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

 
Aos vinte e nove dias do mês 1 

minutos, por vídeo conferência2 

Ordinária do Conselho Regional de Contabilidade do Amapá, 3 

Contadora TANÚBIA NEUZA DE OLIVEIRA BARBOSA4 

efetivos:Contadora IZOLDA DE SOUSA BARBOSA, 5 

SILVA, Contador ALBERTO DOS SANTOS TAVARES, 6 

Contador ALBERT JONATAS LIMA DE OLIVEIRA7 

ARTHUR SILVA DO NASCIMENTO8 

Contador EMÍLIO SÉRGIO OLIVEI9 

Contador SÍLVIO CESAR LIMA MARTINS. 10 

DIAS ALVES VALADARES11 

cumprimentando os presentes12 

presença. Em seguida, col13 

Conselheira Suplente Contadora Angela Dias Alves Valadares. A justificativa fo14 

acatada pelos Conselheiros participa15 

reunião, a Presidente colocou 16 

quarta) reunião ordinária do CRC17 

por e-mail para correções18 

homologada. Seguindo a pauta, 19 

apreciação dos Conselheiros20 

Conselheiros que a reunião teria como pauta a21 

seguintes assuntos:Apreciação e aprovação do balancete do mês de 22 

2020 e leitura, apreciação e aprovação da ata da Câmara de Controle Interno do 23 

CRC/AP.O Vice-Presidente de Controle Interno do CRCAP, Contador24 

Silva fez a leitura da 2525 

Câmara de Controle Interno do CRC26 

da Silva, presente o conselheiro 27 
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ATA DADUCENTÉSIMAOCTAGÉSIMA QUINTA
ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE 
DO AMAPÁ, REALIZADA EM 29 DE ABRIL

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

por vídeo conferência, realizou-se a Ducentésima Octogésima

Ordinária do Conselho Regional de Contabilidade do Amapá, 

TANÚBIA NEUZA DE OLIVEIRA BARBOSA, presentes os conselheiros 

IZOLDA DE SOUSA BARBOSA, Contador 

ALBERTO DOS SANTOS TAVARES, Contadora 

ALBERT JONATAS LIMA DE OLIVEIRA, Técnico em Contabilidade 

THUR SILVA DO NASCIMENTO,Contadora LUCÉLIA ARAÚJO 

EMÍLIO SÉRGIO OLIVEIRA DOS SANTOS.Conselheiros Suplentes: 

SÍLVIO CESAR LIMA MARTINS. Justificaram ausência

DIAS ALVES VALADARES. A Presidente iniciou a reunião 

presentes, ressaltou que posteriormente seria assinado o livro 

seguida, colocou a apreciação e aprovação a justificativa

Contadora Angela Dias Alves Valadares. A justificativa fo

pelos Conselheiros participantes. I – EXPEDIENTE:

colocou à homologação a ata da 284° (ducentésima 

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

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

Seguindo a pauta, a Presidente informou que não havia 

apreciação dos Conselheiros.II – ORDEM DO DIA: A Presidente 

Conselheiros que a reunião teria como pauta a apreciação e aprovação sobre o

Apreciação e aprovação do balancete do mês de 

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

Presidente de Controle Interno do CRCAP, Contador

255ª(ducentésima quinquagésima quinta) Re

de Controle Interno do CRC/AP, sob a presidência do Contador

, presente o conselheiro Contador Alberto dos Santos Tavares
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QUINTA(285ª) REUNIÃO 
ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE 

ABRIL DE 2020. 

quinze horas e dezessete 

Octogésima Quinta Reunião 

Ordinária do Conselho Regional de Contabilidade do Amapá, sob a presidência da 

presentes os conselheiros 

Contador LIELBE ARAÚJO DA 

Contadora NAIR MOTA DIAS, 

Técnico em Contabilidade PAULO 

LUCÉLIA ARAÚJO QUARESMA e o 

Conselheiros Suplentes: 

Justificaram ausência: Contadora ANGELA 

iniciou a reunião ordinária saudando e 

ressaltou que posteriormente seria assinado o livro de 

ocou a apreciação e aprovação a justificativa de ausência da 

Contadora Angela Dias Alves Valadares. A justificativa foi 

EXPEDIENTE: Dando seqüência à 

(ducentésima octogésima 

A Presidente ressaltou que a mesma foi enviada 

serem feitas, após correção Ata foi 

havia expedientes para 

Presidente informou aos 

apreciação e aprovação sobre os 

Apreciação e aprovação do balancete do mês de março de 

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

Presidente de Controle Interno do CRCAP, Contador Lielbe Araújo da 

) Reunião Ordinária da 

Contador Lielbe Araújo 

Contador Alberto dos Santos Tavares e não justificou 
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a ausência a  Conselheira Contadora Nair Mota Dias. 28 

processo: processo interno nº. 29 

apresentou uma receita corrente no valor de no valor de R$ 37.363,08 (trinta e set30 

trezentos e sessenta e três reais e oito centavos), e despesas 31 

55.285,81 (cinqüenta e cinco mil duzentos e oitenta e cinco reais e oitenta e um 32 

centavos). Obtendo um déficit no valor de R$ 17.922,73 (dezessete mil novecentos e33 

vinte e dois reais e setenta e três centavos). Conforme portaria RFB/PGN nº 555, de 23 34 

de março de 2020 as certidões negativas de débitos relativo Receita Federal e Dívida 35 

Ativa da União, ficam prorrogada por 90 dias a sua validade, assim todas se encontr36 

no prazo de validade. Quanto ao movimento financeiro será analisado em momento 37 

posterior, a disposição de todos membros da câmara de contro38 

caso haver alguns itens a serem pontuados serão incluídos em ata posterior assim que 39 

essa situação de isolamento passar.  Solicitamos aos conselheiros efetivos e suplentes 40 

que não entregaram suas declarações do ano de 2019/202041 

receita federal, que apresentem posteriormente a coordenação de controle interno em 42 

envelope lacrado, na sede do CRC43 

arts. 1º e 2º da IN TCU nº 05/1994.Foi entregue a essa contabilidade via e44 

relatório de auditoria, 45 

recomendações destinad46 

conforme oficio 686/-DIREX47 

reunião às dezesseis horas e quarenta minutos48 

vinte. Na apreciação, o Vice49 

solicitou a Presidência verificar ação junto ao CFC para pagamento das despesas do 50 

CRCAP, visto a situação delicada que passa o Estado, onde através do Decreto do 51 

Governo do Estado e do Município de Macapá52 

está arrecadando, os vencimentos das anuidades foram prorrogadas53 

informou que irá ser realizado um levantamento sobre a situação e estará conversando 54 

com o CFC para orientações55 

da Câmara de Administração do CRC/AP56 
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Conselheira Contadora Nair Mota Dias. Foi analisado o seguinte 

processo interno nº. 03.05/2020, balancete do mês de março/2020, que 

apresentou uma receita corrente no valor de no valor de R$ 37.363,08 (trinta e set

trezentos e sessenta e três reais e oito centavos), e despesas correntes

55.285,81 (cinqüenta e cinco mil duzentos e oitenta e cinco reais e oitenta e um 

centavos). Obtendo um déficit no valor de R$ 17.922,73 (dezessete mil novecentos e

vinte e dois reais e setenta e três centavos). Conforme portaria RFB/PGN nº 555, de 23 

de março de 2020 as certidões negativas de débitos relativo Receita Federal e Dívida 

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

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

a disposição de todos membros da câmara de controle interno no CRCAP e 

alguns itens a serem pontuados serão incluídos em ata posterior assim que 

tuação de isolamento passar.  Solicitamos aos conselheiros efetivos e suplentes 

que não entregaram suas declarações do ano de 2019/2020, assim que a enviarem a 

receita federal, que apresentem posteriormente a coordenação de controle interno em 

na sede do CRC-AP, de acordo com art. 1º da Lei nº 8.730/93 e os 

arts. 1º e 2º da IN TCU nº 05/1994.Foi entregue a essa contabilidade via e

auditoria, no dia 27 de abril de 2020, e que a as informações e 

recomendações destinado ao setor de contabilidade serão analisado e respondido 

DIREX-CFC. De Nada mais havendo a tratar deu por encerrada a 

dezesseis horas e quarenta minutos do dia vinte e oito de abril de dois mil e 

Na apreciação, o Vice-Presidente de Controle Interno Lielbe Araújo da Silva 

solicitou a Presidência verificar ação junto ao CFC para pagamento das despesas do 

CRCAP, visto a situação delicada que passa o Estado, onde através do Decreto do 

Governo do Estado e do Município de Macapá, suspendeu as atividades, o CRC não 

está arrecadando, os vencimentos das anuidades foram prorrogadas

informou que irá ser realizado um levantamento sobre a situação e estará conversando 

orientações. Ata aprovada. Leitura, apreciação e aprovação da ata 

Administração do CRC/AP. A Vice-Presidente de 
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Foi analisado o seguinte 

