
Gestão 2005/2008 - Fevereiro de 2008 -  Edição -nº 06Distribuição Gratuita

Contribuição Sindical 2008

“A Contribuição Sindical é um tributo 
obrigatório, devido por todos os profission-
ais participantes de determinada categoria 
econômica,....” O início deste parágrafo pode-
ria estar diferente caso um projeto de lei ap-
resentado no Congresso em outubro passado 
tivesse tido aprovado, tornando a Contribuição 
Sindical uma taxa de pagamento facultativo. 
Saiba nesta edição do Jornal do Engenheiro 

por que esse projeto não foi aprovado, qual a 
importância da Contribuição Sindical para as 
entidades sindicais e veja as novidades que o 
SENGE-ES traz esse ano para o pagamento 
das contribuições sindical e social, além das van-
tagens que o sindicato está oferecendo para os 
seus antigos filiados voltarem a ficar em dia com 
a nossa entidade sindical.



Editorial

Desde a criação da Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT), em 1943, 
todo profissional participante de de-
terminadas categorias ou profissões 
deve recolher a Contribuição Sindical, 
correspondente a um dia de salário 
descontado na folha de pagamento do 
mês de março ou a um valor definido 
pelo seu sindicato representante.

No final de 2007, durante discussões 
no congresso nacional, levantou-se a 
possibilidade desse tributo deixar de 
ser obrigatório e passar a ser facultati-
vo. Para o bem do movimento sindical 
isso acabou não acontecendo e a Con-
tribuição Sindical, que hoje é uma das 
principais fontes de renda de todos os 
sindicatos do país, continua com suas 
regras de recolhimento inalteradas.

O valor da Contribuição Sindical 2008 
do SENGE-ES será de R$ 100,00, de-
finido em Assembléia Geral realizada 
no fim de novembro. É a primeira al-
teração neste valor que o SENGE-ES 
realiza em dois anos. Além de manter 

a estrutura dos sindicatos como são 
hoje em dia, a Contribuição Sindical 
também permite fiscalizar o paga-
mento do Salário Mínimo Profissional 
(SMP), através da verificação do valor 
descontado pelas empresas nas folhas 
de pagamento.

A capa do primeiro Jornal do Enge-
nheiro deste ano cuida desse assunto. 
Nesta edição trazemos ainda notícias 
sobre a assinatura de um novo Acordo 
Coletivo, fato que caracteriza uma cres-
cente inserção do Sindicato em nosso 
estado e que trará benefícios para mais 
engenheiros e a aprovação de uma lei 
no município de Vitória que garanti-
rá o pagamento do SMP a todos os 
engenheiros, arquitetos, agrônomos e 
demais profissionais da categoria. Isso 
é um exemplo do trabalho e atuação 
do Sindicato, em busca da valorização 
profissional.

Ainda sobre a força de um grupo uni-
do e valorização profissional, temos 
um texto do nosso diretor e presidente 
do Crea-ES, Luis Fiorotti, que analisa a 
importância do chamado esforço cole-
tivo, conceito sobre o qual o SENGE-
ES e o Crea-ES baseiam suas ações.

Profissional, você que ainda não par-
ticipa do Sindicato, entre em contato, 
SINDICALIZE-SE, represente nossa 
instituição em sua Empresa e colabore 
para que possamos nos fortalecer ain-
da mais.

Forte abraço,

Eng. Mec. Sebastião da Silveira Carlos 
Neto
Presidente do SENGE-ES
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Convênios

EDUCAÇÃO E CURSOS
UNIVILA: (27) 3200-4358

CIA DOS CURSOS: (27) 3345-0053

DATACONTROL: (27)2122-1321
ESAB: (27)3329-4972

SAÚDE
DENTALPREV: (27)3225-8930

RECREAÇÃO E LAZER
POUSADA VILLA HARMONIA PARATY: 

(24) 3371-1330
SESC: (27) 3223-0871

SERVIÇOS DIVERSOS
VIVO: (27) 9969-5179 

INDM - Instituto Nacional Desenvolvimento 
Municipal: 

(27) 3345-2659

A partir de fevereiro o SENGE-ES 
estará distribuindo a seus associados 
um cartão de sócio. Confeccionado em 
plástico resistente, esse cartão permitirá 
uma identificação mais rápida e práti-
ca dos sócios do Sindicato, permitindo 
que estes utilizem nossos convênios e 
serviços com mais facilidade.

