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Profissional da contabilidade fortalece empresas, transforma
vidas e faz o país crescer
Os profissionais da contabilidade têm o conhecimento adequado para fazer a economia
funcionar de forma sustentável e de acordo com a legislação nacional. Veja como os
contadores e os técnicos em contabilidade são essenciais para a sociedade.

SAIBA MAIS

Prazo para adesão ao Relp é
prorrogado
O prazo final para a adesão ao Relp e
para a regularização das dívidas
impeditivas da opção pelo Simples
Nacional foi prorrogado para o dia 31 de
maio de 2022. Já a transmissão da DASN‐
Simei poderá ser entregue até o dia 30
de junho.
SAIBA MAIS

CTSC 07 determina novos termos
para a produção de relatório para
propósito específico
Os auditores independentes
responsáveis pela análise das
demonstrações contábeis de EFPC
deverão cumprir as novas exigências
previstas pela CTSC 07, publicada no dia
20 de abril de 2022.
SAIBA MAIS

Value Reporting Foundation:
embasando o ISSB

Iasb abre vaga para cargo em
equipe técnica assistente

A Value Reporting Foundation é uma
organização global sem fins lucrativos
que oferece um conjunto abrangente de
recursos projetados para ajudar
empresas e investidores a compreender
o valor empresarial.

O Iasb está à procura de profissionais
para atuar em sua equipe técnica
assistente. Os interessados deverão
apresentar diploma universitário (ou
qualificação equivalente) em
contabilidade ou assunto relacionado,
entre outras qualificações.

SAIBA MAIS
SAIBA MAIS

13ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais está em consulta pública
Os interessados em enviar sugestões devem preencher um formulário, disponibilizado
pela Secretaria do Tesouro Nacional. O prazo final para a participação é o dia 2 de maio.
SAIBA MAIS

O MCCE se reuniu, na manhã desta quarta‐feira (20), para discutir ações
voltadas às Eleições Gerais de 2022.
SAIBA MAIS

Notícias dos CRCs
CRCAL

Colaboradores do CRCAL fazem treinamento sobre gestão administrativa. Saiba +

CRCCE

Profissionais e Empresas Contábeis em situação regular junto ao CRCCE terão
direito à emissão gratuita de um certificado A1. Saiba +

CRCES

CRCES faz homenagem aos auditores do estado da área contábil. Saiba +

CRCGO

CRCGO empossa profissionais contábeis em dezesseis Comissões Temáticas. Saiba +

CRCMS

CRCMS Realizou o 1º Encontro de Jovens Líderes Contábeis do MS. Saiba +

CRCPB

CRCPB, Sescon‐PB e APCP acompanham aprovação do PL 37/2022, que prevê

“recesso” para profissionais contábeis, anualmente. Saiba +

CRCPE

Reunião entre CRCPE e POLI‐UPE define ações para viabilizar parceria de inovação

tecnológica. Saiba +

CRCPI

CRC/PI promove Segunda Contábil especial pelo Dia do Profissional da
Contabilidade. Saiba +

CRCPR Comissão da Diversidade e Inclusão Social do CRCPR realiza primeira reunião. Saiba
+

CRCRJ Imposto Solidário: CRCRJ e CMDCA levam à Sapucaí campanha de destinação de
fundos para crianças vulneráveis. Saiba +

CRCRS Classe contábil: a caminho da vitória! Saiba +

CRCSP

25 de abril: Dia do Profissional da Contabilidade ‐ Dia de celebrar e aplaudir o
Profissional da Contabilidade. Saiba +

CRCTO

Mercado de criptomoedas – Novo podcast do CRCSP discute esse assunto. Saiba +

Notícias da Mídia em Geral
Ibracon

12ª Conferência Brasileira de Contabilidade e Auditoria Independente do Ibracon

será nos dias 12 e 13 de setembro de 2022. Saiba +

eSocial

Adiado o início das fases de envio de folhas de pagamento e de eventos de SST
para órgãos públicos e organizações internacionais. Saiba +

Receita Federal

Programa Confia. Saiba +
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