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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 
FISCAL, REALIZADA EM 26 DE NOVEMBRO DE 

2020, VIA VIDEOCONFERÊNCIA. 

 

PARTICIPANTES: 
 

Mario Jose Pires – Presidente do Conselho Fiscal do Ceeac - Eletrobras 

Raquel Mazal Krauss – Conselheira Fiscal do Ceeac - Eletrobras 

Fernanda Ladeira de Medeiros – Eletrobras 

Rafael Meirelles David – Diretor de Desenvolvimento Tecnológico do Ceeac - Eletrobras 
Nadine da F. A. dos Santos– Ceeac 

Jersileide Rufino da Silva - Secretária Executiva – Ceeac 

 

  
PAUTA DA REUNIÃO: 

 

 

1. Eleição do Presidente do Conselho Fiscal do Ceeac; 
2. Análise das contas do exercício de 2019 – Balanço, Demonstrações Financeiras e Parecer da 

Auditoria externa; 

3. Análise da proposta de previsão orçamentária para o exercício 2021; 

4. Aprovação da proposta de Regimento interno do CF do Ceeac; 

5. Assuntos Gerais. 
 

 

DESENVOLVIMENTO DA REUNIÃO: 

 
A Reunião teve início às 10h30min, horário de Brasília, via videoconferência no seguinte link: 

https://meet.google.com/obc-fjon-fkx. 

 

Dando início aos trabalhos passou-se à análise dos assuntos da agenda: 
 

 

1 – Eleição do Presidente do Conselho Fiscal  

 
Em cumprimento ao disposto no Art. 30º do Estatuto social do Ceeac, o qual dispõe que compete ao 

Conselho Fiscal “Eleger e substituir, de forma temporária ou definitiva, entre seus membros, o seu 

Presidente” e, ainda considerando a formação e a expertise na atuação em Conselhos Fiscais, foi 

eleito, por unanimidade o Sr. MÁRIO JOSÉ PIRES, para Presidente do Conselho Fiscal do CEEAC.  

 
 

2 – Análise das contas do exercício de 2019 – Balanço, Demonstrações Financeiras e 

Parecer da Auditoria Externa; 
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Na sequência, passou-se a análise das demonstrações financeiras, que compreendem o balanço 
patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as demonstrações do resultado, das mutações do 

patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data. 

 

Avaliou-se ainda o parecer apresentado pela empresa LBRK Consultoria Auditoria Assessoria 
Ltda, contratada pelo CEEAC, para revisão desses documentos.  

 

O Conselho Fiscal decidiu pela aprovação do Balanço e Demonstrações Financeiras do exercício 

de 2019 e do Parecer apresentado da Auditoria Externa sem ressalvas. 

 
Em virtude da qualidade do serviço apresentado pela empresa LBRK nesse, os conselheiros 

fiscais não apresentaram objeções quanto a possibilidade do Ceeac contratar essa empresa para 

auditar também as contas relativas ao exercício de 2020. 

 
3 – Análise da proposta de previsão orçamentária para o exercício de 2021 

 

 

Prosseguindo a reunião, a Sra. Fernanda Ladeira de Medeiros solicitou ao Sr. Rafael Meirelles 
David que apresentasse as considerações sobre a proposta de previsão orçamentária do CEEAC 

para o exercício 2021.  

 

A seguir estão descritos os principais pontos da proposta apresentada: 

● Receitas Totais do Ceeac: R$2.959.974,07 

 

o Receita CEB_CVA: R$ 570.657,90 

o Receita CEB_LAB: R$ 1.035.918,97 

o Receita Copel: R$ 1.217.568,00 

o Entradas de RH decorrentes dos projetos: R$ 135.829,20 

 

● Despesas Totais do Ceeac: R$ 2.883.968,16 

 
 

o Despesas totais com Projetos: R$ 2.557855,01 

▪ Despesa CEB_CVA: R$ 503.532,70 

▪ Despesa CEB_LAB: R$ 941.907,91 

▪ Despesa Copel: R$ 1.112.414,40 

 

o Despesas totais específicas: R$ 326.113,16 

▪ Despesas Pessoal: R$ 203.645,16 

▪ Despesas Infraestrutura: R$ 34.128,00 

▪ Despesas Terceiros: R$ 50.220,00 

▪ Despesas Tributárias e Financeiras: R$ 12.400,00 

▪ Despesas Viagens: R$ 21.700,00 

▪ Despesas outras: R$ 4.020,00 

 

