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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MATO GROSSO DO SUL
Rua Euclides da Cunha, 994, Jardim dos Estados, CEP.:79020-230,Campo Grande/MS, 

Fone: (67) 3326-0750, Site:www.crcms.org.br

PORTARIA CRC/MS 006/2015
de: 25/03/2015

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO 
ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO 
DO CRC/MS, REFERENTE AO EXERCICIO 
FINANCEIRO DE 2015. 

O Presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Mato 
Grosso do Sul, no uso de suas atribuições regimentais,
                          

CONSIDERANDO o artigo 7º, concomitantemente com os arti-
gos 41º e 43º da lei 4.320 de 17 de março de 1964.

CONSIDERANDO, que a Resolução CFC 1.161/09 de 
13/02/2009 e outras posteriores, disciplinam as normas orçamentárias e contábeis para 
o Sistema CFC/CRC adequar-se à nova realidade normativa;

R E S O L V E:
   

Artigo 1° - De acordo com a Resolução CRC/MS nº 216, em seu 
artigo 5º de 29/10/2014, fica autorizado o Setor de Contabilidade do Regional, a efetuar 
a Abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento do exercício financeiro de 
2015, no valor de R$51.000,00 (cinquenta e um mil reais) em conformidade com os 
respectivos projetos solicitados, conforme segue:

6.3.1 DESPESAS CORRENTES 31.000,00 

6.3.1.3 USO DE BENS E SERVIÇOS 30.150,00 

6.3.1.3.01 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 

6.3.1.3.01.01 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 

6.3.1.3.01.01.002 IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS 3.000,00 

6.3.1.3.02 SERVIÇOS 27.150,00 

6.3.1.3.02.01 SERVIÇOS 27.150,00 

6.3.1.3.02.01.002 SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA 5.250,00 

6.3.1.3.02.01.005 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 9.300,00 

6.3.1.3.02.01.011 SERV. DE SELEÇÃO, TREIN. E ORIENT. PROFIS. 12.600,00 

6.3.1.9 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 850,00 

6.3.1.9.01 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 850,00 

6.3.1.9.01.01 DEMAIS DESPESAS CORRENTES 850,00 

6.3.1.9.01.01.004 DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO 850,00 

6.3.2 DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00 

6.3.2.1 INVESTIMENTOS 20.000,00 

6.3.2.1.03 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 20.000,00 

6.3.2.1.03.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 20.000,00 

6.3.2.1.03.01.005 VEÍCULOS 20.000,00 

 TOTAL ....................................................................................... 51.000,00 

Parágrafo Único - Os valores da Abertura de Crédito Adicional 
Suplementar de Dotações serão cobertos com recurso proveniente da anulação parcial 
das seguintes dotações:

6.3.1.3 USO DE BENS E SERVIÇOS 31.000,00 

6.3.1.3.01 MATERIAL DE CONSUMO 25.550,00 

6.3.1.3.01.01 MATERIAL DE CONSUMO 25.550,00 

6.3.1.3.01.01.015 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 23.100,00 

6.3.1.3.02.01.047 INSCRIÇÕES 2.450,00 

6.3.1.3.02 SERVIÇOS 5.450,00 

6.3.1.3.02.04 PASSAGENS 5.450,00 

6.3.1.3.02.04.002 PASSAGENS - CONSELHEIROS 5.450,00 

6.3.2 DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00 

6.3.2.1 INVESTIMENTOS 20.000,00 

6.3.2.1.03 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 20.000,00 

6.3.2.1.03.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 20.000,00 

6.3.2.1.03.01.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS 20.000,00 

TOTAL ...................................................................................... 51.000,00

Artigo 2º - Esta Portaria produzirá os seus efeitos na data de 
sua assinatura, revogando-se as disposições em contrário.                   

       
Campo Grande/MS, 25 de março de 2015.         

Contador  RUBERLEI BULGARELLI
        Presidente do CRC/MS 
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EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE PENA
O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO 
DO MATO GROSSO DO SUL – CRC/MS, no uso de suas atribuições, faz saber que o 
CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE - CFC, em reunião do Tribunal Superior 
de Ética e Disciplina, reapreciando os Processos dos Profissionais da Contabilidade 
relacionados abaixo, decidiu:
• Processos 2013/000624, 2014/000009, 2014/000048 e 2014/000069, de 
interesse da senhora LUCIANA DOS SANTOS CAETANO, Técnica em Contabilidade, 
CRC/MS-010872/O, com domicilio na cidade de Campo Grande – MS, penalizada 
em todos os Processos acima relacionados com CENSURA PÚBLICA, penalidade 
prevista na alínea “g” do artigo 27, do Decreto-Lei 9.295/46 c/c com artigo 12, inciso 