03.05/2020, balancete do mês de março/2020, que 

apresentou uma receita corrente no valor de no valor de R$ 37.363,08 (trinta e sete mil 

correntes no valor de R$ 

55.285,81 (cinqüenta e cinco mil duzentos e oitenta e cinco reais e oitenta e um 

centavos). Obtendo um déficit no valor de R$ 17.922,73 (dezessete mil novecentos e 

vinte e dois reais e setenta e três centavos). Conforme portaria RFB/PGN nº 555, de 23 

de março de 2020 as certidões negativas de débitos relativo Receita Federal e Dívida 

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

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

le interno no CRCAP e 

alguns itens a serem pontuados serão incluídos em ata posterior assim que 

tuação de isolamento passar.  Solicitamos aos conselheiros efetivos e suplentes 

assim que a enviarem a 

receita federal, que apresentem posteriormente a coordenação de controle interno em 

de acordo com art. 1º da Lei nº 8.730/93 e os 

arts. 1º e 2º da IN TCU nº 05/1994.Foi entregue a essa contabilidade via e-mail o 

e que a as informações e 

analisado e respondido 

CFC. De Nada mais havendo a tratar deu por encerrada a 

do dia vinte e oito de abril de dois mil e 

sidente de Controle Interno Lielbe Araújo da Silva 

solicitou a Presidência verificar ação junto ao CFC para pagamento das despesas do 

CRCAP, visto a situação delicada que passa o Estado, onde através do Decreto do 

, suspendeu as atividades, o CRC não 

está arrecadando, os vencimentos das anuidades foram prorrogadas. A Presidente 

informou que irá ser realizado um levantamento sobre a situação e estará conversando 

Leitura, apreciação e aprovação da ata 

Presidente de Administração, 
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Contadora Izolda de Sousa Barbosa57 

ordinária da Câmara Administrativa do CRCAP, com a presença dos Con58 

contadora Izolda de Sousa Barbosa59 

Contabilidade Paulo Arthur Silva do Nascimento e 60 

Administrativa Elizete dos Santos Lacerda. 61 

geral. II – ORDEM DO DIA:62 

Administrativa, contadora Izolda63 

Conselheiro Lielbe Araújo da Silva64 

março, no valor de R$ 17.922,73 (dezessete mil novecentos e vinte e dois reais e 65 

setenta e três centavos), c66 

Presidentes do Controle Interno do S67 

das regionais nesse período de pandemia e sugere o corte de gratificação salarial dos 68 

funcionários que não estão exercendo as atividades referentes ao pagamento das 69 

mesmas neste período. Falou sobre os atrasos nos últimos dois meses na entrega do 70 

balancete pelo coordenador da câmara de controle interno, o que atribuiu ao acúmulo 71 

de demandas da diretora deste CRC, incluindo o departamento financeiro, pelo atraso. 72 

Para que seja sanada essa situação, sugere a contratação de um estagiário para atuar 73 

no departamento financeiro, uma vez que tal contratação não teria custo elevado e com 74 

o corte de pagamentos de gratificações indevidas neste período daria para arcar com 75 

tal despesa e ainda sobraria recurso para outras essenciais. O conselheiro Lielbe76 

Araujo da Silva falou sobre a reunião do dia 22 de abril, com a equipe do CFC, 77 

funcionários da regional e alguns membros das comissões de trabalho. Ficou 78 

insatisfeito por não ter sido convidado, embora tenha se manifestado no grupo de 79 

conselheiros, sobre o evento, não obteve80 

trabalho, entende que não somente ele, mas 81 

Araujo da Silva falou ainda sobre o andamento do concurso82 

de pandemia está contactando com o Instituto Quadrix, par83 

decorrer do processo e que assim que volte à normalidade, estaremos bem próximos 84 

do lançamento do edital. Ainda85 
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Izolda de Sousa Barbosa fez a leitura da décima oitava

ordinária da Câmara Administrativa do CRCAP, com a presença dos Con

Izolda de Sousa Barbosa, Contador Lielbe Araújo da 

Contabilidade Paulo Arthur Silva do Nascimento e a coordenadora da Câmara 

Elizete dos Santos Lacerda. I – EXPEDIENTE: 

ORDEM DO DIA:A Reunião iniciou com a Vice Presidente da Câmara 

dministrativa, contadora Izolda de Sousa Barbosa, saudando os presentes. 

Araújo da Silva, falou do déficit no balancete financeiro do mês

março, no valor de R$ 17.922,73 (dezessete mil novecentos e vinte e dois reais e 

), citou sobre assuntos relevantes em pauta da reunião de V

Presidentes do Controle Interno do Sistema CFC-CRCs, para redução de custos fixos 

regionais nesse período de pandemia e sugere o corte de gratificação salarial dos 

funcionários que não estão exercendo as atividades referentes ao pagamento das 

mesmas neste período. Falou sobre os atrasos nos últimos dois meses na entrega do 

lo coordenador da câmara de controle interno, o que atribuiu ao acúmulo 

de demandas da diretora deste CRC, incluindo o departamento financeiro, pelo atraso. 

Para que seja sanada essa situação, sugere a contratação de um estagiário para atuar 

o financeiro, uma vez que tal contratação não teria custo elevado e com 

o corte de pagamentos de gratificações indevidas neste período daria para arcar com 

tal despesa e ainda sobraria recurso para outras essenciais. O conselheiro Lielbe

ou sobre a reunião do dia 22 de abril, com a equipe do CFC, 

funcionários da regional e alguns membros das comissões de trabalho. Ficou 

insatisfeito por não ter sido convidado, embora tenha se manifestado no grupo de 

conselheiros, sobre o evento, não obteve resposta. Como membro de comissões de 

trabalho, entende que não somente ele, mas outros membros, Conselheiros

falou ainda sobre o andamento do concurso, que mesmo neste períod

está contactando com o Instituto Quadrix, para ajustes que surgem no 

decorrer do processo e que assim que volte à normalidade, estaremos bem próximos 

do lançamento do edital. Ainda, o conselheiro Lielbe Araújo da Silva 
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fez a leitura da décima oitava ata da reunião 

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

Contador Lielbe Araújo da Silva, Profissional da 

coordenadora da Câmara 

 Assuntos de interesse 

com a Vice Presidente da Câmara 

Barbosa, saudando os presentes. O 

, falou do déficit no balancete financeiro do mês de 

março, no valor de R$ 17.922,73 (dezessete mil novecentos e vinte e dois reais e 

itou sobre assuntos relevantes em pauta da reunião de Vice 

CRCs, para redução de custos fixos 

regionais nesse período de pandemia e sugere o corte de gratificação salarial dos 

funcionários que não estão exercendo as atividades referentes ao pagamento das 

mesmas neste período. Falou sobre os atrasos nos últimos dois meses na entrega do 

lo coordenador da câmara de controle interno, o que atribuiu ao acúmulo 

de demandas da diretora deste CRC, incluindo o departamento financeiro, pelo atraso. 

Para que seja sanada essa situação, sugere a contratação de um estagiário para atuar 

o financeiro, uma vez que tal contratação não teria custo elevado e com 

o corte de pagamentos de gratificações indevidas neste período daria para arcar com 

tal despesa e ainda sobraria recurso para outras essenciais. O conselheiro Lielbe 

ou sobre a reunião do dia 22 de abril, com a equipe do CFC, 

funcionários da regional e alguns membros das comissões de trabalho. Ficou 

insatisfeito por não ter sido convidado, embora tenha se manifestado no grupo de 

resposta. Como membro de comissões de 

outros membros, Conselheiros Lielbe 

que mesmo neste período 

a ajustes que surgem no 

decorrer do processo e que assim que volte à normalidade, estaremos bem próximos 

Araújo da Silva com a palavra, 
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falou sobre o leilão dos carros do CRCAP, assim que voltar a abe86 

no estado, dará início ao processo de Leilão. A Conselheira Izolda87 

falou de sua atuação nas instituições públicas em prol do profissional da contabilidade 88 

e que tem conseguido bons resultados. O conselheiro Paulo Arthur89 

Nascimento sugeriu que o CRCAP90 

algumas ações para que a instituição tenha visibilidade não só na capital91 

tendo a relatar. Na apreciação, O Vice92 

Silva ressaltou que o Regional precisa reduzir os custos fixos e colocou como sugestão 93 

a revisão das gratificações pagas, onde aqueles que recebem gratificação e não estão 94 

dando um retorno, que suas gratificações sejam retiradas95 

pagamentos de gratificações indevidas 96 

departamento financeiro97 

Presidente de Controle Interno Lielbe Araújo da Silva ressaltou que está em conversa 98 

com a empresa Quadrix, a qual se manifestou que o custo ao CRCAP seriam as 99 

despesas de publicação dos atos, a Quadrix ficariam com as inscrições e que o 100 