 

● Investimentos: R$ 75.000,00 

● Saldo Final da CC em dez/2021: R$ 1.005,91 

 

 

D4Sign aac52d9a-00b7-4a92-822a-a1fb9f91dce8 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



 

 

Ata de Reunião – 26/11/2020 

 

 

3 

 
 

Após algumas sugestões, principalmente ligadas a nomenclaturas, o Conselho Fiscal conclui que 

a proposta de previsão orçamentária para o exercício de 2021 está adequada e apta a ser 

apresentada para aprovação do Conselho de Administração do Ceeac. 
 

Os conselheiros fiscais ficaram de agendar uma reunião com a equipe técnica do Ceeac para 

conhecer mais detalhes das planilhas utilizadas para o controle orçamentário do Centro. 

 

4 – Aprovação da proposta de Regimento Interno do CF do CEEAC; 
 

Na sequência, foi discutida a proposta de Regimento Interno do Conselho Fiscal. Após algumas 

modificações, a proposta encaminhada em anexo a esta ata foi considerada adequada e apta a 

ser apresentada para aprovação do Conselho de Administração do Ceeac. 
 

   

5 – Assuntos Gerais;  

 
 

Finalizando os itens da pauta, foi apresentado uma proposta de calendário para as atividades do 

Conselho Fiscal em 2021:  

 

● Fevereiro de 2021: Aprovação das demonstrações financeiras de 2020; 

● Abril de 2021: Aprovação das demonstrações financeiras do primeiro trimestre; 

● Julho de 2021: Aprovação das demonstrações financeiras do segundo trimestre; 

● Outubro de 2021: Aprovação das demonstrações financeiras do terceiro trimestre e da 

Proposta Orçamentária para o exercício de 2022 

● Fevereiro 2022: Aprovação das demonstrações financeiras de 2021; 

● Próxima reunião: 25/02/2021 

 

 
Nada mais havendo a tratar, a Secretária Executiva agradeceu a presença de todos e deu por 

encerrados os trabalhos.  

 

 
____________________________ 

Mário José Pires 

Presidente do Conselho Fiscal 

 

 
 

_____________________________ 

Raquel Mazal Krauss 

Conselheira Fiscal - Eletrobrás 
 

 

 

 
_____________________________ 

Jersileide Rufino da Silva 

Secretária - CEEAC 
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Anexo: 

 

Proposta de Regimento Interno do Conselho Fiscal do Ceeac. 
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Título: REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO FISCAL RM-01

Doc. de Aprovação: Vigência: Minuta

CAPÍTULO I – Objeto do Regimento

Art. 1º -  O presente Regimento Interno (“Regimento”) disciplina o funcionamento do Conselho

Fiscal (“Conselho” ou “Conselho Fiscal”) do Centro de Excelência em Energia do Acre - Ceeac,

bem como o relacionamento entre o Conselho e os demais órgãos sociais, observadas as disposições

do Estatuto Social (“Estatuto Social”) e da legislação em vigor.

CAPÍTULO II – Missão, Escopo de Atuação e Competências do Conselho

Art. 2º -  O Conselho Fiscal, órgão de administração e fiscalização do  Ceeac, tem como missão

buscar  o  atingimento  dos  objetivos  do  Ceeac,  protegendo  e  valorizando  o  seu  patrimônio.  O

Conselho deve ter pleno conhecimento dos valores da Associação, zelando pelo seu aprimoramento.

Art. 3º - Compete ao Conselho:

I.Eleger e substituir, de forma temporária ou definitiva, entre seus membros, o seu Presidente;

II. Observar e zelar pela aplicação dos recursos exclusivamente na atividade fim, objeto do Ceeac;

III. Tomar conhecimento e analisar a documentação contábil, orçamentária, financeira e técnica

do Ceeac;

IV. Fiscalizar  os  atos  da  Diretoria  e  verificar  o  cumprimento  dos  seus  deveres  estatutários  e

legais;

V. Emitir parecer fundamentado sobre os balanços e demonstrações contábeis, encaminhando-o

à Assembleia Geral até o final do mês de março de cada ano;

VI. Opinar  sobre  as  propostas  da  Diretoria  Executiva,  a  serem  submetidas  ao  Conselho  de

Administração, relativas a planos de investimentos e relatórios de execução do orçamento;

