Desenvolvimento 

agradeceu a participação na reunião do 

Presidente de Política Institucional do Conselho Federal de Contabilidade Joaquim 

idade da contabilidade, o importante 

papel que cada profissional da contabilidade tem na economia, pois estes profissionais 

Presidente de Desenvolvimento Profissional Albert 

ipando de reuniões com entidades do 

Estado e ressaltou que está sendo realizado um estudo sobre o impacto financeiro da 

pandemia no Estado, pois alguns querem a abertura do comércio local, ressaltou que 

e acatar aquelas medidas 

se tem um prazo para implantação do portal,  parceria 

Presidente de Política Institucional do Conselho 

Federal de Contabilidade Joaquim de Alencar Bezerra Filho ressaltou que está 

bastante adiantado e que acredita que em dez dias se deverá resolvido questões 

A Presidente Tanubia Neuza de Oliveira Barbosa 

Presidente de Política Institucional do Conselho 

l de Contabilidade Joaquim de Alencar Bezerra Filho, ressaltou que seus 

Presidente de Política Institucional do 

Conselho Federal de Contabilidade Joaquim de Alencar Bezerra Filho agradeceu, 

nselho Federal de Contabilidade está a disposição e em razão de ter 
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outra reunião informou que se retiraria da web sala.56 

à reunião, a Presidente 57 

octogésima terceira) reunião ordinária do CRC58 

foi enviada por e-mail para correções59 

correção Ata foi homologada60 

expedientes para apreciação dos Conselheiros61 

informou aos Conselheiros que a reunião teria como pauta a62 

sobre os seguintes assunto63 

fevereiro de 2020 e leitura, apreciação e aprovação da ata da Câmara de Controle 64 

Interno do CRC/AP.O 65 

Lielbe Araújo da Silva 66 

Reunião Ordinária da Câmara 67 

Contador Lielbe Araújo da Silva68 

Tavares e a Conselheira Contadora Nair Mota Dias. 69 

processo interno nº. 02.04/2020, 70 

apresentou uma receita corrente no valor de 71 

e quarenta e nove reais e cinco centavos), e Despesas 72 

63.475,86 (sessenta e três mil, quatrocentos e s73 

centavos). Obtendo um superávit no valor de 74 

e setenta e três reais e dezenove centavos75 

de março de 2020, as certidões negativas de débi76 

Ativa da União,ficam prorrogada por 90 dias a sua validade, 77 

no prazo de validade.Quanto ao movimento financeiro será analisado em momento 78 

posterior, está à disposição de todos 79 

CRCAP e caso houver80 

posterior, assim que essa situação de isolamento passar.  Solicitamos aos conselheiros 81 

efetivos e suplentes que não entregaram suas declarações do ano d82 

apresentem a coordenação de controle interno na sede do CRC83 

1º da Lei nº 8.730/93 e os arts. 1º e 2º da IN TCU nº 05/1994. De Nada mais havendo a 84 
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outra reunião informou que se retiraria da web sala.I – EXPEDIENTE:

Presidente colocou à homologação a ata da

reunião ordinária do CRC/AP.A Presidente ressaltou que a mesma 

mail para correções. Não houve correções a serem feitas, a

homologada. Seguindo a pauta, a Presidente informou que

para apreciação dos Conselheiros.II – ORDEM DO DIA

informou aos Conselheiros que a reunião teria como pauta a apreciação e aprovação 

assuntos:Apreciação e aprovação do balancete do mês de 

e leitura, apreciação e aprovação da ata da Câmara de Controle 

 Vice-Presidente de Controle Interno do CRCAP, Contador

 fez a leitura da 254ª(ducentésima quinquagésima

união Ordinária da Câmara de Controle Interno do CRC/AP, 

Lielbe Araújo da Silva, presentes o conselheiro Contador Alberto dos Santos 

Conselheira Contadora Nair Mota Dias. Foi analisado o seguinte processo: 

processo interno nº. 02.04/2020, balancete do mês de 

apresentou uma receita corrente no valor de R$ 88.849,05 (oitenta e oito mil,

e quarenta e nove reais e cinco centavos), e Despesas correntes

(sessenta e três mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e oitenta e seis 

centavos). Obtendo um superávit no valor de R$ 25.373,19 (vinte e cinco mil trezentos 

e setenta e três reais e dezenove centavos).Conforme Portaria RFB/PGN nº 555, de 23 

as certidões negativas de débitos relativo Receita Federal e Dívida 

Ativa da União,ficam prorrogada por 90 dias a sua validade, assim

no prazo de validade.Quanto ao movimento financeiro será analisado em momento 

disposição de todos os membros da câmara de contro

CRCAP e caso houver alguns itens a serem pontuados serão incluídos em ata 

assim que essa situação de isolamento passar.  Solicitamos aos conselheiros 

efetivos e suplentes que não entregaram suas declarações do ano d

apresentem a coordenação de controle interno na sede do CRC-AP

1º da Lei nº 8.730/93 e os arts. 1º e 2º da IN TCU nº 05/1994. De Nada mais havendo a 
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EXPEDIENTE:Dando seqüência 

da 283° (ducentésima 

A Presidente ressaltou que a mesma 

Não houve correções a serem feitas, após 

informou que não havia 

ORDEM DO DIA:A Presidente 

apreciação e aprovação 

Apreciação e aprovação do balancete do mês de 

e leitura, apreciação e aprovação da ata da Câmara de Controle 

Presidente de Controle Interno do CRCAP, Contador 

quinquagésima quarta) 

Interno do CRC/AP, sob a presidência do 

Contador Alberto dos Santos 

Foi analisado o seguinte processo: 

balancete do mês de fevereiro/2020, que 

oitenta e oito mil, oitocentos 

correntes no valor de R$ 

etenta e cinco reais e oitenta e seis 

vinte e cinco mil trezentos 

ortaria RFB/PGN nº 555, de 23 

tos relativo Receita Federal e Dívida 

assim todas se encontram 

no prazo de validade.Quanto ao movimento financeiro será analisado em momento 

câmara de controle interno no 

alguns itens a serem pontuados serão incluídos em ata 

assim que essa situação de isolamento passar.  Solicitamos aos conselheiros 

efetivos e suplentes que não entregaram suas declarações do ano de 2019/2020 que 

AP, de acordo com art. 

1º da Lei nº 8.730/93 e os arts. 1º e 2º da IN TCU nº 05/1994. De Nada mais havendo a 
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tratar deu por encerrada a reunião às85 

de abril de dois mil e vinte86 

Araujo da Silva ressaltou que em razão da pandemia, a qual levou ao fechamento de 87 

todas as atividades no Estado, o CRC terá problemas  financeiros para 88 

suas despesas, perguntou se houver a necessidade do uso do recurso do exame de 89 

suficiência para pagamento das despesas do CRC seria possível. A Presidente 90 

ressaltou que para o uso do recurso do exame de suficiência é 91 

autorização do Conselho Federal, mas ressaltou que o CRC tem a possibilidade do 92 

pedido de auxílio financeiro. 93 

Silva solicitou a Presidente para realizar um levantamento das despesas e fazer uma 94 

tomada de decisão. A Presidente ressaltou que será providenciado um estudo e se 95 

necessário enviado ofício ao CFC96 

ata da Câmara de Administra97 

Contadora Izolda de Sousa Barbosa98 

ordinária da Câmara Administrativa do CRCAP, com a 99 

contadora Izolda de Sousa Barbosa100 

da diretora executiva do CRCAP Elizete dos Santos101 

Arthur Silva do Nascimento 102 

no local em que se encontrava no momento da reunião. 103 

interesse geral. II – ORDEM DO DIA:104 

Câmara Administrativa, contadora Izolda Barbosa 105 

que a Câmara Administrativa 106 

foram distribuídas algumas demandas em comum acordo, para os mesmos 107 

desenvolverem em home Office108 

pandemia causada pelo novo coronavírus, dentre elas109 

atividades da Comissão de Gestão de Riscos, PDTI, Plano Anual de110 

Programa de Integridade. Tais atividades continuam em desenvolvimento até o111 

momento. Informamos que neste período de pandemia, agora mais do que nunca, 112 

vimos a necessidade urgente de contratação de uma empresa de monitoramento para 113 
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tratar deu por encerrada a reunião às dezessete horas e cinquenta

de abril de dois mil e vinte.Na apreciação, o Vice Presidente de Controle Interno Lielbe 