CRCAP deveria enviar cargos e salários101 

público parou devido a situ102 

todo e informou que determinados assuntos são para o conselho diretor para tomada 103 

de decisão. A Conselheira Lucélia Araújo Quaresma 104 

de questões internas, ressaltou que 105 

é recorrente e se colocou a disposição106 

Administrativa pela iniciativa107 

que quanto analisar para contratação verif108 

contador e o técnico em contabilidade.109 

da ata da Câmara de 110 

Presidente de Fiscalização e Ética e Disciplina, Conta111 

fez a leitura da ducentésima quadragésima primeira Reunião Ordinária da Câmara de 112 

Fiscalização do CRCAP113 

Fiscalização Contador Alberto dos Santos Tavares 114 
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falou sobre o leilão dos carros do CRCAP, assim que voltar a abe

dará início ao processo de Leilão. A Conselheira Izolda

falou de sua atuação nas instituições públicas em prol do profissional da contabilidade 

e que tem conseguido bons resultados. O conselheiro Paulo Arthur

Nascimento sugeriu que o CRCAP atue nos municípios, com visitas iniciais e depois 

algumas ações para que a instituição tenha visibilidade não só na capital

Na apreciação, O Vice-Presidente de Controle Interno Lielbe Ara

ressaltou que o Regional precisa reduzir os custos fixos e colocou como sugestão 

a revisão das gratificações pagas, onde aqueles que recebem gratificação e não estão 

que suas gratificações sejam retiradas

pagamentos de gratificações indevidas se poderia contratar um estagiário para o 

departamento financeiro e ainda sobraria recurso para outras essenciais

Presidente de Controle Interno Lielbe Araújo da Silva ressaltou que está em conversa 

m a empresa Quadrix, a qual se manifestou que o custo ao CRCAP seriam as 

despesas de publicação dos atos, a Quadrix ficariam com as inscrições e que o 

CRCAP deveria enviar cargos e salários. A Presidente ressaltou que o concurso 

público parou devido a situação que passa não só o Estado do Amapá, mas o mundo 

todo e informou que determinados assuntos são para o conselho diretor para tomada 

A Conselheira Lucélia Araújo Quaresma ressaltou a importância da revisão 

de questões internas, ressaltou que o atraso de informações por parte dos funcionários 

é recorrente e se colocou a disposição para ajudar e parabenizou a Câmara 

iniciativa. O Conselheiro Paulo Arthur Silva do Nascimento solicitou 

que quanto analisar para contratação verificar a questão de custo entre o profissional 

contador e o técnico em contabilidade. Ata aprovada.Leitura, apreciação e aprovação 

da ata da Câmara de Fiscalização e Ética e Disciplina 

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

ducentésima quadragésima primeira Reunião Ordinária da Câmara de 

Fiscalização do CRCAP, sob presidência do Vice-Presidente da Câmara de 

Alberto dos Santos Tavares e com a presença do Con
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falou sobre o leilão dos carros do CRCAP, assim que voltar a abertura das atividades 

dará início ao processo de Leilão. A Conselheira Izolda de Sousa Barbosa 

falou de sua atuação nas instituições públicas em prol do profissional da contabilidade 

e que tem conseguido bons resultados. O conselheiro Paulo Arthur Silva do 

atue nos municípios, com visitas iniciais e depois 

algumas ações para que a instituição tenha visibilidade não só na capital. Nada mais 

Presidente de Controle Interno Lielbe Araújo da 

ressaltou que o Regional precisa reduzir os custos fixos e colocou como sugestão 

a revisão das gratificações pagas, onde aqueles que recebem gratificação e não estão 

que suas gratificações sejam retiradas e com o corte de 

contratar um estagiário para o 

e ainda sobraria recurso para outras essenciais. O Vice-

Presidente de Controle Interno Lielbe Araújo da Silva ressaltou que está em conversa 

m a empresa Quadrix, a qual se manifestou que o custo ao CRCAP seriam as 

despesas de publicação dos atos, a Quadrix ficariam com as inscrições e que o 

A Presidente ressaltou que o concurso 

ação que passa não só o Estado do Amapá, mas o mundo 

todo e informou que determinados assuntos são para o conselho diretor para tomada 

ressaltou a importância da revisão 

o atraso de informações por parte dos funcionários 

e parabenizou a Câmara 

Silva do Nascimento solicitou 

icar a questão de custo entre o profissional 

Leitura, apreciação e aprovação 

sciplina do CRC/AP. O Vice-

dor Alberto dos Santos Tavares 

ducentésima quadragésima primeira Reunião Ordinária da Câmara de 

Presidente da Câmara de 

e com a presença do Conselheiro 
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Contador Albert Jonatas Lima de Oliveira115 

Quaresma, juntamente 116 

Contador Moisés Silva Campos 117 

Câmara de Fiscalização do CRCAP118 

com orientações para a área de Fiscalização, em face da Deliberação CFC 119 

048/2020, que suspendeu os procedimentos p120 

administrativos de fiscalização e dos at121 

Regionais de Contabilidade, devido à pandemia do novo corona vírus (Covid122 

Diante das orientações recebidas pelo CFC, Eu123 

solicitei apoio aos demais membros participantes124 

própria Presidência do CRCAP, para que em conjunto pudéssemos realmente 125 

desenvolver o mínimo das atividades atribuídas àquela Câmara, uma vez que estamos 126 

já a algum tempo sem sistema operacional, sem hardware compatível para127 

funcionamento e ainda sem fiscal. Foi marcada reunião para o dia 16/04/2020 às 10:00 128 

horas no CRCAP, onde estiveram presentes a Presidente do CRCAP a Contadora129 

Tanubia Neuza de Oliveira Barbosa130 

Vice-Presidente da Câmara de Fiscalização o Contador131 

Conselheiro Contador Albert Jonatas Lima de Oliveira132 

Lucélia Araújo Quaresma,133 

Sra. Simone Raquel Barreto Marques,134 

da reunião e ouvidas as problemáticas, foi decidido em comum acordo pelos presentes, 135 

em montar um Plano de Ação Prioritária para a Câmara de Fiscalização, estabelecendo 136 

o objetivo da ação, a estratégia a ser utilizada, o responsável e o limite de prazo para a 137 

apresentação das ações, até que fossem sanadas as questões mais complexas, como 138 

a resolução do sistema e a aquisição de máquinas com configuração adequada. Neste 139 

Plano de ação foram pontuados 7 (sete) itens a seguir: 1) Listagem e Revisão dos 140 

Processos Abertos – ficando como responsável a Sra. 141 

Marques, 2) Levantamento do Inventário do Parque Tecnológico (Sistema de 142 

Fiscalização) – Responsáveis o Conselhei143 
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Albert Jonatas Lima de Oliveira e a Conselheira Contadora

 com os Suplentes Contador Sílvio César Lima Martins

Moisés Silva Campos e a Contadora Kelyane Jamara Souza Furtado.

ção do CRCAP, recebeu o Ofício-Circular n.º 370/2020 CFC

com orientações para a área de Fiscalização, em face da Deliberação CFC 

048/2020, que suspendeu os procedimentos processuais inerentes aos 

iscalização e dos atos fiscalizatórios praticados pelos Conselhos 

Regionais de Contabilidade, devido à pandemia do novo corona vírus (Covid

Diante das orientações recebidas pelo CFC, Eu, Contador Alberto dos Santos Tavares

solicitei apoio aos demais membros participantes da Câmara de Fiscalização e da 

própria Presidência do CRCAP, para que em conjunto pudéssemos realmente 

desenvolver o mínimo das atividades atribuídas àquela Câmara, uma vez que estamos 

já a algum tempo sem sistema operacional, sem hardware compatível para

funcionamento e ainda sem fiscal. Foi marcada reunião para o dia 16/04/2020 às 10:00 

horas no CRCAP, onde estiveram presentes a Presidente do CRCAP a Contadora

Tanubia Neuza de Oliveira Barbosa, a Diretora Executiva Elizete dos Santos Lacerda

idente da Câmara de Fiscalização o Contador Alberto dos Santos Tavares

Albert Jonatas Lima de Oliveira, a Conselheira Contadora

Lucélia Araújo Quaresma,a funcionária do CRCAP lotada na Câmara de Fiscalização a 

Simone Raquel Barreto Marques,onde, após breve pronunciamento sobre o motivo 

da reunião e ouvidas as problemáticas, foi decidido em comum acordo pelos presentes, 

em montar um Plano de Ação Prioritária para a Câmara de Fiscalização, estabelecendo 

o da ação, a estratégia a ser utilizada, o responsável e o limite de prazo para a 

apresentação das ações, até que fossem sanadas as questões mais complexas, como 

a resolução do sistema e a aquisição de máquinas com configuração adequada. Neste 

o foram pontuados 7 (sete) itens a seguir: 1) Listagem e Revisão dos 

ficando como responsável a Sra. Simone Raquel Barreto 

2) Levantamento do Inventário do Parque Tecnológico (Sistema de 

Responsáveis o Conselheiro  Contador Alberto dos Santos Tavares
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a Conselheira Contadora Lucélia Araújo 

Sílvio César Lima Martins, 

Jamara Souza Furtado.  A 

Circular n.º 370/2020 CFC-Direx 

com orientações para a área de Fiscalização, em face da Deliberação CFC n.º 

rocessuais inerentes aos processos 

os fiscalizatórios praticados pelos Conselhos 

Regionais de Contabilidade, devido à pandemia do novo corona vírus (Covid-19). 