III do CEPC - Resolução CFC nº 803/1996, c/c artigo 25, inciso IV da Resolução CFC 
nº 1.370/2011, decisões homologadas em 15.05.2015por meio das Deliberações n.º 
0565/2015, 0574/2015, 0563/2015 e 0564/2015, respectivamente do Conselho Federal 
de Contabilidade-------------------------------------------------------
• Processo 2014/0000069 de interesse da senhora LUCIANA DOS SANTOS 
CAETANO, Técnica em Contabilidade, CRC/MS-010872/O, com domicilio na cidade 
de Campo Grande – MS, penalizada com SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL 
pelo período de 330 (trezentos e trinta) dias – iniciada em 23.06.2015 e término em 
17.05.2016, penalidade prevista na alínea “d” do artigo 27, do Decreto-Lei 9.295/46 
c/c com artigo 25, incisos V da Resolução CFC 1.370/2011, decisão homologada 
em 15.05.2015 por meio da Deliberação n.º 0564/2015, do Conselho Federal de 
Contabilidade-----------------------------------------
• Processo 2012/000307 de interesse do senhor JOSÉ APARECIDO DOS 
SANTOS, Contador, CRC/MS-004421/O, com domicilio na cidade de Dourados – MS, 
penalizado com CENSURA PÚBLICA e SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL 
pelo período de 335 (trezentos e trinta e cinco e cinco) dias – iniciada em 
30.06.2015 e término em 29.05.2016, penalidades previstas nas alíneas “d” e “g” do 
artigo 27, do Decreto-Lei 9.295/46 c/c com artigo 12, inciso III do CEPC - Resolução 
CFC nº 803/1996, com artigo 25, incisos IV e V da Resolução CFC 1.370/2011, decisão 
homologada em 20.03.2015 por meio da Deliberação n.º 0284/2015, do Conselho 
Federal de Contabilidade-----------------------------------------