Araujo da Silva ressaltou que em razão da pandemia, a qual levou ao fechamento de 

todas as atividades no Estado, o CRC terá problemas  financeiros para 

suas despesas, perguntou se houver a necessidade do uso do recurso do exame de 

suficiência para pagamento das despesas do CRC seria possível. A Presidente 

ressaltou que para o uso do recurso do exame de suficiência é 

do Conselho Federal, mas ressaltou que o CRC tem a possibilidade do 

financeiro. o Vice Presidente de Controle Interno Lielbe Araujo da 

solicitou a Presidente para realizar um levantamento das despesas e fazer uma 

A Presidente ressaltou que será providenciado um estudo e se 

necessário enviado ofício ao CFC. Ata aprovada. Leitura, apreciação e aprovação da 

Administração do CRC/AP.A Vice-Presidente de 

Izolda de Sousa Barbosa fez a leitura da décima 

ordinária da Câmara Administrativa do CRCAP, com a presença dos Conselheiros: 

Izolda de Sousa Barbosa, Contador Lielbe Araújo da Silva

da diretora executiva do CRCAP Elizete dos Santos Lacerda. O Conselheiro Paulo 

Arthur Silva do Nascimento não pode participar em virtude da falta de sinal de internet 

no local em que se encontrava no momento da reunião. I – EXPEDIENTE:

ORDEM DO DIA:A Reunião iniciou com 

dministrativa, contadora Izolda Barbosa saudando os presentes. Informou 

que a Câmara Administrativa tem a informar que em reunião com os colaboradores, 

algumas demandas em comum acordo, para os mesmos 

desenvolverem em home Office na primeira fase do isolamento social, devido a 

pandemia causada pelo novo coronavírus, dentre elas estão o desenvolvimento das 

atividades da Comissão de Gestão de Riscos, PDTI, Plano Anual de

ade. Tais atividades continuam em desenvolvimento até o

momento. Informamos que neste período de pandemia, agora mais do que nunca, 

necessidade urgente de contratação de uma empresa de monitoramento para 
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cinquenta minutos do dia nove 

Na apreciação, o Vice Presidente de Controle Interno Lielbe 

Araujo da Silva ressaltou que em razão da pandemia, a qual levou ao fechamento de 

todas as atividades no Estado, o CRC terá problemas  financeiros para pagamento de 

suas despesas, perguntou se houver a necessidade do uso do recurso do exame de 

suficiência para pagamento das despesas do CRC seria possível. A Presidente 

ressaltou que para o uso do recurso do exame de suficiência é necessária uma 

do Conselho Federal, mas ressaltou que o CRC tem a possibilidade do 

o Vice Presidente de Controle Interno Lielbe Araujo da 

solicitou a Presidente para realizar um levantamento das despesas e fazer uma 

A Presidente ressaltou que será providenciado um estudo e se 

Leitura, apreciação e aprovação da 

Presidente de Administração, 

fez a leitura da décima nona ata da reunião 

presença dos Conselheiros: 

Contador Lielbe Araújo da Silva e da participação 

Lacerda. O Conselheiro Paulo 

não pode participar em virtude da falta de sinal de internet 

EXPEDIENTE: Assuntos de 

A Reunião iniciou com a Vice Presidente da 

saudando os presentes. Informou 

tem a informar que em reunião com os colaboradores, 

algumas demandas em comum acordo, para os mesmos 

primeira fase do isolamento social, devido a 

estão o desenvolvimento das 

atividades da Comissão de Gestão de Riscos, PDTI, Plano Anual de Contratação e 

ade. Tais atividades continuam em desenvolvimento até o 

momento. Informamos que neste período de pandemia, agora mais do que nunca, 

necessidade urgente de contratação de uma empresa de monitoramento para 
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fazer a segurança do prédio do CRCAP, uma ve114 

sem a movimentação de pessoas115 

fazem suas “rondas” no ent116 

conta da pandemia e da necessidade dos trabalhos em home O117 

esteve desde o dia 23/03/2020 acompanhando a parametrização do sistema118 

gerenciador da Redesim119 

junta comercial do Amapá.120 

manifestação junto ao121 

CFC/CRC’s na contribuição no Projeto de Lei nº 985 de 2020, da Deputada Federal 122 

Perpétua Almeida, que defende as reivindicações da classe contábil junto ao Governo 123 

Federal,onde a Deputada124 

01/04/2020, e foi colocado em votação pelo plenário,sobre medidas excepcionais a 125 

serem adotadas durante as situações de emergência pública,relativas ao prazo de 126 

apresentação das obrigações acessórias 127 

refere.Falou-se ainda da necessidade de contratação de um estagiário para auxiliar no128 

financeiro do CRC/AP, uma vez que esta responsabilidade na execução das demandas 129 

está com a Diretoria e está130 

Lielbe Araújo da Silva 131 

Amapá e à Prefeitura de Macapá, em nome do132 

tais solicitações em nome133 

de obrigações principais e acessórias, relativas aos tributos134 

março, abril e maio, para entrega nos meses de outubro, novembro e135 

dezembro de 2020. Já na136 

alvará por 90 dias; prorrogação do 137 

pagamento de ISSQN por 90 dias; p138 

débito municipal e de execução139 

na dívida ativa por 90 dias; s140 

por90dias;prorrogações 141 

por 90 dias;suspensões de execução fiscal judicial142 
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o prédio do CRCAP, uma vez que o mesmo fica por muito tempo 

sem a movimentação de pessoas e isso pode despertar o interesse de bandidos

fazem suas “rondas” no entorno.A conselheira Izolda de Sousa Barbosa 

conta da pandemia e da necessidade dos trabalhos em home O

desde o dia 23/03/2020 acompanhando a parametrização do sistema

gerenciador da Redesim, no passo a passo para a entrada de processo eletrônico na 

junta comercial do Amapá.A contadora Izolda de Sousa Barbosa 

ao grupo de Vice-Presidentes Administrativos do Sistema 

contribuição no Projeto de Lei nº 985 de 2020, da Deputada Federal 

defende as reivindicações da classe contábil junto ao Governo 

Federal,onde a Deputada teve seu pedido de urgência aprovado na quarta

, e foi colocado em votação pelo plenário,sobre medidas excepcionais a 

serem adotadas durante as situações de emergência pública,relativas ao prazo de 

apresentação das obrigações acessórias contábeis,fiscais e financeiras a que

se ainda da necessidade de contratação de um estagiário para auxiliar no

financeiro do CRC/AP, uma vez que esta responsabilidade na execução das demandas 

a Diretoria e está tem sobrecargas de atividades atualmente.O Conselheiro 

 falou de sua manifestação junto ao Governo do Estado do 

Amapá e à Prefeitura de Macapá, em nome do SESCAP e do CRCAP, oficiali

tais solicitações em nome da classe contábil: GEA -prorrogação dos

principais e acessórias, relativas aos tributos estaduais dos meses de 

março, abril e maio, para entrega nos meses de outubro, novembro e

dezembro de 2020. Já na PMM foi solicitado: prorrogação do pagamento da taxa de 

rorrogação do pagamento de IPTU por 90 dias; p

por 90 dias; prorrogação das validades de certidões negativa de 

débito municipal e de execução fiscal por 90 dias; suspensão de cobrança de débito

va por 90 dias; suspensão de pagamento de parcelas do REFIS Municipal 

 das licenças de funcionamento da PMM e vig

uspensões de execução fiscal judicial até perdurar a PANDEMIA do covid
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z que o mesmo fica por muito tempo 