Veja abaixo uma lista dos atuais convênios 
firmados pelo sindicato. Para mais infor-
mações consulte diretamente as empresas 
pelos seus respectivos telefones.



Direito de Resposta ao Confea
Brasília, 28 de dezembro de 2007.

Em referência ao espaço Fala Diretor, 
do Jornal Sindicato dos Engenhei-
ros do Espírito Santo (Senge-ES), 
edição 05, de Dezembro de 2007, 
agradecemos o reconhecimento dos 
avanços que a área de Engenharia de 
Segurança do Trabalho alcançou nos 
últimos anos dentro do Sistema Con-
fea/Crea.

Como afirmado em artigo de opinião 
assinado por Wania Marx, eng. civil e 
de segurança do trabalho, diretora do 
Senge-ES, “... os engenheiros de Se-
gurança do Trabalho estavam fadados 
a conviver com a brutal realidade do 
não reconhecimento da especializa-
ção...”, o quê, segundo o artigo, seria 
uma das razões do  “...afrouxamento 
das normas relativas à área no sentido 
de garantir posições de trabalho em 
quaisquer condições ...”..

Ao Sistema Confea/Crea cabe legislar 
e fiscalizar a presença de profissionais 
habilitados em todas as áreas profis-
sionais que reúne, e acreditamos que 
cabe aos Sindicatos e Entidades de 

Classe, a organização, no caso, dos En-
genheiros de Segurança do Trabalho e 
seu fortalecimento para ocupar cadeiras 
de destaque junto aos próprios órgãos 
que reúnem profissões regulamentadas.

O reconhecimento da importância dos 
Engenheiros de Segurança do Trabalho 
dentro do Sistema Confea/Crea vem se 
dando ao longo dos últimos anos e pode 
ser medido pela aprovação da Resolução 
1019/2006, que respalda a criação de 
Câmaras Especializadas nos Creas, deci-
são que passa a depender dos Regionais, 
já que as Câmaras são o espaço para a 
discussão de temas importantes, o que 
permite o fortalecimento da categoria.

Aprovadas ainda em 2007, Câmaras Es-
pecializadas de Engenharia de Seguran-
ça do Trabalho serão instaladas já neste 
mês de janeiro nos Creas de São Paulo 
e Rio de Janeiro, duas praças que con-
centram muitos profissionais e onde o 
mercado de trabalho vem apresentando 
crescimento considerável.

Câmaras devem ser instaladas em outros 
Regionais como indica a movimentação 
do próprio Senge-ES que reivindica esse 

espaço junto ao Crea-ES, e de pro-
fissionais de SC, AM e MA, apenas 
para citar os referidos no artigo que 
classifica as Câmaras como “opor-
tunidade de debates e decisões” que 
visam valorizar a área, sem dúvida 
imprescindível para dar segurança ao 
trabalhador e qualidade ao desenvol-
vimento brasileiro.

Temos que destacar que a valorização 
dos Engenheiros de Segurança do 
Trabalho vem acontecendo também 
no mercado de trabalho em função 
das modificações feitas na legislação 
previdenciária. Atuando como autô-
nomo, empregado ou empregador 
– consultores - , os engenheiros de 
segurança do trabalho prestam servi-
ços de prevenção e perícia à empresas 
e órgãos governamentais, têm salário 
inicial em torno de R$ 2.200 e estão 
entre os que terão aumentada a oferta 
de trabalho em 2008, em praticamen-
te todas as áreas da economia.     

Marcos Túlio de Melo
Presidente do Confea

Fala Profissional



Contribuição Sindical:
obrigatória ou facultativa?
Durante o último ano muito foi discu-
tido a respeito da reforma sindical e o 
fim da contribuição sindical. Um pas-
so realmente foi dado nesse sentido no 
dia 17 de outubro, quando o Deputado 
Augusto Carvalho, durante votação do 
projeto de Lei 88/07, que reconhece e 
regulamenta as centrais sindicais, propôs 
uma emenda ao texto do projeto que 
tornaria o pagamento desta contribuição 
facultativo.