VII. Solicitar  à  Diretoria  Executiva,  sempre  que  entender  necessário,  esclarecimentos  ou

informações, assim como a elaboração de demonstrações financeiras ou contábeis especiais;

VIII. Informar ao Conselho de Administração sobre a eventual ocorrência de erros, fraudes e crimes,

envolvendo bens ou serviços do Ceeac; 

IX. Elaborar e aprovar seu Regimento Interno.

X. Elaborar Plano de Trabalho Anual.
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Art. 4º - Independente da qualificação como organização da sociedade civil de interesse público, 

cabe ao Conselho Fiscal o controle das prestações de contas, observando-se especialmente:

I. O atendimento aos princípios e Normas Brasileiras de Contabilidade;

II.A  publicidade,  no  encerramento  do  exercício  fiscal,  do  relatório  de  atividades  e  das

demonstrações financeiras, por qualquer meio legalmente válido de publicação e afixação no

átrio da sede com a indicação de que todo cidadão poderá ter livre acesso para exame;

III. Afixação, no átrio da sede, das certidões negativas de débito do INSS e do FGTS;

IV. Realização  de  auditoria,  inclusive  por  auditores  externos  independentes,  se  for  o  caso,  da

aplicação  dos  eventuais  recursos  objeto  do  termo  de  parceria,  conforme  previsto  em

regulamento;

V. Prestação de contas de todos os recursos e bens públicos previstos na legislação acerca do

termo de parceria.

Parágrafo único - A prestação de contas deve ser instruída com os seguintes documentos:

I. Relatório anual de execução de atividades;

II. Demonstração de resultados do exercício;

III. Balanço patrimonial;

IV. Demonstração das origens e aplicações de recursos;

V. Demonstração das alterações do patrimônio social;

VI. Notas explicativas das demonstrações contábeis; e,

VII. Parecer e relatório de auditoria independente, nos termos legais e regulamentares.

CAPÍTULO III - Composição, Mandato e Investidura

Art. 5° - O Conselho é composto por: 3 (três) membros titulares, com seus respectivos suplentes,

eleitos em Assembleia Geral, de acordo com o definido no Estatuto Social.

Parágrafo  único  -  O mandato  dos  Conselheiros  será  de  02  (dois)  anos,  sendo permitida  uma

reeleição, por período igual e consecutivo, sem prejuízo de eleição em períodos alternados.
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Art.  6º  -  São  condições  para  a  posse  que  o  Conselheiro  assine  o  termo  de  posse  e  forneça

declaração de desimpedimento, em instrumento próprio, que ficará arquivado na sede do Ceeac.

CAPÍTULO IV – Das Ausências e Impedimentos dos Conselheiros

Art.  7º  -  Na hipótese  de  ausência  ou  impedimento  temporário  de  qualquer  membro  titular  do

Conselho, será ele substituído em suas funções pelo seu respectivo suplente.

Art. 8° -  Na ausência ou impedimento temporário do presidente do Conselho, suas funções serão

exercidas interinamente pelo vice-presidente. Em caso de ausência ou impedimento temporário de

ambos, os Conselheiros remanescentes indicarão, dentre os demais membros, aquele que exercerá

suas funções interinamente.

Art. 9º -  No caso de falecimento, renúncia ou impedimento definitivo de um Conselheiro titular,

deverá ser substituído de imediato pelo seu suplente, que assumirá a vaga titular para completar o

mandato, cabendo aos membros do Conselho correspondente, em até 30 (trinta) dias, escolher o

novo Conselheiro suplente para completar o mandato nesta qualidade.

Art. 10º - No caso de falecimento, renúncia ou impedimento definitivo de um Conselheiro suplente,

cabe  aos  membros  do  Conselho  correspondente,  em  até  30  (trinta)  dias,  escolher  o  novo

Conselheiro suplente para completar o mandato nesta qualidade.

Art. 11º - A renúncia ao cargo de Conselheiro é feita mediante comunicação escrita ao Conselho,

tornando-se eficaz, a partir desse momento, perante o Ceeac.

CAPÍTULO V – Deveres dos Conselheiros.

