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 Gerência Execu�va
Rua Apurina, 71, Manaus/AM, CEP 69020-170
Telefone: (92) 3303-7100 - www.craam.org.br

RESOLUÇÃO NORMATIVA CRA-AM Nº 009/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020

  

Dispõe sobre a prorrogação do vencimento das parcelas
decorrentes de Termos de conciliação de dívida com
vencimento nos meses de março, abril, maio de 2020, sem a
cobrança de correção monetária ou incidência de juros e
multa.

O Conselho Regional de Administração do Amazonas – CRA-AM no uso das suas atribuições, voltadas para a disciplina
estabelecida pela Lei 4.769 de 09/09/1965, regulamentada pelo Decreto 61.934 de 22/12/1967;

CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde (OMS) classificou a doença pelo Coronavírus 2019 (COVID-19) como
pandemia;

CONSIDERANDO que a disseminação e o contágio da pandemia alteraram as ro�nas de toda a população, impondo a
necessária adoção de medidas tendentes a evitar o colapso do sistema de saúde pública nacional;

CONSIDERANDO o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legisla�vo nº 6, de 20 de março de 2020;

CONSIDERANDO os reflexos das medidas adotadas pelos poderes públicos, que poderão resultar na impossibilidade de
manutenção das a�vidades normais de dezenas de milhares de profissionais de Administração, impondo restrições ao exercício profissional e
a consequente redução da renda dos profissionais inscritos nos CRAs;

CONSIDERANDO a necessidade de se conferir aos profissionais registrados nos Conselhos Regionais de Administração,
condições de manutenção da regularidade das inscrições e o pleno exercício da a�vidade profissional;

CONSIDERANDO a promulgação da Lei 13.979/2020, que prevê a adoção de medidas excepcionais, no campo sanitário, para
combatê-la.

CONSIDERANDO o Decreto Estadual Nº 42\101, de 23 de março de 20202 Dispõe sobre medidas complementares temporárias,
para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional, decorrente do novo coronavírus, e que disciplina o
funcionamento de estabelecimentos no Estado do Amazonas, visando proibir aglomeração de pessoas.

CONSIDERANDO o Decreto Municipal Nº 4.776 de 13 de março de 2020 que impõe medidas restri�vas de circulação e
funcionamentos de estabelecimentos na Cidade de Manaus.                                    CONSIDERANDO finalmente, a decisão do Plenário do CRA-
AM em sua 3ª reunião, realizada no dia 07 de abril de 2020;

 

RESOLVE:

Art. 1º Fica diferido para 30 de junho, 30 de julho e 30 de agosto de 2020, o vencimento das parcelas decorrentes de Termos
de conciliação de dívidas que �veram seus prazos de vencimento em 30 de março, 30 de abril e 30 de maio, devidos ao Conselho Regional de
Administração do Amazonas sem a cobrança de correção monetária ou incidência de juros e multa.

Parágrafo único. A prorrogação do prazo a que se refere o caput não implica direito à res�tuição de quan�as eventualmente já
recolhidas.  

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

 

 
Adm. Inácio Guedes Borges

Presidente DO CRA-AM
CRA-AM 1-2400

 

Documento assinado eletronicamente por Adm. Inácio Guedes Borges, Presidente, em 23/04/2020, às 10:51, conforme horário oficial de
Brasília.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site sei.cfa.org.br/conferir, informando o código verificador 0501323 e o código CRC
F72DDF76.
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