e isso pode despertar o interesse de bandidos que 

zolda de Sousa Barbosa falou que por 

conta da pandemia e da necessidade dos trabalhos em home Office dos contadores 

desde o dia 23/03/2020 acompanhando a parametrização do sistema 

no passo a passo para a entrada de processo eletrônico na 

de Sousa Barbosa falou de sua 

Presidentes Administrativos do Sistema 

contribuição no Projeto de Lei nº 985 de 2020, da Deputada Federal 

defende as reivindicações da classe contábil junto ao Governo 

pedido de urgência aprovado na quarta-feira, 

, e foi colocado em votação pelo plenário,sobre medidas excepcionais a 

serem adotadas durante as situações de emergência pública,relativas ao prazo de 

contábeis,fiscais e financeiras a que se 

se ainda da necessidade de contratação de um estagiário para auxiliar no 

financeiro do CRC/AP, uma vez que esta responsabilidade na execução das demandas 

tividades atualmente.O Conselheiro 

manifestação junto ao Governo do Estado do 

SESCAP e do CRCAP, oficializando 

ação dos prazos de entrega 

estaduais dos meses de 

março, abril e maio, para entrega nos meses de outubro, novembro e 

foi solicitado: prorrogação do pagamento da taxa de 

pagamento de IPTU por 90 dias; prorrogação do 

rorrogação das validades de certidões negativa de 

uspensão de cobrança de débitos 

pagamento de parcelas do REFIS Municipal 

MM e vigilância sanitária 

rdurar a PANDEMIA do covid-
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19; prorrogação do pagamento de ISSQN das empresas143 

para acompanhamento da Resolução n° 152 de 18 de marçode2020, do Comitê Gestor 144 

do Simples Nacional, que prorroga o prazo para pagamento145 

âmbito do Simples Nacional; Prorr146 

Fiscais – Refis Macapá (Lei nº 2.369/2019), cuja última forma de adesão venceu 147 

em31/03/2020, readequando às condições e prazos, incl148 

ou advinda sem período posterior e os atuais149 

a Vice-Presidente Administrativa Izolda de Sousa Barbosa ressaltou que foi solicitado 150 

uma cotação para serviço de monitoramento do prédio151 

de pessoas e o local a noite ser bastante deser152 

Interno Lielbe Araujo da Silva153 

a prefeitura, o secretário de finanças ressaltou que apesar de não ter sido atendido 154 

cem porcento do que foi solicitado, houve a concessão de algumas 155 

ressaltou que o secretário 156 

prorrogado se poderá ser157 

Controle Interno Lielbe Araujo da Silva158 

estavam pedindo para intermediar com os sindica159 

seria este o momento, visto outras entidades já estarem discutindo 160 

ainda não ser prerrogativa do CRC.161 

Albert Jonatas Lima de Oliveira ressaltou que quanto162 

auditores entendem que não é o momento, talvez daqui a dois ou três meses, somente 163 

quando voltar a circulação do dinheiro. 164 

Profissional Albert Jonatas Lima de Oliveira165 

informações emitidas pelo governo 166 

Vice-Presidente de Registro Nair Mota Dias pediu a palavra e informou que havia sido 167 

convocada para uma reunião e que precisaria se retirar da web sala e informou que a 168 

Conselheira Lucélia Araujo Quaresma169 

leitura da ata da referida c170 

Presidente de Registro Nair Mota Dias.171 
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pagamento de ISSQN das empresas optantes do simples n

para acompanhamento da Resolução n° 152 de 18 de marçode2020, do Comitê Gestor 

do Simples Nacional, que prorroga o prazo para pagamento dos

âmbito do Simples Nacional; Prorrogação do Programa de Parcelamento  

Refis Macapá (Lei nº 2.369/2019), cuja última forma de adesão venceu 

, readequando às condições e prazos, incluindo débitos do Refis anterior 

sem período posterior e os atuais. Nada mais tendo a relatar.

Presidente Administrativa Izolda de Sousa Barbosa ressaltou que foi solicitado 

uma cotação para serviço de monitoramento do prédio, visto o mesmo está sem fluxo 

de pessoas e o local a noite ser bastante deserto. O Vice Presidente de Controle 

Interno Lielbe Araujo da Silva ressaltou que quanto ao pedido do SESCAP/AP e o CRC 

a prefeitura, o secretário de finanças ressaltou que apesar de não ter sido atendido 

cem porcento do que foi solicitado, houve a concessão de algumas 

ressaltou que o secretário informou que caso o período de isolamento social seja 

prorrogado se poderá ser realizado uma nova solicitação. O

Controle Interno Lielbe Araujo da Silva ressaltou que observou que alguns profissionais 

do para intermediar com os sindicatos, mas no seu entendimento não

, visto outras entidades já estarem discutindo 

não ser prerrogativa do CRC.O Vice-Presidente de Desenvolvimento 

de Oliveira ressaltou que quanto ao REFIZ Estadual

auditores entendem que não é o momento, talvez daqui a dois ou três meses, somente 

a circulação do dinheiro. O Vice-Presidente de Desenvolvimento 

Profissional Albert Jonatas Lima de Oliveira ressaltou que o importan

emitidas pelo governo Federal, Estadual e Municipal 

Presidente de Registro Nair Mota Dias pediu a palavra e informou que havia sido 

convocada para uma reunião e que precisaria se retirar da web sala e informou que a 

Araujo Quaresma, membro da Câmara de Registro, 

referida câmara. A Presidente agradeceu a participação da Vice

Presidente de Registro Nair Mota Dias. Às dezesseis horas e trinta e sete minutos a 
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ptantes do simples nacional, 

para acompanhamento da Resolução n° 152 de 18 de marçode2020, do Comitê Gestor 

dos tributos federais no 

ograma de Parcelamento  de Débitos 

Refis Macapá (Lei nº 2.369/2019), cuja última forma de adesão venceu 

uindo débitos do Refis anterior 

Nada mais tendo a relatar.Na apreciação 

Presidente Administrativa Izolda de Sousa Barbosa ressaltou que foi solicitado 

, visto o mesmo está sem fluxo 

Vice Presidente de Controle 

ressaltou que quanto ao pedido do SESCAP/AP e o CRC 

a prefeitura, o secretário de finanças ressaltou que apesar de não ter sido atendido 

cem porcento do que foi solicitado, houve a concessão de algumas solicitações e 

e caso o período de isolamento social seja 

ção. O Vice Presidente de 

ressaltou que observou que alguns profissionais 

no seu entendimento não 

, visto outras entidades já estarem discutindo com os sindicatos e 

Presidente de Desenvolvimento Profissional 

ao REFIZ Estadual, alguns 

auditores entendem que não é o momento, talvez daqui a dois ou três meses, somente 

Presidente de Desenvolvimento 

ressaltou que o importante e mapear as 

unicipal e suas publicações.A 

Presidente de Registro Nair Mota Dias pediu a palavra e informou que havia sido 

convocada para uma reunião e que precisaria se retirar da web sala e informou que a 

, membro da Câmara de Registro, iria fazer a 

agradeceu a participação da Vice-

Às dezesseis horas e trinta e sete minutos a 
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Vice-Presidente de Registro Nair Mota Dias172 

Aprovada.Leitura, apreciação e aprovação da ata da Câmara de 173 

CRC/AP. O Vice-Presidente de 174 

Santos Tavares, informou que não haveria leitura da ata da Câmara de Fiscalização175 