Contador RUBERLEI BULGARELLI
Presidente

EDITAL Nº. 001/2015 
CONVOCAÇÃO ELEIÇÕES CRF/MS 2015
Fazemos saber aos interessados que, de acordo com o artigo 20 da Resolução/CFF nº 
604/14 (DOU de 05/12/14, Seção 1, pp. 114/117) e, em obediência a alínea “r” do 
artigo 6º, da Lei Federal nº 3.820/60, com nova redação que lhe foi dada pela Lei Federal 
nº 9.120/95, estarão abertas apenas na sede deste CRF/MS, sito a Rua Rodolfo José 
Pinho, 66 – Jd. São Bento – Campo Grande/MS, nos termos do art. 28 do Regulamento 
Eleitoral, no horário que compreende das 12h às 18h, o registro de candidatura para 
preenchimento das funções públicas de 05 (cinco) vagas de Conselheiro Regional Efetivo 
e 02 (duas) vagas para Conselheiro Regional Suplente, com mandato para o quadriênio 
2016/2019 (vigência de 1º/01/2016 a 31/12/2019). No mesmo período de 3 a 7 de 
agosto de 2015, estarão abertas as inscrições para registro de candidaturas às funções 
públicas de diretores do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Mato Grosso do Sul 
– CRF/MS, referentes ao biênio 2016/2017, com início em 1º/01/2016 até 31/12/2017, 
devendo os interessados se inscrever por chapas completas, discriminando as funções 
de Presidente, Vice-Presidente, Secretário-Geral e Tesoureiro. Para os candidatos às 
funções de diretoria que são conselheiros do CRF/MS, é necessário que seu mandato 
de conselheiro abranja todo o período de mandato da função respectiva da diretoria 
almejada, cabendo-lhe comprovar essa condição quando de sua posse. É facultado aos 
atuais suplentes de conselheiros regionais concorrerem para as funções de conselheiros 
efetivos. Por ocasião do registro de candidatura, deve o interessado atender aos seguintes 
requisitos: a) ser brasileiro; b) estar com inscrição profissional definitiva, no quadro 
de farmacêuticos aprovada pelo Plenário do respectivo Conselho Regional de Farmácia 
(CRF) até a data de encerramento do prazo de inscrição de candidatos; c) não estar 
proibido de exercer a profissão; d) estar quites com a Tesouraria do CRF, sem qualquer 
débito ou parcela vencida no ato da inscrição do candidato; e) ter, no mínimo, 3 (três) 
anos de inscrição em CRF; f) apresentar certidão da justiça estadual, federal, militar e 
eleitoral, essa última fornecida pelas zonas eleitorais, pelos Tribunais Regionais Eleitorais 
e pelo Tribunal Superior Eleitoral, onde não conste sentença condenatória transitada 
em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, ainda que não transitada em 
julgado, consoante ao previsto na Lei Complementar nº 64/90 e na Lei Complementar nº 
135/10; g) apresentar certidão da justiça estadual e federal onde não conste sentença 
condenatória por improbidade administrativa transitada em julgado ou acórdão proferido 
por órgão judicial colegiado, ainda que não transitado em julgado, consoante ao previsto 
na Lei Complementar nº 64/90 e na Lei Complementar nº 135/10;  h) apresentar 
declaração própria, sob as penas da legislação vigente, atestando que não tem qualquer 
outra causa de inelegibilidade, nos termos da Resolução/CFF nº 604/14; i) não estar 
exercendo cargo ou função remunerada em Conselho Federal ou Regional de Farmácia 
ou qualquer prestação de serviço, ainda que terceirizados; j) não ter perdido o mandato 
conforme previsto nos Regimentos Internos do CFF e CRF por improbidade transitado em 
julgado, persistindo o impedimento pelo período de 8 (oito) anos; k) não ter renunciado 
a mandato em Conselho, nos últimos 04 (quatro) anos ao mandato contados do término 
do mandato renunciado ou cassado; l) não ter sido condenado em processo criminal no 
âmbito da justiça comum, salvo reabilitação judicial declarada; m) não ocupar cargo ou 
função nas forças armadas, na condição de farmacêutico militar (art. 4º Lei 6.681/79); 
n) não ser farmacêutico estrangeiro. As inscrições encerrar-se-ão às 18:00 horas do 
dia 7 de agosto de 2015. As eleições ocorrerão durante 48 (quarenta e oito) horas 
ininterruptas, a partir de 12:00 horas (meio-dia), horário local, de 9 de novembro de 
2015 às 12:00 horas (meio-dia), horário local, do dia 11 de novembro de 2015, sendo 
o voto exercido exclusivamente por meio de votação eletrônica na modalidade “on line” 
– web voto, através da rede mundial de computadores – Internet. O voto “on line”, de 
direito privativo dos farmacêuticos devidamente inscritos no CRF/MS, é direto, secreto e 
obrigatório, sob pena de multa eleitoral, a ser apurada em processo executivo fiscal, nos 
termos da Lei Federal nº. 3.820/60 e disposições da Lei Federal nº. 6.830/80. A votação 
poderá ser realizada em qualquer computador com acesso seguro a internet. Haverá 
disponível na sede do CRF/MS, localizado à Rua Rodolfo José Pinho nº 66 – Jd. São Bento 
– Campo Grande/MS, um computador com acesso apenas ao sítio ou endereço eletrônico 
destinado à votação, em recinto em separado do público, com cabina indevassável que 
permita o sigilo do voto, onde os farmacêuticos eleitores, na medida do comparecimento, 
poderão promover seu voto de acordo com sua preferência. Caso o farmacêutico não 
compareça ao escrutínio, é facultada a justificativa da ausência, na forma e prazo do 
Regulamento Eleitoral em vigor. Cada farmacêutico receberá pelo correio uma senha 
provisória (a qual deverá obrigatoriamente ser alterada) para votação pela internet, sem 
conhecimento ou acesso das partes envolvidas na eleição, a ser enviada pela empresa 
especializada contratada pelo Conselho Federal de Farmácia, ao endereço residencial 
de cada eleitor que esteja em condições legais de votar. A empresa responsável pela 
elaboração do programa de todo o procedimento eleitoral permitirá amplo acesso à 
possibilidade de auditagem que garanta o sigilo do voto e a eficácia da eleição. Não será 
admitido recurso contra a votação se não ocorrida impugnação devidamente justificada 
após a apuração dos votos através do levantamento eletrônico de dados e a respectiva 
divulgação. Os prazos para eventuais impugnações de candidatos estão dispostos no 
Calendário Eleitoral afixado na sede deste CRF/MS bem como, página eletrônica (www.
crfms.org.br/eleicoes). Os interessados poderão obter informações adicionais por meio 
do correio eletrônico eleicoes@crfms.org.br. 
Campo Grande/MS 10 de julho de 2015
MARIA TEREZA FERREIRA DUENHAS MONREAL – Presidente CER/CRF/MS 
Deliberação CRF/MS nº 5364/15 (DOE 01/06/2015)
Acórdão CFF nº 23.271 (DOU 18/06/2015)