No entanto, ao ser levada para votação 
no Senado em 29 de novembro, esta 
emenda foi derrubada e as regras para 
a contribuição sindical continuaram sem 
mudança, sendo portanto um tributo 
obrigatório, devido por todos os profis-
sionais que participarem de determina-
das categorias econômicas ou profissões 
liberais, em favor do sindicato represen-
tativo de sua categoria ou profissão.
A Contribuição Sindical é atualmente a 
base financeira de toda a cadeia sindical, 
entre sindicatos, federações e confedera-
ções. De todo o total arrecadado, 60% 
vão para os sindicatos, 15% para as fe-
derações e 5% para as confederações. 
O governo fica com 10% enquanto as 

centrais sindicais, após aprovação do 
projeto de Lei anteriormente citado, re-
ceberão os 10% restantes. Esse tributo é 
cobrado através do desconto de um dia 
de trabalho na folha de pagamento do 
mês de março para os profissionais vin-
culados a alguma empresa. No caso dos 
autônomos o pagamento é feito através 
de guia para pagamento bancário com o 
valor estabelecido pelo sindicato repre-
sentante.

O Sindicato dos Engenheiros no Estado 
do Espírito Santo (SENGE-ES) repre-
senta todos os profissionais do Sistema 
CONFEA/CREA de nível superior 
(Engenheiros de todas as modalidades, 
Agrônomos, Geólogos, Geógrafos, Tec-
nólogos e Arquitetos) que estão registra-
dos no Estado do Espírito Santo.

Em Assembléia Geral realizada no dia 
30 de novembro de 2007 foi fixado em 
R$ 100,00 (cem reais) o valor da Con-
tribuição Sindical para profissionais de 
nível superior, com data de vencimento 
no dia em 28 de fevereiro de 2008.

Os profissionais contratados com cartei-

ra assinada que realizarem o pagamento 
da Contribuição Sindical estabelecida 
pelo SENGE-ES deverão apresentar o 
comprovante de pagamento no departa-
mento pessoal de sua empresa para que 
não seja feito o desconto de um dia de 
seu salário no mês de março. O SENGE 
alerta aos profissionais que o pagamento 
de guias autenticadas com valor inferior 
ao estipulado pelo Sindicato não pro-
vam a quitação da Contribuição Sindical 
e, dessa forma, terão descontado um 
dia do seu salário pelo seu empregador. 
Pedimos aos profissionais que prestem 
atenção a este fato e confiram o valor 
impresso em suas guias.

No caso dos Profissionais contratados 
após o mês de março, a empresa des-
contará um dia de salário no mês pos-
terior a sua contratação. Caso ele tenha 
pagado a guia com o valor estabelecido 
pelo SENGE deverá entregar uma có-
pia da guia quitada ao setor de pessoal 
assim que for contratado.

O valor da Contribuição Sindical recebida 
pelo SENGE é destinado à manutenção 
de sua estrutura física e administrativa e à 

realização de atividades e campanhas tais 
como a de Valorização Profissional e do 
Salário Mínimo Profissional.

Os Profissionais que não receberem a 
guia da Contribuição Sindical em sua 
residência poderão acessar a página do 
SENGE-ES: www.senge-es.org.br, pre-
encher a guia eletrônica com seus dados, 
imprimir e pagá-la. A contribuição sin-
dical pode ser paga em qualquer agência 
bancária, casas lotéricas e pela internet.

Profissionais empregados após março

juntos podemos ampliar nossas

Conquistas
Engenheiros e Arquitetos



Nesta mesma assembléia em que foi definido o valor da Contribuição Sindical, 
o SENGE-ES fixou o valor da Contribuição Social para 2008, que continuará 
em R$ 90,00 (noventa reais), como nos últimos dois anos.

Para o pagamento desta contribuição o profissional terá ao seu dispor as seguintes opções

* Parcela Única de R$ 90,00 ou;
* 12 parcelas de R$ 7,50 (para quem desconta em folha) ou;
* Três parcelas de R$ 30,00 (maio/julho/setembro)

Com objetivo de incentivar a regularização dos associados o SENGE-ES também aprovou 
os seguintes valores para as anuidades em atraso:

* Ano de 2007: R$ 90,00 (em até três vezes)
* Ano de 2006: R$ 180,00 (em até seis vezes)

Com o intuito de possibilitar a regularização de um maior número de sindicalizados o 
SENGE-ES oferece a isenção do pagamento das anuidades atrasadas anteriores a 2006.