Art. 12º - É dever de todo Conselheiro, além daqueles previstos em Lei e dos que a regulamentação

aplicável e o Estatuto Social lhe impuserem:
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I. comparecer às reuniões do Conselho previamente preparado, com o exame dos documentos 

postos à sua disposição e delas participar ativa e diligentemente;

II. dar o tratamento adequado às informações que receber na função de Conselheiro;

III. declarar a existência de Conflito de Interesses, na forma prevista neste Regimento; e

IV. zelar pela adoção das boas práticas de governança corporativa pelo Ceeac.

Art. 13º – As informações a que tiverem acesso os Conselheiros no exercício de sua função:

I. deverão ser usadas exclusivamente no exercício da função de Conselheiro;

II. não poderão ser distribuídas, reveladas ou divulgadas pelo Conselheiro, exceto nos casos em

que haja necessidade justificada de dar conhecimento das referidas Informações no interesse

exclusivo do Ceeac, tomadas as devidas cautelas;

III.serão sempre mantidas como propriedade do Ceeac.

Parágrafo único - As obrigações previstas nos incisos do caput não serão aplicáveis, entretanto, no

tocante a quaisquer informações que:

a. sejam comprovadamente  de  conhecimento  do  Conselheiro  antes  de  sua  divulgação  pelo

Ceeac;

b. sejam ou se tornem de domínio público;

c. tornem-se conhecidas pelo Conselheiro por meio de outras fontes, em circunstâncias que não

configurem violação a qualquer obrigação de confidencialidade;

d. tenham sua divulgação autorizada previamente pelo Ceeac; ou

e. tenham sua  divulgação  exigida  por  disposição  legal,  normas  ou  decisões  emanadas  por

autoridade administrativa ou judicial.

Art. 14º - Será considerado que existe Conflito de Interesse em todas aquelas situações nas quais

entrem em colisão, ou possam entrar,  de forma direta ou indireta,  o interesse do  Ceeac  ou das

sociedades a ele vinculadas com o interesse particular do Conselheiro ou de uma pessoa – física ou

jurídica – a ele vinculada. São, exemplificativamente, situações que podem caracterizar um conflito

de interesse as que:

I. interfiram,  ou  possam  interferir,  no  regular  desempenho  eficiente,  legal,  transparente,

confiável e honesto do Conselheiro no exercício de suas funções;
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II. reduzam o grau de profissionalismo com que o Conselheiro atua;

III. prejudiquem os interesses, valores e/ou integridade do Ceeac e/ou sua imagem e reputação.

Parágrafo 1º -  Quando o Conselheiro tiver conhecimento de estar envolvido em uma situação de

Conflito  de  Interesse  (direto  ou  indireto  por  meio  de  uma  pessoa  vinculada),  ou  quando  o

Conselheiro possuir dúvida se poderia encontrar-se em um suposto Conflito de Interesse (direto ou

indireto  por  meio  de  uma  pessoa  vinculada),  deverá  comunicá-lo  por  escrito,  o  quanto  antes

possível, mediante notificação dirigida ao Presidente do Conselho, que, por sua vez, remeterá tal

comunicação aos demais Conselheiros.

Parágrafo 2º -  A comunicação conterá uma descrição da situação que caracteriza o Conflito de

Interesse ou a dúvida, com indicação de que se trata de uma situação de conflito direto ou indireto

por meio de uma pessoa vinculada, devendo identificar esta última. A descrição da situação deverá

detalhar,  em seu caso,  o objeto e as principais  condições da operação ou da decisão projetada,

incluindo sua importância ou avaliação econômica aproximada.

Parágrafo 3º -  O Conselheiro deverá abster-se de realizar qualquer atuação, inclusive de acessar

informação, em relação ao objeto do Conflito de Interesse ou da dúvida até que o Conselho Fiscal

estude o caso e adote a decisão oportuna.

Parágrafo 4º -  No caso do Conselho Fiscal decidir pela inexistência de Conflito de Interesse, o

Conselheiro poderá exercer sua função regularmente.

Parágrafo 5º -  No caso do Conselho Fiscal reconhecer a existência de Conflito de Interesse, o

Conselheiro deverá ser substituído por seu suplente em todas as atividades, incluindo deliberações,

relacionadas ao assunto.

Parágrafo  6º  -  Na hipótese  do suplente  também estar  impedido  por  existência  de  Conflito  de

Interesse, o tema será resolvido pelo Conselho Fiscal sem a participação dos impedidos, contando

portanto com um membro a menos.