Presidente sugeriu uma reunião 176 

membros da Câmara de Fiscalização177 

CRCAP responsável pelo setor da fiscalização, 178 

mil e vinte, as dez horas, na sede do CRCAP.179 

aprovação da ata da Câmara180 

de Fiscalização e Ética e Disciplina, Contador 181 

que não havia processos a rela182 

Disciplina. Leitura, apreciação e aprovação da ata da Câmara de Registro do 183 

CRC/AP.A Conselheira Lucélia Araújo Quaresma, membro da Câmara de Registro,  fez 184 

a leitura da ata da 272ª (ducentésima 185 

Câmara de Registro, que foi presidida pela Contadora Nair Mota Dias186 

participações dos Conselheiros: Contadora Lucélia Araújo Quaresma e  do 187 

Técnico em Contabilidade Paulo Arthur Silva do188 

julgados 08 (oito) processos: RITOS SU189 

(Nome) – PF: 01 (um); Registro Definitivo Originário 190 

de Registro Profissional: 01 (um). RITO ORDINÁRIO APROVADO191 

Profissional: 04 (quatro). Nada mais havendo a tratar, esgotou192 

horas e dez minutos do dia 193 

apreciação e aprovação da ata da Câmara de Desenvolvimento Profissi194 

Vice-Presidente de Desenvolvimento Profissional, 195 

a leitura da Centésima196 

Desenvolvimento Profissional do Conselho Regional de 197 

presidência do Contador 198 

Contadora Izolda de Sousa Barbosa199 

Almeida Júnior. Justificaram ausência: Conselheiro Efeti200 
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Presidente de Registro Nair Mota Dias se retirou da web sala de reunião

a, apreciação e aprovação da ata da Câmara de 

Presidente de Fiscalização e Ética e Disciplina, Contador Alberto dos 

Santos Tavares, informou que não haveria leitura da ata da Câmara de Fiscalização

sugeriu uma reunião com a participação do Vice-Presidente, Conselheiros 

mbros da Câmara de Fiscalização, Presidente, Diretoria Executiva e funcionária do 

CRCAP responsável pelo setor da fiscalização, para o dia dezesseis de abril de dois 

dez horas, na sede do CRCAP. Ata Aprovada. 

aprovação da ata da Câmara de Ética e Disciplina do CRC/AP.

de Fiscalização e Ética e Disciplina, Contador Alberto dos Santos Tavares

havia processos a relatar e não aconteceu a reunião 

itura, apreciação e aprovação da ata da Câmara de Registro do 

A Conselheira Lucélia Araújo Quaresma, membro da Câmara de Registro,  fez 

ª (ducentésima septuagésima segunda) Reunião Ordinária da 

Câmara de Registro, que foi presidida pela Contadora Nair Mota Dias

participações dos Conselheiros: Contadora Lucélia Araújo Quaresma e  do 

Técnico em Contabilidade Paulo Arthur Silva do Nascimento. I 

) processos: RITOS SUMÁRIOS APROVADOS: 

Registro Definitivo Originário – PF: 02 (dois); Restabelecimento 

de Registro Profissional: 01 (um). RITO ORDINÁRIO APROVADO

). Nada mais havendo a tratar, esgotou

minutos do dia treze de abril de dois mil e vinte. Ata

apreciação e aprovação da ata da Câmara de Desenvolvimento Profissi

Presidente de Desenvolvimento Profissional, Albert Jonatas Lima de Oliveira

Centésima trigésima Sétima Reunião Ordinária da Câmara de 

Desenvolvimento Profissional do Conselho Regional de Contabilidade do Amapá, sob a 

Contador Albert Jonatas Lima de Oliveira, presente a conselheira efetiva 

zolda de Sousa Barbosa.Conselheiro Suplente: Contador

Justificaram ausência: Conselheiro Efetivo: Conselheiro
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se retirou da web sala de reunião.Ata 

a, apreciação e aprovação da ata da Câmara de Fiscalização do 

Fiscalização e Ética e Disciplina, Contador Alberto dos 

Santos Tavares, informou que não haveria leitura da ata da Câmara de Fiscalização. A 

Presidente, Conselheiros 

, Presidente, Diretoria Executiva e funcionária do 

o dia dezesseis de abril de dois 

. Leitura, apreciação e 

de Ética e Disciplina do CRC/AP. O Vice-Presidente 

Alberto dos Santos Tavares informou 

aconteceu a reunião da Câmara de Ética e 

itura, apreciação e aprovação da ata da Câmara de Registro do 

A Conselheira Lucélia Araújo Quaresma, membro da Câmara de Registro,  fez 

) Reunião Ordinária da 

Câmara de Registro, que foi presidida pela Contadora Nair Mota Dias e contou com a 

participações dos Conselheiros: Contadora Lucélia Araújo Quaresma e  do Conselheiro 

I – TRIBUNAL: Foram 

MÁRIOS APROVADOS: Alteração de Registro 

PF: 02 (dois); Restabelecimento 

de Registro Profissional: 01 (um). RITO ORDINÁRIO APROVADOS: Baixa de Registro 

). Nada mais havendo a tratar, esgotou-se a pauta às doze 

Ata Aprovada. Leitura, 

apreciação e aprovação da ata da Câmara de Desenvolvimento Profissional. O 

Albert Jonatas Lima de Oliveira, fez 

Reunião Ordinária da Câmara de 

Contabilidade do Amapá, sob a 

, presente a conselheira efetiva 

Contador Ademir Santos de 

vo: Conselheiro Emílio Sérgio 
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Oliveira dos Santos. Conselheiros 201 

e o Contador Moisés Silva Campos202 

iniciou a reunião ordinária 203 

assinado o livro de presença.204 

Presidente colocou a homologação a ata da 136° (centésima205 

ordinária da Câmara de Desenvolvimento Profissional206 

ORDEM DO DIA:O Vice207 

funcionária Gisleangela Santos Silva para leitura da pauta. A funcionária Gisleangela 208 

Santos Silva, cumprimentou aos presentes e fez a leitura da209 

foi encaminhada junto ao edital de convocação, os quais seriam: e210 

nos meses fevereiro e março/2020 e prestação de contas; 211 

em razão do COVID-19; programação do mês de abril/2020; credenciamento dos 212 

cursos/palestras/eventos para pontuar; 213 

trabalho, caso haja, e processos. A funcionária informou que foi recepcionado na 214 

Câmara de Desenvolvimento Profissional 215 

sobre a Campanha do Profissional 216 

concederá apoio financeiro, de até R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), 217 

aos Conselhos Regionais de Contabilidade (CRCs) que promoverem, nos meios de 218 

comunicação estadual, a citada campanha. O 219 

contratações para realização da campanha seguirão conforme orientação do CFC e 220 

legislação de contratação do Regional, ressaltou que está no aguardo das propostas, 221 

pois solicitou proposta de três empresas.222 

aprovação sobre os seguintes assuntos:223 

realizados nos meses fevereiro e março/2020, prestação de contas, bem como, 224 

cancelamento dos eventos em razão do COVID225 

fevereiro e março aconteceram os eventos: Curso: Básico de Imposto de Renda 226 

Pessoa Física e Processo Administrativo Fiscal, ocorrido no período de 17 a 21 de 227 

fevereiro de 2020, no auditório do CRCAP, tendo como instrutor Francys da Silva 228 

Campos;Palestra Empreendedorismo Feminino, evento em homenagem ao Dia 229 
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Conselheiros Suplentes: Contadora Angela Dias Alves Valadares 

Moisés Silva Campos.O Vice-Presidente de Desenvolvimento Profissional

iniciou a reunião ordinária saudando os presentes, informou que posteriormente será 

assinado o livro de presença.I – EXPEDIENTE:Dando sequência à reunião, o

Presidente colocou a homologação a ata da 136° (centésima trigésima

ordinária da Câmara de Desenvolvimento Profissional do CRCAP. Ata homol

Vice-Presidente de Desenvolvimento Profissional

funcionária Gisleangela Santos Silva para leitura da pauta. A funcionária Gisleangela 

Santos Silva, cumprimentou aos presentes e fez a leitura da pauta 

oi encaminhada junto ao edital de convocação, os quais seriam: e

nos meses fevereiro e março/2020 e prestação de contas; cancelamento dos eventos 

19; programação do mês de abril/2020; credenciamento dos 

ventos para pontuar; apresentação do parecer das comissões de 

trabalho, caso haja, e processos. A funcionária informou que foi recepcionado na 

Câmara de Desenvolvimento Profissional Ofício-Circular n.º 176/2020 CFC

sobre a Campanha do Profissional da Contabilidade, o qual informa que 

apoio financeiro, de até R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), 