Alberto dos Santos Tavares 

da Câmara de Fiscalização e da 

própria Presidência do CRCAP, para que em conjunto pudéssemos realmente 

desenvolver o mínimo das atividades atribuídas àquela Câmara, uma vez que estamos 

já a algum tempo sem sistema operacional, sem hardware compatível para seu 

funcionamento e ainda sem fiscal. Foi marcada reunião para o dia 16/04/2020 às 10:00 

horas no CRCAP, onde estiveram presentes a Presidente do CRCAP a Contadora 

Elizete dos Santos Lacerda o 

Alberto dos Santos Tavares, o 

, a Conselheira Contadora 

a funcionária do CRCAP lotada na Câmara de Fiscalização a 

onde, após breve pronunciamento sobre o motivo 

da reunião e ouvidas as problemáticas, foi decidido em comum acordo pelos presentes, 

em montar um Plano de Ação Prioritária para a Câmara de Fiscalização, estabelecendo 

o da ação, a estratégia a ser utilizada, o responsável e o limite de prazo para a 

apresentação das ações, até que fossem sanadas as questões mais complexas, como 

a resolução do sistema e a aquisição de máquinas com configuração adequada. Neste 

o foram pontuados 7 (sete) itens a seguir: 1) Listagem e Revisão dos 

Simone Raquel Barreto 

2) Levantamento do Inventário do Parque Tecnológico (Sistema de 

Alberto dos Santos Tavares e a 
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Sra. Simone Raquel Barreto Marques144 

Responsável Conselheiro Contador145 

Atualização Cadastral dos Profissionais e Entidades Contábeis 146 

Presidente Administrativa Contadora147 

Contador Albert Jonatas Lima de Oliveira148 

CRCAP a PMM e a JUCAP 149 

Tanubia Neuza de Oliveira Barbosa150 

Tavares, 6) Levantamento de Decores Emitidas 151 

Barreto Marques, 7) Verificação da Lista de Aprovados no Exame de Suficiência 152 

Responsáveis a Sra. Simone153 

Em resposta ao Plano de Ação, foi convidado o Suplente Contador154 

Martins,pelo seu vasto conhecimento na área de TI, a compor  reunião presencial 155 

marcada  pelo Conselheiro  156 

corrente mês às 09:00 no CRCAP, com o aval da Presidente da casa,  onde se fizeram 157 

presentes, além do Suplente Contador 158 

CRCAP o Sr. Pedro Mo159 

Levantamento, Análise, Sugestões e Implantação no Parque Tecnológico do CRCAP, 160 

sendo estabelecido prazo até o dia 30/04/2020, para apresentação de relatório de 161 

orçamentos contendo informações sobre o sistema e as configurações adequ162 

o perfeito funcionamento integrado de todo o Sistema CRC163 

tratar, o Vice-Presidente declarou encerrada a reunião, às dezesseis horas e cinco 164 

minutos do dia vinte e nove de abril de dois mil e vinte165 

Silvio César Lima Martins166 

desenvolvidas pelos funcionários do CRC, a questão do fluxo de atividades e ressaltou 167 

sobre o sistema operacional168 

opinião não há necessidade de compra de outro servidor, pode169 

dados em nuvens, bastante utilizado hoje em dia170 

aprovação da ata da Câmara de Registro do CRC/AP.171 

Contadora Nair Mota Dias fez a leitura da ata da 273172 
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Simone Raquel Barreto Marques, 3) Realização de Concurso para Fiscal 

Responsável Conselheiro Contador Lielbe Araújo da Silva

Atualização Cadastral dos Profissionais e Entidades Contábeis 

Presidente Administrativa Contadora Izolda de Sousa Barbosa

Albert Jonatas Lima de Oliveira, 5) Estabelecer Termo de Cooperação entre o 

CRCAP a PMM e a JUCAP – Responsáveis Presidente do CRCAP a Contadora 

Neuza de Oliveira Barbosa e o Conselheiro  Contador Alberto dos Santos 

6) Levantamento de Decores Emitidas – Responsável 

7) Verificação da Lista de Aprovados no Exame de Suficiência 

Simone Raquel Barreto Marques e o Sr. Pedro Mo

Em resposta ao Plano de Ação, foi convidado o Suplente Contador

pelo seu vasto conhecimento na área de TI, a compor  reunião presencial 

marcada  pelo Conselheiro  Contador Alberto dos Santos Tavares 

corrente mês às 09:00 no CRCAP, com o aval da Presidente da casa,  onde se fizeram 

presentes, além do Suplente Contador e do  Conselheiro  Contador, o 

Pedro Moraes do Amaral onde foram colhidas informações para 

Levantamento, Análise, Sugestões e Implantação no Parque Tecnológico do CRCAP, 

sendo estabelecido prazo até o dia 30/04/2020, para apresentação de relatório de 

orçamentos contendo informações sobre o sistema e as configurações adequ

o perfeito funcionamento integrado de todo o Sistema CRC-AP. 

Presidente declarou encerrada a reunião, às dezesseis horas e cinco 

do dia vinte e nove de abril de dois mil e vinte.Na apreciação, o Conselhe

Silvio César Lima Martins ressaltou a importância da reorganização das atividades 

desenvolvidas pelos funcionários do CRC, a questão do fluxo de atividades e ressaltou 

o sistema operacional pedido do CFC e o que o CRC pode atender

o não há necessidade de compra de outro servidor, pode-

dados em nuvens, bastante utilizado hoje em dia.Ata Aprovada.

aprovação da ata da Câmara de Registro do CRC/AP.A Vice-Presidente de

Mota Dias fez a leitura da ata da 273ª (ducentésima 
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3) Realização de Concurso para Fiscal – 

Lielbe Araújo da Silva, 4) Realização de 

Atualização Cadastral dos Profissionais e Entidades Contábeis – Responsáveis Vice 

Izolda de Sousa Barbosa e o Conselheiro 

5) Estabelecer Termo de Cooperação entre o 

Presidente do CRCAP a Contadora 

Contador Alberto dos Santos 

Responsável a Sra. Simone Raquel 

7) Verificação da Lista de Aprovados no Exame de Suficiência – 

Pedro Moraes do Amaral. 

Em resposta ao Plano de Ação, foi convidado o Suplente Contador Silvio Cesar Lima 

pelo seu vasto conhecimento na área de TI, a compor  reunião presencial 

Alberto dos Santos Tavares para o dia 23 do 

corrente mês às 09:00 no CRCAP, com o aval da Presidente da casa,  onde se fizeram 

Contador, o funcionário do 

lhidas informações para 

Levantamento, Análise, Sugestões e Implantação no Parque Tecnológico do CRCAP, 

sendo estabelecido prazo até o dia 30/04/2020, para apresentação de relatório de 

orçamentos contendo informações sobre o sistema e as configurações adequadas para 

AP. Nada mais havendo a 

Presidente declarou encerrada a reunião, às dezesseis horas e cinco 

Na apreciação, o Conselheiro 

ressaltou a importância da reorganização das atividades 

desenvolvidas pelos funcionários do CRC, a questão do fluxo de atividades e ressaltou 

pedido do CFC e o que o CRC pode atender e na sua 

-se colocar o banco de 

Ata Aprovada.Leitura, apreciação e 

Presidente de Registro, 

ª (ducentésima septuagésima 
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terceira) Reunião Ordinária da Câmara de Registro, que foi presidida pela Contadora 173 

