
	
	
ATA DA REUNIÃO DO FÓRUM REDESIM REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2020. 1	
Início: 9horas. 2	
Término: 11horas.  3	
Local: Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo – CRCES e virtual pela plataforma Zoom. 4	
Presenças: Carla Cristina Tasso, Bruno do Espírito Santo Brunoro, Breno Mamari Pessoa, Túlio Venturim 5	
Silva, Rodrigo Sangali, Diogo Arrigoni, Glauber Vettoraci, Eduardo Sesana, Élido Emmerich Firme, Mônica 6	
Fernanda Santos Porto Pires, Rosa Aparecida França Amorim Santos, Paulo Cezar Juffo. ........... 7	
ORDEM DO DIA: 1) JUCEES – 1.1) Transformação Societária (cisão parcial): a Carla Tasso solicitou 8	
informações sobre Cisão, o Diretor Executivo da JUCEES, Sr. Paulo Juffo, respondeu que estão terminando 9	
de produzir um manual com as orientações para ser divulgado até final de 2020. 1.2) Alteração de 10	
Contrato com Aumento de Capital Social da Empresa: a Carla comentou que recebeu uma consulta 11	
sobre a validade do ato de Alteração Contratual com Aumento de Capital Social com reserva de 12	
reavaliação, a auditoria disse que o ato é inválido por que não poderia usar a reserva de reavaliação desde 13	
2008. O Paulo Juffo informou que poderia recorrer à julgamento do Plenário e pode ser examinado pela 14	
Procuradoria, porém existe limite de tempo. 1.3) Resoluções 10, 11 e 13: Paulo Juffo  chama a atenção 15	
para as Resoluções 10, 11 e 13 que tratam da volta a normalidade nos prazos para atendimento de 16	
exigências e outros procedimentos da JUCEES à partir de 4 de janeiro de 2021. A partir de janeiro só serão 17	
recebidos documentos digitais para dar entrada em qualquer processo na JUCEES, todos os meios 18	
jurídicos só tramitarão de forma digital. O Contador poderá dar autenticidade digital aos documentos. A 19	
Carla Tasso vai fazer a divulgação e solicitou aos membros do Fórum que repliquem junto aos seus 20	
associados. O Paulo Juffo e o Eber desejam Feliz Natal e Próspero Ano Novo.  2) Fórum Permanente das 21	
Micro Empresas e Empresas de Pequeno Porte: a Carla Tasso comentou que recebe com regularidade 22	
mensagens do Ministério da Economia sobre atos referentes às MEs e EPPs que estão sendo tratados 23	
pelo Ministério da Economia. A última mensagem que recebeu menciona o Comitê Temático da Tecnologia 24	
e Inovação (CT-TI) ligado ao Fórum e trata da Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD informando sobre 25	
o pleito da alteração na Legislação no que se aplica às MEs e EPPs, que é de interesse não apenas para 26	
os escritórios de contabilidades, mas também para seus clientes. A LGPD não diferencia Micro e Grandes 27	
Empresas, a legislação é a mesma, então tem uma proposta de normatização para diferenciar PME, ou 28	
seja, prazos diferenciados, exigências menores, redução do valor da multa, considerando a Lei 29	
Complementar 123/2006 que dispõe sobre tratamento diferenciado para PME dispensando algumas 30	
medidas relativas a risco. A mensagem contém um estudo comparativo com outros países e constitui a 31	
justificativa para o pedido ao Congresso Nacional para estudar a diferenciação. A Carla Tasso vai procurar 32	
estreitar a comunicação com esse Fórum, apurar o papel do CRCES e direcionar para um membro do 33	
Fórum Redesim acompanhar, e divulgar as informações recebidas se for permitido. A Carla Tasso 34	
comentou que representa o CRCES no Fórum Capixaba das Micro e Pequenas Empresas – FOCAMPE, 35	
mas pretende substituir seu nome por um representante do Fórum Redesim alegando que não consegue 36	
participar de todas as atividades. Por fim, o Rodrigo Sangali vai acompanhar os e-mails enviados pelo 37	
Ministério da Economia e a Mônica Fernanda Porto Pires será indicada para assumir a cadeira do CRCES 38	
no FOCAMPE em substituição à Carla Tasso. A Carla Tasso comentou a importância de participar desses 39	
fóruns de debates e sugerir melhorias para o ambiente regulatório. O Grupo de Estudo para Assuntos 40	
Tributários do CRCES está sendo muito elogiado pela contribuição que vem trazendo para as discussões 41	
em âmbito estadual e no Conselho Federal de Contabilidade – CFC. 3) Linha de Crédito para o 42	
empreendedor: Rodrigo Sangali informou que com recursos de até R$ 1 bilhão provenientes do  BNDES, 43	
Banco Central do Brasil e a Fintech BMP - Banco Money Plus, o  CONAMPE e FEMICRO-ES em  parceria 44	
pensada para as micro e pequenas empresas, oferecem a Linha Emergencial de Crédito (PEAC 45	
Maquininhas) com valores de até R$50 mil e taxa fixa de 6% ao ano, 6 meses de carência e 30 meses para 46	
pagar, sem burocracia, tudo pela internet.  Rodrigo informou as condições para contrair é empréstimo. A 47	
Carla Tasso vai solicitar a Danielli Rodrigues para providenciar um banner com a logomarca do Fórum 48	
Redesim divulgando essas informações. 4) Credenciamento de Palestrantes e Convênio do CRCES 49	
com as Associações e Sindicatos: A Grazyeli Tartaglia, Chefe do Setor de Desenvolvimento Profissional 50	
do CRCES, informou que o CRCES credencia pessoas jurídicas para os palestrantes serem fornecedores, 51	