Regionais de Contabilidade (CRCs) que promoverem, nos meios de 

estadual, a citada campanha. O Vice-Presidente ressaltou que as 

contratações para realização da campanha seguirão conforme orientação do CFC e 

legislação de contratação do Regional, ressaltou que está no aguardo das propostas, 

pois solicitou proposta de três empresas. Posteriormente, foi colocado a apreciação e 

aprovação sobre os seguintes assuntos: Educação Profissional Continuada

realizados nos meses fevereiro e março/2020, prestação de contas, bem como, 

cancelamento dos eventos em razão do COVID-19.  Foi informado que nos mese

fevereiro e março aconteceram os eventos: Curso: Básico de Imposto de Renda 

Pessoa Física e Processo Administrativo Fiscal, ocorrido no período de 17 a 21 de 

fevereiro de 2020, no auditório do CRCAP, tendo como instrutor Francys da Silva 

ra Empreendedorismo Feminino, evento em homenagem ao Dia 
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Angela Dias Alves Valadares 

Presidente de Desenvolvimento Profissional 

que posteriormente será 

Dando sequência à reunião, o Vice-

trigésima sexta) reunião 

do CRCAP. Ata homologada. II – 

de Desenvolvimento Profissional passou a 

funcionária Gisleangela Santos Silva para leitura da pauta. A funcionária Gisleangela 

pauta da reunião, a qual 

oi encaminhada junto ao edital de convocação, os quais seriam: eventos realizados 

ancelamento dos eventos 

19; programação do mês de abril/2020; credenciamento dos 

apresentação do parecer das comissões de 

trabalho, caso haja, e processos. A funcionária informou que foi recepcionado na 

Circular n.º 176/2020 CFC-Direx – 

o qual informa que o CFC 

apoio financeiro, de até R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), 

Regionais de Contabilidade (CRCs) que promoverem, nos meios de 

Presidente ressaltou que as 

contratações para realização da campanha seguirão conforme orientação do CFC e 

legislação de contratação do Regional, ressaltou que está no aguardo das propostas, 

i colocado a apreciação e 

Educação Profissional Continuada. Eventos 

realizados nos meses fevereiro e março/2020, prestação de contas, bem como, 

Foi informado que nos meses de 

fevereiro e março aconteceram os eventos: Curso: Básico de Imposto de Renda 

Pessoa Física e Processo Administrativo Fiscal, ocorrido no período de 17 a 21 de 

fevereiro de 2020, no auditório do CRCAP, tendo como instrutor Francys da Silva 

ra Empreendedorismo Feminino, evento em homenagem ao Dia 
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Internacional da Mulher, em especial a Mulher Contabilista, ocorrido no dia 06 de 230 

março de 2020, no auditório do CRCAP, tendo como palestrante Nelma Regina Setubal 231 

de Queiroz  e a Palestra IRPF 2020 232 

Receita Federal do Brasil no Estado do Amapá, ocorrida no dia 17 de março de 2020, 233 

no auditório do CRCAP, tendo como instrutor o Auditor da Receita Federal Rhenee 234 

Bezerra de Oliveira. Foi apresentado e dispo235 

gastos com os eventos, onde com o Curso Básico de Imposto de Renda Pessoa Física 236 

e Processo Administrativo Fiscal, teve a despesa com pagamento dos Honorários 237 

(Resolução CRC/AP nº 202/2015), no valor de R$ 1.600,00238 

correspondente a 20h,  projeto 3014, tendo 31 (trinta e um) participantes, sendo 21 239 

(vinte e um) profissionais da contabilidade;  Palestra Empreendedorismo Feminino, 240 

teve a despesa com pagamento dos Honorários (Resolução CRC/A241 

valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), correspondente como Palestra 242 

temática; ambientação/ornamentação, no valor de 1.500,00 ( um mil e quinhentos 243 

reais) e Foto, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais),  projeto 3014, tendo 40 244 

(quarenta) participantes, sendo 31 (trinta e um) profissionais da contabilidade. Foi 245 

informado que para finalizar a programação do mês de março, aconteceria a palestra 246 

prestação de contas para entes públicos, onde a câmara estava no aguardo da 247 

confirmação do instrutor e o VII Fórum da Mulher Contabilista, que aconteceria 248 

juntamente com a Posse da Diretoria, biênio 2020/2021, e posse dos Conselheiros de 249 

1/3, mandato 2020/2023, no dia 27 de março de 2020, entretanto, considerando a 250 

pandemia do COVID-19 o CRCAP 251 

mulher Contabilista,que aconteceria no dia 23 de março de 2020. A Presidência do 252 

CRCAP publicou a Portaria CRCAP nº 012/2020, a qual trata sobre medidas de 253 

combate e prevenção ao contágio do coronavírus, ond254 

suspensas no período de 20 de março à 05 de abril de 2020, podendo ser prorrogado, 255 

todos atos presenciais, tais como reuniões regimentais, de grupos de trabalho e 256 

estudos, comissões, bem como os cursos e eventos, que serão remarca257 

oportunamente. O Vice-Presidente solicitou colocar o comunicado nas redes sociais do 258 
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Internacional da Mulher, em especial a Mulher Contabilista, ocorrido no dia 06 de 

março de 2020, no auditório do CRCAP, tendo como palestrante Nelma Regina Setubal 

de Queiroz  e a Palestra IRPF 2020 – Aspectos Gerais e Novidades, em parceria com a 

Receita Federal do Brasil no Estado do Amapá, ocorrida no dia 17 de março de 2020, 

no auditório do CRCAP, tendo como instrutor o Auditor da Receita Federal Rhenee 

Bezerra de Oliveira. Foi apresentado e disponibilizado aos Conselheiros a planilha de 

gastos com os eventos, onde com o Curso Básico de Imposto de Renda Pessoa Física 

e Processo Administrativo Fiscal, teve a despesa com pagamento dos Honorários 

(Resolução CRC/AP nº 202/2015), no valor de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), 

correspondente a 20h,  projeto 3014, tendo 31 (trinta e um) participantes, sendo 21 

(vinte e um) profissionais da contabilidade;  Palestra Empreendedorismo Feminino, 

teve a despesa com pagamento dos Honorários (Resolução CRC/A

valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), correspondente como Palestra 

temática; ambientação/ornamentação, no valor de 1.500,00 ( um mil e quinhentos 

reais) e Foto, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais),  projeto 3014, tendo 40 

uarenta) participantes, sendo 31 (trinta e um) profissionais da contabilidade. Foi 

informado que para finalizar a programação do mês de março, aconteceria a palestra 

prestação de contas para entes públicos, onde a câmara estava no aguardo da 

instrutor e o VII Fórum da Mulher Contabilista, que aconteceria 

juntamente com a Posse da Diretoria, biênio 2020/2021, e posse dos Conselheiros de 

1/3, mandato 2020/2023, no dia 27 de março de 2020, entretanto, considerando a 

19 o CRCAP publicou um comunicado cancelando o VII Fórum da 

mulher Contabilista,que aconteceria no dia 23 de março de 2020. A Presidência do 

CRCAP publicou a Portaria CRCAP nº 012/2020, a qual trata sobre medidas de 

combate e prevenção ao contágio do coronavírus, onde determinou que ficariam 

suspensas no período de 20 de março à 05 de abril de 2020, podendo ser prorrogado, 

todos atos presenciais, tais como reuniões regimentais, de grupos de trabalho e 

estudos, comissões, bem como os cursos e eventos, que serão remarca

Presidente solicitou colocar o comunicado nas redes sociais do 
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Internacional da Mulher, em especial a Mulher Contabilista, ocorrido no dia 06 de 

março de 2020, no auditório do CRCAP, tendo como palestrante Nelma Regina Setubal 

Aspectos Gerais e Novidades, em parceria com a 

Receita Federal do Brasil no Estado do Amapá, ocorrida no dia 17 de março de 2020, 

no auditório do CRCAP, tendo como instrutor o Auditor da Receita Federal Rhenee 

nibilizado aos Conselheiros a planilha de 

gastos com os eventos, onde com o Curso Básico de Imposto de Renda Pessoa Física 

e Processo Administrativo Fiscal, teve a despesa com pagamento dos Honorários 

(um mil e seiscentos reais), 

correspondente a 20h,  projeto 3014, tendo 31 (trinta e um) participantes, sendo 21 