Nair Mota Dias e contou com a174 

Araújo Quaresma e do 175 

Nascimento. I – TRIBUNAL:176 

APROVADOS: Registro Definitivo Originário 177 

tratar, esgotou-se a pauta às 178 

oito de abril de dois mil e vinte. 179 

ata da Câmara de Desenvolvimento Profissional.180 

Desenvolvimento Profissional, 181 

Centésima trigésima Oitava182 

Profissional do Conselho Regional de 183 

Contador Albert Jonatas Lima de Oliveira184 

Contador Moisés Silva Campos e o 185 

Justificaram ausência: Conselheiro186 

Contador Emílio Sérgio Oliveira dos Santos187 

Dias Alves Valadares. O 188 

reunião ordinária saudando os presentes189 

vinte e dois de abril, entretanto, por problemas técnicos, não foi possível a realização 190 

da reunião por vídeo con191 

informou que posteriormente será assinado o192 

EXPEDIENTE:Dando seqüência193 

ata da 137° (centésima194 

Desenvolvimento Profissional195 

Vice-Presidente de Desenvolvimento Profissional196 

Santos Silva para leitura da pauta. A funcionária Gisleangela Santos Si197 

cumprimentou aos presentes e fez a leitura da198 

encaminhada junto ao edital de convocação, os quais seriam: p199 

eventos em razão do COVID200 

cursos/palestras; semana 201 
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) Reunião Ordinária da Câmara de Registro, que foi presidida pela Contadora 

contou com as participações dos Conselheiros: Conta

do Conselheiro Técnico em Contabilidade Paulo Arthur Silva do 

TRIBUNAL: Foram julgados 01 (um) processo

o Definitivo Originário – PF: 01 (um). Nada mais havendo a 

se a pauta às quinze horas e quarenta e cinco 

de dois mil e vinte. Ata Aprovada. Leitura, apreciação e aprovação da 

ata da Câmara de Desenvolvimento Profissional. O 

Desenvolvimento Profissional, Albert Jonatas Lima de Oliveira

Oitava Reunião Ordinária da Câmara de Desenvolvimento 

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

Albert Jonatas Lima de Oliveira, presente os Conselheiro

Moisés Silva Campos e o Contador Ademir Santos de Almeida Júnior

Justificaram ausência: Conselheiros Efetivos: Contadora Izolda de Sousa Barbosa e o 

Emílio Sérgio Oliveira dos Santos. Conselheiro Suplente

O Vice-Presidente de Desenvolvimento Profissional

reunião ordinária saudando os presentes, ressaltou que a reunião aconteceria no dia 

vinte e dois de abril, entretanto, por problemas técnicos, não foi possível a realização 

da reunião por vídeo conferência. O Vice-Presidente de Desenvolvimento Profissional

informou que posteriormente será assinado o livro de presença

seqüência à reunião, o Vice-Presidente colocou a homologação a 

° (centésima trigésima sétima) reunião ordinária da Câmara de 

Desenvolvimento Profissional do CRCAP. Ata homologada. II 

de Desenvolvimento Profissional passou a funcionária Gisleangela 

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

cumprimentou aos presentes e fez a leitura da pauta da reunião, a qual foi 

encaminhada junto ao edital de convocação, os quais seriam: p

eventos em razão do COVID-19; credenciamento de instrutores; pontuação dos 

semana do profissional da contabilidade; apresentação do parecer 
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) Reunião Ordinária da Câmara de Registro, que foi presidida pela Contadora 

participações dos Conselheiros: Contadora Lucélia 

lheiro Técnico em Contabilidade Paulo Arthur Silva do 

um) processo: RITOS SUMÁRIOS 

Nada mais havendo a 

 minutos do dia vinte e 

Leitura, apreciação e aprovação da 

 Vice-Presidente de 

Albert Jonatas Lima de Oliveira, fez a leitura da 

Reunião Ordinária da Câmara de Desenvolvimento 

Contabilidade do Amapá, sob a presidência do 

Conselheiros Suplentes: e o 

Ademir Santos de Almeida Júnior. 

zolda de Sousa Barbosa e o 

Suplente: Contadora Angela 

Presidente de Desenvolvimento Profissional iniciou a 

ressaltou que a reunião aconteceria no dia 

vinte e dois de abril, entretanto, por problemas técnicos, não foi possível a realização 

Presidente de Desenvolvimento Profissional 

livro de presença. I – 

Presidente colocou a homologação a 

reunião ordinária da Câmara de 

II – ORDEM DO DIA:O 

passou a funcionária Gisleangela 

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

da reunião, a qual foi 

encaminhada junto ao edital de convocação, os quais seriam: programação dos 

de instrutores; pontuação dos 

apresentação do parecer 
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das comissões de trabalho, caso haja202 

recepcionado na Câmara de Desenvolvimento Profissional a Deliberação CFC nº 203 

de 30 de março de 2020, onde o Plenár204 

cancelamento do Exames de Qualificação Técnica Auditoria e Perito, previstos para o 205 

período de 25 a 27 de maio de 2020206 

debatidos na reunião de Vice207 

CFC/CRC’s, ocorrido em 07 208 

serem tomados pela Programa de Educação Continuada em 2020, levando em 209 

consideração as demandas da classe, instituição e o que foi deliberado na reunião da 210 

Comissão do Programa da Educação Continuada 211 

Contabilidade – CEPC/CFC; Parceria CFC/SEBRAE/FENACON, para a criação do 212 

espaço específico para o profissional da contabilidade, 213 

Empresário Contábil, com conteúdo, vídeos curtos e a implantação de uma Ferramenta214 

EAD pelo Conselho Federal de Contabilidade. O Vice215 

que enviasse a gravação aos membros da Câmara de Desenvolvimento Profissional.216 

Posteriormente, foi colocado a 217 

assuntos:Educação Profissional Continuada218 

COVID-19. Foi informado que a Presidência do CRCAP publicou a Portaria CRCAP nº 219 

020/2020, a qual prorrogou220 

regimentais, de grupos de traba221 

eventos, no período de 19 de abril à 03 de maio de 2020, ficando dessa forma, definido 222 

que serão realizados live, gravações, na oportunidade, o Vice223 

Conselheiro Moises Silva Campos, para 224 

divulgada no site e demais redes sociais do CRCAP. Foi informado que para atender 225 

aos profissionais do Amapá que precisam cumprir a pontuação da educação 226 

profissional continuada existe a parceria com o CRCSP, onde227 

são pontuados. O Vice228 

esteve em conversa com a Vice229 

CRCBA, Contadora Lorena 230 
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das comissões de trabalho, caso haja, e processos. A funcionária informou que foi 

onado na Câmara de Desenvolvimento Profissional a Deliberação CFC nº 

de 30 de março de 2020, onde o Plenário do CFC deliberou, ad referendum, pelo 

cancelamento do Exames de Qualificação Técnica Auditoria e Perito, previstos para o 

período de 25 a 27 de maio de 2020, bem como foi informado sobre os assuntos 

debatidos na reunião de Vice-Presidentes de Desenvolvimento Profissional do Sistema 

em 07 de abril de 2020, onde foram pontuados sobre os rumos a 

serem tomados pela Programa de Educação Continuada em 2020, levando em 

consideração as demandas da classe, instituição e o que foi deliberado na reunião da 

Comissão do Programa da Educação Continuada do Conselho Federal de 

CEPC/CFC; Parceria CFC/SEBRAE/FENACON, para a criação do 

espaço específico para o profissional da contabilidade, que 

Empresário Contábil, com conteúdo, vídeos curtos e a implantação de uma Ferramenta

EAD pelo Conselho Federal de Contabilidade. O Vice-Presidente solicitou a funcionária 

que enviasse a gravação aos membros da Câmara de Desenvolvimento Profissional.

, foi colocado a apreciação e aprovação sobre os seguintes 

Profissional Continuada. Programação dos eventos em razão do 

Foi informado que a Presidência do CRCAP publicou a Portaria CRCAP nº 

020/2020, a qual prorrogou a suspensão de todos atos presenciais, tais como reuniões 

regimentais, de grupos de trabalho e estudos, comissões, bem como os cursos e 

eventos, no período de 19 de abril à 03 de maio de 2020, ficando dessa forma, definido 

que serão realizados live, gravações, na oportunidade, o Vice-

Conselheiro Moises Silva Campos, para realizar uma live, a qual será planejada e 

divulgada no site e demais redes sociais do CRCAP. Foi informado que para atender 

aos profissionais do Amapá que precisam cumprir a pontuação da educação 

profissional continuada existe a parceria com o CRCSP, onde há cursos, palestras que 

são pontuados. O Vice-Presidente de Desenvolvimento Profissional informou que 

esteve em conversa com a Vice-Presidente de Desenvolvimento Pr

CRCBA, Contadora Lorena de Andrade Pinho, e que eles se colocaram a disposiç
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rocessos. A funcionária informou que foi 

onado na Câmara de Desenvolvimento Profissional a Deliberação CFC nº 50, 

io do CFC deliberou, ad referendum, pelo 

cancelamento do Exames de Qualificação Técnica Auditoria e Perito, previstos para o 

, bem como foi informado sobre os assuntos 

mento Profissional do Sistema 

de abril de 2020, onde foram pontuados sobre os rumos a 

serem tomados pela Programa de Educação Continuada em 2020, levando em 

consideração as demandas da classe, instituição e o que foi deliberado na reunião da 

do Conselho Federal de 

CEPC/CFC; Parceria CFC/SEBRAE/FENACON, para a criação do 

que seria o Portal do 

Empresário Contábil, com conteúdo, vídeos curtos e a implantação de uma Ferramenta 

Presidente solicitou a funcionária 

que enviasse a gravação aos membros da Câmara de Desenvolvimento Profissional. 

