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ATO N° 024/2017 

Cria fundo de caixa especial para restituição, 
em moeda corrente nacional, de valores 
recebidos a maior, referentes á anuidade de 
2017 — Empresas EIRELI. 

O Presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 13a 
Região/ES, no uso das atribuições que lhe confere o Art.8°, inciso I, da 
Resolução-COFECI n° 1.126/2009. 

CONSIDERANDO o número de Pessoas Jurídicas - EIRELI que pagaram a 
anuidade de 2017, conforme o Capital e Social, em discordância com a 
Resolução-COFECI n° 1.386/2016; 

CONSIDERANDO o trabalho e o dispêndio de tempo do pessoal e recursos 
com controles, telefonemas, correspondências, combustível, etc. em 
procedimentos de restituição; 

CONSIDERANDO que o processamento através de emissão de cheques 
nominativos e cruzados a cada respectivo interessado, prática essa sempre 
adotada por este Regional, que onera ainda mais os custos; 

CONSIDERANDO que no ano de 2018 houve mudança de interpretação da Lei 
e retorno à cobrança sobre o Capital Social; 

a.- 

RESOLVE: 

Art. 1°- Autorizar, excepcionalmente, a criação de um FUNDO DE CAIXA 
especial no valor de R$4.663,00 (quatro mil, seiscentos e sessenta e três 
reais), sob a responsabilidade da funcionária INELDA REISEN, a fim de 
atender a demanda de interessados em receber suas restituições 
correspondentes aos valores devidos, por ocasião do recebimento da anuidade 
das EIRELE'S. 

Art. 2°- Atender aso requerimentos de Pessoas Jurídicas em tal situação, 
solicitando comparecerem ao órgão, a fim de receberem os reembolsos a que 
têm direito e firmarem recibo de quitação, concedendo-lhes prazo de até o dia 
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11 de dezembro corrente, para tal fim, ou ficará a Diretoria automaticamente 
autorizada a contabilizar o restante pelo mesmo destinado a esta instituição a 
titulo de DOAÇÃO. 

Art. 3°- Uma vez verificada a insuficiência de recursos para atender a demanda 
inicial, fica o Presidente autorizado a restabelecer o fundo em quanto for 
necessário para atender aos restantes formais requerimentos. 

Parágrafo Único — O fundo especial ora criado extinguir-se-á automaticamente 
com a prestação final de contas após efetuadas todas as restituições e 
eventuais doações. 

Art. 4°- Remanescendo restituições não efetuadas por motivo de liberalidade 
do interessado, desistindo da restituição, fica a Diretoria autorizada a 
determinar os lançamentos contábeis que se fizerem necessários à 
formalização das DOAÇÕES. 

Art. 5°- Este ATO entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em 
contrário. 
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