CAPÍTULO VI – Do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho
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Art. 15º - O presidente do Conselho tem as seguintes atribuições, sem prejuízo de outras que lhe

conferem o Estatuto Social e a Lei:

I. assegurar a eficácia e o bom desempenho do órgão;

II. assegurar  a  eficácia  do  sistema  de  acompanhamento  e  avaliação,  feito  pelo  Conselho,  das

atividades do Ceeac, do próprio Conselho, da Diretoria e, individualmente, dos membros de

cada um destes órgãos;

III. compatibilizar as atividades do Conselho com os interesses do  Ceeac, dos seus associados e

das demais partes interessadas;

IV. organizar e coordenar a pauta das reuniões, ouvidos os outros Conselheiros e, se for o caso, da

Diretoria;

V. coordenar as atividades dos demais Conselheiros;

VI. assegurar que os Conselheiros recebam informações completas e tempestivas sobre os itens

constantes da pauta das reuniões;

VII. propor  a  cada  reunião  do  Conselho  a  nomeação  de  secretário,  preferencialmente  não

Conselheiro e, se possível for, membro da Diretoria Executiva;

VIII. submeter  à  deliberação  dos  Conselheiros,  em  conjunto  com  a  Diretoria  Executiva,  o

orçamento anual do próprio Conselho Fiscal, a ser submetido posteriormente à deliberação

do Conselho de Administração como parte do orçamento anual do Ceeac;

IX. presidir as reuniões do Conselho;

X. propor ao Conselho o seu calendário anual;

XI. organizar, em conjunto com a Diretoria Executiva, quando da eleição de um novo membro do

Conselho, reunião de alinhamento, que lhe permita tomar contato com as atividades e obter

informações sobre a organização.

Art. 16º - Os cargos de Presidente e Vice-Presidente do Conselho será definido na primeira reunião

subsequente à eleição do Conselho Fiscal, sendo eleitos pela maioria dos Conselheiros.

Parágrafo  1º  -  Os Conselheiros  que  desejarem  se  candidatar  deverão  apresentar  no  início  da

reunião  a chapa concorrente, com a indicação do candidato a Presidente e do candidato a Vice-

Presidente. 
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Parágrafo 2º  - Em seguida, será realizada a votação da qual participarão todos os Conselheiros

presentes.

CAPÍTULO VII – Da Participação de Terceiros

Art. 17º - O Presidente do Conselho, por iniciativa própria ou solicitação de qualquer Conselheiro,

poderá  convocar  diretores  e/ou  colaboradores  do  Ceeac  para  assistir  às  reuniões  e  prestar

esclarecimentos ou informações sobre as matérias em apreciação.

CAPÍTULO VIII – Do Calendário

Art. 18º -  No início de cada exercício, o presidente deve propor o calendário anual do Conselho

Fiscal, que conterá, no mínimo, as datas das reuniões ordinárias trimestrais  para apreciação das

demonstrações financeiras.

CAPÍTULO IX – Das Reuniões

Art. 19º - O Conselho Fiscal reunir-se-á:

I. 4 (quatro) vezes por ano;

II.Extraordinariamente, sempre que necessário, podendo ser convocada por quaisquer membros do

colegiado;

Art. 20º - A convocação para as reuniões ordinárias será feita pelo Presidente do Conselho, a seu 

critério, ou por solicitação:

I. da maioria absoluta dos membros do Conselho;

II.do Presidente do Conselho de Administração;

III. do Diretor Presidente.

Parágrafo 1º - A convocação se dará por escrito, via carta ou correio eletrônico, enviado a cada um

dos membros do Conselho Fiscal,  com antecedência  mínima de 5 (dias) dias  úteis,  contendo a
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modalidade de reunião (presencial,  semipresencial  ou digital),  o local,  dia e hora e a pauta dos

assuntos a serem tratados.

Parágrafo 2º -  A pauta das reuniões e a modalidade de realização, a constar da convocação, será

definida pelo presidente do Conselho, quando a convocação ocorrer por sua iniciativa. No caso de

convocação na modalidade prevista nos incisos I a III, a pauta e modalidade serão definidas pelos

que solicitaram a convocação.

Parágrafo  3º  -  O  presidente  do  Conselho  ou  quem  ele  designar,  deverá  encaminhar  aos

Conselheiros as informações sobre as matérias a serem discutidas na reunião constantes da pauta.