(vinte e um) profissionais da contabilidade;  Palestra Empreendedorismo Feminino, 

teve a despesa com pagamento dos Honorários (Resolução CRC/AP nº 202/2015), no 

valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), correspondente como Palestra 

temática; ambientação/ornamentação, no valor de 1.500,00 ( um mil e quinhentos 

reais) e Foto, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais),  projeto 3014, tendo 40 

uarenta) participantes, sendo 31 (trinta e um) profissionais da contabilidade. Foi 

informado que para finalizar a programação do mês de março, aconteceria a palestra 

prestação de contas para entes públicos, onde a câmara estava no aguardo da 

instrutor e o VII Fórum da Mulher Contabilista, que aconteceria 

juntamente com a Posse da Diretoria, biênio 2020/2021, e posse dos Conselheiros de 

1/3, mandato 2020/2023, no dia 27 de março de 2020, entretanto, considerando a 

publicou um comunicado cancelando o VII Fórum da 

mulher Contabilista,que aconteceria no dia 23 de março de 2020. A Presidência do 

CRCAP publicou a Portaria CRCAP nº 012/2020, a qual trata sobre medidas de 

e determinou que ficariam 

suspensas no período de 20 de março à 05 de abril de 2020, podendo ser prorrogado, 

todos atos presenciais, tais como reuniões regimentais, de grupos de trabalho e 

estudos, comissões, bem como os cursos e eventos, que serão remarcados 

Presidente solicitou colocar o comunicado nas redes sociais do 
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Conselho.Credenciamento dos cursos/palestras/eventos para pontuar259 

que seria pontuado o curso cálculos judiciais em liquidação de sentença, que 260 

aconteceria no período de 13 a 17 de abril de 2020, no horário de 18:30 às 22:00, 261 

entretanto a câmara só iria iniciar esse processo após a finalização dos trâmites do 262 

processo de atualização do valor da hora aula. Na oportunidade, o Vice263 

ressaltou que na reunião ocorrida no mês de fevereiro foi colocou para apreciação e 264 

aprovação a atualização do valor da hora aula, ressaltou que consta no processo o 265 

parecer do controle interno, a assessoria jurídica do CRCAP tem parecer, falta junta266 

ao processo físico e após juntada ao processo seguirá a Presidência para assinatura 267 

da Resolução.Calendário de cursos/palestras 268 

calendário de eventos para o 1º semestre de 2020, no mês de abril aconteceriam os 269 

seguintes eventos: Curso: planilha270 

data indefinida visto o ajuste com a agenda da Conselheira Angela Dias Alves 271 

Valadares, a qual irá ministra o referido curso; Curso: Cálculos Judiciais em Liquidação 272 

de sentença, que ocorreria no período de273 

ministrado pelo instrutor Francys da Silva Campos, com duração de 20h e o 10º 274 

ENCONEAP. O Vice-Presidente ressaltou que o calendário foi constituído com base na 275 

pesquisa realizada no site do CRCAP, solicitou ap276 

palestrantes do CRCAP, para que o Regional possa atender as diversas áreas que o 277 

profissional da contabilidade solicita. Na oportunidade, o Conselheiro Ademir Santos de 278 

Almeida Júnior ressaltou que devido ao momento da pand279 

importante redirecionar os assuntos de capacitação  e  ofertar palestras, realizar live de 280 

como o profissional deve agir nesse momento de crise, como ele é importante e pode 281 

ajudar o empresário, fazer uma mensagem de tranquilidade e 282 

soluções, compartilhar ações de outras entidades, exemplos SEBRAE/AP. Ficou 283 

acordado que o Conselheiro Ademir Santos de Almeida Júnior iria verificar parceria 284 

com o SEBRAE/AP, Fecomércio/AP.285 

Profissional abriu 05 (cinco) processos para apreciação e aprovação, sendo 286 

03(três)processos de credenciamento de instrutor, e287 
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Credenciamento dos cursos/palestras/eventos para pontuar

que seria pontuado o curso cálculos judiciais em liquidação de sentença, que 

ia no período de 13 a 17 de abril de 2020, no horário de 18:30 às 22:00, 

entretanto a câmara só iria iniciar esse processo após a finalização dos trâmites do 

processo de atualização do valor da hora aula. Na oportunidade, o Vice

reunião ocorrida no mês de fevereiro foi colocou para apreciação e 

aprovação a atualização do valor da hora aula, ressaltou que consta no processo o 

parecer do controle interno, a assessoria jurídica do CRCAP tem parecer, falta junta

após juntada ao processo seguirá a Presidência para assinatura 

Calendário de cursos/palestras – mês de abril de 2020:

calendário de eventos para o 1º semestre de 2020, no mês de abril aconteceriam os 

seguintes eventos: Curso: planilha de formação de preço na contratação pública, com 

data indefinida visto o ajuste com a agenda da Conselheira Angela Dias Alves 

Valadares, a qual irá ministra o referido curso; Curso: Cálculos Judiciais em Liquidação 

de sentença, que ocorreria no período de 13 a 17 de abril de 2020, no turno da noite, 

ministrado pelo instrutor Francys da Silva Campos, com duração de 20h e o 10º 

Presidente ressaltou que o calendário foi constituído com base na 

pesquisa realizada no site do CRCAP, solicitou apoio na divulgação do cadastro de 

palestrantes do CRCAP, para que o Regional possa atender as diversas áreas que o 

profissional da contabilidade solicita. Na oportunidade, o Conselheiro Ademir Santos de 

Almeida Júnior ressaltou que devido ao momento da pandemia do COVID

importante redirecionar os assuntos de capacitação  e  ofertar palestras, realizar live de 

como o profissional deve agir nesse momento de crise, como ele é importante e pode 

ajudar o empresário, fazer uma mensagem de tranquilidade e 

soluções, compartilhar ações de outras entidades, exemplos SEBRAE/AP. Ficou 

acordado que o Conselheiro Ademir Santos de Almeida Júnior iria verificar parceria 

com o SEBRAE/AP, Fecomércio/AP.Processos:A Câmara de Desenvolvimento 

abriu 05 (cinco) processos para apreciação e aprovação, sendo 

03(três)processos de credenciamento de instrutor, em atenção a 
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Credenciamento dos cursos/palestras/eventos para pontuar: Foi informado 

que seria pontuado o curso cálculos judiciais em liquidação de sentença, que 

ia no período de 13 a 17 de abril de 2020, no horário de 18:30 às 22:00, 

entretanto a câmara só iria iniciar esse processo após a finalização dos trâmites do 

processo de atualização do valor da hora aula. Na oportunidade, o Vice-Presidente 

reunião ocorrida no mês de fevereiro foi colocou para apreciação e 

aprovação a atualização do valor da hora aula, ressaltou que consta no processo o 

parecer do controle interno, a assessoria jurídica do CRCAP tem parecer, falta juntar 

após juntada ao processo seguirá a Presidência para assinatura 

mês de abril de 2020:Conforme 

calendário de eventos para o 1º semestre de 2020, no mês de abril aconteceriam os 

de formação de preço na contratação pública, com 

data indefinida visto o ajuste com a agenda da Conselheira Angela Dias Alves 

Valadares, a qual irá ministra o referido curso; Curso: Cálculos Judiciais em Liquidação 

13 a 17 de abril de 2020, no turno da noite, 

ministrado pelo instrutor Francys da Silva Campos, com duração de 20h e o 10º 

Presidente ressaltou que o calendário foi constituído com base na 

oio na divulgação do cadastro de 

palestrantes do CRCAP, para que o Regional possa atender as diversas áreas que o 

profissional da contabilidade solicita. Na oportunidade, o Conselheiro Ademir Santos de 

emia do COVID-19 seria 

importante redirecionar os assuntos de capacitação  e  ofertar palestras, realizar live de 

como o profissional deve agir nesse momento de crise, como ele é importante e pode 

ajudar o empresário, fazer uma mensagem de tranquilidade e apresentação de 

soluções, compartilhar ações de outras entidades, exemplos SEBRAE/AP. Ficou 

acordado que o Conselheiro Ademir Santos de Almeida Júnior iria verificar parceria 