Contribuição Social

As guias bancárias para pagamento 
da Contribuição Sindical 2008 são 
enviadas pelo SENGE-ES no início 
de fevereiro.

Os profissionais podem também im-
primir suas próprias guias através do 
site do SENGE-ES ou retirá-las na 
sede do Sindicato. Outra opção são 
a sede e agências do Crea-ES, nos se-
guintes endereços:

SENGE-ES:

Av. Marechal Mascarenhas de Mo-
raes, 2562, 
Ed. Espaço Um, Salas 304/305 – 
Bento Ferreira, Vitória/ES

CREA-ES:

Av. César Hilal, 700, Edifício Yung, 
1º andar – Bento Ferreira, Vitória/
ES

AGÊNCIAS DO CREA-ES:

Cachoeiro do Itapemirim: Rua Dom 
Fernando, 01 – Independência

Colatina: Rua Pedro Epichin, 29, 
loja 08 – Colatina Velha

Linhares: Av. Nogueira da Gama, 
1222, 
sala 4 – Centro

São Mateus: Rua Monsenhor Guil-
herme Schimitz, 402, Centro Comer-
cial Sernamby, 
loja 15 – Sernamby

Vila Velha: Rua Henrique Moscoso, 
1019, Edifício Centro da Vila Shop-
ping, 
loja 10 – Centro

INTERNET:

http://www.senge-es.org.br
Informações: (27) 3324-1909

GUIAS
Contribuição Sindical

juntos podemos ampliar nossas

Conquistas
Engenheiros e Arquitetos



Homenagem na Câmara 
Municipal de Vitória

No dia 06 de dezembro o presidente do 
SENGE-ES, Eng. Mecânico Sebastião 
da Silveira Carlos Neto foi homenageado 
pela Câmara Municipal de Vitória ao re-
ceber a Comenda Saturnino de Brito das 
mãos do vereador Luciano Rezende, du-
rante Sessão Solene em homenagem pelo 
Dia do Engenheiro.

Durante a cerimônia o presidente da Câ-
mara, vereador Alexandre Passos, ressaltou 
a importância da comenda, que é entregue 
aos profissionais que prestam grandes 
serviços para o desenvolvimento da capi-

Na quarta-feira (19/12) a Câmara de 
Vereadores de Vitória deu um presente 
antecipado de Natal aos profissionais 
da capital aprovando um projeto de 
lei que cria uma gratificação para os 
engenheiros, arquitetos, agrônomos e 
demais profissionais da categoria.

Com o adicional garantido por essa 
gratificação, nenhum engenheiro, ar-
quiteto ou agrônomo receberá menos 
do que um Salário Mínimo Profissional 
conforme descrito pela Lei 4950-A/66.

A criação desta lei veio após um ex-
tensivo trabalho conjunto entre o 
SENGE-ES, o Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agrono-
mia (Crea-ES), o Instituto dos Ar-
quitetos do Brasil - Seção Espírito 
Santo (IAB-ES). A campanha pelo 
Salário Mínimo Profissional é uma 
bandeira levantada pelo SENGE-ES 
e que vem sendo batalhada desde a 
posse da atual diretoria, através da 
Campanha de Valorização Profis-
sional, iniciada em 2006.

Segundo o presidente do SENGE-ES, 
Eng. Mecânico Sebastião da Silveira, 
essa gratificação é um grande avanço 
na questão do cumprimento do Salário 
Mínimo Profissional, mas ainda não é 
o passo final. O objetivo do sindicato 
é que seja criado um Plano de Cargos 
e Salários, como o já existente para 
servidores de outras áreas da Pre-
feitura Municipal de Vitória, e assim 
garantir o direito de Engenheiros, Ar-
quitetos e demais profissionais.

Salário Mínimo 
na Prefeitura 

de Vitória

Entre os dias 02 e 06 de dezembro 
Brasília sediará a terceira edição da 
World Engineers’ Convention (WEC), 
um evento mundial que a cada quatro 
anos reúne profissionais e estudantes 
de todo o mundo para a realização 
de debates, fóruns, palestras, visitas 
técnicas e atividades culturais, sempre 
usando como tema um assunto de dis-
cussão atual, como meio ambiente e 
engenharia sustentável.