apreciação e aprovação sobre os seguintes 

Programação dos eventos em razão do 

Foi informado que a Presidência do CRCAP publicou a Portaria CRCAP nº 

a suspensão de todos atos presenciais, tais como reuniões 

lho e estudos, comissões, bem como os cursos e 

eventos, no período de 19 de abril à 03 de maio de 2020, ficando dessa forma, definido 

-Presidente convidou o 

realizar uma live, a qual será planejada e 

divulgada no site e demais redes sociais do CRCAP. Foi informado que para atender 

aos profissionais do Amapá que precisam cumprir a pontuação da educação 

há cursos, palestras que 

Presidente de Desenvolvimento Profissional informou que 

Presidente de Desenvolvimento Profissional do 

, e que eles se colocaram a disposição 



 

CEP: 689 00

para disponibilidade de cursos/palestras a distância, produzidos pelo CRCBA, desse 231 

modo,na segunda feira, vinte e sete de abril, será iniciado este trâmite e será solicitado 232 

a Presidência para que encaminhe um oficio a Presidência do CRCBA para assinatu233 

de um termo de cooperação, da mesma forma que ocorreu com o CRCSP, e assim o 234 

CRCAP está disponibilizando outras oportunidades de cursos/palestras aos 235 

profissionais nesse período de pandemia. O Conselheiro Ademir Santos de Almeida 236 

Júnior ressaltou que a 237 

conversa com o SESCAP/AP para uma parceria na disponibilidade de cursos EAD. O 238 

Vice-Presidente de Desenvolvimento Profissional ficou de conversar com o Presidente 239 

do SESCAP/AP para fechar uma parcer240 

Live do CFC e republicará os Post do CFC241 

decisão pela Câmara que o Vice242 

uma conversa com a Presidente para tratar sobre o acesso 243 

cursos/palestras e que a estrutura que consta no site do CRCAP referente a Câmara 244 

de Desenvolvimento Profissional seja de responsabilidade da Câmara. 245 

de Instrutores:Foi informado que a Conselheira Izolda de Sousa Barbosa 246 

encaminhado a coordenação da câmara o edital de credenciamento do CRCAC, para 247 

servir como base, no que for possível, para o novo edital de instrutores do CRCAP para 248 

essa época de pandemia. A funcionária Gisleangela Santos Silva informou que a 249 

coordenação fez a leitura do edital e ressaltou que o edital do CRCAP possui250 

muito próximo ao CRCAC. Ficou acordado que será feito uma minuta para do novo 251 

edital de credenciamento de instrutores para essa época de pandemia, com 252 

contratações EAD e posteriormen253 

haver uma comissão que está tratando da reformulação das resoluções 254 

Educação Profissional Continuada do CRCAP.255 

ressaltou que quanto as novas solicitações de 256 

modalidade EAD devem ter 257 

Desenvolvimento Profissional.258 

reunião de Vice-Presidentes de Desenvolvimento Profissional do Sistema CFC/CRC’s, 259 
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para disponibilidade de cursos/palestras a distância, produzidos pelo CRCBA, desse 

modo,na segunda feira, vinte e sete de abril, será iniciado este trâmite e será solicitado 

a Presidência para que encaminhe um oficio a Presidência do CRCBA para assinatu

de um termo de cooperação, da mesma forma que ocorreu com o CRCSP, e assim o 

CRCAP está disponibilizando outras oportunidades de cursos/palestras aos 

profissionais nesse período de pandemia. O Conselheiro Ademir Santos de Almeida 

Júnior ressaltou que a Unifenacon tem cursos muito bons e seria interessante uma 

conversa com o SESCAP/AP para uma parceria na disponibilidade de cursos EAD. O 

Presidente de Desenvolvimento Profissional ficou de conversar com o Presidente 

do SESCAP/AP para fechar uma parceria. Foi informado que o CRCAP divulgará as 

Live do CFC e republicará os Post do CFC e de outros Regionais. Foi tomada a 

Câmara que o Vice-Presidente de Desenvolvimento Profissional marque 

uma conversa com a Presidente para tratar sobre o acesso 

cursos/palestras e que a estrutura que consta no site do CRCAP referente a Câmara 

de Desenvolvimento Profissional seja de responsabilidade da Câmara. 

Foi informado que a Conselheira Izolda de Sousa Barbosa 

encaminhado a coordenação da câmara o edital de credenciamento do CRCAC, para 

servir como base, no que for possível, para o novo edital de instrutores do CRCAP para 

essa época de pandemia. A funcionária Gisleangela Santos Silva informou que a 

ação fez a leitura do edital e ressaltou que o edital do CRCAP possui

muito próximo ao CRCAC. Ficou acordado que será feito uma minuta para do novo 

edital de credenciamento de instrutores para essa época de pandemia, com 

contratações EAD e posteriormente colocado em apreciação da Câmara, visto que já 

haver uma comissão que está tratando da reformulação das resoluções 

Educação Profissional Continuada do CRCAP.A funcionária Gisleangela Santos Silva 

ressaltou que quanto as novas solicitações de credenciamento de cursos na 

modalidade EAD devem ter prioridade de análise pelo CEPC/ CRC ou Câmara de 

Desenvolvimento Profissional.Pontuação de cursos/palestras: Foi informado que 

Presidentes de Desenvolvimento Profissional do Sistema CFC/CRC’s, 
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para disponibilidade de cursos/palestras a distância, produzidos pelo CRCBA, desse 

modo,na segunda feira, vinte e sete de abril, será iniciado este trâmite e será solicitado 

a Presidência para que encaminhe um oficio a Presidência do CRCBA para assinatura 

de um termo de cooperação, da mesma forma que ocorreu com o CRCSP, e assim o 

CRCAP está disponibilizando outras oportunidades de cursos/palestras aos 

profissionais nesse período de pandemia. O Conselheiro Ademir Santos de Almeida 

Unifenacon tem cursos muito bons e seria interessante uma 

conversa com o SESCAP/AP para uma parceria na disponibilidade de cursos EAD. O 

Presidente de Desenvolvimento Profissional ficou de conversar com o Presidente 

ia. Foi informado que o CRCAP divulgará as 

e de outros Regionais. Foi tomada a 

Presidente de Desenvolvimento Profissional marque 

uma conversa com a Presidente para tratar sobre o acesso e divulgação desses 

cursos/palestras e que a estrutura que consta no site do CRCAP referente a Câmara 

de Desenvolvimento Profissional seja de responsabilidade da Câmara. Credenciamento 

Foi informado que a Conselheira Izolda de Sousa Barbosa havia 

encaminhado a coordenação da câmara o edital de credenciamento do CRCAC, para 

servir como base, no que for possível, para o novo edital de instrutores do CRCAP para 

essa época de pandemia. A funcionária Gisleangela Santos Silva informou que a 

ação fez a leitura do edital e ressaltou que o edital do CRCAP possui está 

muito próximo ao CRCAC. Ficou acordado que será feito uma minuta para do novo 

edital de credenciamento de instrutores para essa época de pandemia, com 

te colocado em apreciação da Câmara, visto que já 

haver uma comissão que está tratando da reformulação das resoluções voltadas a 

A funcionária Gisleangela Santos Silva 

credenciamento de cursos na 

prioridade de análise pelo CEPC/ CRC ou Câmara de 

: Foi informado que na 

Presidentes de Desenvolvimento Profissional do Sistema CFC/CRC’s, 
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ocorrida em 07 de abril de 2020,260 

pontuação anual de 40 pontos para 20 pts em 2020 e que a Câmara está no aguardo 261 

da Resolução para divulgação aos profissionais do Estado do Amapá. Foi informado 262 

que o a Câmara de Desenvolvimento Profissional do CFC encaminhou a planilha de 263 

pontuação utilizada pela Comissão de Educação Profissional264 

devem ser considerados nas anál265 

Profissional dos CRC’s, bem como pelas Comissões Regionais de Educação 266 

Continuada. Na oportunidade, o Vice267 

solicitando a Presidência a assinatura e publicaçã268 

do valor da hora aula.Semana do Profissional da Contabilidade:269 

CFC enviou o Ofício-Circular n.º 398/2020 CFC270 

a Campanha do Profissional da Contabilidade, que o set271 

produziu as peças como: cards para as redes sociais, e272 

spots de rádio, jornais ou revistas.273 

Profissional informou que o process274 

Elismagno Sobrinho de Lucena foi relatado pelo Conselheiro relator Moises Silva 275 

Campos no sistema WEB EPC e encontra276 

CEPC/CFC.Não foi colocado a apreciação o parecer da análise das justificativas de 277 

não cumprimento de pon278 

exercício 2018 dos profissionais Moises Silva Campos e Francys da Silva Campos visto 279 

não ter sido possível a participação da relatora do processo na reunião.Não foi também 280 

colocado para a apreciação o281 

de Desenvolvimento Profissional, visto não ter sido possível a participação do relator282 