A Câmara de Desenvolvimento 

abriu 05 (cinco) processos para apreciação e aprovação, sendo 

m atenção a Resolução CRCAP nº 
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202/2015, que trata do credenciamento de instrutores e 02 (dois) processos288 

administrativo da Câmara de Desenvol289 

Processos de credenciamento de instrutor, e290 

202/2015:Processo nº 2020/000002Desenvolvimento Profissional 291 

Instrutor – Álvaro Antônio de Moraes Alves292 

credenciamento de instrutor 293 

Conselheira Angela Dias Alves Valadares para relatar. A Conselheira294 

Alves Valadares colocou a apreciação e aprovação o parecer do processo295 

2020/000002 Desenvolvimento Profissional296 

Desenvolvimento Profissional do CRC/AP e segue ao Plenário do CRC/AP para 297 

homologação. Processo nº 2020/000005 Desenvolvimento Profissional 298 

Credenciamento de Instrutor 299 

análise de credenciamento de instrutor 300 

distribuído a Conselheira Angela Dias Alves Valadares para relatar. A Conselheira 301 

Angela Dias Alves Valadares colocou a apreciação 302 

nº 2020/000005 Desenvolvimento Profissional303 

Desenvolvimento Profissional do CRC/AP e segue ao Plenário do CRC/AP para 304 

homologação.Processo nº 2020/000006 Desenvolvimento Profissional 305 

Credenciamento de Instrutor 306 

análise de credenciamento de instrutor 307 

distribuído a Conselheira Angela Dias Alves Valadares para relatar. A Conselheira 308 

Angela Dias Alves Valadares colocou a apreciação e aprovação o parecer do processo 309 

nº 2020/000006 Desenvolvimento Profissional310 

Desenvolvimento Profissional do CRC/AP e segue ao Plenário do CRC/AP para 311 

homologação. Processos adminis312 

de abertura de eventos: processo nº 002/2020/DESENPROF/CRCAP, projeto de 313 

Educação Continuada, Palestra: Empreendedorismo Feminino, projeto3014, realizador: 314 

Comissão Regional da Mulher Contabilista.315 

Educação Continuada, VII Fórum da Mulher Contabilista, projeto3013, realizador: 316 
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202/2015, que trata do credenciamento de instrutores e 02 (dois) processos

administrativo da Câmara de Desenvolvimento Profissional de abertura de eventos. 

Processos de credenciamento de instrutor, em atenção a Resolução CRCAP nº 

Processo nº 2020/000002Desenvolvimento Profissional 

Álvaro Antônio de Moraes Alves. O Processo para análise de 

credenciamento de instrutor – Álvaro Antônio de Moraes Alves

Angela Dias Alves Valadares para relatar. A Conselheira

Alves Valadares colocou a apreciação e aprovação o parecer do processo

2020/000002 Desenvolvimento Profissional, o qual foi aprovado pela Câmara de 

Desenvolvimento Profissional do CRC/AP e segue ao Plenário do CRC/AP para 

Processo nº 2020/000005 Desenvolvimento Profissional 

Credenciamento de Instrutor – Leila Márcia Souza de Lima Elias. 

análise de credenciamento de instrutor – Leila Márcia Souza de Lima Elias

distribuído a Conselheira Angela Dias Alves Valadares para relatar. A Conselheira 

Angela Dias Alves Valadares colocou a apreciação e aprovação o parecer do processo 

2020/000005 Desenvolvimento Profissional, o qual foi aprovado pela Câmara de 

Desenvolvimento Profissional do CRC/AP e segue ao Plenário do CRC/AP para 

Processo nº 2020/000006 Desenvolvimento Profissional 

redenciamento de Instrutor – Cristiane Figueiredo Pereira Coelho

análise de credenciamento de instrutor – Cristiane Figueiredo Pereira Coelho foi 

distribuído a Conselheira Angela Dias Alves Valadares para relatar. A Conselheira 

Alves Valadares colocou a apreciação e aprovação o parecer do processo 

2020/000006 Desenvolvimento Profissional, o qual foi aprovado pela Câmara de 

Desenvolvimento Profissional do CRC/AP e segue ao Plenário do CRC/AP para 

homologação. Processos administrativos da Câmara de Desenvolvimento Profissional 

de abertura de eventos: processo nº 002/2020/DESENPROF/CRCAP, projeto de 

Educação Continuada, Palestra: Empreendedorismo Feminino, projeto3014, realizador: 

Comissão Regional da Mulher Contabilista.Processo nº 2020

Educação Continuada, VII Fórum da Mulher Contabilista, projeto3013, realizador: 
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202/2015, que trata do credenciamento de instrutores e 02 (dois) processos 

vimento Profissional de abertura de eventos. 

Resolução CRCAP nº 

Processo nº 2020/000002Desenvolvimento Profissional – Credenciamento de 

O Processo para análise de 

Álvaro Antônio de Moraes Alves foi distribuído a 

Angela Dias Alves Valadares para relatar. A Conselheira Angela Dias 

Alves Valadares colocou a apreciação e aprovação o parecer do processo nº 

, o qual foi aprovado pela Câmara de 

Desenvolvimento Profissional do CRC/AP e segue ao Plenário do CRC/AP para 

Processo nº 2020/000005 Desenvolvimento Profissional – 

la Márcia Souza de Lima Elias. O Processo para 

Leila Márcia Souza de Lima Elias foi 

distribuído a Conselheira Angela Dias Alves Valadares para relatar. A Conselheira 

e aprovação o parecer do processo 

, o qual foi aprovado pela Câmara de 

Desenvolvimento Profissional do CRC/AP e segue ao Plenário do CRC/AP para 

Processo nº 2020/000006 Desenvolvimento Profissional – 

Cristiane Figueiredo Pereira Coelho. O Processo para 

Cristiane Figueiredo Pereira Coelho foi 

distribuído a Conselheira Angela Dias Alves Valadares para relatar. A Conselheira 

Alves Valadares colocou a apreciação e aprovação o parecer do processo 

, o qual foi aprovado pela Câmara de 

Desenvolvimento Profissional do CRC/AP e segue ao Plenário do CRC/AP para 

trativos da Câmara de Desenvolvimento Profissional 

de abertura de eventos: processo nº 002/2020/DESENPROF/CRCAP, projeto de 

Educação Continuada, Palestra: Empreendedorismo Feminino, projeto3014, realizador: 

nº 2020-000001, projeto de 

Educação Continuada, VII Fórum da Mulher Contabilista, projeto3013, realizador: 
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Comissão Regional da Mulher Contabilista.Não foi colocado a apreciação o parecer da 317 

análise das justificativas de não cumprimento de pontuação do pr318 

profissional continuada 319 

Francys da Silva Campos, bem como  Prestação de Contas de Docência 320 

Sobrinho de Lucena visto não ter sido possível321 

reunião.Não foi também colocado para a apreciação o parecer da comissão de revisão 322 

das resoluções da área de Desenvolvimento Profissional, visto não ter sido possível a 323 

participação do relator.III 324 

importante a divulgação das ações adotadas pelo325 

19, como: mensagem conscientização, compartilhar informações emitidas por outras 326 

entidades, realizar vídeos EAD, cartilhas de orientações, mudanças nesse período. O 327 

Vice-Presidente ressaltou que as parcerias nesse momento são importantes328 

estará solicitando os post à fecomércio/AP e ressaltou que a receita 329 

fazendo o lançamento de ações diante desse período de coronavirus.330 

LIVRE: O Vice-Presidente331 

houve manifestações.Nada mais havendo a tratar, 332 

encerrada a reunião aos onze e quarenta e quatro minutos333 

de o de dois mil e vinte334 

certificado aos instrutores/palestrantes parceiros, que estão de forma gratuita 335 

prestando um serviço na atualização do profiss336 

que o CRCRJ tem sido um grande parce337 

mudança na legislação, coloca a logo do CRCAP e envia para colocarmos no site e 338 

demais redes sociais do Conselho339 

Profissional da Contabilidade que houve algumas a340 

spot para divulgação, visto as outras peças já 341 

somente após o envio do spot será realizada 342 

que já está articulando parceria em 343 

demais conselheiros. A Presidente convidou os Conselheiros para produção de 344 

matérias para que o Vice345 
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Comissão Regional da Mulher Contabilista.Não foi colocado a apreciação o parecer da 

análise das justificativas de não cumprimento de pontuação do pr

profissional continuada – exercício 2018 dos profissionais Moises Silva Campos e 

Francys da Silva Campos, bem como  Prestação de Contas de Docência 

Sobrinho de Lucena visto não ter sido possível a participação dos relatores n

reunião.Não foi também colocado para a apreciação o parecer da comissão de revisão 

luções da área de Desenvolvimento Profissional, visto não ter sido possível a 

III – INTERESSE GERAL:O Vice-Presidente ressaltou que seria 

mportante a divulgação das ações adotadas pelo CRC diante da pandemia

19, como: mensagem conscientização, compartilhar informações emitidas por outras 

entidades, realizar vídeos EAD, cartilhas de orientações, mudanças nesse período. O 

nte ressaltou que as parcerias nesse momento são importantes

estará solicitando os post à fecomércio/AP e ressaltou que a receita 

fazendo o lançamento de ações diante desse período de coronavirus.