Durante a cerimônia o presidente da Câmara, vereador Alexandre Passos, ressaltou a im-
portância da comenda, que é entregue aos profissionais que prestam grandes serviços para o 
desenvolvimento da capital do Espírito Santo.

tal do Espírito Santo. Antes das homena-
gens o vereador requerente da Sessão So-
lene, Esmael de Almeida fez um discurso 
valorizando o trabalho dos engenheiros, 
“profissionais em cujos ombros se con-
centram as esperanças de construção de 
uma nação mais justa, solidária, que dê aos 
seus cidadãos condições dignas de vida”.

Além de Sebastião da Silveira, outros 
engenheiros também receberam a co-
menda neste dia, entre eles o presidente 
do CREA-ES e diretor do SENGE-ES, 
Eng. Civil Luís Fernando Fiorotti.

O tema do evento deste ano é: “Engen-
haria: Inovação com Responsabilidade 
Social”, dentro do qual será discutida a 
forma como o homem explora o meio 
ambiente e como os profissionais de En-
genharia podem contribuir para amenizar 
os danos já causados ao nosso planeta.

Além do evento principal a WEC tam-
bém conta com o Fórum da Mulher e 
Fórum dos Estudantes e Jovens En-

genheiros, com discussões direcionadas 
a estes dois grupos.

Os profissionais interessados em en-
viar trabalhos para a WEC podem 
obter mais informações no site www.
wec2008.org.br. O prazo para envio 
dos resumos termina em 31 de março. 
As inscrições para participar como ob-
servadores também podem ser feitas 
através do site.

Convenção Mundial de Engenheiros será realizada em Brasília



Fala Diretor

Caro colega engenheiro e 
cara colega engenheira:

Estamos experimentando hoje, no 
Estado do Espírito Santo, o cha-
mado terceiro ciclo estruturante da 
economia. As novas descobertas na 
área de petróleo e gás vêm gerando 
a cada dia novos empregos, diretos 
e indiretos, fortalecendo esta eco-
nomia inquebrável que teima, há 30 
anos, em crescer mais que a média 
do Sudeste, o que significa crescer 
mais que a média brasileira.

Antenado com esses novos tempos, 
o Conselho Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia do Espíri-
to Santo (Crea-ES) vem se estrutu-
rando para cumprir cada vez melhor 
a função de fiscalizar o exercício 
profissional.

Para isso, nos equipamos melhor, 
capacitamos nossos profissionais, 
modernizamos nossas agências e 
disponibilizamos tecnologia de pon-
ta para que o profissional registra-
do, razão de nossa existência, seja 
sempre bem-atendido. Em março, 
vamos inaugurar a Agência Vitória, 
na Praia do Canto.

Estamos também aumentando nos-
sa interface com importantes insti-

tuições de ensino e intensificando 
o relacionamento institucional com 
parlamentares, prefeitos, secretários 
de Estado e outras autoridades, além 
de dirigentes empresariais, de modo 
que nossas demandas sejam mais co-
nhecidas e bem-defendidas nos fo-
ros apropriados.

Paralelamente, temos estimulado, 
dentro do Crea-ES, a discussão, por 
intermédio de ciclos de palestras e 
de outros eventos, dos temas mais 
relevantes não só para os nossos 
profissionais registrados, mas para 
toda a sociedade, como mobilidade 
urbana e acessibilidade, arquitetura 
social, meio ambiente e desenvol-
vimento sustentável e as alterações 
climáticas produzidas pelo aqueci-
mento global.

Os profissionais do Crea-ES vêm 
mostrando o amadurecimento e a 
responsabilidade social que deles se 
espera, emprestando à comunidade 
capixaba seu discernimento, seu po-
der de crítica, sua ciência e sua ex-
periência. Neste ano de 2008, vamos 
trabalhar para atingir um nível de ex-
celência cada vez mais alto. Sempre 
poderemos crescer mais, nos desen-
volver mais.

A valorização profissional é, para 
nós, tema de fundamental importân-
cia. Assim é a dinâmica da vida.

O Crea-ES está empenhado nessa 
caminhada, junto com todas as en-
tidades que o compõem. Este é um 
esforço coletivo.