Parágrafo 4º - As matérias submetidas à apreciação do Conselho serão instruídas com a proposta

e/ou manifestação da Diretoria ou dos órgãos competentes do Ceeac e de parecer jurídico, quando

necessários ao exame da matéria.

Art. 21º - As reuniões do Conselho, sejam ordinárias ou extraordinárias, podem ser:

I. presenciais;

II. semipresenciais, quando os Conselheiros puderem participar e votar presencialmente, no local

físico da realização do conclave,  mas também à distância,  nos termos do Parágrafo § 1º

abaixo; ou

III. digitais, quando os Conselheiros só puderem participar e votar à distância, nos termos do §

1º, caso em que o conclave não será realizado em nenhum local físico.

Parágrafo  1º  -  Cada  membro  do  Conselho  em  exercício  terá  direito  a  01  (um)  voto,  sendo

substituído por seu suplente, em caso de impedimento temporário, sendo facultada sua participação

remota,  seja  online,  por  mecanismo  de  mensagens  ou  manifestação  oral  durante  a  transmissão

online, desde que essa possa servir de meio inequívoco à sua manifestação, e que possa ser gravada

em mídia compatível com o meio de comunicação escolhido, o qual deverá ser arquivado na sede da

associação.

Parágrafo  2º  -  O Conselheiro,  nesta  hipótese,  será  considerado presente  à  reunião  e  seu  voto

válido, para todos os efeitos legais, e incorporado à ata da referida reunião.
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Parágrafo 3º - Para todos os fins legais, as reuniões digitais serão consideradas como realizadas na

sede da sociedade.

Art. 22º - A instalação, votação e deliberação, ordinária ou extraordinária, somente se dará com a

presença da maioria absoluta dos membros do Conselho Fiscal ou respectivos suplentes.

Parágrafo único – Para todos os efeitos, considera-se presente na reunião semipresencial ou digital,

conforme o caso, o Conselheiro ou outra pessoa que:

I. a ela compareça fisicamente;

II.que  registre  sua  presença  no  sistema  eletrônico  de  participação  e  voto  à  distância

disponibilizado pelo Ceeac.

Art. 23º - Qualquer dos Conselheiros poderá propor a inclusão de um novo assunto na ordem do dia

durante  as  reuniões,  cabendo  ao  Presidente  submeter  a  proposta  de  inclusão  à  decisão  dos

Conselheiros, que, caso concordem por unanimidade, será incluída na pauta da reunião.

Art. 24º - Verificado o quorum de instalação, os trabalhos obedecerão à seguinte ordem:

I. abertura da sessão;

II.prestação de esclarecimentos iniciais pelo Presidente;

III. leitura sucinta e sem apartes para discussão da ordem do dia a ser submetida à votação;

IV. verificação da existência de eventuais conflitos de interesses dos Conselheiros presentes com

os do Ceeac, inclusive conflito entre os interesses do Ceeac, em relação a qualquer item que

venha a ser discutido e/ou votado, caso em que os membros do Conselho obedecerão a regra

estabelecia no parágrafo único abaixo e a regra estabelecida no art. 14;

V. apresentação, discussão, encaminhamento de propostas e votação dos assuntos da ordem do dia,

na ordem proposta pelo presidente.

Parágrafo único - Na ocorrência de qualquer hipótese de conflito de interesses, inclusive conflito

entre  os  interesses  do  Ceeac  e  os  interesses  de  associado  responsável  pela  indicação  de  um

Conselheiro eleito, este será impedido de exercer o voto sobre a matéria conflitante, retirando-se da
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reunião do Conselho enquanto ela seja discutida e votada. Aplica-se esta regra inclusive quando ao

mero acesso à informação que possa caracterizar conflito de interesses.

Art. 25º - Encerradas as discussões, o Presidente passará a colher o voto de cada Conselheiro.

Art. 26º - As sessões deverão ser suspensas ou encerradas, quando as circunstâncias o exigirem, a

pedido de qualquer Conselheiro e com aprovação do Conselho.

Parágrafo único -  No caso de suspensão da sessão, o Presidente deverá, ato contínuo, marcar a

nova data, hora e local para sua continuação, ficando dispensada a necessidade de nova convocação

dos Conselheiros.

Art.  27º  -  As  deliberações  tomadas  nas  reuniões  do  Conselho  serão  válidas  se  tiverem  voto

favorável da maioria absoluta dos membros do Conselho, lavradas em atas, registradas no Livro de

Atas de reuniões do Conselho.