– INTERESSE GERAL:Não houve assunto de interesse geral.283 

Vice-Presidente disponibilizou a pa284 

manifestações.Nada mais havendo a tratar, o285 

reunião aos onze e quarenta minutos286 

vinte. Na apreciação, o Vice287 

ressaltou que a UNIFENACON possui parceria e verificará os procedimentos para firma 288 
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ocorrida em 07 de abril de 2020, foi debatido sobre a redução da exigência da 

pontuação anual de 40 pontos para 20 pts em 2020 e que a Câmara está no aguardo 

a divulgação aos profissionais do Estado do Amapá. Foi informado 

de Desenvolvimento Profissional do CFC encaminhou a planilha de 

pontuação utilizada pela Comissão de Educação Profissional Continuada do CFC que 

devem ser considerados nas análises realizadas pelas Câmaras de Desenvolvimento 

Profissional dos CRC’s, bem como pelas Comissões Regionais de Educação 

Continuada. Na oportunidade, o Vice-Presidente solicitou o registro em ata que estará 

solicitando a Presidência a assinatura e publicação da resolução sobre a atualização 

Semana do Profissional da Contabilidade:

Circular n.º 398/2020 CFC-Direx, sobre alterações ocorridas para 

a Campanha do Profissional da Contabilidade, que o setor de comunicação do CFC 

como: cards para as redes sociais, e-mail marketing, banner

spots de rádio, jornais ou revistas.Processos:A Câmara de Desenvolvimento 

Profissional informou que o processo de Prestação de Contas de Docênci

de Lucena foi relatado pelo Conselheiro relator Moises Silva 

Campos no sistema WEB EPC e encontra-se para apreciação por parte da 

CEPC/CFC.Não foi colocado a apreciação o parecer da análise das justificativas de 

não cumprimento de pontuação do programa de educação profissional continuada 

exercício 2018 dos profissionais Moises Silva Campos e Francys da Silva Campos visto 

a participação da relatora do processo na reunião.Não foi também 

colocado para a apreciação o parecer da comissão de revisão das reso

de Desenvolvimento Profissional, visto não ter sido possível a participação do relator

Não houve assunto de interesse geral.IV 

disponibilizou a palavra para manifestação, porém não houve 

manifestações.Nada mais havendo a tratar, o Vice-Presidente declarou encerrada a 

reunião aos onze e quarenta minutos do dia vinte e quatro de abril

Na apreciação, o Vice-Presidente de Controle Interno Lielbe Araújo da Silva 

ressaltou que a UNIFENACON possui parceria e verificará os procedimentos para firma 
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edução da exigência da 

pontuação anual de 40 pontos para 20 pts em 2020 e que a Câmara está no aguardo 

a divulgação aos profissionais do Estado do Amapá. Foi informado 

de Desenvolvimento Profissional do CFC encaminhou a planilha de 

Continuada do CFC que 

ises realizadas pelas Câmaras de Desenvolvimento 

Profissional dos CRC’s, bem como pelas Comissões Regionais de Educação 

Presidente solicitou o registro em ata que estará 

o da resolução sobre a atualização 

Semana do Profissional da Contabilidade:Foi informado que o 

Direx, sobre alterações ocorridas para 

or de comunicação do CFC 

mail marketing, banner digital, 

A Câmara de Desenvolvimento 

o de Prestação de Contas de Docência – 

de Lucena foi relatado pelo Conselheiro relator Moises Silva 

se para apreciação por parte da 

CEPC/CFC.Não foi colocado a apreciação o parecer da análise das justificativas de 

tuação do programa de educação profissional continuada – 

exercício 2018 dos profissionais Moises Silva Campos e Francys da Silva Campos visto 

a participação da relatora do processo na reunião.Não foi também 

parecer da comissão de revisão das resoluções da área 

de Desenvolvimento Profissional, visto não ter sido possível a participação do relator.III 

IV – PALAVRA LIVRE: O 

lavra para manifestação, porém não houve 

Presidente declarou encerrada a 

quatro de abril de o de dois mil e 

Presidente de Controle Interno Lielbe Araújo da Silva 

ressaltou que a UNIFENACON possui parceria e verificará os procedimentos para firma 
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um termo de cooperação.289 

colocou os seguintes as290 

Trabalho. A Presidente ressaltou que 291 

trabalho, compostas por Conselheiros e funcionários, as portarias e documentações 292 

foram enviadas por e-mail a cada memb293 

execução. A Vice-Presidente de Regis294 

modelo, orientações sobre o que desempenha cada comissão, se foi ou será ofertado 295 

capacitação, pois para 296 

capacitação, pois são assuntos novos, até técnicos,297 

para assim prestar serviço com qualidade, ressaltou que é no mínimo injusto assumir 298 

um trabalho sem capacitação, sem fonte de informação299 

CFC enviou modelos a serem seguidos, mas não ofertou capacitações, o tratamento é 300 

igual para todos. O Vice301 

Santos Tavares ressaltou que concorda com a Vice302 

Dias. O Conselheiro Paulo Arthur da Silva Nascimento ressaltou 303 

observar a peculiaridade de cada regional304 

comprometimento diferente com o CRCAP.A Conselheira Lucélia Araújo Quaresma 305 

ressaltou há bastante cobranças, as demandas são muitas, mas sem treinamento não 306 

tem como você desenvolver um trabalho e solicitou307 

conhecimento do CFC que estão dispostos a desenvolver308 

suporte, capacitação é complicado desen309 

Conselheiro Silvio Cesár Lima Martins ressaltou que o CRCAP tem que escalonar a310 

execuções determinadas311 

o CFC exige, ressaltou que em algum momento o plano, as dir312 

recurso humano terá dificuldade313 

Conselheira Lucélia Araújo Quaresma, ressaltou que são exigências do TCU, que os 314 

regionais estão sujeitos a observar e ressaltou que gostaria de contar c315 

colaboração de todos e caso necessário adequar a nossa realidade assim será 316 

feito.Assuntos pontuados na Reunião de Presidentes do Sistema CFC/CRC’s317 
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um termo de cooperação. Ata Aprovada. III - INTERESSE 

assuntos para apreciação dos Conselheiros: 

A Presidente ressaltou que foram constituídas a priore seis comissões de 

trabalho, compostas por Conselheiros e funcionários, as portarias e documentações 

mail a cada membro de cada comissão e os trabalhos estão em 

Presidente de Registro Nair Mota Dias perguntou se existe um 

modelo, orientações sobre o que desempenha cada comissão, se foi ou será ofertado 

para se cobrar com propriedade é necessário a oferta de 

capacitação, pois são assuntos novos, até técnicos, que se precisar d

para assim prestar serviço com qualidade, ressaltou que é no mínimo injusto assumir 

um trabalho sem capacitação, sem fonte de informação. A President

CFC enviou modelos a serem seguidos, mas não ofertou capacitações, o tratamento é 

. O Vice-Presidente de Fiscalização e Ética e Disciplina Alberto dos 

Santos Tavares ressaltou que concorda com a Vice-Presidente de Registro

O Conselheiro Paulo Arthur da Silva Nascimento ressaltou 

observar a peculiaridade de cada regional, de haver um entendimento, 

comprometimento diferente com o CRCAP.A Conselheira Lucélia Araújo Quaresma 

te cobranças, as demandas são muitas, mas sem treinamento não 

senvolver um trabalho e solicitou a Presidente que possa leva ao 

conhecimento do CFC que estão dispostos a desenvolver as demandas

capacitação é complicado desenvolver um serviço de qualidade.

Silvio Cesár Lima Martins ressaltou que o CRCAP tem que escalonar a

ões determinadas, pois no seu entendimento não há condições de aplicar como 

, ressaltou que em algum momento o plano, as diretrizes, fluxo, financeiro, 

recurso humano terá dificuldade. A Presidente ressaltou que concorda com a 

Araújo Quaresma, ressaltou que são exigências do TCU, que os 

regionais estão sujeitos a observar e ressaltou que gostaria de contar c

colaboração de todos e caso necessário adequar a nossa realidade assim será 

Assuntos pontuados na Reunião de Presidentes do Sistema CFC/CRC’s
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INTERESSE GERAL:A Presidente 

para apreciação dos Conselheiros: Comissões de 

foram constituídas a priore seis comissões de 

trabalho, compostas por Conselheiros e funcionários, as portarias e documentações 

ro de cada comissão e os trabalhos estão em 

perguntou se existe um 

modelo, orientações sobre o que desempenha cada comissão, se foi ou será ofertado 

necessário a oferta de 

que se precisar da capacitação, 

para assim prestar serviço com qualidade, ressaltou que é no mínimo injusto assumir 

A Presidente ressalvou que o 

CFC enviou modelos a serem seguidos, mas não ofertou capacitações, o tratamento é 