	
	
e paga os honorários por ocasião da realização das “lives”. O processo para 2021 já foi iniciado e em janeiro 52	
abrirá o credenciamento, solicitou a indicação de temas e a participação das Associações nos contatos 53	
com os professores de Faculdades que, por ventura, tenham interesse em se credenciar, porém precisam 54	
estar em dia com o CRCES. O Convênio com as Associações venceu, mas será retomado. A Grazyeli 55	
informou que precisa da documentação das Associações para montar novo processo com vigência de 56	
janeiro a dezembro de 2021. A associação pode solicitar até 6 temas para cursos e o CRCES  paga o 57	
palestrantes dentre os credenciados. A associação pode cobrar a inscrição para os cursos, porém, o 58	
CRCES não deixará de ofertar cursos gratuitos. A Carla Tasso orientou para a necessidade da realização 59	
de planejamento, o CRCES já tem previsto dois seminários, um sobre “Compliance” e outro sobre “Sped”. 60	
O Rodrigo Sangali informa que a ASCOVV tem um portal que consegue fazer a gestão, faz a inscrição, a 61	
cobrança, gera o certificado automático, então a associação que não tiver a tecnologia e quiser, poderá 62	
fazer parceria. A Carla Tasso lembrou que quando é “on line” e pago pode vender para todo o Brasil, caso 63	
o curso seja gravado pode ficar disponível para ser adquirido ao longo do tempo. A Carla orienta às 64	
Associações para fazer o planejamento de temas e datas, por que o palestrante também precisa de agenda, 65	
o CRCES entra como apoiador, oferece o palestrante, faz a divulgação, resumindo, as associações 66	
precisam divulgar o credenciamento dos palestrantes e os temas, observar o calendário de eventos do 67	
CRCES e fazer suas propostas com antecedência. A Grazyeli vai encaminhar o edital anterior para que as 68	
associações comecem a preparar a documentação e entendam o processo até que o novo edital seja 69	
publicado em janeiro/21, e também o passo a passo para quem quiser assistir os cursos que foram 70	
gravados e estão disponíveis no sistema. 5) Situação do Sistema de Nota fiscal Eletrônica da Prefeitura 71	
de Vila Velha: O Rodrigo informou que alguns escritórios estão conseguindo fazer o cadastro, outros estão 72	
encontrando dificuldades. A Prefeitura está efetuando um DE/PARA transportando o cadastro antigo e 73	
colocando atrelado ao CPF do Contador, está concluindo a fase do recadastramento e assim que terminar 74	
será liberado para que os outros escritórios também façam. O prazo para entrar em funcionamento está 75	
suspenso porque primeiro tem que fazer o recadastramento de todos os emissores, os escritórios de 76	
contabilidade precisam enviar cópia do contrato, cópia do CNPJ, não sabe se excluíram as cópias de 77	
documentos dos sócios o que dificulta ainda mais. A Mônica informou que enviou a planilha, mas não tem 78	
acesso ao sistema, tem cliente que precisa fechar a apuração, mas não conseguiu acessar. O Bruno 79	
Brunoro disse estar acessando pelo portal antigo que continua funcionando, informou também que as 80	
empresas novas fazem o cadastramento pelo novo portal. O Rodrigo Sangali orientou para utilizar o portal 81	
antigo até terminarem os testes. A prefeitura designou funcionários de carreira para participar do Grupo de 82	
implantação do sistema por que mudando o governo o servidor continua. A Carla Tasso solicitou ao Rodrigo 83	