O Eng. Civil e de Seg. do Trabalho 
Luis Fiorotti é presidente do Crea-
ES

Um esforço coletivo Em reunião realizada no dia 28 de janei-
ro o SENGE-ES e a Estel Máquinas e 
Serviço Industrial fecharam um Acordo 
Coletivo de Trabalho que favorecerá os 
23 engenheiros que trabalham na em-
presa.

Representando o Sindicato na assinatu-
ra do Acordo estiveram o presidente do 
SENGE, Sebastião da Silveira Carlos 
Neto, o diretor Eng. Eletricista Antonio 
Vitor Cavalieri e o conselheiro do Crea 
José Carlos de Assis. Pela Estel compare-
ceu o diretor Luis Soares Cordeiro

Este é o primeiro Acordo Coletivo fir-
mado entre o SENGE e a Estel, garan-
tindo direitos e benefícios a mais enge-
nheiros de nosso estado e dando assim 
mais um passo em direção à valorização 
profissional em todo o Espírito Santo.

Acordo Coletivo 
beneficiará en-
genheiros em 

Aracruz



O trabalho das Comissões Eleitorais Confea/Crea
Em Sessão Plenária realizada no dia 
22/01, os Conselheiros do CREA-ES 
definiram os nomes que farão parte da 
Comissão Eleitoral Regional (CER) que 
coordenará as eleições de 2008.

O SENGE-ES contará com três repre-
sentantes nessa comissão, sendo dois 
titulares: os Eng. Mecânicos Fábio Cal-
mon Mantovanelli e Geraldo Rossoni 
Sisquini; e um suplente: o Eng. de Se-
gurança do Trabalho Eliezer Cristino 
de Oliveira.

A CER é uma comissão de caráter 
temporário, formada nos anos em que 
o Sistema realiza eleições, sejam essas 
para presidente dos Creas ou para a es-
colha de Conselheiros Federais.

Além das CERs, que tratam das ques-
tões e atividades relativas aos processos 
eleitorais num nível estadual, o Sistema 
Confea/Crea também conta com as 
Comissões Eleitorais Federais, (CEF), 
às quais as CERs são subordinadas e 
responsáveis pela coordenação dos 
pleitos a nível nacional.

As regras para a criação das Comissões, 
bem como o próprio processo, são dis-
ciplinadas pela Resolução 1.021, de 22 
de junho de 2007.

A cada três anos o Sistema Confea/Crea 
realiza eleições para a escolha dos presi-
dentes do Confea e dos Creas em cada 
um dos 26 estados e no Distrito Federal.

Tanto a CEF quanto as CERs são for-
madas por dez conselheiros, sendo cin-
co membros titulares e cinco suplentes. 
Dentre estes um conselheiro, indicado 
pelo plenário, assume a função de coor-
denador e outro, indicado pelos mem-
bros titulares da Comissão, a de coor-
denador-adjunto.

Dentre as funções da CEF estão: con-
vocar a eleição em âmbito nacional; 
elaborar o Manual Eleitoral; julgar os 
requerimentos de registro de candidatu-
ra à Presidência do Confea, bem como 
cassar o registro de candidaturas em 
caso de irregularidades; julgar recursos 
contra decisões das CERs; manter o Ple-
nário do Confea informado sobre o an-

damento do processo eleitoral; atuar em 
âmbito nacional como órgão decisório, 
deliberativo, disciplinador, coordenador, 
consultivo e fiscalizador do processo 
eleitoral, podendo intervir nas instâncias 
inferiores a qualquer tempo; consolidar 
o resultado da eleição e submeter seu re-
latório final à apreciação do Plenário do 
Confea para fins de homologação.

Nos estados a CER mantém funções 
semelhantes, entre as quais estão: dar 
publicidade à convocação da eleição; 
julgar requerimento de registro de can-
didatura à Presidência do Crea, assim 
como cassar os registros irregulares; 
confeccionar cédulas, mapas eleitorais, 
e demais documentos de acordo com o 
Manual Eleitoral; quantificar, distribuir 
os eleitores e coordenar o trabalho das 
mesas receptoras e escrutinadoras; jul-
gar recursos contra decisões das mesas; 
enviar ao Plenário do Crea a composi-
ção e os locais de instalação destas me-
sas; manter o Plenário do Crea infor-
mado do processo eleitoral e apresentar 
ata final de apuração e mapa geral de 
apuração à CEF.