Presidente de Fiscalização e Ética e Disciplina Alberto dos 

Presidente de Registro Nair Mota 

O Conselheiro Paulo Arthur da Silva Nascimento ressaltou da importância de 

, de haver um entendimento, 

comprometimento diferente com o CRCAP.A Conselheira Lucélia Araújo Quaresma 

te cobranças, as demandas são muitas, mas sem treinamento não 

a Presidente que possa leva ao 

as demandas mas sem 

volver um serviço de qualidade. O 

Silvio Cesár Lima Martins ressaltou que o CRCAP tem que escalonar as 

, pois no seu entendimento não há condições de aplicar como 

etrizes, fluxo, financeiro, 

. A Presidente ressaltou que concorda com a 

Araújo Quaresma, ressaltou que são exigências do TCU, que os 

regionais estão sujeitos a observar e ressaltou que gostaria de contar com a 

colaboração de todos e caso necessário adequar a nossa realidade assim será 

Assuntos pontuados na Reunião de Presidentes do Sistema CFC/CRC’s. A 
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Presidente informou que aconteceu a reunião 318 

CFC/CRC’s, por vídeo confere319 

Congresso Brasileiro de Contabilidade, que aconteceria em Balneário 320 

CFC irá divulgar posteriormente as diretrizes das devoluções das inscrições já 321 

realizadas e que não tem definido uma nova 322 

Presidente ressaltou que o CFC publicou a Resolução CFC nº 1.594/2020 sobre a 323 

concessão de auxílio aos CRC’s e 324 

teriam reajuste salarial e 325 

crise financeira que virá326 

apreciação do pleno a sugestão de não reajuste salarial em 2020. Foi acatado por 327 

unanimidade a decisão de não reajustar os salários dos funcionários do 328 

de dois mil e vinte, 329 

conferência.Relatório de Auditoria nº 08/2020330 

enviou o relatório de auditoria e que o mesmo foi enviado a cada área para responder, 331 

bem como aos gestores da Diretoria do CRCAP biênio 332 

consolidado um só documento de resposta333 

Santos cumprimentou aos participantes, justificou suas ausências em reuniões 334 

anteriores e ressaltou que 335 

responsabilidade é da sua 336 

são apontado impropriedades que337 

não levam a não aprovação das contas338 

gestão, controle e se colocou a disposição desde que tenha condições e acesso aos 339 

documentos. V – PALAVRA LIVRE340 

Presidente de Fiscalização e Ética e Disciplina 341 

que no dia cinco de maio do ano em curso acontecerá a reunião de Vice342 

Chefes de Fiscalização e contará com a participação de até dois membros da Câmara 343 

de cada regional e mais o chefe da fiscalização344 

Presidente de Registro Nair Mota Dias o apoio na redação do documento que foi 345 

encaminhamento a AFAP, o qual solicitou uma linha de crédito ao profissional da 346 
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Presidente informou que aconteceu a reunião de Presidente do Sistema do 

CFC/CRC’s, por vídeo conferencia e na mesma foi decido pelo cancelamento do 

Congresso Brasileiro de Contabilidade, que aconteceria em Balneário 

CFC irá divulgar posteriormente as diretrizes das devoluções das inscrições já 

realizadas e que não tem definido uma nova data para realização do mesmo

Presidente ressaltou que o CFC publicou a Resolução CFC nº 1.594/2020 sobre a 

concessão de auxílio aos CRC’s e que foi informado que os funcionários do CFC não 

teriam reajuste salarial e foi orientado que os Regionais fizessem o mesmo, de

crise financeira que virá devido a crise mundial de saúde. A Presidente colocou a 

apreciação do pleno a sugestão de não reajuste salarial em 2020. Foi acatado por 

a decisão de não reajustar os salários dos funcionários do 

de dois mil e vinte, pelos Conselheiros participantes da reunião por vídeo 

elatório de Auditoria nº 08/2020. A Presidente informou que o CFC 

enviou o relatório de auditoria e que o mesmo foi enviado a cada área para responder, 

como aos gestores da Diretoria do CRCAP biênio 2018/2019 e

consolidado um só documento de resposta. O Conselheiro Emílio Sérgio Oliveira dos 

cumprimentou aos participantes, justificou suas ausências em reuniões 

ressaltou que está à disposição para responder o relatório,

sua gestão, ressaltou que observou o relatório e 

impropriedades que no seu entendimento podem ser justificadas e que 

não levam a não aprovação das contas, há apontamento para a melhoria da prática de 

gestão, controle e se colocou a disposição desde que tenha condições e acesso aos 

PALAVRA LIVRE:A Presidente disponibilizou a palavra

Presidente de Fiscalização e Ética e Disciplina Alberto dos Santos Tavares informou 

que no dia cinco de maio do ano em curso acontecerá a reunião de Vice

Chefes de Fiscalização e contará com a participação de até dois membros da Câmara 

de cada regional e mais o chefe da fiscalização. A Presidente agradeceu a Vice

Presidente de Registro Nair Mota Dias o apoio na redação do documento que foi 

encaminhamento a AFAP, o qual solicitou uma linha de crédito ao profissional da 
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de Presidente do Sistema do 

ncia e na mesma foi decido pelo cancelamento do 

Congresso Brasileiro de Contabilidade, que aconteceria em Balneário Camboriú/SC e o 

CFC irá divulgar posteriormente as diretrizes das devoluções das inscrições já 

data para realização do mesmo. A 

Presidente ressaltou que o CFC publicou a Resolução CFC nº 1.594/2020 sobre a 

informado que os funcionários do CFC não 

sem o mesmo, devido a 

devido a crise mundial de saúde. A Presidente colocou a 

apreciação do pleno a sugestão de não reajuste salarial em 2020. Foi acatado por 

a decisão de não reajustar os salários dos funcionários do CRCAP no ano 

pelos Conselheiros participantes da reunião por vídeo 

A Presidente informou que o CFC 

enviou o relatório de auditoria e que o mesmo foi enviado a cada área para responder, 

18/2019 e, após será 

O Conselheiro Emílio Sérgio Oliveira dos 

cumprimentou aos participantes, justificou suas ausências em reuniões 

ão para responder o relatório, pois a 

o relatório e que no mesmo 

podem ser justificadas e que 

há apontamento para a melhoria da prática de 

gestão, controle e se colocou a disposição desde que tenha condições e acesso aos 

disponibilizou a palavra. O Vice-

Alberto dos Santos Tavares informou 

que no dia cinco de maio do ano em curso acontecerá a reunião de Vice-Presidente e 

Chefes de Fiscalização e contará com a participação de até dois membros da Câmara 

idente agradeceu a Vice-

Presidente de Registro Nair Mota Dias o apoio na redação do documento que foi 

encaminhamento a AFAP, o qual solicitou uma linha de crédito ao profissional da 
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contabilidade, visto o CRC não tem uma caixa de assistência. A Presidente 347 

que o momento é de união, parcerias, que será redimensionado as tarefas, e as 348 

questões de acumulo de tarefa, volume de processos será regularizado e 349 

aos que participaram da campanha de doação de sangue e agradeceu a350 

da mulher contabilista, CRCJovem e Voluntariado da Classe Contábil351 

colaboração, empenho. N352 

reunião às dezesseis horas e 353 

Santos Silva, secretariei a reunião e lavrarei esta ata que após lida e aprovada será 354 

assinada por mim, pela Presidente 355 

356 

 
 

Tanúbia Neuza de Oliveira Barbosa
   Presidente do CRCAP
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contabilidade, visto o CRC não tem uma caixa de assistência. A Presidente 

que o momento é de união, parcerias, que será redimensionado as tarefas, e as 

questões de acumulo de tarefa, volume de processos será regularizado e 

aos que participaram da campanha de doação de sangue e agradeceu a

contabilista, CRCJovem e Voluntariado da Classe Contábil

Nada mais havendo a tratar, a Presidente 

horas e cinqüenta e quatro minutos,da qual eu, 

, secretariei a reunião e lavrarei esta ata que após lida e aprovada será 

Presidente e pelos Conselheiros presentes.

Macapá/AP, 

Tanúbia Neuza de Oliveira Barbosa 
Presidente do CRCAP 

Lielbe Araújo da Silva 
Controle Interno 

Registro 

Lucélia Araújo Quaresma 

 
 

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

 

Paulo Arthur da Silva Nascimento
Conselheiro

            Técnico em Contabilidade
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contabilidade, visto o CRC não tem uma caixa de assistência. A Presidente ressaltou 

que o momento é de união, parcerias, que será redimensionado as tarefas, e as 

questões de acumulo de tarefa, volume de processos será regularizado e agradeceu 

aos que participaram da campanha de doação de sangue e agradeceu as comissões 

contabilista, CRCJovem e Voluntariado da Classe Contábil pela iniciativa, 

Presidente declarou encerrada a 

da qual eu, Gisleangela 

, secretariei a reunião e lavrarei esta ata que após lida e aprovada será 

pelos Conselheiros presentes. 

Macapá/AP, 29 de abril de 2020. 

Izolda de 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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