Sangali sugerir ao Prefeito Max Filho para fazer um pronunciamento sobre o andamento da implantação 84	
do Sistema de Emissão de Nota Fiscal Eletrônica. O Rodrigo sugeriu que o Fórum Redesim encaminhe 85	
carta de apresentação para os prefeitos eleitos que tomam posse em janeiro de 2021 se colocando a 86	
disposição para colaborar com o aperfeiçoamento dos processos e para contribuir com Conselhos 87	
Municipais constituídos. A Monica Porto comenta a importância de manter uma boa relação com as 88	
prefeituras independente da participação nos Conselhos. Ainda em relação a prefeitura de Vila Velha 89	
marcar reunião com o novo Secretário de Fazenda para levar os assuntos que estão travando processos 90	
no novo sistema e tratá-los de forma geral e não particular. 6) Baixa de Empresa no Simples: os 91	
participantes reclamaram do prazo para baixar as empresas e autenticar os livros de entrada, saída e termo 92	
de ocorrência. Rodrigo Sangali entende que a autenticação dos livros precede a solicitação da baixa, tem 93	
que encerrar tudo 30 dias antes de baixar, porém outros participantes argumentam que se a ocorrer algum 94	
atraso para o deferimento da baixa o livro ficará pendente. A Carla Tasso sugeriu fazer um ofício 95	
direcionado à Gerência de Fiscalização da SEFAZ solicitando prazo de 30 dias após a data da baixa para 96	
que todas as obrigações acessórias sejam emitidas com abrangência para todas as empresas. A Mônica 97	
Porto vai encaminhar relatório de um caso ocorrido em seu escritório para exemplificar no ofício. Citou 98	
ainda, que não está conseguindo efetuar baixa temporária da inscrição estadual de empresas que estão 99	
com as atividades paralisadas em razão da pandemia e sugeriu conversar com o Secretário Rogélio para 100	
ver se esse pleito está contemplado na mudança da legislação. A Carla informou que o Secretário Rogélio 101	
deixou claro na última plenária do CRCES que ele participou que o Governo do Estado também vai fazer 102	



	
	
modificação no sistema. A Mônica comentou que o Estado vai fazer concurso para contratação de 50 103	
auditores, estão desenvolvendo um softwere que terá controle da Nota fiscal, do conhecimento de 104	
transporte e com o BDE a partir da leitura da placa do caminhão, serão instaladas barreiras itinerantes nas 105	
estradas para fazer a fiscalização. 7) Plenária do CRCES: A Carla Tasso explica o novo formato das 106	
plenárias do CRCES, a introdução do Projeto de Mãos Dadas que abre as portas do Conselho para troca 107	
de experiências, as transmissões ao vivo pelo “YouTube”. Convida todos para participar da próxima que 108	
será dia 17 de dezembro, às 14H, que receberá o Secretário de Transparência e Controle Interno, Edmar 109	
Camata. A Coordenadora do Fórum Redesim, agradeceu a participação de todos, resaltou o trabalho 110	
voluntário de todos, desejou feliz Natal e que em 2021 as vidas possam voltar ao normal. 111	
....................................................................................................... 112	
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada. Esta Ata será assinada pela 113	
Coordenadora do Fórum Redesim, Contadora Carla Cristina Tasso............................................................. 114	
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