Presidente disponibilizou a palavra para manifestação, porém não 

manifestações.Nada mais havendo a tratar, o Vice

encerrada a reunião aos onze e quarenta e quatro minutos do dia vinte e 

o de dois mil e vinte. Na apreciação, a Presidente solicitou que fosse emitido 

certificado aos instrutores/palestrantes parceiros, que estão de forma gratuita 

prestando um serviço na atualização do profissional. A Presidente

que o CRCRJ tem sido um grande parceiro, que sempre que pública informações sobre 

legislação, coloca a logo do CRCAP e envia para colocarmos no site e 

demais redes sociais do Conselho. A Presidente informou em relação a Campanha do 

da Contabilidade que houve algumas alterações e que

spot para divulgação, visto as outras peças já terem sido encaminhado, 

somente após o envio do spot será realizada as publicações da campanha

articulando parceria em rádio para veiculação do spot

demais conselheiros. A Presidente convidou os Conselheiros para produção de 

matérias para que o Vice-Presidente de Desenvolvimento Profissional
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Comissão Regional da Mulher Contabilista.Não foi colocado a apreciação o parecer da 

análise das justificativas de não cumprimento de pontuação do programa de educação 

exercício 2018 dos profissionais Moises Silva Campos e 

Francys da Silva Campos, bem como  Prestação de Contas de Docência – Elismagno 

a participação dos relatores na 

reunião.Não foi também colocado para a apreciação o parecer da comissão de revisão 

luções da área de Desenvolvimento Profissional, visto não ter sido possível a 

Presidente ressaltou que seria 

CRC diante da pandemia do COVID-

19, como: mensagem conscientização, compartilhar informações emitidas por outras 

entidades, realizar vídeos EAD, cartilhas de orientações, mudanças nesse período. O 

nte ressaltou que as parcerias nesse momento são importantes, por isso 

estará solicitando os post à fecomércio/AP e ressaltou que a receita estadual estará 

fazendo o lançamento de ações diante desse período de coronavirus.IV – PALAVRA 

disponibilizou a palavra para manifestação, porém não 

Vice-Presidente declarou 

do dia vinte e três de março 

Na apreciação, a Presidente solicitou que fosse emitido 

certificado aos instrutores/palestrantes parceiros, que estão de forma gratuita 

onal. A Presidente ressaltou também 

blica informações sobre 

legislação, coloca a logo do CRCAP e envia para colocarmos no site e 

em relação a Campanha do 

que está no aguardo do 

encaminhado, entretanto 

da campanha, ressaltou 

do spot e solicitou ajuda dos 

demais conselheiros. A Presidente convidou os Conselheiros para produção de 

de Desenvolvimento Profissional faça um vídeo 
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para publicar no site e demais redes sociais do CRCAP.346 

INTERESSE GERAL:A Presidente ressaltou que 347 

home office, mas há dificuldade como a  instabilidade na internet, que 348 

Estado, alguns funcionários estão trabalhando com equipamentos próprios349 

que as comissões da Mulher Contabilista, CRCJovem e Voluntariado da Classe 350 

Contábil estarão realizando uma campanha de doação de sangue, com a finalidade de 351 

ajudar o HEMOAP nesse momento onde as bolsas de sangue estão baixas e solicitou 352 

aos participantes da reunião apoio na divulgação e convidou para fazer doações, 353 

aqueles que são doador354 

disponibilizou a palavra, mas não houve manifestação355 

Presidente declarou encerrada a reuniã356 

qual eu, Gisleangela Santos Silva357 

lida e aprovada será assinada por mim, 358 

presentes. 359 

360 

 
 

Tanúbia Neuza de Oliveira Barbosa
   Presidente do CRCAP

 
 

 
 

Lielbe Araújo da Silva
Vice-Presidente de Controle Interno
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para publicar no site e demais redes sociais do CRCAP.

A Presidente ressaltou que o Conselho está trabalhando em 

home office, mas há dificuldade como a  instabilidade na internet, que 

funcionários estão trabalhando com equipamentos próprios

e as comissões da Mulher Contabilista, CRCJovem e Voluntariado da Classe 

estarão realizando uma campanha de doação de sangue, com a finalidade de 

ajudar o HEMOAP nesse momento onde as bolsas de sangue estão baixas e solicitou 

reunião apoio na divulgação e convidou para fazer doações, 

doadores de sangue. V – PALAVRA LIVRE

, mas não houve manifestação. Nada mais havendo a

declarou encerrada a reunião às dezessete horas e vinte e oito

Gisleangela Santos Silva, secretariei a reunião e lavrarei esta ata que após 

lida e aprovada será assinada por mim, pela Presidente 

Macapá/AP, 

Neuza de Oliveira Barbosa 
Presidente do CRCAP 

Lielbe Araújo da Silva 
Controle Interno 

 
Registro 

 
 

Izolda de Sousa Barbosa
Vice-Presidente 

 
 
 
 

Alberto dos Santos Tavares
Vice-Presidente de Fiscalização e 

                      Ética e Disciplina
 
 
 
 

Albert Jonatas Lima de Oliveira
Vice-Presidente de Desenvolvimento 
                        Profissional
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para publicar no site e demais redes sociais do CRCAP. Ata Aprovada. III - 

o Conselho está trabalhando em 

home office, mas há dificuldade como a  instabilidade na internet, que é algo normal no 

funcionários estão trabalhando com equipamentos próprios e ressaltou 

e as comissões da Mulher Contabilista, CRCJovem e Voluntariado da Classe 

estarão realizando uma campanha de doação de sangue, com a finalidade de 

ajudar o HEMOAP nesse momento onde as bolsas de sangue estão baixas e solicitou 

reunião apoio na divulgação e convidou para fazer doações, 

PALAVRA LIVRE:A Presidente 

mais havendo a tratar, a 

vinte e oito minutos, da 

, secretariei a reunião e lavrarei esta ata que após 

Presidente e pelos Conselheiros 

Macapá/AP, 13 de abril de 2020. 

Sousa Barbosa 
Presidente Administrativo 

Alberto dos Santos Tavares 
Presidente de Fiscalização e  

Ética e Disciplina 

Albert Jonatas Lima de Oliveira 
Desenvolvimento  

Profissional 
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Lucélia Araújo Quaresma
         Conselheira 
           Contadora 
 
 
 
 
Angela Dias Alves Valad
         Conselheira 
          Contadora 

 361 

 
Rua  Hami l t on S i lva ,  n°  11 80– Cent ro   

CEP:  68900-068-  Macapá-Amapá Telefone: (96) 3223-2697 / 3223
Site: www.crcap.org.br – E-mail: crcap@crcap.org.br 

 

Lucélia Araújo Quaresma Paulo Arthur da Silva Nascimento
Conselheiro

            Técnico em Contabilidade

Angela Dias Alves Valadares 

 
 
 
 
      Silvio Cesár Lima Martins
                Conselheiro
                   Contador 

 

2697 / 3223-9503 

 
 
 

Paulo Arthur da Silva Nascimento 
Conselheiro 

Técnico em Contabilidade 

Silvio Cesár Lima Martins 
o 
 


