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CONQUISTAS
EXCLUSIVAS
PARA VOCÊ
PROFISSIONAL
DA CONTABILIDADE
Uma entidade atuante em prol do prossional da
contabilidade. Além de cumprir as prerrogativas
legais, o CRCAM vai além e busca ofefrecer aos
prossionais registrados atividades agregadoras ao
mesmo tempo em que trabalha para o
engrandecimento e pela valorização da
Contabilidade no país.

Em defesa do prossional

Valorização prossional

Ÿ Termo de Cooperação Técnica entre CRCAM e OAB-AM permite que
apenas as duas prossões: a de contador e a de advogado, elaborem
contratos de constituição de empresa.

Ÿ Nesses dois anos, o CRCAM ofereceu, em Manaus, 53 cursos,
palestras, fóruns, dentre outros, alcançando um total de 3.614
prossionais participantes;

Ÿ Comissão Parlamentar buscou parcerias com novas instituições e
estabeleceu programa de visita às entidades públicas;

Ÿ Solenidade de Entrega de Carteiras alcançou a marca de 523
novos registrados em dois anos;

Ÿ Programa de Voluntariado da Classe Contábil (PVCC) propôs ao
Ministério Público auxílio referente as entidades do terceiro setor
sobre prestação de contas e fortaleceu campanha de doação de
sangue em alusão ao Dia do Contador;

Ÿ Fiscalização realizou visitas preventivas às organizações
contábeis e empresas do Polo Industrial de Manaus (PIM),
orientando e denindo prazos para regularização das mesmas,
sob pena de sanção em caso de desobediência;

Ÿ CRCAM promoveu novas parcerias e fortaleceu as já existentes com
Semef, Semmas, Implurb, Sescon, Sefaz, OAB-AM, Federação
Nacional de Jornalismo (Fenaj), Receita Federal, Tribunal de Contas
do Estado, Tribunal Regional Eleitoral, CNBB, CGU, CDLM, Prefeitura
de Manaus, Governo do Estado do Amazonas, Câmara Municipal de
Manaus, Assembleia Legislativa do Amazonas, Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (Senar), Instituições de Ensino Superior de
Cursos de Ciências Contábeis, dentre outros;

Ÿ Grupo de Estudos direcionados a acadêmicos, jovens contadores
e prossionais intensicou trabalho, agregando conhecimento e
ampla participação;

Apoio a sociedade:
Ÿ Comitê de Combate à Corrupção e ao Caixa 2 tomou proporções
intensas de scalização no período eleitoral para Governo
Suplementar/ 2017;
Ÿ Intensicada a responsabilidade social através do Plantão Tira
Dúvidas Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), orientando a
sociedade contribuinte, de forma gratuita;

Ÿ Municípios de Humaitá, Benjamin Constant, Careiro da Várzea,
Tabatinga, Manacapuru, Autazes, Coari, Tefé, Presidente
Figueiredo, Iranduba, Maués, Itacoatiara e Careiro Castanho
receberam visitas técnicas do Setor de Fiscalização, bem como
diversos cursos e palestras de aprimoramento e atualização das
normas técnicas.
Ÿ Grandes eventos realizados pelo Regional, dentre eles: II Fórum
Jovens Lideranças Contábeis, III Convenção de Contabilidade do
Amazonas, a 1ª e 2ª Olimpíadas Luca Pacioli, XI Fórum da Mulher
Contabilista;
Ÿ Campanhas em alusão ao Dia da Mulher, Outubro Rosa, Dia das
Crianças e Natal, com orientação e distribuição de alimentos
não-perecíveis, fraldas, brinquedos, dentre outros produtos, a
diversas entidades lantrópicas;

Em defesa do prossional
Ÿ Comitê de Desburocratização atuou junto aos órgãos da
Prefeitura de Manaus que atendem os serviços contábeis e se
fortaleceu com a Proposta de Emenda ao Plano Diretor;
Ÿ Principal proposta isenta os microempreendedores individuais,
microempresas, empresas de pequeno porte, prossionais
liberais e representantes comerciais do pagamento da Outorga
Onerosa, com a mudança de uso e ocupação do solo nas áreas
conhecidas como residenciais;
Ÿ Termo de Cooperação inédito no Brasil é assinado pelo CRCAM e
Junta Comercial. Ele permite ao Regional a responsabilidade em
deferir ou indeferir os balanços, conferir assinaturas de
prossionais registrados e consequentemente combater
leigos;Mais uma parceria com a Junta Comercial permitiu a
criação de um posto de atendimento exclusivo da Jucea no
CRCAM;
Ÿ CRCAM, por meio do Comitê de Desburocratização pediu apoio
ao Ministério Público sobre indeferimento de abertura de
empresas em locais que nada tem a ver com áreas de
preservação Permanente;

Ÿ CRCAM lançou candidatura de Manaus para sediar o 21º Congresso
Brasileiro de Contabilidade, e realizou um trabalho intenso para
receber a Comissão Avaliadora do CFC, junto ao Secretariado e o
Prefeito de Manaus, Arthur Neto, o qual fez a entrega simbólica da
chave da cidade. Paralelo a isso, elaborou um livro técnico com
todas as informações para a execução do evento, local, plantas em
3D, áreas turísticas da cidade, além de ter promovido visitas aos
locais propostos, com a Comissão e reunião com os empresários do
ramos de hotelaria, gastronomia, turismo, trânsito, dentre outros.

Respeito
Ÿ O 1º ano da gestão recebeu parecer do Conselho Federal de
Contabilidade (CFC), aprovando a prestação de contas do CRCAM
referente ao ano de 2016, sem nenhum tipo de ressalva;
Ÿ Os trabalhos relacionados a nova sede do Regional alcançaram a
fase de licitação para contratação de empresa que vai elaborar os
projetos para os serviços complementares, tais como parte elétrica e
esgoto. Na sequência, ocorrerá nova licitação para a construção da
sede;
Ÿ Ações de Contabilidade intensicadas nos veículos de comunicação,
em programas de Rádio, TV, Impresso e Sites;

CRCAM
E VOCÊ

JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES
Uma proﬁssão fortalecida
é uma proﬁssão unida
Valorize-se, mantendo seu
registro regular

Ÿ CRCAM, OAB-AM, Jucea e CRA-AM uniram-se para solicitar ao
Tribunal de Justiça a criação de uma Vara de Direito Empresarial;
Acesse nossas redes sociais:

Rua dos Japoneses, nº 27 - Parque 10
CEP 69054-650 - Manaus - AM
(92) 3236-8319 / 3236-8952 / 3236-8718 / 3236-8117
Horário de funcionamento:
seg. a sex. das 8h às 12h e das 13h às 17h
crcam@crcam.org.br | www.crcam.org.br
http://www.crcam.org.br/informativo/info-nov17
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