Parágrafo  1º  -  Nas  decisões  mencionadas  no  caput  deste  artigo,  compete  ao  Presidente  do

Conselho, quando for o caso, o voto regular e o de desempate.

Parágrafo 2º -  Sempre que as deliberações forem destinadas a produzir efeitos perante terceiros,

seus extratos deverão ser registrados junto ao cartório competente.

Parágrafo 3º - As atas, eletrônicas ou não, serão redigidas com clareza, com indicação do número

de ordem, data e local, e registrarão todas as decisões tomadas, abstenção de votos por conflitos de

interesses, responsabilidades e prazos. Deverão ser assinadas pelo Presidente do Conselho e pelo

Secretário  da  reunião,  junto  com  a  respectiva  lista  de  presença  dos  Conselheiros  e  demais

participantes. Posteriormente serão enviadas a todos os Conselheiros, para ciência de seus termos.

CAPÍTULO X – Da comunicação entre os Órgãos Superiores 

SEÇÃO I - Comunicação entre o Conselho Fiscal e a Diretoria
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Art. 28º - A fim de facilitar e ordenar a comunicação entre o Conselho e a Diretoria Executiva, as

dúvidas  e  solicitações  de  informações  dos  Conselheiros  deverão  ser  preferencialmente

encaminhadas por escrito, via email, à Presidência do Ceeac (presidencia@ceeac.org).

Parágrafo 1º -  Na necessidade de comunicação de informações sensíveis e/ ou confidenciais, a

solicitação  deverá  ser  feita  diretamente  ao Diretor  Presidente,  por  escrito,  com confirmação  de

recebimento.

Parágrafo 2º -  Deverá sempre ser concedido prazo razoável  para o cumprimento  da demanda,

observada a urgência respectiva e os meios disponíveis para o atendimento.

SEÇÃO II – Comunicação e Interação com o Conselho de Administração

Art. 29º -  A fim de facilitar e ordenar a comunicação entre o Conselho Fiscal e o Conselho de

Administração,  as  dúvidas  e  solicitações  de informações  dos  Conselheiros,  de ambas as  partes,

deverão ser encaminhadas por escrito, via email, ao Presidente do Conselho correspondente.

Parágrafo único - Deverá sempre ser concedido prazo razoável para o cumprimento da demanda,

observada a urgência respectiva e os meios disponíveis para o atendimento.

Art. 30º - O Conselho reunir-se-á sempre que necessário com o Conselho de Administração, para

tratar de assuntos de interesse comum.

CAPÍTULO XI - Orçamento

Art. 31º - O Conselho terá orçamento anual próprio, que será parte do orçamento geral do Ceeac e

como tal seguirá o seu rito de aprovação.

Parágrafo  único  -  O Presidente  do Conselho,  em conjunto  com a Diretoria  Executiva,  deverá

apresentar anualmente a proposta de orçamento do Conselho, em tempo hábil para sua discussão e

posterior inclusão no orçamento geral do Ceeac.
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Art. 32º - O orçamento anual do Conselho deverá compreender as despesas referentes a consultas a

profissionais externos para a obtenção de subsídios especializados em matérias de relevância para o

Conselho, bem como eventuais custos de processos de capacitação para a atuação do Conselho,

visando exclusivamente a manutenção dos objetivos sociais do Ceeac.

Parágrafo único -  Os Conselheiros e seus suplentes deverão ter as despesas necessárias ao seu

comparecimento às reuniões suportadas pelo Associado que os indicou para o cargo, conforme usos

e costumes da instituição.

CAPÍTULO XII – Das Avaliações de Desempenho

Art. 33º -  O Conselho Fiscal realizará,  sob a condução do seu Presidente,  uma avaliação anual

formal de seu próprio desempenho.

Parágrafo único - As avaliações serão realizadas por meio de instrumento próprio aprovado pelo

Conselho Fiscal.

CAPÍTULO XIII - Disposições Gerais

Art. 34º - As omissões deste Regimento Interno, dúvidas de interpretação e eventuais alterações de

seus dispositivos serão decididas em reunião do Conselho, na forma prevista no Estatuto Social e

neste Regimento.

Art. 35º -  Este Regimento Interno entra em vigor na data da sua aprovação pelo Conselho e será

arquivado na sede do Ceeac.

Rio Branco - Acre, 13 de novembro de 2020
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