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A Contabilidade avança através do CRCAM

 Cada gestão do Conselho Regional de Contabilidade do Amazonas (CRCAM) apresenta 

características que marcam o desenvolvimento da classe contábil. Ao completar um ano e meio à frente 

da autarquia, a administração do contador Manoel Júnior se destaca, dentre outros trabalhos, pelas 

parcerias firmadas, e também pelas mantidas com diversos órgãos e entidades, permitindo uma força 

tarefa em ações que valorizam o profissional da Contabilidade.

 Exemplo disso tem sido o Comitê de Combate à Corrupção e ao Caixa 2, que tomou proporções de 

fiscalização neste período eleitoral para Governo Suplementar, alcançando o ineditismo ao elaborar um 

termo público de comprometimento dos candidatos perante a sociedade contra irregularidades no 

pleito. O CRCAM está unido a vários órgãos neste projeto, dentre eles, a Ordem dos Advogados do Brasil, 

seção Amazonas (OAB/AM), a Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ); e a Confederação Nacional dos 

Bispos do Brasil (CNBB). Outra frente de trabalho com o mesmo objetivo e que também conta com a 

participação do Presidente Manoel Júnior é o Movimento de Combate ao Caixa 2 Eleitoral (MCCE).

 O Comitê de Desburocratização é mais um exemplo de sucesso administrativo. Iniciado em 

gestões anteriores, se fortaleceu quando a proposta de emenda ao Plano Diretor, apresentada pelo 

CRCAM, foi aprovada pela Câmara Municipal de Manaus, restando apenas sua homologação até o 

momento. A luta do Regional em favor dos seus 7.178 mil profissionais, deu origem a proposta que isenta 

os microempreendedores individuais, microempresas, empresas de pequeno porte, profissionais liberais 

e representantes comerciais do pagamento da outorga onerosa, com a mudança de uso e ocupação do 

solo nas áreas conhecidas como residenciais. A questão vem sendo acompanhada pelo Regional. 

Os casos em questão mostram a notoriedade alcançada pelo CRCAM nos últimos tempos. A sociedade civil 

tem recorrido à autarquia pela sua representatividade, como ocorreu com o aumento da tarifa de ônibus, 

ocasião em que o órgão foi acionado pelos vereadores. 
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Sociedade
 Um trabalho de responsabilidade social vem acontecendo há cinco anos, através do Plantão Tira 

Dúvidas Imposto de Renda. Esta é a terceira gestão, na qual é desenvolvido o projeto, reunindo 

profissionais da área contábil em um atendimento voluntário ao público contribuinte, no período de 

prestação de contas com o fisco. Todos os anos, o CRCAM promove o atendimento em um shopping da 

cidade, facilitando o acesso da sociedade e, consequentemente, ressaltando a importância do 

profissional para a contabilidade particular e empresarial. 

 Paralelo ao Plantão, houve diversas participações na mídia, que também esclareceram a 

sociedade sobre o tema. Programas de rádio, televisão, sites e impressos divulgaram a ação e as 

orientações.
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Investimento em prossionais

 A atual administração realizou até o mês de junho deste ano um total de 37 cursos, palestras, 

grupos de estudos, convenções e fóruns direcionados aos profissionais registrados no CRCAM, com a 

presença de instrutores de renome local e nacional. A lista de produções nesta área é extensa e divulgada 

diariamente nas redes sociais da autarquia: site, facebook, instagram. A maioria, com investimento 

social, ou seja, alimento não-perecível, fralda ou lata de leite, destinado a alguma entidade filantrópica.   

Este trabalho faz parte da Educação Continuada exigida a todo profissional para que se mantenha 

atualizado e apto ao exercício da função, unido a responsabilidade social da autarquia. 
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Grupo de Estudos 

 O Grupo de Estudos realizado 

pela Comissão Jovens Lideranças 

Contábeis do CRCAM teve início na gestão 

da ex-Presidente Edna Dinelli e se 

expadiu na atual administração do 

Presidente Manoel Júnior. Com o objetivo 

de capacitar acadêmicos e jovens 

profissionais, são promovidas palestras e 

debates sobre temas atuais. Um total de 

26 Grupos aconteceram até julho deste 

ano, desde a sua instituição. À frente da 

Comissão Jovem está o coordenador 

Andrey Ricardo de Oliveira e a vice-

coordenadora Dagmar Lyra. 
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Recepção 
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 Instituída nesta gestão, a Cerimônia de Entrega de Carteiras já alcançou 523 novos 

profissionais, que ingressaram no CRCAM em solenidade de honra.  

Fiscalização
 A Fiscalização compõe o quadro dentre os principais setores de atuação do CRCAM, no combate 

aos leigos. Por meio de visitas preventivas às organizações contábeis e empresas do Pólo Industrial de 

Manaus (PIM), principalmente, o setor tem orientado e marcado prazo para regularização das mesmas, 

sob pena de sanção em caso de desobediência. O sucesso do setor tem sido grande. Daí o número de 

registrados ativos também ter aumentado desde o ano passado. 

Saldo positivo

“
 O trabalho de investimento no profissional resulta em 

saldo positivo, vislumbrado no aumento de profissionais 

ativos, neste um ano e meio. Em 2015, havia 6.841 

profissionais e, em 2016, já são 7.131 ativos. Um aumento 

de 290 registrados.

“
  

  

  

 

Agendamentos

Profissional 444

Organização 
Contábil

380

Órgão Público 60

Instituição 
Financeira

7

Entidade s/ fins Lucr. 15

Empresas 
Comerciais

88

TOTAIS 994

 

 

 

 

Ocorrências Notificações Autos

Demonstrações 
Cont.

71 17

Escrituração Cont. 26 21

Organização Cont. 183

 

179

 

Contrato 77

 
33

 

Decore 167 133 
TOTAIS 524

 
383

 

 
Total de AUTOS emi�dos 312

Total de NOTIFICAÇÕES emi�dos 163



Ano 5 | Número 16 | EDIÇÃO ESPECIAL - Agosto 2017

Aprovação das Contas 

 O primeiro ano da gestão recebeu um parecer enviado pelo Conselho Federal de 

Contabilidade (CFC), aprovando a prestação de contas do CRCAM referente ao ano de 2016, sem 

nenhum tipo de ressalva. 

Nova sede

 Os trabalhos relacionados a nova sede do Regional está em andamento. Atualmente em fase de 

licitação para contratação de empresa que vai elaborar os projetos para os serviços complementares, 

tais como parte elétrica e esgoto. Em seguida, será feita nova licitação para a construção da sede.  

EXPEDIENTE
CRCAM - Conselho Regional de Contabilidade do Amazonas - Rua dos Japoneses, nº 27 - 
Parque 10, Manaus-AM, Brasil - Fones: (92) 3236-8319 / 3236-8952 /3236-8718 / 3236-8117- 
www.crcam.org.br | crcam@crcam.org.br - Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 8:00 
às 12:00 e das 13:00 às 17 horas. Assessora de Comunicação: Dione Santana - Projeto gráfico: 
Maerlant Denis Leal - FALPE.com.
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